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Приготування до Нового Року вже йдуть повним ходом у всіх куточках 
країни. Всі школи, магазини, клуби, ресторани, а також автобуси і маршрутки 
прикрашені гірляндами і мішурою. У містах уже стоять центральні новорічні ялинки, 
а вулиці від великої кількості світлових гірлянд перетворилися на казкові. Народ 
потягнувся в магазини за подарунками для родичів і друзів. Деякі просто ходять по 
новорічним розпродажам і купують щось для себе зі знижкою, інші - вже почали 
активно закуповувати і запасатися їжею і алкоголем. Коротше, все як завжди перед 
кожним Новим Роком. Ялинки, шампанське, мандарини, подарунки, новорічна 
атрибутика - все це невід'ємні частини Нового Року.

Уже всі давно знають, що 2016 рік пройде під знаком Вогняної Мавпи. 
Однак до 8 лютого 2016 року, дати настання китайського нового року, на своєму 
престолі залишатиметься Коза, і забувати про неї в новорічну ніч ніяк не можна. Так 
що астрологи радять при підготовці до нового року 2016 враховувати смаки і 
характери обох знаків східного календаря - Дерев'яної Кози і Вогняної Мавпи, тоді й 
наступаючий рік обов'язково пройде вдало, навіть незважаючи на те, що він буде 
високосним.

Щоб новорічні свята пройшли весело і радісно, важливо підготуватися до їх 
відзначення не тільки ретельно, але і вчасно. Передсвяткова суєта не повинна 
забрати у вас усі сили, а це значить що підготовку до новорічної ночі слід почати 
хоча б днів за 10.

Перше, що радять зробити напередодні Нового Року астрологи і 
екстрасенси, це очистити своє житло від нагромадженого в ньому негативу. Дрібні 
сварки, образи, суперечки - все це створює в наших будинках несприятливу 
атмосферу, яку періодично необхідно очищати. А вже напередодні нового року, тим 

більше що 2016 рік - високосний, зробіть це обов'язково. Найбільш сприятливі дні 
для енергетичного чищення житла - це 8, 9, 18, 21 і 24 грудня 2015 року. Виберіть 
один з цих днів і приступайте до відповідних процедур. У першу чергу слід провести 
генеральне прибирання - в будинку повинно все блищати. Після того, як ваше 
житло засяє чистотою, приступайте до ревізії старих, непотрібних і поламаних 
речей, які обов'язково скупчилися у вас за рік, що минає. Надкололась улюблена 
чашка? На смітник! З'явилася дірочка на сукні або спідниці? Туди ж! Не тримайте в 
будинку речей, якими ви не будете користуватися - крім негативу від них чекати 
нічого не доводиться. Тепер можна приступати до енергетичного очищення вашого 
житла. Найбільш простим, але від цього не менш дієвим способом поліпшити ауру 
вашого будинку є очищення свічкою. Для цього візьміть велику свічку, запаліть її і 
обходьте по периметру свій будинок від входу за годинниковою стрілкою. У цей час 
подумки просіть вищі сили позбавити вас у новому році від неприємностей і 
принести у ваш будинок удачу і благополуччя. Якщо раптом у якійсь точці квартири 
свічка почне тріщати і коптити чорним димом, значить десь поруч розташоване 
джерело негативу. Огляньте це місце навколо і подумайте, яка річ може надавати 
такий несприятливий вплив.

Заздалегідь подбайте про купівлю новорічних подарунків, щоб не зіпсувати 
собі настрій напередодні свят. 

Ще одне важливе питання - за скільки днів до Нового Року найкраще 
ставити і прикрашати ялинку? У 2015 році ідеальний день для цього - 27 грудня. 
Якщо новорічну красуню одягнути раніше, то вона може обсипатися, та й просто 
створювати зайві незручності при пересуванні по дому. А в останні дні перед Новим 
Роком, як правило, багато інших турбот. Багато людей ставлять ялинку в квартирі 
там, де є вільне місце. Шанувальники давнього східного вчення фен-шуй радять 
розташовувати новорічне деревце в південному або східному секторі будинку. 
Якщо ж ви роздумуєте, яку ялинку ставити - штучну або живу, то краще буде 
зупинитися на фабричному дереві. Таким чином ви не лише збережете частинку 
природи, а й вбережете свою сім'ю від негативної енергії, яку несе зрубане 
дерево.Тож гарних Вам свят!

Новорічна красуня - ялинка

Жива ялинка: браконьєрство чи свято?
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Про підготовку до свята



З наближенням Нового року попит на новорічну атрибутику збільшується. 
А, значить, збільшується ризик покупки товарів неналежної якості. У виборі кульок 
для ялинки, гірлянд та хлопавок потрібно бути уважним.  Сьогодні ми хочемо 
звернути Вашу увагу на чи не найголовніший атрибут свята – новорічну ялинку.

Штучні ялинки в наших будинках - це посильний внесок у збереження лісу. 
Якщо Ви прийняли  рішення придбати штучну ялинку, це - похвально. І не важливо, 
що послужило приводом для його прийняття - практичні або гуманні міркування. 
Враховуючи зовнішній вигляд сучасних синтетичних ялинок, Ви напевно нічого не 
втратите, відмовившись від покупки живого дерева. Адже ялинки штучні - не 
значить неправдоподібні. Вони імітують справжні ялини, сосни, ялиці і інші хвойні 
дерева. Тому і колір хвої у них може бути від світло-зеленого до майже чорного. 
Форма, товщина і довжина голок також  варіюється. Різною може бути пухнастість і 
дизайн гілок. Так що, купити штучну ялинку- не проблема, проблема - вибрати. 
Врахуйте всі правила вдалого вибору і поспішіть придбати і нарядити ялинку. А як 
же інакше? Новий рік на порозі!

Зараз пропонується великий вибір новорічних штучних ялинок, схожих на 
лісові дерева. Оскільки період експлуатації штучної ялинки шість-сім років, Ви 
повинні дуже уважно вибрати ялинку так, щоб її властивості, розмір і колірна 
гамма подобалися Вам весь цей час.

Якою повинна бути ялинка? До вибору штучної ялинки потрібно підходити 
грунтовно, враховуючи, що прослужить вона Вам довгі роки. Насправді критеріїв 
вибору ялинки не так вже й багато. Керуючись всього трьома правилами вибору, 
Ви зможете придбати не лише гарну і якісну ялинку, а й таку, яка найбільше 
підходить саме для Вашої домівки.

Отже, правило перше, розмірно-просторове. Вибираючи ялинку, не 
спокушайтесь найвищими і широкими екземплярами. Пам'ятайте, що Ви купуєте 
ялинку для будинку, і та ялинка, яка в торговому залі не виглядає дуже великою, на 
ділі може зайняти ледь не половину житлової кімнати. Тому заздалегідь 
подумайте про те, де Ви будете встановлювати ялинку. Для стандартних квартир 
найкраще підійдуть штучні ялинки висотою від півтора до двох метрів. Якщо стелі у 
Вашому будинку високі, то можна придбати ялинку і вищу. Тільки для початку 
виміряйте відстань від підлоги до стелі в тому місці, де стоятиме ялинка, а також і 
площу цього місця. Розрахуйте відстань між дверними прорізами, меблями і 
стінами, щоб визначити, якої ширини повинна бути нова ялинка. Справа в тому, що 
одні штучні ялинки мають стандартний розмір, інші - більш вузькі, а треті - більш 
розлогі. Тому розмір важливий для її гармонійного розміщення в будинку. Якщо 
простору в квартирі не вистачає, купуйте невисокі ялиночки, які могли б 
знаходитися, наприклад, на стільці або тумбочці - висота таких ялинок 1 метр, 1,2 
метра і 1,5 метра.

Правило друге, якісно-конструктивне. Якісні штучні ялинки обов'язково 
мають документ, який підтверджує якість (декларація відповідності, сертифікат). 
Крім того, інформація про наявність або відсутність шкідливих домішок повинна 
знаходитися на пакувальній коробці. Але навіть якщо всі формальні атрибути 
якості присутні, варто уважно оглянути та оцінити ялинку.М'які голки на ній повинні 
не заламуватись і легко розпрямлятися, а жорсткі - не обсипатися. Важлива і 
пожежобезпека. Хороша штучна ялинка виготовляється з додаванням антипіренів 
(речовин, що перешкоджають горінню). Про це також повинно бути вказано на 

упаковці. Штучні ялинки з просоченого паперу виглядають натурально, але вони 
недовговічні.  Ялинки з ПВХ-також виглядають правдоподібно і вони до того ж 
досить безпечні. Розрізняються синтетичні ялинки і по конструкції. Найчастіше їх 
виготовляють збірними або складними. Збірні деревця збираються за допомогою 
гачків або шарнірів. Складні ялинки мають конструкцію, аналогічну парасольці. 
Тому, вибираючи ялинку, врахуйте конструкцію, від якої залежить не тільки 
зручність її складання, але спосіб зберігання. Найзручніше зберігати ялинку в 
упаковці або в спеціальній сумці для зберігання. Іноді зустрічаються екземпляри 
вельми низької якості - як правило китайського виробництва. Такі ялинки вирізняє 
не тільки "неоднозначний" зовнішній вигляд, а й специфічний запах здатний 
зіпсувати будь-яку святкову атмосферу. Деякі штучні ялинки вітчизняного 
виробництва відрізняє "незграбність" виробництва, наприклад, гілки у деяких 
виробників зроблені з товстого дроту і мають необроблені загострені кінці. Якщо 
далі заглибитися в процес виробництва ялинок, то можна виділити кілька 
основних типів ялинок, а саме литі ялинки, з використанням жилки та плівка.

У залежності від типу приєднання ялинкових гілок (на гачки або шарніри), 
вони легко розпрямляються і складаються. Через те, що ялинка дуже легка, щоб 
забезпечити її стійкість, дуже важливо придбати правильну підставку. Якщо на 
новорічній ялинці незчисленна кількість прикрас, то бажано вибрати її з 
металевою опорою, оскільки пластик має певні рамки навантажень і може не 
витримати вантаж. Немає нічого дивного в тому, що кожен з нас хоче купити 
ялинку не тільки ефектну, а й якісну. Оцінивши її з однієї точки зору, треба звернути 
увагу на міцність матеріалу з якого вона зроблена. М'які або жорсткі голки у ялинки 
не повинні деформуватися, коли Ви притискаєте їх у руках. Щоб оцінити, яким 
якісним виявиться готовий виріб, досить зігнути декілька гілочок. Якщо вони 
згинаються просто і без особливої напруги, значить, Ви вибрали якісну модель 
ялинки. Ціна штучних ялинок обчислюється залежно від складності її 
виробництва. Трохи менше коштуватиме  ялинка, яка була виготовлена з жилки, 
вони як правило, містять в собі декілька відтінків зеленого, світло-зелений колір 
імітує молоді ялинкові гілки, а темно-зелений стару хвою. Але найбільшим 
попитом все ж користуються штучні ялинки виготовлені з тонко нарізаних стрічок 
ПВХ - це доступні і поширені ялинки.Правило третє, візуально-естетичне. Це 
правило Ваших особистих уподобань. І головне в ньому - вибрати те, що насправді 
подобатимється саме Вам. Декоративні штучні ялинки можуть бути будь-якого 
святкового (але несправжнього) кольору - білого, рожевого, золотистого, 
сріблястого. Якщо Вам подобається таке авангардне рішення, сміливо купуйте 
незвичайну ялинку. А от якщо Ви дотримуєтеся традиційних поглядів, то вибір 
може виявитися набагато складнішим. Але обов’язково запам'ятайте і штучні 
ялинки, і ялинкові іграшки та навіть дощик, незалежно від того, продають їх на 
ринку чи в крамниці, мають бути марковані відповідним чином — виробник 
зобов’язаний вказати назву товару, найменування та своє місце перебування, 
дату виготовлення. Якщо продукція вітчизняного виробництва, тоді вказується ще 
й нормативний документ, за яким вона вироблена (державний стандарт, технічні 
умови, тощо), застереження щодо використання (наприклад: «Обережно! 
Вогненебезпечно»; «Не призначено для дітей віком до 3 років — містить дрібні 
деталі» тощо). Тож вдалих Вам покупок!
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Штучну чи живу ялинку купити, пластиковими чи скляними іграшками її 
прикрасити, вішати на неї гірлянди чи не варто? Ці передсвяткові питання ставить 
собі багато хто. І йдеться тут не лише про красу новорічного дерева чи прикрас, а 
й про безпеку. Адже неякісні гірлянди можуть спровокувати пожежу, а яскрава 
кулька може містити небезпечні токсини і канцерогени аж до свинцю. Щоб 
уникнути неприємностей, потрібно уважно ставитися до вибору новорічних 
атрибутів. Почнімо з того, що ялинкові прикраси не підлягають обов'язковій 
сертифікації. Оскільки вони не є іграшками, і не призначені для того, щоб ними 
гралися діти. Але все ж постає питання: як вибрати якісні та красиві новорічні 
іграшки на ялинку? Перш за все пропонуємо продумати стиль Вашої красуні: де 
вона буде стояти, велика вона чи маленька, різнобарвна або в якій-небудь одній 
колірній гамі. Від цього буде залежати, якої форми, розміру, з якого матеріалу 
новорічні прикраси ви будете купувати. Походіть по великим торговим центрам, 
подивіться на дизайнерські ялинки, оцініть, що вам подобається, що ні. І 
приступайте до вибору ялинкових прикрас. У наш час святкові новорічні іграшки 
виготовляють з найрізноманітніших матеріалів. Скляні іграшки завжди були 
найкрасивішими, розкішними і дорогими. Їх загадкове мерехтіння створює 
таємничу атмосферу свята. Обов'язково перевіряйте, чи немає на них подряпин, 
відколів і тріщин. Скло не повинно бути дуже тонким. Також під час вибору іграшок 
варто звертати увагу на їхні механічні та фізичні властивості: наскільки міцно 
тримається елемент кріплення, чи немає гострих кутів.

Пластмасові іграшки більш міцні і легкі, але тут чатує інша небезпека – 
пластик повинен бути дуже якісним, не мати запаху хімії, інакше вас чекає 
головний біль. Прикраса не повинна пахнути — взагалі! Адже що сильніший 
запах, то більше виділяється летючих токсичних хімічних речовин.

Зараз в моді глиняні ялинкові прикраси, вони екологічно чисті і красиві, 
але важкі і крихкі. Їх зручно вішати на нижні товсті гілки дерева, це треба 
враховувати, якщо в сім'ї є діти. Якщо дітки маленькі – відмовтеся від скляних і 
глиняних іграшок, або нехай вони будуть висіти тільки на верхніх гілочках ялинки.

Дуже багато продається іграшок хенд-мейд: плетені з вовни, фетрові, 
текстильні. Вони чудово прикрасять вашу новорічну ялиночку, але зверніть увагу 
на їх дрібні деталі, чи добре вони тримаються.

Обов'язково необхідно перевірити забарвлення ялинкових іграшок.  
Фарба не повинна відшаровуватися, особливо біля кріплення. Прикраси можуть 
бути покриті блискітками і стразами. Обов'язково переконайтеся у магазині в 
якості цих покриттів. Потріть кульку серветкою – на ній не повинно залишатися 
фарби або блискіток, стрази повинні бути добре приклеєні. Неякісне покриття 
може спровокувати алергічну реакцію, особливо у маленьких дітей.

Зверніть увагу на  кріплення новорічних іграшок, його також потрібно 
перевірити. Перед тим як придбати товар візьміть за петельку і подивіться, як 
вона тримає вагу прикраси. Спробуйте потягнути кріплення, якщо воно сидить 
ненадійно, краще відмовтеся від покупки. На деяких іграшках вже є мотузочки. 
Перед тим, як вішати ці прикраси на ялинку, переконайтеся, що вони добре 
зав'язані.

Для того щоб новорічні свята пройшли в легкій і радісній атмосфері, 
заздалегідь подбайте про безпеку. Купуйте тільки найкращі ялинкові прикраси, не 
соромтеся запитувати у продавця документи, які підтверджують їх  якість.

Якщо все-таки хочеться прикрасити домівку такими звичними скляними 
кульками та фігурками, тоді краще зосередитися на продукції вітчизняних 
фабрик. До речі, це саме та продукція, що активно експортується за кордон. Адже 
наші прикраси розмальовуються вручну, що дуже люблять та цінують за межами 
України. Обираючи скляні прикраси, варто знати, що блискучі скляні кульки та 
фігурки міцніші за матові завдяки шару рідкого срібла.

Ну і, звісно, купувати іграшки бажано в спеціалізованих магазинах, які 
багато років співпрацюють з одними й тими ж виробниками. І хоч переважна 
більшість ялинкових прикрас (передовсім ідеться про пластикові) «родом» із 

Піднебесної, там також вміють виготовляти якісну продукцію, але коштувати «три 
копійки» вона, ясна річ, не може.

Новий рік є одним із найбільш яскравіших та запальних свят. Йдеться не 
лише про веселощі, а й про кількість пожеж, які трапляються в ці дні. Часто 
причиною загоряння стають свічки, які для створення романтичної атмосфери 
ставлять на стіл та неякісні гірлянди. Свічки здебільшого загоряються через 
необережність господарів, які можуть недогледіти і випадково скинути їх на 
підлогу — і вогонь може поширитися на всю кімнату. Проте якщо цього разу виною 
всьому безпечність нетверезих господарів, то неякісні гірлянди зазвичай 
спалахують без сторонньої допомоги.

Тож до вибору справді безпечної гірлянди треба уважно ставитися. 
Передовсім потрібно звернути увагу на те, де ви будете її вішати. Адже 
призначення у цих прикрас різне: одні —для вулиці, другі для інтер'єру, треті для 
ялинки. І це не просто побажання виробника: від цього залежить потужність 
миготливої прикраси. Варто запам'ятати, що потужність гірлянди для ялинки не 
повинна перевищувати 50 Вт. Ця цифра має бути вказана на спеціальному 
маленькому ярличку на шнурі біля вилки, на якому пишуть тип гірлянди, фірму-
виробника, напругу живлення, загальну потужність і тип лампочок. На коробці 
гірлянди повинна бути інформація про виробника, про товар, інструкція по 
застосуванню і потужність виробу. Інструкція зазвичай містить інформацію за 
місцем використання вогнів, про можливі несправності та їх усунення.

При покупці перевірте всі дроти, щоб не було оголених ділянок. Дріт 
виробу повинен мати перетин тонкопровідних жил не менше 0,5 квадратного 
міліметра і товсту, але гнучку ізоляцію. Не зайве буде і звернути увагу на відстань 
між останньою лампочкою і вилкою (вона повинна бути не менше ніж півтора 
метра). Це дуже важливий момент, адже навіть якщо вилка почне горіти і це 
швидко помітити, то вдасться запобігти пожежі. До якісної гірлянди завжди 
додається «запаска» у вигляді додаткової лампочки. Якщо ланцюг налічує понад 
18 лампочок, то в комплекті має йти мінімум три «запаски». Звісно, що потужність 
та напруга в них має бути ідентична зі «стаціонарними».

Перед тим як купувати прикрасу, варто дослідити місця з'єднання 
компонентів гірлянди: наскільки надійне з'єднання блока з проводами, чи якісно 
зроблені гніздо та вилка. Ну і, звісно, перед тим як придбати прикрасу, її необхідно 
увімкнути та перевірити всі режими. А от прийшовши додому, не слід одразу 
вмикати: гірлянда має «зігрітися» після морозу.

Все частіше у продажу зустрічаються світлодіодні гірлянди. Вони 
споживають менше енергії і більш безпечні.

Який же Новий рік без феєрверків? Але часто ми купуємо піротехнічні 
вироби, навіть не замислюючись про те, що вони можуть бути небезпечні. Купуйте 
хлопавки тільки в спеціалізованих магазинах, а не у торговців на вулиці. У 
магазині на Ваше прохання повинні надати супровідні документи, які 
підтверджують якість та безпечність виробу.

Піротехніка ділиться на вироби побутового та спеціального використання. 
Для святкування Нового року вам підійде перший вид піротехніки, тому що другий 
вид використовується лише професіоналами.

При покупці салютів перевірте термін придатності. Він повинен бути не 
тільки на упаковці, але і на самому корпусі товару.

Обов'язково перевірте, чи є всередині коробки інструкція по 
використанню даної піротехніки. Вона містить правила підготовки і запуску 
салюту, а також її утилізації після використання.

Насамкінець, нагадуємо, купуючи ялинкові прикраси, феєрверки слід 
пам'ятати, що вони не є дитячими іграшками, тож ними не можна гратися малечі. 
Слід дотримуватися  правил електробезпеки. Підключення гірлянд до мережі 
повинне виконуватися тільки за допомогою штепсельних з'єднань. При виявленні 
несправності в ілюмінації – нагрівання проводів, миготіння лампочок, іскріння, 
вона повинна бути терміново відключена. Пам'ятайте, що тільки при дотриманні 
цих правил Ви зможете подарувати безпечне свято собі та своїй родині.

Новорічні прикраси
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Претензії природоохоронців щодо використання живих ялинок в якості 
новорічних прикрас у оселях небезпідставні. Для того, щоб зрозуміти, який пласт 
проблем піднімає така, як здається, невинна звичка, необхідно перелічити 
принаймні основні з них.  Саме по собі використання дерев (а кожна ялинка це – 
дерево) для того, щоб воно (або його верхівка) просто постояла в оселі протягом 2 
тижнів – нераціонально. В природі кожне дерево, проживаючи відведений йому 
вік займає певну ділянку і виконує певні функції, зокрема поглинає вуглекислоту 
та шкідливі речовини, що надходять у атмосферу та виділяють у повітря кисень. 
Бажання просто бачити протягом  свят у кімнаті ялинку не може виправдати того, 
яка значна кількість кисню не потрапить до атмосфери із загибеллю кожного 
дерева та те, що дерево не зможе виконати призначених йому функцій в 
екологічній системі. (Нагадуємо: один гектар хвойних дерев виділяє 30 т кисню на 
рік (не враховуючи фітонцидів). 1 гектар ялинового лісу забезпечує річну потребу 
людини в кисні). Знищення дерева лише для того, щоб два тижні дивитись на 
нього – не гуманно і безпідставно.

Ялинки для «новорічних» потреб можуть мати три варіанти походження: 
бути спеціально вирощеними, бути отриманими внаслідок санітарних рубок та 
прорідження молодих насаджень та бути плодом браконьєрського промислу. У 
кожному з цих випадків існують претензії щодо раціональності знищення дерев. В 
Україні дуже широкого поширення набуло ялинкове браконьєрство, тобто 
самовільні рубки. В одних випадках люди просто вирубають у лісі молоді 
деревця, в інших, коли поблизу немає молодих посадок – залазять на дорослі 
дерева і відпилюють їм верхівки. В особливо варварських випадках, горе-
лісоруби пиляють дорослі дерева лише для того, щоб, коли вони впадуть, 
відчленувати від них симпатичну верхівку. Відрізнити самовільно добуті ялинки 
від офіційно відведених для «новорічних потреб» доволі просто. По-перше, всі 
офіційно спиляні дерева (у тому числі і ті, що знесені в ході санітарних рубок) 
спеціально помічаються лісниками. Ялинкова продукція повинна бути з бирками, 
на яких міститься певна інформація про походження дерева. По-друге, лісники 
дерев ніколи не рубають. Лише пиляють. Тому, коли продавець новорічних ялинок 
пропонує вам зрубане сокирою – це точно плід браконьєрських рубок. Якщо ви 
вже зберетесь купити «живу ялинку», не забудьте поцікавитись наявністю бирки 
на деревах, що вам пропонують! Купляйте (якщо вже вирішили купувати) ялинки 
лише на офіційних ялинкових базарах, адже на них як правило продаж ведуть 
офіційні представники лісгоспів. 

Багато хто, захищаючи доцільність «живих» ялинок, пояснює це 
бажанням відчувати в хаті запах ялини. При цьому більшість людей навіть не 
звертають уваги, що 9/10 всіх святкових хвойних дерев є соснами, які, між іншим, 
пахнуть зовсім не так як ялина. Та й продають сосни замість ялин теж не просто 
так – вони значно довше не обсипаються.

За лісистістю території Україна вже поступається більшості європейських 
країн, наприклад, навіть крихітній Латвії – аж утричі. Одна з причин, чому ситуація 
з лісовідновленням у ЄС ліпша – відмова населення від щорічного "святкового" 
браконьєрства. До того ж є регіони, де через наявність окремого виду дерева, 
його винищують ледь не повністю. Так, щороку в Карпатах рідшають масиви ялиці 
– однієї з найбільш високопродуктивних деревних порід, яка може досягати віку 
500-600 років і забезпечувати західний регіон тоннами кисню.

Експерти з природоохоронної сфери української філії WWF (міжнародної 
громадської організації "Всесвітній фонд дикої природи") розробили інтерактивну 
мапу, на якій кожен охочий має можливість знайти місця легального продажу 
ялинок у своєму регіоні. Крім цього, користувач може додати на карту координати 
розсадників, де дерева вирощують для законного збуту, а також повідомити 
громадськість про "точки", де торгують браконьєрськими ялинками. Не 
підтримуйте браконьєрства!

Жива ялинка: браконьєрство чи свято?

Чи багато ви знаєте про Новий рік ?
1. Що заборонив Петро I, видаючи указ про святкування Нового року?А) 
Пиячити і битися
Б) Прикрашати будинки і ялинки 
В) Голити бороди 
Г) Відпочивати2. Коли офіційно народилася Снігуронька ?
А) У новорічну ніч 
Б) 31 березня

B) Як і Дід Мороз, у листопаді 
Г) 5 квітня3. У цій країні Діда Мороза називають Йоулупуккі: A) Фінляндія 
Б) Швеція
B) Португалія 
Г) Австрія4. Хто з відомих голлівудських акторів підробляв  на початку 
кар'єри Санта  Клаусом ?A) Леонардо ДіКапріо
Б) Джеймс Белуші
B) Річард Гір
Г) Джордж Клуні5. У японців цей предмет  символ щастя , а у нас  просто 
городній інвентар:A) Граблі 
Б) Мотика
B) Лопата 
Г) Вила6. Що в Німеччині раніше підвішували до стелі на Новий рік? А) 
Подарунки
Б) Діда Мороза
В) Ялинку
Г) Панчохи і черевички7. В якій країні Санта  Клаус ходить в червоних 
плавках?A) Іспанія 
Б) Індія
B) Австралія 
Г) Аргентина8. У Тибеті місцеві жителі на Новий рік печуть булочки якими 
пригощають гостей. У них заховані сюрпризи . Яка начинка вважається 
найщасливішою і обіцяє успіх у наступному році?A) Тарган
Б) Гострий перець
B) Шматочок гною
Г) Фантик з побажаннями

За кожну правильну відповідь – 1 бал.
1. Як затятий противник алкоголю, Петро суворо в цей день заборонив пиячити і 
битися . 
2. Прийнято вважати , що внучка Діда Мороза народилася 5 квітня: в цей день 
вийшла в світ п'єса Островського « Снігуронька».
3. Йоулупуккі - фінський Дід Мороз . У перекладі - Різдвяний козел . Прізвисько 
з'явилося завдяки сільським жителям , які в різдвяну ніч одягали цапову шубу і 
розносили подарунки . 
4. До того як стати актором, Джеймс Белуші підробляв Санта  Клаусом . У нього 
навіть водійських  прав не було, але він розвозив малечі подарунки . І коли його 
прямо за кермом затримали поліцейські, діти, які проходили повз плакали і з 
жахом кричали: «Врятуйте Санта  Клауса!»
5. Японці на Новий рік купують спеціальні довгі (до 1,5 метра) граблі - кумаде . І 
прикрашають їх масками, талісманами. В Японії вірять, що кумаде допоможе 
«загрібати щастя» весь рік.
6. У середні віки в Німеччині новорічну ялинку кріпили до стелі. Німці, як правило, 
жили в невеликих кімнатах, і, щоб ялинка вписалася в маленьке приміщення, її 
доводилося подвішувати.
7. Новий рік в Австралії - це літнє свято. На вулиці +30, саме тому Санта  Клаус у 
них - серфінгіст в червоних плавках. Але з бородою і в шапочці.
8. У Тибеті отримати випічку з шматочком гною вважається найвищою нагородою. 
Адже він символізує родючість і подальше благополуччя .

Результат:
5-8 балів:
Вас ніколи  жартома  не називали  ходячою енциклопедією? Ви практично геній. 
Про Новий рік знаєте все або майже все. Вітаємо! Так тримати!
0- 4 бали:
Новий рік відзначати Ви, безумовно, любите. Для Вас головне - накупити всім 
подарунків і принести додому ялинку. А тепер, прикрашаючи її, зможете 
розповісти рідним багато цікавих фактів про святкування Нового року в інших 
країнах. А ще краще пройти цей тест всією сім'єю! З Новим роком!


