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На порозі – Новий рік 
Нарешті настав час різдвяно-новорічних свят! Час, 

якого ми всі чекали цілий рік. Коли ми всі сповнені 

відчуттям новорічного 

дива та бажанням 

прикрасити свій дім, 

створивши в ньому 

святкову атмосферу.  

Ялинки, новорічні 

композиції, подарунки є 

обов’язковими атрибутами новорічних свят. Кожен 

вибирає їх на власний смак.  

Але як зробити вибір не тільки на користь краси, а й 

на користь екології нашої планети – нашого спільного 

дому?  
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Ідеальна ялинка 

Штучна чи «жива»? Плюси та мінуси 

     Ялинка залишається 

головним символом 

нового року. Традиції 

прикрашати новорічне 

дерево іграшками та 

гірляндами дарують 

неповторний святковий 

настрій і дорослим, і 

дітям.  

Яку ж ялинку краще вибрати – штучну чи «живу»? 

Насправді, обидва варіанти мають свої переваги та 

недоліки. Їх ми і розглянемо.  
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Переваги живої ялинки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Це традиційно 

Очевидно, що ялинку ставлять за традиціями новорічних 
свят. Навряд чи полівінілхлорид або монофіламентні нитки чи 
поліпропілен у формі ялинки буде даниною традиціям. 

Тільки природне хвойне дерево створює атмосферу 
зимового свята, дарує неперевершений аромат та природну 
красу. 

Це органічно 

У дім має потрапляти більше натурального, ніж 
пластикового чи поліетиленового. Купуючи природне дерево 
(хоч і зрізане), ви орієнтуєтесь на органічне, ви не підтримуєте 
забруднення навколишнього середовища поліпропіленом та 
іншими штучними речовинами. Рано чи пізно штучне дерево 
зламається, втратить свій блиск чи просто набридне. Після 
цього воно потрапить на десятки, а то й сотні років на смітник. 

Природне дерево, за бажання, можна використати після 
свят як корм для тварин або паливо. Звичайно, це досить 
символічне використання святкових «відходів», але це 
важливо для багатьох. Та навіть якщо справжня новорічна 
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ялинка після свят потрапить на смітник, за 5-10 років від неї 
не залишиться й сліду. 

Це національний товар 

Ви бачили імпортну новорічну ялинку на базарі? Отож! 
Якщо ви купили природне хвойне дерево, то підтримали 
вітчизняного виробника. І не просто вітчизняного, а скромного 
сільського. Бо новорічні дерева вирощуються на плантаціях у 
лісогосподарських підприємствах. Купуючи ялинки, ви 
підтримуєте простих українців, які працюють далеко від 
великих міст, там, де роботи не так багато. На плантації, де 
зрубано дерева перед новорічними святами, вже наступного 
року будуть висаджені нові дерева для наступних свят. Хоча, 
якщо бути відвертим, для багатьох лісогосподарських 
підприємств вирощування новорічних ялинок – це більше 
соціальний проєкт, ніж заробіток. Так чи інакше, купуючи 
штучну ялинку, ви переважно підтримуєте економіку інших 
країн, зокрема Китаю. 

Це товар подвійного призначення 

Природне дерево – не обов’язково зрубане. Воно може 
бути і живе. Це ідеальний варіант. Ви маєте новорічне дерево 
в горщику з землею, яке можна висадити весною. З цим  
більше клопоту, але ж і свято з природною ялинкою, і дерево 
живе.  

Це пізнання нового 

У світі немає двох повністю однакових природних дерев. 
Дітям у домі буде набагато цікавіше бачити кожного разу нові 
дерева різної форми, з іншими відтінками хвої та 
розміщенням гілок. Для 
когось це занадто 
банально, а для дітей – 
це пізнання природи. 
До того ж, українці на 
новорічні свята часто 
використовують як 
дерева ялини, так і 
дерева сосни і ялиці. 

. 
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Ну і найголовніше 

     Все це стосується лише 
легальної торгівлі 
новорічними деревами, які 
мають бирки системи 
електронного обліку і їх 
походження можна 
відслідкувати. Для цього 
можна скористатися 
мобільним додатком 
ялинка.info або 
сайтом www.yalynka.info. 

Якщо ялинка куплена на стихійному ринку без будь-яких 
документів і спеціального маркування, то це, на жаль, прямий 
удар по природі та прирівнюється до браконьєрства. 

Ялинки, вирощені на спеціальних плантаціях, на 
неродючих ґрунтах, або заготовлені під час важливого 
лісогосподарського заходу – освітлення, а тому всі вони 
екологічно чисті і заготовлені без будь-якої шкоди для 
природи.  

      
  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.yalynka.info%2F&h=AT3W5u25A4orXGA0pbtjpOQMOPptBFd-oo_FJ2elq9jq4NkF10RrqT9v0XSLJg-30dInSb0G2wIblSaPwganUtVyjhqX4vl6PdpswG5pBDrc3cXC3639yQtGPiuJq0Txa-rD3HwpH6Rdw45D2IHIMiTLS8eA7uP4RdYcP8x1LMxKyJONrkTIbnE5T7vUWNf-KEyWwOMujXJRwKWVM6KqaOBMG_F8POot3qLc46UiO9n6LADJOYJzCcZUIBSqOux1-pRRsn-e-dKDD1KLnHvl40_B_Al-xlu2156XX87ky3-vhLtq53-GW6-yfsA4QaeXh0rca_QgrDPwHpKoMC89oi7kYNXyVjf5XOVzr_kG-4MnORjpmQp0ayH6NJdGQpxHPI5IguwW_IWGsd_XVkzNu2600-bJLoWJYl9Ne0aql57O19Z_lbdetd74qApzzyoxT4KaB34NCozGA1MEXFIj0rXvcdPC9lqRPSjZP7fl7rDzkb0DwBCJ_ixj3A2EsJ9ZaM3fRWJYO6PI6fU04eKGVRaZUZ16jjBS8zv6XedRFlonwengpCZ6DqodILVxsSY5NUIqGqxmnUr8kOseEidUWDefSy5gS8k5U2IcJPq4g9aA7sLPtExinlWM9uIs0HOmE1mZA-N8kMCUrdPQeJCB
https://www.facebook.com/lispoltava/photos/a.853531851340042/3333425800017289/?type=3&eid=ARC3lmYq_Y1gjkI5Jyin_Kj5svMei9QT11P_YQru1S0JgFiLHx5Oqc5Ii9xQg-b45lhG8bV7Uyhe16ay&__xts__%5B0%5D=68.ARAyUBcElQN2FcfLcTY7Pu87GHgkcXMKLWtV1N9yy89iYza-toaZ8vOZqljLw0WsjRtsDJ95CgILreUK7yO-Tb7gaBus85uC4xzGWXRzzSKhefH5BPg1QGaDw-QWUtQdTUdXqybetqmtjISPYpqaKMZRe85m6r115zsnnmI1GHp7KDCB3v8hpQgLB6uwl_Q5EKjoDUHdU6wHH1wwU-z6IfHfDTOZZw99D8Cobpc-3Hv0s-5AD3qHF4ut_pwY3BmEw9QdTMLc6KUTPRxlDIz1gOpp144O3B_Qbeb-eFqRJmFHdYoorf0PTy1B_mPIv5gTQbkOU_7iQtuUtUQKT6LdHhkCnw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/lispoltava/photos/a.853531851340042/3333425800017289/?type=3&eid=ARC3lmYq_Y1gjkI5Jyin_Kj5svMei9QT11P_YQru1S0JgFiLHx5Oqc5Ii9xQg-b45lhG8bV7Uyhe16ay&__xts__%5B0%5D=68.ARAyUBcElQN2FcfLcTY7Pu87GHgkcXMKLWtV1N9yy89iYza-toaZ8vOZqljLw0WsjRtsDJ95CgILreUK7yO-Tb7gaBus85uC4xzGWXRzzSKhefH5BPg1QGaDw-QWUtQdTUdXqybetqmtjISPYpqaKMZRe85m6r115zsnnmI1GHp7KDCB3v8hpQgLB6uwl_Q5EKjoDUHdU6wHH1wwU-z6IfHfDTOZZw99D8Cobpc-3Hv0s-5AD3qHF4ut_pwY3BmEw9QdTMLc6KUTPRxlDIz1gOpp144O3B_Qbeb-eFqRJmFHdYoorf0PTy1B_mPIv5gTQbkOU_7iQtuUtUQKT6LdHhkCnw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/lispoltava/photos/a.853531851340042/3333425800017289/?type=3&eid=ARC3lmYq_Y1gjkI5Jyin_Kj5svMei9QT11P_YQru1S0JgFiLHx5Oqc5Ii9xQg-b45lhG8bV7Uyhe16ay&__xts__%5B0%5D=68.ARAyUBcElQN2FcfLcTY7Pu87GHgkcXMKLWtV1N9yy89iYza-toaZ8vOZqljLw0WsjRtsDJ95CgILreUK7yO-Tb7gaBus85uC4xzGWXRzzSKhefH5BPg1QGaDw-QWUtQdTUdXqybetqmtjISPYpqaKMZRe85m6r115zsnnmI1GHp7KDCB3v8hpQgLB6uwl_Q5EKjoDUHdU6wHH1wwU-z6IfHfDTOZZw99D8Cobpc-3Hv0s-5AD3qHF4ut_pwY3BmEw9QdTMLc6KUTPRxlDIz1gOpp144O3B_Qbeb-eFqRJmFHdYoorf0PTy1B_mPIv5gTQbkOU_7iQtuUtUQKT6LdHhkCnw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/lispoltava/photos/a.853531851340042/3333425800017289/?type=3&eid=ARC3lmYq_Y1gjkI5Jyin_Kj5svMei9QT11P_YQru1S0JgFiLHx5Oqc5Ii9xQg-b45lhG8bV7Uyhe16ay&__xts__%5B0%5D=68.ARAyUBcElQN2FcfLcTY7Pu87GHgkcXMKLWtV1N9yy89iYza-toaZ8vOZqljLw0WsjRtsDJ95CgILreUK7yO-Tb7gaBus85uC4xzGWXRzzSKhefH5BPg1QGaDw-QWUtQdTUdXqybetqmtjISPYpqaKMZRe85m6r115zsnnmI1GHp7KDCB3v8hpQgLB6uwl_Q5EKjoDUHdU6wHH1wwU-z6IfHfDTOZZw99D8Cobpc-3Hv0s-5AD3qHF4ut_pwY3BmEw9QdTMLc6KUTPRxlDIz1gOpp144O3B_Qbeb-eFqRJmFHdYoorf0PTy1B_mPIv5gTQbkOU_7iQtuUtUQKT6LdHhkCnw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/lispoltava/photos/a.853531851340042/3333425800017289/?type=3&eid=ARC3lmYq_Y1gjkI5Jyin_Kj5svMei9QT11P_YQru1S0JgFiLHx5Oqc5Ii9xQg-b45lhG8bV7Uyhe16ay&__xts__%5B0%5D=68.ARAyUBcElQN2FcfLcTY7Pu87GHgkcXMKLWtV1N9yy89iYza-toaZ8vOZqljLw0WsjRtsDJ95CgILreUK7yO-Tb7gaBus85uC4xzGWXRzzSKhefH5BPg1QGaDw-QWUtQdTUdXqybetqmtjISPYpqaKMZRe85m6r115zsnnmI1GHp7KDCB3v8hpQgLB6uwl_Q5EKjoDUHdU6wHH1wwU-z6IfHfDTOZZw99D8Cobpc-3Hv0s-5AD3qHF4ut_pwY3BmEw9QdTMLc6KUTPRxlDIz1gOpp144O3B_Qbeb-eFqRJmFHdYoorf0PTy1B_mPIv5gTQbkOU_7iQtuUtUQKT6LdHhkCnw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/lispoltava/photos/a.853531851340042/3333425800017289/?type=3&eid=ARC3lmYq_Y1gjkI5Jyin_Kj5svMei9QT11P_YQru1S0JgFiLHx5Oqc5Ii9xQg-b45lhG8bV7Uyhe16ay&__xts__%5B0%5D=68.ARAyUBcElQN2FcfLcTY7Pu87GHgkcXMKLWtV1N9yy89iYza-toaZ8vOZqljLw0WsjRtsDJ95CgILreUK7yO-Tb7gaBus85uC4xzGWXRzzSKhefH5BPg1QGaDw-QWUtQdTUdXqybetqmtjISPYpqaKMZRe85m6r115zsnnmI1GHp7KDCB3v8hpQgLB6uwl_Q5EKjoDUHdU6wHH1wwU-z6IfHfDTOZZw99D8Cobpc-3Hv0s-5AD3qHF4ut_pwY3BmEw9QdTMLc6KUTPRxlDIz1gOpp144O3B_Qbeb-eFqRJmFHdYoorf0PTy1B_mPIv5gTQbkOU_7iQtuUtUQKT6LdHhkCnw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/lispoltava/photos/a.853531851340042/3333425800017289/?type=3&eid=ARC3lmYq_Y1gjkI5Jyin_Kj5svMei9QT11P_YQru1S0JgFiLHx5Oqc5Ii9xQg-b45lhG8bV7Uyhe16ay&__xts__%5B0%5D=68.ARAyUBcElQN2FcfLcTY7Pu87GHgkcXMKLWtV1N9yy89iYza-toaZ8vOZqljLw0WsjRtsDJ95CgILreUK7yO-Tb7gaBus85uC4xzGWXRzzSKhefH5BPg1QGaDw-QWUtQdTUdXqybetqmtjISPYpqaKMZRe85m6r115zsnnmI1GHp7KDCB3v8hpQgLB6uwl_Q5EKjoDUHdU6wHH1wwU-z6IfHfDTOZZw99D8Cobpc-3Hv0s-5AD3qHF4ut_pwY3BmEw9QdTMLc6KUTPRxlDIz1gOpp144O3B_Qbeb-eFqRJmFHdYoorf0PTy1B_mPIv5gTQbkOU_7iQtuUtUQKT6LdHhkCnw&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/lispoltava/photos/a.853531851340042/3333425800017289/?type=3&eid=ARC3lmYq_Y1gjkI5Jyin_Kj5svMei9QT11P_YQru1S0JgFiLHx5Oqc5Ii9xQg-b45lhG8bV7Uyhe16ay&__xts__%5B0%5D=68.ARAyUBcElQN2FcfLcTY7Pu87GHgkcXMKLWtV1N9yy89iYza-toaZ8vOZqljLw0WsjRtsDJ95CgILreUK7yO-Tb7gaBus85uC4xzGWXRzzSKhefH5BPg1QGaDw-QWUtQdTUdXqybetqmtjISPYpqaKMZRe85m6r115zsnnmI1GHp7KDCB3v8hpQgLB6uwl_Q5EKjoDUHdU6wHH1wwU-z6IfHfDTOZZw99D8Cobpc-3Hv0s-5AD3qHF4ut_pwY3BmEw9QdTMLc6KUTPRxlDIz1gOpp144O3B_Qbeb-eFqRJmFHdYoorf0PTy1B_mPIv5gTQbkOU_7iQtuUtUQKT6LdHhkCnw&__tn__=EHH-R
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Отже, передсвяткова заготівля новорічних дерев не 
завдає шкоди лісові. Ті ялинки, які легально продаються, є 
результатом цілеспрямованої праці лісівників. Спочатку 
лісівники заготовляють насіння шпилькових порід, висівають 
його у парниках, коробах, висаджують сіянці на плантації 
новорічних дерев і доглядають молоді дерева в середньому 
5-8 років, поки вони стануть ялинками і прикрасять дім. 
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Недоліки живої ялинки  

Недовговічність 

На жаль, вічнозелена красуня побуде зеленою геть 

недовго: за час свят вона пожовтіє та обсиплеться. Щоб 

продовжити життя ялинки, слід стежити за умовами її 

утримання в будинку. Найкраще тримати дерево подалі від 

батареї, у воді, змішаній з кількома ложками гліцерину. Так 

вона протримається близько місяця. 

Пожежонебезпечність 

Ще один суттєвий недолік. Треба бути дуже обережними 
із гірляндами та новорічними вогниками. 

 

Крім того, в ялинці часто живуть комахи, жуки, які можуть 

переселитися на присутні в квартирі дерев'яні меблі. Також 

рослина виділяє смолу, яка може забруднити килим, одяг та 

інші предмети домашнього вжитку. 
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Переваги штучної ялинки  

 

Найперше – це довгостроковість використання. 

Використовувати штучну ялинку можна багаторазово, що не 

тільки економить бюджет, але і час, який доводиться 

витрачати на вибір натурального дерева. Крім того, її можна 

не розбирати і зробити предметом декору. 

Широкий асортимент. Сучасні штучні ялинки часто зовні 

навіть красивіші за живі.  

Якісна штучна ялинка не обсипається, тому не доведеться 

довго вибирати голки з килима. 

Простота в установці. Штучні ялинки продаються зі 

спеціальною підставкою, і шукати відра і спеціальні 

пристосування не потрібно. 

Пожежна безпека, обумовлена матеріалом. При загорянні 

голки не розгораються, а тільки плавляться і потім згасають. 

Даний пункт відноситься виключно до виробів з якісного 

матеріалу, в іншому випадку перевага перетворюється в 

недолік. 
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Недоліки штучної ялинки  
Штучні ялинки теж мають свої недоліки. Вони не мають 

чарівного хвойного аромату. Їх виготовляють з 

полівінілхлориду, простіше кажучи, пластмаси, яка виділяє 

токсичні речовини. Виконана з дешевого матеріалу ялинка 

може завдати шкоди здоров'ю всієї родини. Тому потрібно 

вибирати якісні ялинки в перевірених магазинах. 

При неправильному зберіганні елементи дерева можуть 

деформуватися, а при втраті однієї з деталей загальний 

вигляд виробу буде зіпсований. 
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Незвичайні ялинки 
    Ялинка може бути не тільки 
«живою» або штучною. Якщо 
вам не підходить ні один, ні 
інший варіант, можна 
змайструвати ялинку своїми 
руками, використовуючи 
підручні засоби. Простір для 
фантазії тут безмежний. Така 
ялинка буде авторською, 
унікальною та неповторною. 

    Варіантів незвичних ялинок є 
безліч. Усі вони відрізняються і 

технікою виконання, і своїм виглядом. А ще для їх створення 
використовують абсолютно різні матеріали. 

Популярними є ялинки із шишок, які можна просто склеїти 

між собою. Також для ялинки можна використати інші 

натуральні матеріали, наприклад, висушені цитрусові.  
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Ялинки з додаванням паличок кориці та сухофруктів 

мають неповторний святковий аромат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялинки з пір'я виглядають дуже казково. 
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Ялинку можна зробити також із різнокольорових чи 

однотонних різдвяних кульок, склеївши їх між собою. 

 

Ще один популярний варіант – ялинки із ниток. Їх також 

можна прикрасити намистинками, блискітками, бісером. Або ж 

виконати у стилі мінімалізму. 
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Ялинка з ниток може бути і прозорою, зробити її зовсім не 

складно. Знадобиться конус з паперу, нитки, клей і трохи 

фантазії.  
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Ще один варіант прозорої ялинки – спіральна. Її можна 

зробити, просто намотавши дріт на конічну форму. 

 

Ялинку можна зробити навіть підвісною. Ні, зараз ідеться 
не про те, щоб просто підвісити ялинку, а підвісити самі 
ялинкові прикраси. Це дуже незвично, але справді цікаво. 
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Щоправда, тут треба буде також попрацювати з нитками, 

а ще придумати, до чого їх прикріпити. Проте, для цього 

можна використати підручні засоби, подекуди навіть дуже 

несподівані. Наприклад, дерев'яну триногу або розкладну 

драбину. 

 

Дуже цікаво виглядають настінні ялинки. Вони підійдуть 

власникам невеликих квартир. Варіантів таких ялинок дуже 

багато. Наприклад, дерев'яні. Вони можуть бути з нерівних 

гілочок або у вигляді поличок. 
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Цікаво виглядають також ялинки із дерев'яних брусків. 

 

 

Ялинки-панно можна змайструвати із різдвяних іграшок чи 
гірлянд. 
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Ялинки з гірлянд не тільки створюють святковий настрій, а 
й економлять простір у кімнаті. 

 

 

Також для створення таких ялинок-панно можна 
використати практично будь-який декор, що є вдома. 
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А для любителів вина підійде ялинка із корків. 

 

А ще настінну ялинку можна зробити з тканини. 

 

Щоправда, для цього бажано мати швейну машинку. І 
якщо вона у вас є, то також існує багато варіантів об'ємних 
ялинок із тканини.  
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Наприклад, можна зробити ялинку з подушок – просто 
пошити подушки різного розміру і скріпити їх між собою. 

 

Ялинку можна зробити навіть зі звичайних ґудзиків! 
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Ялинка з мушель – також чудовий варіант екологічної 

ялинки. 

  

А книголюбам підійде ялинка з книжок. І ще однією її 

перевагою є те, що після свят книги можна знову скласти на 

полицю. 
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Новорічні іграшки у еко стилі 

     Новорічні іграшки також можуть бути 

екологічними. Їх можна виготовити 

своїми руками з різноманітних природних 

матеріалів, паперу, сухофруктів тощо. 

Вони стануть чудовою новорічною 

прикрасою і подарують безліч 

позитивних емоцій у процесі створення.  
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ЦЕ ЦІКАВО! 

10 НАЙЦІКАВІШИХ ЦІКАВИНОК ПРО ЯЛИНКУ 

 

 У середньому ялина живе 200-300 років, але деякі 

екземпляри доживають і до 600. 

 У Швеції знайдено найстаріше дерево в світі. Ялина, яка 

продовжує рости 9,500 років. І хоча старенька виглядає 

вельми середньо, треба віддати належне її віку і взяти до 

уваги факт, що вона продовжує рости і бути здоровою. 

 У хвої модрини, особливо в молодій, вітаміну C міститься 

в 7 разів більше, ніж у лимоні. Тому, Капітан Кук 

використовував свіжі пагони ялини для виробництва 

алкогольного напою, який мав властивість запобігати 

захворюванню, викликане дефіцитом вітаміну C, – 

цингою. 

 У зв’язку з тим, що волокна деревини ялини розподілені 

дуже рівномірно, музичні інструменти, виконані з ялини, 

мають дуже чисте звучання. 

 Ялина становить основну масу тайги. 

 Ситхінська ялина є однією з найвищих ялин. Її висота 

становить 90 метрів. 

 Американськими вченими доведено, що речовини 

танінової групи, що містяться в самих звичайних 

соснових шишка, можуть допомогти в профілактиці 
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інсультів через їх здатність призупиняти загибель клітин 

кори головного мозку. 

 В Україні є ялинки довгожителі, їх вік – 500 років. 

 Хвойні ліси – легені планети. Один гектар ялинового лісу 

забезпечує потребу людини в кисні і дає понад 2500 тон 

вологи. 

 На Русі наряджати ялинку на Різдво і новорічні свята 

почали за Петра I, а саме 1 січня 1700 року. Цей звичай 

він побачив у Німеччині (хоча ще раніше у Німеччині не 

рубали ялини, а навпаки саджали їх на свято). На Русі 

відлік Нового року починався з 1 вересня.  
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Еко упаковка новорічних подарунків: 

користь для здоров’я і природи 

 

За статистикою, за період новорічнічних свят обсяг сміття 

в нашій країні збільшується на 25 % тільки за рахунок 

використання подарункової обгортки. Враховуючи тенденцію 

збільшення обсягів споживання, ця цифра з роками буде 

тільки збільшуватись. Більша частина такого сміття, як, скотч, 

поліетилен, пластик тощо не підлягають повторній обробці і 

забруднюють довкілля. Але ж планета – наш дім, і ми повинні 

дбати про неї і у святкові дні також.  

Ключове слово – усвідомленість. Усвідомлений підхід до 

життя має стати сучасною реальністю. Яким же має бути 

екологічно усвідомлений підхід до підготовки новорічних 

свят? Як оформити новорічні подарунки таким чином, щоб 

вони не тільки принесли радість друзям і близьким, але й не 

нашкодили оточуючому середовищу? 



27 
 

Для початку, слід відмовитись від купування супутніх 

подарункових товарів – обгорткова плівка, синтетичний папір і 

банти, пластикові прикраси, пакети. Купуючи непотрібні речі, 

ми не тільки витрачаємо зайві гроші, але й виснажуємо 

природні ресурси. Адже всі знають, як сильно легка 

промисловість шкодить екології. І чим більший попит на 

всілякий непотріб, тим більше викидів легкої промисловості 

потрапляє в атмосферу.   

Дуже тішить той факт, що еко упаковка подарунків 

сьогодні набуває все більшої популярності. Упаковка 

новорічних подарунків з використанням екологічних 

матеріалів – це маленький крок назустріч природі як знак 

вдячності їй за те, що ми зараз маємо. Крім того, це не тільки 

екологічно, але й дуже вишукано, стильно і красиво. Це 

модно. 

Еко упаковка та 8 кроків назустріч природі 

Крок 1. Не обов’язково купувати подарунок «бо так 

треба». Можна зробити подарунок своїми руками із того, що є 

в кожному домі. Чудова ідея – скрапбукінг. Такий подарунок 

принесе радість, адже він зроблений з душею, своїми руками. 
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Крок 2. Відмовитись від використання обгорткового 

паперу. Для оформлення подарунків можна використовувати 

газети, красиві шпалери, географічні чи дорожні карти, 

прикрасити аплікацією, колажами з журналів, які 

накопичилися на полицях.  

 

Крок 3. Використовувати для подарунків багаторазові еко 

сумки замість пластикових пакетів. Пластикові пакети після 

отримання подарунка відправляються на смітник. А еко сумки 

можна буде потім використати для походу в магазин чи 

зберігання чого-небудь. 
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Крок 4. Зробити упаковку частиною подарунка. Скляні 

банки, контейнери і корзини завжди потрібні в побуті.  

 

Крок 5. Шукати альтернативу обгортковому паперу. Це 

може бути тканина, рушники, хустки, які прослужать ще 

довгий час. Вони також можуть бути частиною подарунка. 
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 Крок 6. Якщо без обгорткового паперу не обійтись, можна 

використовувати папір вторинної переробки або банановий, 

рисовий, соєвий папір (для його виготовлення не потрібно 

знищувати дерева). 
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Крок 7. Декоративні деталі з дарів природи – шишки, сухі 

ягоди, гілочки, квіти. Їх можна знайти під час прогулянки у лісі, 

просто під ногами, не шкодячи природі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крок 8. Можна зберегти обгортку подарунку, який ви 

отримали, і використати її на наступний рік для оформлення 

подарунків. Або здати в переробку.  
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Новорічна флористична композиція – 

альтернатива живій ялинці 

Створити відчуття 

свята, радісного чекання 

новорічного дива можна і 

без знищення дерев.   

На вирішення дилеми: 

«яке свято без ялинки і як 

зберегти життя зеленим 

деревцям?» на допомогу 

може прийти флористика. 

Використавши природні 

матеріали: гілки сосни, 

ялинки з шишками і без них, 

сухі покриті мохом гілки, художньо розгалужене коріння, гілки 

кущів з ягодами, сухі трави, квіти, 

можна створити 

найрізноманітніші новорічні 

композиції та букети, які стануть 

альтернативою звичайній ялинці. 

Останнім часом дизайнери 

радять прикрашати  новорічними 

іграшками кімнатні квіти.   

Поступово все більше 

людей віддають перевагу 

штучним ялинкам, а ще 

деревцям  у контейнерах. Після 

свят такі ялинки можна тримати  

на балконах або ж  висадити на 

подвір’ї.  
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Нетрадиційним новорічним 

рішенням Ви здивуєте знайомих. 

Ваша дитина буде в захваті, 

коли замість традиційної ялинки 

побачить оригінальну і стильну 

їстівну ялинку. І зробити її 

просто: на конусоподібний 

каркас  натягуєте тканину або ж 

обмотуєте її щільно сіном – і 

потім, у довільному порядку, 

приколюєте різноманітні 

шоколадки, мандаринки, 

цукерки. Можна також солодощі 

насадити на тоненький дротик і 

обмотати Вашу ялинку. Розмір – 

наскільки вистачить у Вас 

цукерок. Таку ялинку і розбирати не треба – вона 

“ліквідується” сама по собі, стараннями Ваших домашніх. 

Також спробуйте викласти мандарини або горіхи, які можна 

позолотити спеціальним спреєм, у формі пірамідки, додайте 

декілька новорічних прикрас – і ялинка готова. А головне, яка 

корисна і відносно 

недорога… 

Для естетів також 

знайдеться свій варіант 

декору новорічного 

дерева – ялинка з пір’я. Її 

можна зробити 

самостійно, і особливо 

великого вміння та 

дизайнерських навичок не 

треба. Цілком підходить 

пір’ячко з курки. Немає 
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пір’я – тоді беріть гілочки, фарбуйте їх у золотавий або 

срібний колір та скріплюйте на вертикальній жердині-основі – 

виходить чудова імітація голок. 

Зацікавить дітей і 

виготовлення ялинки з шишки. У 

будь-яку за розміром шишку 

вклеюють хвоїнки сосни між 

лусками, починаючи з нижніх. 

Потім шишку прикріплюють 

пластиліном до основи з 

пінопласту, картону, фанери. За 

бажанням її прикрашають бісером, 

намистинами, пінопластовими 

кульками. Поруч з шишкою-

ялинкою на основі можна 

розмістити свічечку, Діда Мороза 

та Снігуроньку. Основу слід 

задекорувати дрібним пінопластом, хвоїнками.   
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Штучним ялинкам можна надати цікавого сільського 

стилю – прикрасити різноманітними рукавичками, 

шматочками сіна, вишитими стрічками, валянками, м’якими 

іграшками. Можна зібрати декілька невеликих гілочок та 

зв’язати їх гарною стрічкою, як в’язанку дров. І все це разом із 

різноманітними шишками повісити на ялинку – вийде дуже 

стильно і недорого, а з виготовленням цих прикрас зможе 

впоратися і дитина.   

 

Цікаво оздобити ялинку (до речі, сьогодні  в моді не 

тільки зелені, але й червоні, білі, сріблясті, жовті) квітами та 

метеликами замість класичних кульок. У поєднанні з 

бісерними гірляндами виглядає дуже вишукано. А додати ще 

декілька фігурок ельфів, які цього року є дуже модними, - 

виходить ціле лісове королівство. 
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Також ялинку можна оздобити в морському стилі – 

тканиною імітувати хвилі, розвісити різні мушлі, статуетки 

морських тваринок. 

Щодо  кольорів, юні екологи та фітодизайнери 

Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої 

та юнацької творчості» пропонують поєднання білого, 

синього та зеленого, а також надати перевагу синьо-

жовтому. Загалом, кольорів на ялинці має бути не більше 

чотирьох. Остання модна тенденція прикрашання ялинок 

саме в Україні – домінування національних кольорів.  

Юннати Харківщини впевнені, що новорічна композиція 

– це зручно, гарно, актуально.  

При вдалому виборі композиції Ви можете створити 

справжній твір мистецтва, який перенесе у Вашу кімнату 

поетичні чари зимового лісу. Крім вічнозелених хвойних 

дерев, у лісі під снігом ховаються наші вічнозелені рослини. 

Розгорніть білу ковдру в  лісі, і знайдете темно-зелені 
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листочки копитня європейського,  зимолюбки, грушанки, мох. 

З-під снігу виглядають ажурні зелені гілочки бересклету.  

Ними  можна доповнити зимовий букет. 

При складанні новорічних композицій використовують 

такі компоненти, як ялина, сосна (символізує довголіття і 

виносливість), гілки рослин із вічнозеленим листям (падуб, 

туя, самшит), барвінок, калину, шипшину, глід, горобину, 

барбарис, терен, красивої форми  оголені гілки дерев, кущів, 

жовтогарячі плоди фізаліса.   

Можна також використати плоди дерев: шишки, жолуді, 

каштани, крилатки клена, липи та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До складу композиції бажано включати рослини-

символи України: калину, вербу, колоски жита, пшениці, 

засушені чорнобривці. 
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Особливу увагу пропонуємо приділити виготовленню 

дідухів як необхідного атрибута стародавньої  традиції 

святкування Нового року та Різдва Христового.  

  

При складанні 

композиції не обов’язково 

використовувати велику 

кількість рослинного 

матеріалу. Навіть в одній 

квітці, одній гілці яскраво 

відображається величність 

рідної природи. Необхідно з 

великою увагою 

відноситися до кожної 

використаної рослини, 

добре знати її приховані 

декоративні переваги. І тоді 
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у Вашій домівці буде справжнє свято, затишок, відчуття 

родинного тепла. 

Домівку  можна зробити  справді дивовижно казковою, 

поєднавши  разом весну і зиму. 

Значно прикрашають зимові композиції зрізані гілки, які 

встигли розпуститися. Красиво розпускаються взимку гілки 

ліщини, верби, берези, 

жовтої акації, глоду, 

смородини, малини, 

вишні, гортензії, тополі, 

липи, калини і багатьох 

інших порід. Для того, 

щоб прискорити  

виведення рослин зі 

стану спокою,  

необхідно занурити 

гілки на декілька хвилин 

у теплу ванну або 

витримати у воді з 

температурою 30-35 градусів протягом 10-12 годин, а потім 

поставити у вазу з водою кімнатної температури.  Необхідно 

часто орошати гілки, корисно додати 2-3 каплі нашатирного 

спирту. Прискорити пробудження можна механічним шляхом 

дії на бруньки: невеликим подряпуванням їх. І свіжа зелень 

молодих клейких листочків та ніжність сережок довго 

милуватимуть Ваші очі . 

Січень називають місяцем сосни. У новорічних 

композиціях її можна використати разом з червоними і білими 

квітами, що символізують щастя.  

Під час аранжування у вазу можна поставити шматки 

деревних стовбурів, до них зверху, а також по краю вази 

прикріпляють зелені гілки; у середній частині вставляють голі 
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гілки з червоними плодами, білі або червоні хризантеми, інші 

квіти. У невеликих композиціях густа зелень сосни створює 

гарну основу і фон для квітів. 

В аранжуваннях, де багато сухих ліан, які 

переплітаються, соснова хвоя, яка по контрасту підходить по 

формі і фактурі, створюються  живописні оазиси, що надають 

композиції особливої святковості. 

Взимку сосна приносить людям особливу радість: навіть 

невеликі гілочки, викладені на 

блюдо або в низеньку корзинку 

з яскравими  білими  та 

жовтими квітами, створюють 

фантастичну картину. 

Гілки сосни особливо 

цікаві  в старих дерев: вони 

чудернацько вигнуті, що само 

по собі підкреслює їх 

оригінальність. Стебла 

очищають від хвої, залишаючи 

невеликі “китички” на кінцях, 

останні  іноді підстригають (до 

2-3 см  завдовжки). Таким 

чином отримуємо променеві 

“зірочки”, які гарно компонують  

з великими глянцевими листками каллів, антуріумів та ін. 

Поряд із сосною прекрасно виглядають рози, цикламени, 

лілії, хризантеми. Сосна ж придає неповторну живописність, 

природність і свіжість. 
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Чудодійні цікаві 

контрасти створюють гілки з 

колючками (терен, 

шипшина, глід). Вони 

динамічні, силует їх чітко 

виділяється на фоні хвойних 

дерев. Характерні 

особливості цих рослин 

стануть більш виразними, 

якщо колючки зафарбувати 

чорною, червоною, синьою, 

жовтою, золотистою або 

сріблястою фарбою.  

До новорічної 

композиції можна додати 

іграшки, виготовлені 

власноруч. Можливий 

варіант – мандарини, які в 

багатьох асоціюються з Новим 

роком. У перекладі вони 

означають “золото”. Тому, 

використавши мандарини як 

елемент новорічної композиції, 

ми запрошуємо до оселі 

фінансове благополуччя.   

Практикується своєрідне 

аранжування на підносах, де 

на художній основі 

поєднуються дари природи 

(фрукти, овочі і декоративні 

рослини). Овочі, які ми 

зазвичай звикли бачити в 

магазинах, в інших обставинах 
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негадано можуть стати 

засобом образотворчого 

мистецтва. В такому 

аранжуванні разом з 

плодами  використовують 

невеликі гілки, наприклад, 

сосни, ялини, ялівця, туї, а 

також шматочки 

чудернацьких коренів та 

старих пеньків, і, 

звичайно, квіти, які 

ретельно підбирають по 

формі і забарвленню. Не 

треба накопичувати багато фруктів та овочів у корзинках, слід 

пам’ятати, що це не ваза з фруктами, а декоративний витвір, 

яким тільки милуються. Плоди і овочі розміщують так, щоб 

більш повно підкреслити красу кольору, ліній, форм. 

Розміщують красиво, вільно, роблячи це подібно до 

складання букетів. 

Радимо також 

використовувати сухоцвіти, які 

нададуть композиції емоційної 

виразності.   

Особливо гарно 

виглядають “засніжені” гілки. 

Зробити їх зовсім не важко. 

Готують розчин солі в гарячій 

воді з розрахунку: 2 частини 

солі на 1 частину води. Потім 

охолоджують, занурюють у 

нього гілки, витримують у 

розчині протягом доби і 

висушують “засніжені” гілочки. 
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Можна  гілки та суцвіття  занурити в киплячий розчин кухонної 

солі (на 1л води 400-500г солі), а потім винести на холод на 1-

2 доби.  

Можна також змазати гілки клеєм і обсипати їх 

пінопластом. 

Для того, щоб не осипалася хвоя, рекомендуємо 

поставити гілки на тиждень у розчин гліцерину з водою 

(концентрація 1:1). 

Замість вази можна використати гриби-трутовики, 

шматки старих пеньків, мох, незвичайні стовбури дерев. 
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Новорічний віночок – святкова окраса оселі 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ще одна альтернатива ялинці – новорічний віночок з 

природних матеріалів – гілочок, шишок, ягід, засушених 

цитрусових тощо. Матеріал для віночка також можна 

назбирати під час прогулянки, не завдаючи шкоди природі.  
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Новорічний віночок також можна виготовити з інших 

матеріалів, які є під рукою – паперу, тканини, ниток, корків 

тощо. 
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ЗНАЙОМІ НЕЗНАЙОМЦІ! 

 

Що допомагає ялинці залишатися 
вічнозеленою? 

 

Сосна і ялина, ялиця і ялівець, модрина і секвоя, кедр і 
тис – загалом відомо близько 600 видів хвойних дерев. 
Найпопулярнішою серед них є ялинка, яка стала традиційним 
символом Нового року та Різдва.  

Що ж допомагає цьому дереву залишатись вічнозеленим? 

 

«Хвоя, як листя інших дерев, виконує функції фотосинтезу 
(видобування органічних сполук з вуглекислого газу та води з 
використанням енергії світла), випаровування та газообміну, – 
пояснює Андрій Новиков, кандидат біологічних наук, 
молодший науковий співробітник Державного 
природознавчого музею НАН України. – Як відомо, завдяки 
хлорофілу – зеленій речовині, що міститься у листі, – дерева 
добувають енергію. Із широких листків вода випаровується 
швидше, тому із настанням холодів, коли ще й сонячного 
світла менше, дерево скидає листя і впадає у стан спокою. 
Тих поживних речовин, що накопичилися у стовбурі і гілках, 
вистачає деревам аж до весни. 
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А от у хвойних «листя» має іншу, циліндричну або 
голчасту форму. Завдяки цьому хвоїнки майже не втрачають 
вологи. 

Крім того, у хвої накопичується вода і цукри, потрібні для 
живлення дерева взимку, а також ефірні олії, які не дають 
голкам замерзнути. Цей концентрований цукровий сироп – 
наче природний антифриз.  

Однак помилкою було б думати, що хвоя взагалі не 
опадає. Опадає, але на місці опалих голок відразу 
виростають нові. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І ще один нюанс: листяні дерева, позбуваючись листя, ще 
й очищуються (незадовго до листопада в них накопичуються 
токсини), а у хвойних таке очищення відбувається постійно. 

Наприклад, у сосни хвоя оновлюється раз у два-три роки. 
Зверніть увагу: яскраві зелені голки на краю гілки – 
наймолодші. Чим ближче до стовбура, тим темніша хвоя, 
навіть жовтувата. Гола гілка свідчить, що хвоя опала більше 
ніж чотири роки тому. 

Голки ялини живуть п’ять-сім років, ялиці – дванадцять. А 
от у модрини (дерево родини соснових) блідо-зелена хвоя 
восени стає яскраво-жовтою та врешті опадає». 


