ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
Коваленко Наталія, м. Черкаси
Напередодні Різдва диво блукало вулицями і не
знало куди йому зайти, щоб подарувати себе.
Блукало, блукало і завітало до дівчинки в якої майже
все було, єдине, тільки сім"я не могла зібратись
разом на свя то. Мама, яка працювала в аптеці, мала
вийти на роботу. Донька, сиділа сама в кімнаті та
сумувала, загадала бажання, щоб мама залишилась
вдома і святкувала з усіма. І ось навколо неї засяяло
світло і диво подарувало себе цій родині. Продзвенів
телефонний дзвінок з маминої роботи, працедавець
оголосив вихідний. Найкраще свято, коли всі вдома,
здорові і щасливі!!
P.S. Бажання моєї доньки і мабуть всіх дітей, чиї
батьки працюють на свята, щоб їхні батьки
залишились вдома та проводили час з дітьми

Ракус Оксана, г. Запорожье

Вероника Слета, г. Полтава
Я вважаю, що Новий рік це чарівне
свято, час чудес! Ми з братом і
сестрою лягали далеко за північ, а
коли стали старші, то зовсім далеко за
північ. Але прокидалися через пару
годин і тихенько йшли у вітальню до
ялинки. І там завжди на нас уже
чекали подарунки. Зараз я одружена і
є дитина, але я точно знаю, що коли
приїду 31 грудня до батьків, там буде
вбрана жива ялинка під стелю. А під
ялинкою зранку 1 січня лежатимуть
подарунки та купа цукерок. І стільки
щастя, нехай один день на рік, але
хочеться вірити у диво. А я знаю, що
наш Дід Мороз найкращий, і
сподіваюся, що зможу створити казку і
дати віру в диво своїм дітям.

Всем добрый день!
Хочу поделиться историей о чуде, которое произошло 14 лет назад. Надеюсь, что мой рассказ
подарит надежду на чудо семьям, потерявшим надежду на то самое чудо.
В 1992 г родилась наша семья. И как все молодожены мы мечтали о детях. Планировали двоих.
Но судьба распорядилась по-другому. Через год родился сыночек. А вот со сторым ребенком не
получалось. По прошествию 10 лет наших стараний, мы с мужем смирились, больше разговоров
о пополнении семьи не заводили. Всю свою любовь и заботу дарили (неправильное слово)
отдавали с удовольствием сыну! А еще через 5 лет мне приснился сон: я в сильный мороз из
водостока руками поймала большую рыбину- «девочку». И вот на майские праздники мы едем
по стандарту на природу. И я понимаю, что мой организм ведет себя как-то по-особенному…
… 2 полоски, мы с мужем в растерянности. Мне 35 лет, сыну 15. Как? Что делать? Я чувствую, я
знаю, это девочка! Мы же так хотели! Слезы радости и растерянность в одно время. Спасибо
нашим друзьям, в будущем крестной маме и моему гинекологу за слова поддержки!
А на святой вечер в нашей семье появилось маленькое чудо – наша доченька! Спасибо за такой
подарок! Желаю всем семьям приобрести свой счастье!

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ
Середа Яна, місто Харків
Новий Рік – це завжди щось особливе, магічне. Тільки йому довіряють свої мрії, бажання
мільйони людей, а то й більше. І я не стала виключенням. Ще з дитинства в моєму серці живе
передноворічне хвилювання та передчуття чогось казкового. За свої неповні 23 роки я ще
жодного разу не розчарувалась в цьому святі. Кожен Новий Рік я зустрічала в колі сім’ї, ми
завжди прикрашали ялинку таку велику, обов’язково живу, так по-особливому пахучу,
прикрашали дім святковими вогниками, готували смачну їжу, та переглядали новорічні
програми, старі та нові тематичні фільми. Одного такого разу я випадково наштовхнулась на
американську новорічну трансляцію, що проходила в Нью-Йорку на Times Square, саме тоді я в
перше побачила падіння кришталевої кулі, це було дуже захоплююче і з тих пір на кожен
Новий Рік я загадувала одне і те ж бажання – побачити падіння кришталевої кулі на власні очі,
відчути цю атмосферу, побувати в новорічному Нью-Йорку.
І ось, нарешті, я в Нью-Йорку на Таймс Сквер зустрічаю Новий 2020 Рік. Я ще більше, до
нестями, закохалась в цю атмосферу, скільки людей, скільки яскравих вивісок, вогнів, безліч
людей різних національностей, мої очі не знали на що дивитись. Приємним бонусом стало ще
те, що я змогла побачити відомих музичних виконавців, які виступали на новорічній площадці,
пам’ятаю як зараз – дует Chainsmokers, Backstreet Boys, BTS, Post Malone, Гвен Стефані.
Коли настав такий омріяний, такий довгоочікуваний момент – кришталева куля нарешті
повністю опустилась і на велетенському білборді з’явився надпис «Happy New Year», а з неба
почали падати безліч різнокольорових конфеті, всі почали обійматися та вітати одне одного з
Новим Роком, мене обіймами теж не обділили – це були ні з чим не схожі емоції, я не змогла
втримати сліз, сліз щастя, моє серце то переставало битись, то, навпаки, пускалось в шалений
галоп.
Той Новий Рік назавжди залишився в моєму серці, до сих під відчуваю після смак від тих
незрівнянних емоцій, який гріє мої спогади. Хочу ще!
Можу сказати одне – мрії збуваються, якщо в них вірити та прикладати зусилля.
З НАСТУПАЮЧИМ НОВИМ 2022 РОКОМ!!!

Котович Ольга, м. Рівне
Хочу розповісти приємну і водночас не дуже історію яка трапилася одного разу зі мною на
передодні нового року. Приїхавши одного разу на роботу на машині,залишила її на парковці біля
роботи,відпрацювавши вісім годин трудового дня, вернулася до машини сівши в неї поїхала до
дому,але не змогла їхати,машина просто відмовлялася їхати, заїхавши в найблище зручне
місце,вийшла з машини і обдивилася її,колесо було повністю спущене,довелося всім навкруги
допомагати мені, холод був неймовірний і водночас всі грілися,так як запасного колеса не було,
довелося накачувати те,що було, трохи підкачавши,поїхала в найблище СТО грошей було як
завжди обмаль,але довелося їхати за останні,коли я заїжджала на СТО на білому сніжку лежали
50грн, фіолетовий колір куп'юри було видно з далеку,оце думаю повезло мені,хтось знав що вони
мені треба були в той час в той день,і не вір тепер в дива,вони точно трапляються.Дякую,що
прочитали і зарахуєте мою роботу до Див. P.s з повагою Ольга...

Ягніченко Надія, Кіровоградська обл., м. Долинська
Всім привіт👋👋 напередодні Нового Року, зі мною сталася подія, яка перевернула наше з
чоловіком життя кардинально🙉🙉 Наші трійнята , яких ми чекали вже після Нового Року ,
вирішили з'явитися на світ на 28 тижні вагітності. Наші сердця переповненні радістю, але в
той же час і хвилюванням за життя наших донечок . Найкраще що могло з нами статися це
наші дівчатка. Для повного щастя моїм діточкам залишилося найважче , це справитися з
іншими умовами, тому що в животику в мами їм було набагато комфортніше. Бажаю
кожному з Вас здійснення мрій не тільки на Новий Рік😘😘

Стиранець Діана , Донецька обл.,
м. Верхньокам'янське
"Новорічне диво " Напередодні Новорічної Ночі , ще в далекому
2015році, коли ще я навчалась в школі в нас зник наш котик. Звали
його Барон. Ми з молодшою сестрою були дуже засмучені. Аліна,
моя молодша сестра плакала цілий день. Тато вже думав , що Барон
не повернеться , він пів села обійшов, в його пошуках,бо кіт був
нашим п'ятим членом родини. Але сталося справжнє диво, і наш
котик прийшов додому біля 22 години вечора, у молодшої сестри
радості не було меж. Цю історію на довго ми запам'ятали, і більше
не випускали нашого Барона без догляду на подвір'я. З
Прийдешніми святами. Вірте в диво, і воно обов'язково здійсниться.

Осиюк Инна, г. Днепр
Каждый из нас верит в чудо. Особенно в новогоднюю ночь. И думаю хоть
один раз, но каждый загадывал под бой курантов желание.Вот так же и я
в новогоднюю ночь в 2008 году закрыла глаза и произносила мысленно
своё желание. И когда открыла их увидела перед собой маленькую
атласную красную коробочку. Её держал в руках на тот момент мой
будущий муж…. Он сделал мне предложение в новогоднюю ночь. Таким
образом сбылось моё прошлогоднее желание. На сегодняшний день у
нас маленькая счастливая семья: я, любимый муж и наша обожаемая
дочь. Не бойтесь мечтать и загадывать желания. Главное очень этого
хотеть и верить….
PS: После этого было ещё много колец, но эти самые дорогие сердцу!!!

Моцар Наталія, Житомирська обл., Новоград-Волинський
В дитинстві я завжди чекала діда Мороза і дуже хотіла з ним познайомитися.
Кожен рік я знаходила новорічний подарунок під ялинкою і дуже хотіла побачити як
виглядає дід Мороз. І нарешті моя мрія збулася. На новий рік до мене прийшов він дід
Мороз.Я була безмежна рада,що нарешті моя мрія здійснилася. Я виросла , дякую маме і
татові за щасливе дитинство і новорічне диво.

Ломака Наталія, м. Рівне
Новорічне диво". Під час мого дитинства ми
прикрашали ялинку не лише ялинковими прикрасами,
а також і цукерками. Я, коли ніхто не бачив, з'їдала
цукерки, а фантики залишала на ялинці. Думаю, що так
робили всі. Одного разу, прокинувшись після Нового
року, я побачила, що на ялинці всі фантики були
заповнені цукерками і це для мене було справжнім
дивом. Я вірила, що це зробив сам Дід Мороз.
Пройшли роки і я зрозуміла, що це все для мене
робили батьки. Але те відчуття новорічного дива
лишилося зі мною назавжди. Вітаю всіх з прийдешнім
Новим роком! Бажаю побільше яскравих вражень і
хорошого настрою в Новому році!!!

Журба Катерина, г. Сумы

Устинова Екатерина, г. Херсон
Предновогоднее чудо. Никогда не верила в волшебство, но после этого случая, я всем говорю:
главное верить! И чудо произойдет! Несколько лет назад у моей бабушки был инсульт и она
перестала ходить. Ездили по разным докторам, принимала лекарства и возили в
реабилитационные центры для гимнастики и упражнений. Это все вместе взято, не давало
результат. Все опустили руки, кроме меня....внучки. Я, понимала, что волшебство не произойдет,
если сидеть сложа руки. Я, начала бабушке говорить, что доктор сказал...что она может ходить.
Так я ей повторяла много раз. Внушала. Как говорят в медицине:"давала таблетку-пустышку".
Пришла к ней на днях...а она в инвалидном кресле сидит и улыбается. Я ей дала мандаринку и
снова начала рассказывать, что доктору звонила, и он говорит:"Бабушка может ходить".
Поворачиваю голову и вижу стоящую возле меня бабушку. Она прошла три шага и остановилась.
Она сказала, что у меня есть божий дар исцелять людей. Её ни лекарства, ни доктора не смогли
вылечить. А внучка, Катя-смогла. Вот такое у нас волшебное чудо произошло перед Новым Годом!

Хом'як Наталія, м. Тлумач

Павловська Інна, м.Хмельницький

Криворучко Наталія, м. Дніпро
Мене звати Наталія, мені 36 років, і я вірю до сих пір у новорічні
дива. Я мама двох прекрасних хлопчиків👬👬, і саме вони змусили
мене повірити у диво. Так сталося, що старшого синочка я
народила напередодні нового року, це було для мене неймовірне
щастя, таке бажане і захоплююче😇😇😇😇😇😇. Та після народження
старшенького ( пологи були дуже тяжкими😰😰, тривали понад 36
годин, лікарі думали кого рятувати, матір чи дитя, та дякуючи
богу, ми обидва живі та здорові🤱🤱 ) я довго вагалася, щоб піти на
ще один такий крок, та народити другу дитинку.👶👶 Але роки
йдуть, тягнути кота за хвоста, як то кажуть ніколи, я вирішила
спробувати. Довгих п'ять років надії, сподівань, і все не вдавалось
Я вже майже втратила віру🙍🙍🙍🙍, лікарі, аналізи, все в нормі, але...
Тест негативний знову і знову. І от, напередодні нового року, я дізналася, що вагітна, вдруге,
ура!!!! 🎉🎉🎉🎉🎉🎉Я не бачила себе від щастя.😍😍😍😍😍😍 І от з різницею у 10 років, народилося ще
одне моє янголятко.🍼🍼 Шановні колеги, вірте у диво, особливо новорічне🎅🎅. Мрії збуваються,
нехай навіть з різницею у 10 років. Я хочу побажати всім вам, здоров'я, віри, надії та
неймовірної любові. З наступаючим новим роком вас!!!🎅🎅🎅🎅🎅

Климович Оксана м. Суми
Новорічне диво для мене - це чарівні спогади дитинства про
дива, які творив для мене мій головний чарівник батько. Я
досі згадую, як ми з сестрою чекали цю ніч та подарунки.
Та найкращим подарунком для мене став мій синочок, який
народився на старий Новий рік і став найважливішим
подарунком долі та сенсом усього життя

Наконечна Наталія,
м. Івано-Франківськ
Осовська Марія, м. Рівне
Одного року в період Новорічних свят, під бій
курантів, я загадала бажання, щоб сталося
диво і в мене з'явилася дитинка. Через
декілька місяців я дізналася що вагітна. А вже
наступного року, 3 січня в мене народився
маленький синочок Артемко. Зараз вже ми
відзначаємо Новорічні і різдвяні свята з
маленьким
непосидою,
якому
скоро
виповниться 3 рочки. Вітаємо всіх зі святом,
бажаємо щоб всі ваші мрії неодмінно
здійснювалися! Вірте в диво і це неодмінно
трапиться!!! Веселих свят!

Кришталь Ольга, м. Зміів
Іванова Марія,
м. Маріуполь
Напевно, найбільше диво,
якого чекають усі діти й
дорослі на новий рік, - це сніг! І
як не крути, яка б погода не
була в кінці грудня, але завжди
ті, хто вірить в дива , бачать
дива! Сніг в перші секунди
нового року це моя заповідна
мрія, яка здійснюється майже
кожного року! Тож, я мрію про
це, і моя мрія здійснюється)

Животович Юлия, г. Днепр
В преддверии Нового года я любила засыпать под ёлочкой в ожидании деда Мороза. Даже и не
знаю как удавалось моим родителям подсунуть подарки незамеченными. Но всегда у них это
выходило. Утром я просыпалась в огромных горах разноцветных коробок. И сразу же начинала
их открывать. Уже когда стала постарше, наверное, начинала ворушиться и родители меня сразу
будили с возгласом : Смотри, смотри он дед Мороз в окно тебе машет. Ты чуть не проспала его
... И пока я спросонья бежала к окну, долго всматриваясь в огни на улице (а там иногда
действительно кто-то проходил в красном и видя, что ребенок яростно машет, начинал махать в
ответ) они спокойно подкидывал мне подарки. И я с удовольствием садилась разбирать свои
подарки.... Вера в чудо это самое прекрасное....

Іванищак Іванна,
Івано-Франківська обл.

Горголь Світлана, м. Новоград-Волинський
Новорічні свята завжди чарівні,
наповнені магією та вірою в диво. Я
дуже люблю тварин і завжди мріяла
про милого, пухнастого песика. І ось
одного чарівного ранку, в день Святого
Миколая, я прокинулася від того, що
хтось торкався моєї щоки. Коли я
відкрила очі, то побачила, що біля
мене бігає маленьке і дуже гарненьке
цуценя. Це була дівчинка, яку я
назвала
Ельзою.
Це
був
найщасливіший
день
Святого
Миколая. Тепер в моєму домі є
новорічне диво – красуня Ельза.

Охріменко Наталія, м. Полтава
Нововічне чудо.
Я завжди мріяла про живу, а не зрубану, ялинкочку в дворі,
яку буду прикрашати кожного Нового року. Живу в місті,
тому мене б влаштувала і ялинка в дворі, яку було б видно
з вікна моєї квартири. А ще, мені дуже подобається
дивитись на прикрашену ялинку з вікна, сидячи біля
каміну, як це завжди буває десь на відпочинку взимку.
Напередодні минулого Нового року я ретельно подумала
своє бажання, написала його на аркуші паперу та залишила
на
ялиночці
на
всі
новорічні
свята.
І сталось справжнє диво!
Нам з чоловіком запропонували купити дачу поблизу річки
та лісу. В будинку знайшлось місце для каміна, а навпроти
вікна ми посадили ялиночку. Цього року Новий рік там
зустріти не вдасться , через ремонтні роботи, але ж мрія збулась! Тепер в мене власна жива
ялинка та камін). А ялинка не звичайна, кожної весни в неї буде казковий вигляд). Мораль: мрії
треба ретельно продумувати. Будинок я не замовляла. Значить моя мрія була не можлива баз
цієї складової

Клюфінська Іванна, ІваноФранківська обл., Надвірна

Корнелюк Ліна, Волинська обл., Ратне
Я вірю, що чудеса трапляються! І доказом цього буде
моя історія... Декілька років назад, коли я була малою в
нашому селі і школі вирувала така хвороба як кір..Якщо
хтось з дітей захворів вдома, то всі мали переболіти... В
нашій сім'ї раніше ніхто не хворів цією вірусом. І от
недалеко до Новорічних свят до нас приїхали наші
друзі однолітки в гості... Ми грали ігри, спілкувалися,
пили чай, обговорювали свята, які наближаються...
Після весело проведеного часу, вони поїхали .. Ми діти, а нас було троє, сиділи радилися... І тут на очах у
моєї сестри стало червоніти лице і появлятися дрібні
прищики... Батьки зрозуміли, шо це кір... Профілактичні
заходи було робити пізно .. Знаючи, що переболіємо всі
підготували необхідні ліки.. А я тим часом побігла в
іншу кімнату і стала на коліна молитися, щоб мені не
захворіти... Я так хотіла провести святкові дні
здоровою! Віра в чудеса в мене була великою! Всі
вдома перехворіли крім мене! Моя дитяча віра дала
свій плід! Вітаю з наступаючими святами! Мрійте, вірте
в дива, не сумніваючись і вони обов'язково звершаться!

Слободянюк Аліна , Дніпро
Доброго дня, мене звати Аліна і я хочу розповісти вам про випадок який стався зі мною на
новорічні свята . Сталося це приблизно 18 років тому назад,я тоді ще навчалася в медичному
училищі це була моя перша освіта. Жила я в гуртожитку, після святкування нового року,ми з
дівчатами вирішили поворожити на судженого. Ось зібралися в одній кімнаті нас десь 10 дівчат і
почали ворожити. Виключили світло запалили свічки,зробили коридор із дзеркал промовляли
якісь слова, які я вже не пам'ятаю і вдивлялися в дзеркала. Я тоді так нікого і не побачила. А потім
ми ворожили на скорлупі від горіха, взяли миску набрали в неї води, на папірцях написала
чоловічі імена. Папірці з іменами поклала навколо миски, в скорлупу горіха поставили свічку і
розмішавши воду пустила цей кораблик в миску. Плавав він плавав і пристав до папірця з іменем
Антон. І,що ви думаєте сталося так, що я вийшла заміж ну звісно ж не зразу після ворожіння,а
через 3 роки і чоловіка мого звати Антон. Я була забула про цей випадок а потім згадала,як так
сталося, що ворожіння справдилося? Це просто диво!

Морозов Ілля , м. Маріуполь
Новогоднее чудо — это самое приятное что могло
произойти в моей жизни. В него можно верить или нет, это
решает каждый для себя. Мы с женой уже семь лет в
браке, но детей не было. На прошлый Новый Год мы,
пустились, во все поверия как загадать желание чтоб оно
сбылось.
Вот
пару
наших
способов:
1) Когда мы украшали елку мы написали желания и
положили в елочную игрушку.
2) На кануне Нового Года, я подарил жене букет её
любимых цветов. За час до полуночи, она перебирала
лепестки цветов цветков и шептала желания. Потом
сорвала три лепестка, наполнила бокал и положила их
туда. Бокал поставила под ёлку и во время боя курантов
выпила
его
3) Я естественно во время боя курантов, написал своё
желание на небольшом кусочке бумаги, сжёг его, пепел
растворил в бокале с шампанским и выпил его до дна.
Желание у нас, конечно было одно — дети. Но Новогоднее
Чудо оно и есть чудо. Высшие силы услышали наше
желание, даже больше, они услышали наши желания по
отдельности. В этом году мы стали счастливыми
родителями прелестных двойняшек, мальчика и девочки.
Часто взрослые не верят в чудеса, и относятся к этому
скептически. Я очень хочу посоветовать всем, верьте в
чудеса и они обязательно сбудутся, особенно на чудесный
праздник Новый Год.

Дригваль Ніна, Харків

Власенко Ольга, м. Одеса

30 грудня ми з подругою гуляли по Приморському бульвару і там до
мене підійшов познайомитися хлопець. 31 грудня вдень ми ще з ним
перший раз погуляли, а 3 січня зустрілися на повноцінну прогулянку,
почали зустрічатися і на початку цього грудня він зробив мені
пропозицію. Ось така новорічна зустріч, а може це Одеська ялинка

цьому посприяла.

Широкопояс Юлія, Дніпропетровська обл, м. Кривий Ріг
Моя история о том, как накануне прошлого года сбылась мечта, загаданная в новогоднюю
ночь по "особенному" и веселому методу встречи Нового года.
В ночь с 31 декабря на 1 января мы с семьей накрыли праздничный стол, красиво оделись,
приготовили все необходимые вещи: спички, листики бумаги, ручки, свечки, шампанское и
хорошее настроение. Включили телевизор и стали ждать момент перед двенадцатью ночи,
когда начинают куранты бить 12 раз. Нужно было в это время успеть написать желание на
листике, поджечь его, кинуть пепел в шампанское и быстро выпить. Да, вот такое задание
выполнили почти все! Самое главное было — удержаться от смеха и сделать быстро свое дело, а
кто не успел, тот хоть вдоволь насмеялся)))
И вот год почти прошёл... Подвожу итоги моей загаданной мечты и её исполнения.
Как ни странно, моя поездка на новогодние праздники в Киев осуществилась! Может и
совпадение, конечно, но всё равно хочется верить в чудо.
И, к тому же, интересно и очень весело проводить так новогоднюю ночь! Желаю всем весело
встретить Новый год, исполнения желаний, приятных встреч, отличного настроения,всегда нести
"позитив", оставаться всегда оптимистоми и верить в чудо! Ведь все мы все равно "где то там,
внутри себя" ещё маленькие дети которые верят в чудеса...

Гулівська Каріна, Житомирська обл. Новоград-Волинський
Моє новорічне диво сталося тоді,коли мій коханий зробив мені пропозицію.
Він з'явитися у моєму житті і це був ковток свіжого повітря...це не було
одразу..я пишу про той момент коли зрозуміла що кохана, що можу комусь
подобатись по справжньому і здавалось, що це назавжди. З того моменту
почалась справжня пригода. Мій коханий зробив мені незабутню
пропозицію, подарува незабутні емоції. Це сталося у Новорічну ніч, моя мрія
здійснилася, отже я виходу заміж за коханого чоловіка. Я відповіла йому
"так" .З цього кроку , наше життя почало набувати ще більше яскравих барв.
А вже скоро ми стали чоловіком , і дружиною. Я впевнена що у Новому році
яскравих моментів стане ще більше, ми дізналися що в нас буде дитина.

Коба Елена, город Сумы

Городецька Анастасія, Полтава
На передодні НОВОГО РОКУ всі чекають на справжнє диво. І у тих, хто чекає воно обов'язково
стається. Так сталося і зі мною в ніч на святого Миколая. Будучи вагітною три роки тому я мріяла
народити синочка саме 19 числа, так як День народження мій, чоловіка, тата, брата, тітки і
дядька теж 19, що правда в різні місяці. Віривши в диво я народила 19 грудня, на 39 тижні
вагітності, і досі в це мені важко повірити. В кожного своє диво, і якщо довго мріяти , воно
обов'язково відбудеться саме з вами.

Князєва Світлана, Волинська обл.,
Нововолинськ

Пудовка Тетяна, ІваноФранківська обл, Надвірна
Моє Новорічне чудо сталося
перед Різдвом христовим !Чудо
було не одне ,а цілих два!Наша
сім'я чекала цього з трепетом
наших
сердець!
Моя
найулюбленіша та найкраща
сестра вийшла заміж .Вийшла
заміж за найкращого чоловіка у
своєму житті .
А моє особисте чудо сталося на
свято Св.Миколая, я дізналась ,
що я вагітна .
Веселих свят!!!

Петрик Христина, Івано-Франківська, Надвірна
Треба мріяти масштабно! Хтось мріє про туфлі, а хтось про
Париж... Цього року моя мрія збулася! Тепер маю БДЖІЛКУ🐝🐝
Машина має бути чорна, біла чи кольору мокрого асфальту! Але
не для мене. Я хочу щоб помічали здалеку та впізнавали в
заторі. Вона мала бути зручна, містка, достатньо простора, але
не по-чоловічому "величезна". В міру мила, елегантна і
лаконічна. Щоб не "задирати" спідницю щоб сісти і не
підсаджувати дітей, але і не "гребсти пузом" по асфальту.
І О Небо! Нарешті автомат! Ну не люблю я механіку.
Обирала дуже ретельно: вивчила всі технічні характеристики,
передивилась всі можливі відеоогляди і перечитала відгуки.
Навіть на тест-драйв їздила.
І нарешті мрія здійснилась! Який кайф коли БДЖІЛКА чекає тебе
з бантиком, квітами та шампанським...
Маю надію швидко і безболісно навчити водити доньку на автомобілі "апельсинового кольору".
А тепер зима. І треба відкопувати і відшкрібати від снігу кожного ранку. Тепер уже план, а не
мрія - навіс від нашої погоди.
Мріяти - це замало. Треба виношувати цю мрію, перетворити її в ціль та розробити план для її
досягнення. Для виконання вищезгаданого треба старанно працювати, планувати свій бюджет, а
місцями і зекономити. Неможливого немає - є те, що всього лиш потребує більше часу.🚗🚗

Макаренко Мирослава, місто Харків
Ви пам’ятаєте себе дитиною?... дитинство це такий період у житті, коли ти живеш в очікуванні
дива, сюрпризів та подарунків, живеш, чекаєш та віриш в це… У дорослому житті ми втрачаємо
почуття віри у диво, ми стаємо скептиками, прагматиками і все частіше створюємо диво
власноруч для своїх дітей, для своїй родини…
Отже, почнемо спочатку, дитинство це період мрій та віри в диво… Кожного року я отримувала
подарунки від Діда Мороза, раділа та була щаслива, бачила як посміхаються мої батьки, як ми
обіймаємось та радіємо…. Але одного з року, отримавши подарунок, я спросила себе, чому
кожного року у подарунок Дід Мороз кладе горіхи, які я не дуже любила тоді, та завжди там є
мандаринки, так вони солодкі та смачні, але ж вони швидко псуються, чому Дід Мороз це все
не враховує???
Наступного року у мене виникло нове питання: «Чому у всіх дітей однакові солодкі
подарунки?» І таким чином, кожного року я дорослішала і почала відчувати сумніви на
рахунок існування Діда Мороза….
І отже, коли мені було 10 років настає Новий Рік, я вже не дуже вірю в існування Діда Мороза,
але батьків не засмучую своїм відкриттям, я вважала, що їх не треба засмучувати своїми
догадками та спостереженнями, вони ж так радіють, коли начебто я отримую подарунок від
Діда Мороза. Отже, настає Новий Рік, опівночі ми вітаємо одне одного, радіємо, але я дуже
уважно спостерігаю за Ялинкою, і під нею нічого не з’являється …. Але тут дзвонить телефон,
який стояв у нас в тумбі під ялинкою, пам’ятаєте стаціонарні телефони, де їх прикріпили, там
вони і живуть, нахиляюсь та беру слухавку, дзвонить моя рідна тітонька вітає з новим Роком , з
новим Щастям і слухаючи ці привітання я підіймаюсь і бачу як з повітря з’являється вінілова
пластинка, яку я дуже хотіла, і все це я бачу начебто у повільній зйомці….. вона летить, вона
торкається поверхні тумби, вона трохи котиться у напрямку ялинки та зупиняється під самою
ялинкою , я такого, ще ніколи не бачила, я в захваті від цього, мені радісно та приємно , я
відчуваю, що все ж таки диво у житті є.
І в той самий момент я подивилась на життя новим поглядом, я повірили у дива. Я дуже чітко
пам’ятаю відчуття тієї миті…. Іноді мені здається саме тоді я знов повірила у диво і чекаю його
кожного року, кожної миті… І тепер, коли я створюю сюрпризи своїй дитині, я завжди відчуваю
те саме диво, те відчуття радості, яке отримала я у свої 10 років у Новорічну Ніч.
На протязі всього мого життя, я стикають с дивовижними моментами та ситуаціями, диво
завжди ходить біля мене, завжди поряд, завжди мене приємно надихає та супроводжує по
життю, але це все інші історії, згодом і їх можливо буде розповісти. Адже, Життя – це диво, це
те в що ми віримо!!!

Березінська Наталія Володимирівна, Херсонська обл., Високопілля
Новий Рік – це вже й так диво! Адже це свято магічне. Всі люди,а
особливо дітлахи,свято вірять в здійснення мрій саме в
новорічну ніч. За моє життя це вже 57- й Новий рік, і я до сих пір
вірю в дива! За ці роки здійснилося багато моїх мрій та
сподівань- в мене народилася чудова донька( до речі саме в
новорічну пору 31-го грудня), маю улюблену професію провізора
і найголовніше – в мене є гарний онук Марк, який вірить в Діда
Мороза.
А мені більшого й не треба! На передодні свят хочу усим
побажати здійснення мрій, багато- багато радості, добра,
здоров’я та яскравих подій!
P.S. На фото мій онук в очікуванні дива!

Лепеха Альона, город Харьков
Моя історія буде про те, що потрібно щиро радіти за інших та не заздрити.
За місяць до нового року ми з подругою брали участь у конкурсі, де головним подарунком
була поїздка на концерт відомої зірки. Це був командний конкурс, і так склалося, що ми були
в різних командах.
Ми вирішували завдання, я допомагала подрузі, підказувала, щоб вчасно відправляла
відповіді на завдання. І в результаті, команда подруги виграла і її запросили на концерт. Я
звичайно засмутилася, що моя команда програла, адже наша команда дуже старалася та і
хотілося потрапити на концерт зірки, але була щиро рада за подругу, чекала її поїздку та вже
уявляла з якими крутими емоціями вона приїде.
І тут, через декілька днів дзвінок на мій телефон і мене також запрошують на цей же
концерт, так як журі високо оцінило мою роботу. У мене шок, радість, гордість за те, що не
дарма старалась у виконанні завдань. Не знаю, чи це передноворічне диво, чи нагорода за
мої старання, чи вдячність за те, що я вмію радіти за інших, але ця історія дала мені
зрозуміти,
що
все
добро
повертається
сторицею.
І звичайно ж вірити в диво, адже, якщо дійсно чогось хочеш, то потрібно про це мріяти,
навіть якщо здається, що це неможливо.
Всім бажаю, в Новому році мріяти, та нехай ваші мрії здійснюються. Нехай у вашому житті
буде багато дива, неймовірних емоцій та сюрпризів. Щасливого нового року та веселих свят!

Горголь Ольга, місто Полтава

Хомин Р.Я. , Львів

Вночі під Новий рік у нашому дворі ожила казка. Через
вікно я побачила, що гілочки кущів та дерев покрилися
чимось білим. Вийшовши надвір, я виявила чудове
явище зимової природи. Його створив майстерний
художник - мороз. Усі гілочки вкрилися мініатюрними
блискучими кристалами. Вони сяяли, немов у казці про
крижане
царство.
Це
було
чарівно!
Звичайно, я відразу покликала рідних, щоб вони теж
могли бачити побачену мною красу. Ми довго стояли на
подвір'ї і милувалися втіленою зимовою казкою. Вона
подарувала нам чудовий настрій на всю новорічну ніч.
На жаль, на ранок сріблясті кристали безвісти
розтанули. Чудова новорічна казка розчинилася.

Молчанова Елена., місто Дніпро
Когда мы с сестрой были маленькие, в нашей семье была традиция: разбирая елку, мы писали
истории о том, как встретили Новый год, вкладывали записки в конверт и упаковывали в
коробку вместе с игрушками. Мы уже давно взрослые, но когда приезжаем к родителям, то
перечитываем их и вспоминаем, как мы наряжались в самодельные костюмы, как я сразу съела
все конфеты, а сестра спрятала и потом угощала всех, как наша кошка Ксюша съела мишуру. В
этих записках — наше счастливое детство. И так чудесно опять окунуться на время в то
прекрасное время.....

Смірнова Олена, Херсонська обл., Високопілля
Що
такого
дивного
трапилося
зі
мною
на
Новий
рік,
запитаєте
ви?
О-о-о…Це ще та історія! ;)
Історія мого народження. Далі по порядку. 31-го грудня 1985 року моя матуся і не гадала
потрапити до пологового будинку саме в новорічну ніч, бо вважала, що ще трохи зарано(
збиралася на Різдво). І так як традицію відвідування бані порушувати не можна, вирішила ну-у-у
зовсім ненадовго її відвідати.А от я зі свого боку певно хотіла зустріти Новий 1986 рік разом з
батьками за «келихом»… смачного молочка. )) І тут маму везуть до лікарні по засніженій дорозі в
тракторі! Так,саме такий квест їй тоді довелося пройти. ;)
31 грудня 1985 року о 13-40 годині на світ з’явилась Я, або Снігуронька – так жартували акушери.
Для мене Новий рік завжди особливий. І хоч в паспорті стоїть дата 01.01.1986р( вирішили що
така дата гарніша), я святкую День народження саме 31-го… Є в цьому певний шарм для мене.
Чудове та чарівне свято, та ще й всі легко можуть запам’ятати,коли мене вітати;). Звісно є свої
ньюанси – до 24-00 в мене ДН, а от після всі радісно і шумно святкують НР.
Головне не забути загадати бажання та отримати відразу по два подарунки від кожного!
Ось таке диво!
Сподіваюсь
моя
розповідь
була
для
Вас
цікавою.
Дякую
за
увагу.
P.S. Фото паспорта додаю! ;) Вітаю вашу компанію з прийдешніми святами! Успіхів вам та
натхнення!

Светлана Черницкая, город Запорожье
Зима 1993 ріку. Моїй доньці майже 6 років. На Новорічне свято їй
дуже хотілось подаруночка від Дідуся Мороза. Ми написали
листа. Вона попросила шапочку з шарфіком.
Новий Рік ...мандарини... ялинка...гірлянди...дзвінок у двері - і на
порозі справжнісінький Дід Мороз. В руках він тримає шапочку з
шарфіком.Це -диво - радість без меж!!!
Зараз донька уже доросла. В її сім'ї підрастає синочок. І вони теж
пишуть листи Дідусю Морозу.
Друзі ! Вірте в Новорічне диво незалежно від віку !!! Всім бажаю
миру ,здоров'я і щастя !!! З Наступаючим Новим роком !!!

Анжела Коросташова,
г. Полтава
Нажаль на передодні Нового року ніякого
дива у мене не було. Але я хочу привітати Вас
з наступаючим Новим Роком!!!
Хай нові ідеї, проекти та перспективи
принесуть багато радості та натхнення! Хай
родинне тепло створить затишну та приємну
атмосферу, хай трапляються справжні дива та
неочікувані сюрпризи! Теплоти бажаю та
краси, грандіозних планів на майбутнє та
щедрих дарів від Всесвіту!

Лубинец Ольга, м. Дніпро
Одна из наших дочерей родилась как раз в
канун Нового года. И когда она была
маленькая и спрашивала как она родилась и
кто её принес. Ведь всем детям говорили, что
одних принес аист, других нашли в капусте…..
Наш папа рассказывал красивую историю про
то , что именно её принес нам под ёлочку дед
Мороз. Хотя в какой-то степени это правда. Так
как срок у меня был аж через две недели… Но
значит нашей девочке нетерпелось с нами
встретиться...

Ключник Вера, г. Днепр
У моего мужа день рождения 31 декабря. И по
этому практически каждый год все гости
приходят к нам праздновать оба праздника
одновременно. И каждый год они желали нам
детишек, исполнения новогодних желаний и т.д.
И вот от этой традиции нам удалось избежать
только два года. По причине того, что в оба раза
я либо лежала в роддоме, либо меня оттуда
выписывали. Так уж вышло , что обе наши
девочки родились одна 28 декабря, вторя 2
января. Вот так желания родных и близких к
Новому году.... Мечтаете..... Мечты сбываются...

Городницкая Надежда, г. Днепр
Моя мама решила сделать папе
новогодний подарок и родила меня 31
декабря, несмотря на то, что врачи
прогнозировали мое появление на свет
только к середине январе. Я долгожданный
ребенок, поэтому для моих родителей это
было настоящее новогоднее чудо, а для
меня — просто приятное совпадение: ведь
я получаю подарки и на День рождения, и
на Новый год.

Іванна Мельничук, м. Луцьк

Тимчик Яна, місто Тульчин

Моє новорічне диво
Всі ми з нетерпінням чекаємо новорічних свят, щоб загадати найпотаємніше бажання. Коли дух
цієї чарівної атмосфери літає у повітрі і сіє в наших серцях добро, та дарує душевний затишок. Ця
передноворічна метушня додає такого магічного настрою, що хочеться з головою поринути в цю
чарівну казку, як маленькі діти, адже саме вони допомагають нам не втратити віру в диво.
Це так зворушливо спостерігати, коли ці маленькі рученята пишуть лист Святому Миколаю,
кладуть його під подушку, а зранку знаходять там свої подарунки та смаколики.
Я також захотіла повірити в диво. В одному з таких листів я загадала найбажаніший для себе
подарунок, без якого ці всі новорічні свята здавалися сірими та звичайними.
І моя мрія здійснилась! Я стала мамою прекрасної донечки Веронічки. Завдяки їй у нашому домі
тепер кожен день свято та дитячий сміх. Доня заповнила наші серця любов'ю та розмалювала
наше сіре, буденне життя кольоровими фарбами. Вона для мене набагато дорожча ніж гроші,
золото та інші матеріальні цінності!
Зараз моїй маленькій мрії 1 річок і це найпрекрасніший та найцікавіший період її розвитку. А ще
скільки перемог і досягнень попереду?!
Мріяти треба обов'язково! Адже, рано чи пізно наші бажання однозначно збудуться, головне,
аби це було від щирого серця!
Тож, бажаю всім нам, щоб у цьому році сталося справжнє диво і здійснились всі наші
найзаповітніші мрії! З Новим роком!!!

Письменна Тетяна, Вінниця
Надзвичайно люблю передноворічну метушню , коли новорічний , дивовижний , святковий
настрій так і витає в повітрі , вже чути запах хвої і мандаринок .І так хочеться дива чи тобі 7 чи 30
років. Я мама і тому “диво” я створюю для свого сина адже так хочеться , щоб всі його бажання і
мрії здійснювались і віра в свято і в його символа “бороданя “ , який літає на своїх оленях і знає
всі бажання і думки слухняних дітей.!
Моєму сину 7 років і минулого року він не хотів уже ні солодощів , ні своєї 1000 маленької
колекційної машинки , подивившись мультик про теплі краї захотів маленького зеленого
папужку, якого Дід Мороз доставить йому в холодну зиму з теплої Африки. І почався квест — з
покупкою проблем не виникло ,а от куди його заховати разом з кліткою і щоб той не цвірінькав ,
то була ще та задачка ?!
Коли куранти вдарили північ, син вже почав метушитись, вишукувати ,чекати і сон до нього не
приходив ,аж близько 5 ранку він нарешті заснув і тут Дід Мороз приніс йому все ,що він так
чекав ...Прокинувся синочок щастю не було меж ,адже це його мрія, його пташечка,
яка здивовано дивиться на нього і мелодійно цвірінькає!!
Тепер папужка Грішка - це улюбленець всієї сім'ї !
Я бажаю кожному здійснення всіх Ваших мрій , побажань , починань .Нехай дитяча мрійливість
завжди буде окриляти всіх і робити нас кращими ,добрішими , щирішими! З Наступаючими
Новим Роком і Різдвом ! З прийдешнім Новим роком 2022! Бажаю вам радості і тепла. Нехай у
вашому домі назавжди оселяться щастя, доброта, взаєморозуміння та взаємоповага. Нехай ваше
життя сповниться яскравими фарбами, а проблеми та невдачі обходять вас стороною. Бажаємо
прекрасного настрою на найближчі 365 днів. Нехай 2022 рік принесе вам лише позитивні
моменти та приємні події, а все погане — залишиться в минулому році.

Филатова Юлия

Все мы в детстве верили в чудо и деда
мороза. И вот каждый новый год с 6
лет я писала под бой курантов маленькую
бумажечку,
которую
мы
вместе
сжигали с родителями в стакан сока и я
выпивала его быстро пока куранты
бьют с желанием получить под елочку
подарок в виде живого щеночка. Я
повзрослела, и вот уже 18 лет,1й алкоголь
дали по пробовать и я все так же
сжигала
бумажечку
с
одним
единственным желанием... щеночек... но
желание так и не осуществлялось... когда я
познакомилась с моим мужем мы как то
обсуждали детские желания
и я
рассказала про свою детскую мечту...и что
вы думаете прошло пару лет встречания с
мужем моим, и вот однажды он
приходит с работы и достает с кармана маленький щерстяной комочек моего детского желания,
это был щенок парссон рассел терьер.
Не бойтесь мечтать, мечты обязательно сбываются, и в нашей жизни есть те волшебники
которые их осуществят!

Степко Антонина, м. Дніпро
Когда я была маленькая, всегда с нетерпением ждала новый год. Папа с работы приносил
вкуснейшие подарки. Мама накрывала красивый и очень вкусный стол. А запах мандарин.....
Он и сейчас возвращает меня в то счастливое детство. Самым запоминающимся новым годом
был 1996. В этом году дед Мороз под ёлочку мне принёс моего любимого друга( он и сейчас
живёт с моими родителями), собаку. Восторга не было предела. А самое главное, что щеночек
сидел смирно в коробке целых 15-20 минут в ожидании, пока не пробьют куранты, и мне будет
разрешено открыть коробки....С того момента мы практически всегда были вместе, в плоть до
моего отъезда в другой город на учебу. Потом когда у меня уже было свое жилье, я конечно
хотела его забрать к себе, но родители попросили оставить собаку с ними, как ключик,
который всё время будет нас соединять даже на расстоянии..... Сейчас мы практически каждый
день общаемся в Вайбер, Скайп и каждую нашу беседу очень внимательно слушает собака, как
будто она вместе с нами все обсуждает и понимает. И теперь на каждый Новый год мой друг от
меня находит вкусные подарки. Но ритуал он выдерживает отлично. Получает их сразу после
наступления Нового года.

Попович Ганна

Атаманенко Ольга, м. Полтава

Лукомець О.В, м. Полтава

Доброго дня!
Багато хто вірить в новорічні дива,адже це свято і є чари в чистому вигляді.
Зміна одного року іншим обов'язково має супроводжуватися виконанням бажань і добрими
дивами.
Зі мною теж одного разу сталося новорічне диво.
За 1 годину до Нового року, пролунав стукіт в двері, я здивувалася,адже ми нікого не чекали в
гості. Коли я відкрила двері і побачила подругу,яку не бачила вже 5 років, була дуже вражена!!!
Це був такий сюрприз!
А точніше кажучи - НОВОРІЧНЕ ДИВО!!!

Усенко Аліна, м. Нікополь
Одного разу, коли я була ще студенткою, вирішувалася доля моїх зимових канікул. Я не знала
чи потраплю на свята до своїх рідних, так як навчалася в іншому місті. За декілька місяців до
того я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, який також проживав в моєму рідному
місті.
Через запаморочливі відчуття кохання, я трохи запустила навчання. Коли отямилася були
останні дні грудня і семестр доходив кінця. Треба було екстрено закривати заліки та підтягувати
«хвости».
Зібравшись та гарно підготувавшись до останнього заліку, я закрила сесію 31.12 приблизно по
обіді. Й одразу, на радощах, чкурнула на автостанцію за квитками. Але мене чекало повне
розчарування – квитків на сьогодні вже не було!
Сіла я на свою валізу та й розплакалася з відчаю, адже доведеться святкувати Новий рік в
холодному гуртожитку, а не в теплій, затишній домівці в колі рідних. А саме головне без
обіймів коханого.
І тут я відчула як мене хтось хлопає по плечу. Коли я підняла голову і витерла зарюмсані очі, то
побачила кремезного чоловіка з бородою. Він запитав : «Що трапилося, дівчино, тебе хтось
скривдив?». Коли я йому розповіла свою історію, він посміхнувся сказав : «Це ж треба який збіг,
а я приїхав за своєю донькою, забрати її додому на свята, бо також не може виїхати». А саме
головне, що дорога до їхнього дому лежала через моє місто! І мене залюбки забрали з собою.
Як з'ясувалося пізніше його донька навчалася зі мною в одному інституті, але на іншому
факультеті.
Завдяки їм, я вчасно приїхала на святкування Нового року! Потім ми здружилися з тією
дівчиною і до кінця навчання я називала її Снігуркою, адже саме вона з батьком як справжні
Дід Мороз і Снігурка врятували мене від самотності в новорічну ніч! То було справжнє
новорічне диво!
P.S. Більше я навчання не запускала і все здавала вчасно)))

Бурак Іванна,
Рівненська обл., м. Березне
Носик Ольга, г. Запорожье

Шалаєва Наталя, м. Маріуполь
Зима - найкраща пора року
Присипле снігом всі пороги,
Накриє землю і асфальт,
І вся рослинність буде спати.

Лишалося два дні - і новий рік,
А так як завалив усі дороги сніг,
Ялинку ми до свята не придбали,
І через це душею сумували.

І як красі цій не радіти?!
Щасливі всі : дорослі й діти!
Та тільки інколи буває
Хурделиця усіх лякає.

Виходимо ми зрання у свій дворик,
Аж раптом щось там гепає в заборі.
Тато в двері вигляда То ялиночки гілля!

От місто снігом все накрило,
Стоять в заторах всі автомобілі.
Не видно аж нічого навкруги Самі білі сніжинки, заметіль.

Всі радієм, святу бути !
Діду Морозу все там чути !
Так трапляються дива,
В переддень усім святам.

Сливкина (Пуць) Оксана, м. Дніпро
В нашем детстве родители часто устраивали нам новогодние сюрпризы. Сейчас я уже взрослая, у
меня есть своя семья и маленькая дочь. В прошлом году ей было три годика и я решила, что как
раз пора и для неё делать запоминающиеся яркие встречи Нового года. Накануне мы с ней
написали письмо деду Морозу. Она нарисовала ему картинку. Упаковали, сходили на почту,
кинули в почтомат письмо и стали ждать ответа. Вечером 31 декабря уложили её спать и стали с
мужем готовить квартиру к сюрпризам. Когда она утром проснулась, восторгу не было предела....
На окне её ждала сказка из рисунков, на полу остались следы от прихода дела Мороза, пол
ёлочкой лежало письмо и конечно же подарок.... А самое интересное, что перед тем как она
проснулась и всё это увидела был очень сильный грохот за окном. Я и сама подумала, что кто-то
лезет в окно .. так что сама судьба помогла нам создать сказку для нашей дочери. Она была
уверена, что вот-вот дед Мороз влез в окно и оставил ей подарки.... В этом роде у нас следующие
сюрпризы.... Но заранее раскрывать их не буду.... Чудеса все в переди.... Хотелось бы чтобы дочка
верила в чудеса как можно дольше......

Коваленко Н.Н., м. Дніпро

Коваленко Е. Л., г. Днепр

Чистякова Леся, м. Дніпро
Я уже дважды бабушка. С детками всё как-то времени не хватало на сюрпризы, праздники. А вот
сейчас с внуками стараюсь всё это успевать. Правда в последние годы посетить театры не очень
удается, но мы все теперь устраиваем дома. Вместе с внуками мы готовим мини спектакль для
родных. Приглашаем всех в гости и показываем его. И вот в прошлом году когда все были в
сборе и ребята выступили перед зрителями, к нас в дверь постучали. Когда дверь распахнулась,
на пороге стоял «настоящий» дед Мороз. Дети были в восторге. Он одарил их подарками,
провел чудесную беседу, рассказал где он живёт, как сюда добрался.Пригласил в обязательном
порядке посетить его дом, когда у него будет свободное время, после праздников..... В общем до
последнего все были в неведении кто же пригласил деда Мороза. Взрослые тоже активно
участвовали в разговорах и праздновании..... Вот и теперь никто не признался откуда этот дед
Мороз...... Возможно он и впрям настоящий 😉😉.........

Прийменко Любовь, г. Славянск

Сухомудренко Вікторія,
м. Дніпро

Торопино Тетяна,
Запорізька обл., Біленьке

✨Новорічне диво✨
Минулого року, коли всю країну охопив локдаун,
ми засмутилися, що не зустрінемося зі своїми
колегами, з інших аптек. Звісно, ми всі розуміли
надзвичайну складність вірусу, та його наслідки.
Але ж новорічного настрою хочеться. І ось, одного
зимового передноворічного дня, відкрилися двері
аптеки, а там.... На порозі стоїть дід мороз та
снігурка, з мішком подарунків, як у дитинстві. Вони
співали з нами, жартували, танцювали, слухали
наші вірші, а наприкінці подарували нам
величезний пакет цукерок. Ось тоді, з'явилося
справжній
новорічний,
казковий
настрій✨
Друзі, мрійте завжди, неважливо скільки вам років.
Новорічне диво існує, варто лише вірити в це.

Іванова Марія, Маріуполь
Напевно, найбільше диво, якого
чекають усі діти й дорослі на новий рік,
- це сніг! І як не крути, яка б погода не
була в кінці грудня, але завжди ті, хто
вірить в дива , бачать дива! Сніг в
перші секунди нового року це моя
заповідна мрія, яка здійснюється
майже кожного року! Тож, я мрію про
це, і моя мрія здійснюється)

Кіпер Тетяна, м. Вінниця
Ранок. Переддень Нового Року і ніби навмисно жодної сніжинки не впаде з похмурого сірого
неба, яке нависає непід’ємним тягарем над містом. Заповненні вулиці оживились
перехожими, які поспішають встигнути завершити всі справи в “старому” році, допоки бій
курантів не розпочав чергову нову сторінку життя.
Вітрини магазинів, вікна квартир, вулиці все навіює новорічну атмосферу. Ялинкові гілочки,
великі, блискучі новорічні шари, миготливі гірлянди щосили намагаються вселити святковий
настрій. У повітрі парить відчуття чуда.
Проте для мене цей день такий самий як і низка попередніх. Прокинувшись 31 грудня думка,
що попереду на мене чекає робочий день, практично перекреслює будь яку віру у диво.
Проте ніхто не може заборонити зкрасити його чашечкою ароматної кави з тістечком.
Прекрасний початок дня.
Час тягнувся безжалісно монотонно. Двері аптеки час від часу відкривались і в них входили
кваплячись люди, адже, кому хочеться витрачати зайві хвилини, коли час відведенний для
цього року спливає. Один за одним вони жваво вітали зі святом, бажали гарного настрою і
щасливого Нового Року. Зміна скінчилась, всі справи зроблені, цьогоріч останій раз повертаю
ключ і замок тихо цокає.
Чудово. Останій ривок. Через пару годин закінчиться рік. Додому йти якось не хочеться.
Телефон засвітився від СМС. На годиннику - 20:32. Почались вітання з наступаючим Новим
Роком, проігнорувавши їх, з’явилось непереборне бажання зробити щось не звичне,
авантюрне, рішуче! Поїздка! Перше що спало на думку, так це воно!
Довго не думаючи, відкриваю додаток і через пару хвилин білет до Льовову вже світиться у
кошиту покупок. До потяга дві години, ще до кінця не розуміючи, що я тільки що зробила
вирішую піти помилуватись головною ялинкою, щоб якось згаяти час. Ця пишна, одіта в
найкраще вбрання красуння гордо пишається в центрі міста. Закохані парочки, батьки з
дітками і просто перехожі, які так як і я шукали новорічного дива неспішно прогулювались
біля неї. Лунають свякові пісні, новорічна ярмарка манить своїми ласощами, звідусіль
доносяться аромати пянкого глінтвейну і свіжовипеченого імбирного печева.
Яка ж все таки прекрасна ялинка кожна іграшка по своєму випромінює радість, кожний
вогник підмогрує ніби промовляючи “Посміхнись”. Щось прохолодне торкнулось обличчя,
невже сніг. З неба летіли білі сніжинки, перетворюючи все довкола на казку.
В цю мить згадалась прикмета якщо обійти новорічну ялинку три рази і загадати бажання, то
воно обов’язково здійсниться. По дитячому? Можливо. А ви спробуйте.
З кожним наступним кроком ставало дедалі чарівніше. Закінчивши свій ритуал я впіймала на
собі уважний погляд карих очей, які з цікавістю споглядали за незвичним дійством. Тепла
посмішка засяяла на обличчі, декілька секунд ми стояли зачаровано дивлячись одне на
одного, сніг пішов з подвійною силою, ніби намагаючись загнати нас до приміщення, щоб
ніхто не заважав творити зимову казку.
Гаряча кава, теплі розвоми і щирі посмішки - новорічна ніч подарувала цікаве знайомство та
незабутні спогади. Хто б міг подумати, що саме так почнеться моя казка. Тепер я знаю
напевне, що чудеса трапляються – не випадкові випадковості – не обов’язково щоб це була
новорічна ніч, головне завжди вірити в диво і воно не змусить на себе чекати.
P.S. …тієї ночі я так і не потрапила до мальовничого Львову, але це тільки початок історії все
ще попереду.

Савчук Володимир,
м. Новоград-Волинський

Войцехівська Людмила,
м. Вінниця

Охрименко Инна, г. Днепр
Сейчас моей дочери 12 лет. Она конечно уже не верит в
деда Мороза, но подарки продолжает заказывать. А не
так давно это был один из декабрьских ритуалов,
написание письма деду Морозу. Каждый год , начиная с
трёх лет, 19 декабря мы писали ему письмо. Сначала это
были рисунки и письмо, которое помогала писать ей я
или папа. А когда она пошла в 1 класс, письмо уже было
написано лично дочерью. Она так была горда тем, что
сама смогла написать ему свои пожелания. И в этот год
дед Мороз не просто оставил ей подарок под ёлочкой,
но и сам смог лично поздравить нашу дочурку. Она
была очень и очень счастлива.... Эти эмоции просто
неописуемы.... Столько было восторга и радости, что
дед Мороз пришел лично в наш дом, как он смог найти
дорогу и т.д. Сейчас дети очень быстро взрослеют, но я
и далее учу её на Новый год загадывать желание. Ведь
самое главное -это верить в мечту.

Власюк Аліна, м. Полтава
В далекому моєму дитинстві , ( років так 6 - 7 мені було) трапилась зі мною дивна історія!
Напередодні Нового Року я написала листа дідові морозу з проханням про піаніно, адже я так
про нього мріяла. Дочекавшись 31 числа , я не змикала очей ні на секунду. Сіла біля ялинки і
почала чекати... Йшла година , друга, третя, мама з татом готували на стіл ласощі , гості
допомагали прикрашати будинок , а я все чекала його ... Діда Мороза !!! Я так хотіла його
побачити , обійняти і подякувати особисто. Але не так все вийшло. Прочекавши кілька годин, я
не витримала і вибігла на одну секунду на кухню за цукеркою , де були всі : мама, тато, всі друзі
сім'ї , бабуся з дідусем . Коли я повернулась до кімнати , піаніно вже чекав на мене під
ялинкою! Я в розгубленому стані не розуміючи, що сталося і як так , звідки з'явився мій
подарунок та як я могла пропустити його появу , пішла до мами та запитала чи не бачила вона
появи Діда Мороза , на що мама відповіла мені : - Ні доню , він же проникає непомітно ! З того
часу для мене дуже велика загадка залишилася , адже Діда Мороза я так і не побачила, і як він
кладе мені подарунок, а всі хто був присутній в домі, на той момент були на кухні, тобто
покласти піаніно ніхто не міг ... В будь-якому випадку я вірю в чудо і Вам бажаю вірити !!!

Ткаченко Олена, м. Дніпро

Витан Татьяна, г. Днепр
Мое новогоднее чудо это предложение руки и сердца от теперешнего мужа.
Новый Год, муж говорит: «Твой подарок в одном из елочных шариков, но чтоб его найти, тебе
их всех придется разбить, трясти их нельзя». Я была в шоке, как так: ведь игрушки стеклянные
красивые и мы их только купили за сказочную цену. Я, как настоящая женщина, его отчитала:
как он мог всунуть подарок в шар чтоб потом перепортить все шары. Но потом под давлением
взяла в руки молоток и пошла бить шары, кстати мне такое действие очень понравилось. И
что вы думаете: в последнем шарике я обнаруживаю кольцо с бриллиантом и стоящего мужа
на 1м колене, я чуть не потеряла сознание, так как ждала я этого целых 6 лет!

Самойленко Наталья, г. Днепр
Новый год- это возвращение в счастливое
детство. Даже если тебе сейчас далеко за
40 и у тебя уже есть внуки.... Всё равно
ёлочка,
мандарины,
конфеты
...
Вспоминаешь молодых родителей и себя
под ёлочкой в ожидании подарков.... Часы
ожидания до нового года.... Последние
минуты держишься, чтобы не уснуть и не
пропустить приход деда Мороза..И
конечно же молодой организм не
выдерживает и незаметно ты засыпаешь.
А утром первым делом бежишь к ёлке
проверить, приходил ли дед Мороз и что
он тебе принес. Сейчас очень сложно
создать сказку детям, но мы с мужем всё
таки пытаемся как можно дольше держать
интригу для внуков, кто на самом деле
приносит подарки. Детство для того и есть,
чтобы верить в чудеса....

Тимощук Виктория, г. Днепр
В новогоднюю ночь, когда мне было лет
7–8, мама вышла на улицу, мы жили в
частном секторе, вернулась оттуда с
подарками и сказала, что Дед Мороз на
санях приезжал, велел мне и брату
подарки передать. Я не раздумывая
побежала на улицу, на него посмотреть,
но увидела только отъезжающие, как мне
казалось, сани с огоньками и как кто-то из
них мне махал. Заряд настроения был
нереальный: все-таки Деда Мороза хоть
немного, но увидела. Позже родители
рассказали, что попросили соседей через
2 дома им так подыграть. Но все равно
спасибо им за это новогоднее настроение!

Романенко Вікторія,
Херсонська обл., с. Горностаївка

Новорічне диво сталося зi мною в 1999 роцi коли менi було 6 рокiв. Тодi я вiрила в Дiда Мороза, а
моя старша сестра напередоднi Нового року намагалася мене переконати що насправдi Дiда
Мороза не iснує i всi подарунки нам купують батьки. Я тодi дуже засмутилася i була дуже
розчарована, не хотiла їй вiрити, казала що вона просто хоче мене позлити. А тодi сказала сестрi,
що якщо Дiд Мороз все таки iснує, то зараз вiн дасть менi якийсь знак, щоб це пiдтведити. I тут
буквально через хвилину чуємо, що хтось стукає у дверi. Ми бiжимо вiдчиняти i бачимо що
заходить Дiд Мороз, вiтає нас i дарує солодкi подарунки! Скiльки тодi було радостi, бiгаю по хатi i
горлопаню: я ж тобi казала! Згадую здивованi очi сестри, менi здається вона тодi й сама повiрила
в Дiда Мороза.
Як вчасно тодi вирiшили привiтати нас вiд фiрми в якiй працювали батьки. Справжнiсiньке
новорiчне диво, яке подарувало менi вiру в казку ще на кiлька рокiв!

Билан Татьяна, г. Днепр
Когда-то в детстве я очень мечтала , чтобы дед Мороз принес мне под ёлочку огромного белого
плюшевого мишку. На тот момент в продаже в обычных магазинах и было не достать. Уж не знаю
каким способом и где, но моим родителям удалось его купить … Конечно после того, как я
получила этого белого мягкого великана, он не долго был белым… Потому что он был всегда со
мной. Единственное место куда не разрешалось его брать это школа…. Вместе с лохматым мы и
спали, и ели и гуляли, когда была плохая погода и родители не разрешали мне выходить на
улицу… И вот однажды решила убрать на чердаке в родительском доме. И нашла угадайте
кого??? Правильно своего белого медведя… Благо цивилизации, стиральная машина делает
чудеса. Мой медведь, конечно с моим ростом уж не теперь и велик, но стал опять белоснежный.
И теперь когда мой ребенок гостюет у бабушки, играется тем же медведем. А нашла его я как раз
примерно под Новый год. Чем не чудо, возвращение в детство, такое счастливое и радостное!!!!!

Лахнова Виктория

Светлана Сальникова, г. Полтава
У дива, особливо перед новим роком, обов'язково треба вірити. Декілька років тому
відвідала виставку картин місцевих художників. Одна робота справила незабутнє враження.
У книзі відгуків залишила свій коментар, сповнений захоплення талантом автора. Через
кілька днів мені зателефонував той самий художник і запропонував побачитись. При зустрічі
він подарував мені картину, що сподобалася, в мініатюрі, намальовану спеціально для мене.
Щороку вона стає особливою прикрасою будинку. На ній зображено зимову новорічну казку.

Микитин Тетяна, Івано-Франківська обл., Надвірна
Декілька років тому зі мною сталося новорічне диво. Я
з друзями вирішила поїхати святкувати новий рік у
будиночок у горах.Я тоді проживала з бабусею. У
метушні з підготовкою до поїздки я помітила,що з
моєю бабусею, щось не так, коли я підійшла до неї
спитати, що з нею вона вся горіла у неї була
температура. Я почала шукати таблетки, але побачила
що їх немає.За мною якраз приїхав друг я вийшла до
нього і розказала йому, що не зможу поїхати з ними
бо не залишу хвору бабусю. Він запропонував поїхати
у аптеку яка була у сусідньому селищі. Коли ми
приїхали до аптеки то вона була уже зачинена. Я дуже
засмутилась. Коли ми вже вертались до машини
почули у слід, що до нас хтось звертається. То була
фармацевт, яка повернулася до аптеки бо забула
виключити обігрівач. Це було справжнє новорічне
диво. Я купила ліки для бабусі, вона випила їх і
температура спала. А ще у двері постукала сусідка яка
прийшла дивитись новорічні концерти до нас, бо у неї
погано показував телевізор. Вона сказала щоб я не
хвилювалась, що вона пригляне за бабусею.
Ми з друзями поїхали святкувати новий рік.

Бакланова Елена, г. Херсон

Хотя прошло уже много лет, но именно этот Новый год запомнился мне больше всего. В то
время я училась в школе ,а моя сестра ходила в детский сад. Мы готовились к встрече Нового
Года , самого любимого праздника детворы. Мы с удовольствием помогали маме готовить
новогодний стол ,украсили квартиру.
Все было готово к встрече Нового года ,и мама предложила нам с сестренкой прогуляться к
городской Новогодней елке ,которая стояла на площади недалеко от нашего дома. Мы с
радостью согласились.
И вот выходим мы из подъезда и словно попадаем в сказку! Как по волшебству с неба падает
пушистый белый снежок ,он летит красивыми нежными хлопьями и тихо падает на землю. И
так тихо и красиво вокруг ,словно природа решила преподнести людям подарок под Новый
год! Это была незабываемая прогулка в снежной сказке ,которую я помню до сих пор.

Головчук Наталья, м. Дніпро
У нас была очень большая семья. И я часто мечтала хоть на день остаться одна дома на
праздник. Чтобы было тихо и только ко мне мог прийти дед Мороз. Но на тот момент к
сожалению, а на сегодняшний день к большому счастью мои мечты не сбылись. Сейчас, когда я
уже взрослая и моментами остаюсь совсем одна так как дети уже выросли у них есть свои
семьи, я вспоминаю эти громкие встречи Нового года. И так хочется вернуться в эту шумную
комнату, где мы никак не могли разделить честно конфеты, где ругались, что у сестры красивее
кукла ..... Конечно сейчас есть возможность встретиться виртуально с человеком, который
находится за 10 тыс. км, это огромный плюс. Но с другой стороны мы утратили трепетность этих
встреч. Цените каждый момент, проведенный в кругу родных и близким. Ведь этих моментов
никогда не бывает много.....

Крамаренко Аліна,
Запорізька обл., Вільнянськ

Горяная Ольга, м. Дніпро

Новий Рік – чарівний час для здійснення мрій. Я
вірю ,що моє новорічне диво ось - ось трапиться зі
мною. Адже я наважилась на лазерну корекцію
зору. Чотири роки тому, у зв’язку з постійним
напруженням на очі , я почала втрачати свій зір .
Спочатку носила окуляри, але вони не допомагали.
Так я бачу , так само працюю с комп’ютером, але
вже все розмито та не чітко.
Все що трапляється з нами – то на найкраще.
Символічно почати все бачити та радіти життю саме
напередодні Нового Року. Одночасно хвилююсь та
радію , що скоро відчую в собі зміни.
В свою чергу ,хочу побажати піклуватись про своє
здоров’я саме зараз. Не зволікати . Допомагати
своїм рідним та знайомим. І ви почнете помічати
дива не тільки в новорічну ніч ,а й кожного дня.

Афанасьева Светлана, г. Днепр
Доброго вечора. Новорічне диво. Що потрібно щоб
людина була щаслива ?У кожного є свої бажання та
мрії,в які потрібно вірити ,та не забувати дива
трапляються. Вже добігає кінця 2021 рік , він був
складний ,але ми подолаємо усі труднощі, дуже
сподіваюся що 2022 буде кращий рік.Моє новорічне
диво - я маю захворювання що змінило моє життя і
цінності, диво в тому що зараз гарний результат
обстеження . Дуже приємно що сім'я мені підтримує
кожну хвилину. Зворушив лист дітей до Святого
Миколая ,у якому вони переживають за моє здоров'я..
Хочу усіх привітати побажати всім добра ,а головне
здоров'я.І ВІРТЕ В ДИВА ВОНИ ОБОВ'ЯЗКОВО
ЗДІЙСНЯТЬСЯ!

Колись давно я кожного Нового року
мріяла про найкращій подарунок для
себе. На той момент це було маленьке
щинятко. Всі діти мріяли про ролики,
велосипед, ляльки та інше. А у мене
була тільки одна мрія- цуценя.... Мої
батьки не зовсім хотіли заводити його,
бо ми жили в маленькій квартирі. Але
коли кожного року бажання було
незмінним, нарешті вони здалися.... І
мені було дозволено завести собі друга.
Тато з мамою разом зі мною поїхали на
зооринок і ми побачили найкраще
цуценятко...... Це був найкращий мій
Новий рік в дитинстві. Зараз, коли я вже
доросла, я намагаюся втілювати мрії
своїх дітей.....

Новорок Анна,
Новоград-Волинський
На новий рік завжди хочеться, щоб всі
люди були здоровими та щасливими.
Тому коли моя улюблена бабуся
захворіла на ковід 19, ми всі дуже
хвилюватися за її здоров'я і молилися
щоб вона скоріше одужала. І ось
напередодні свята бабусі стало краще!
Тому на новий рік ми всі разом
зустрінемось і відсвяткуємо свята в
родинному колі! Всім бажаємо
здоров'я та веселих свят.

Микитюк (Плитус) Юлія, Надвірна
Я ніколи не вірила в новорічні чудеса, тай в чудеса загалом. Не загадувала бажань ні в новорічну
ніч, ні коли бачила падаючу зірку в небі. І навіть задуваючи свічки на святковому торті, я не
вірила, що мої мрії здійсняться. Проте одного разу моїй сестрі все ж таки вдалося мене
переконати хоча б один раз повірити і загадати бажання в новорічну ніч. І я з дитячою наївністю
та азартом справді повірила. В той момент моєю мрією було знайти свою другу половинку та
створити сім’ю. І ось, в Новорічну ніч, чітко дотримуючись вказівок сестри, під бій курантів, я
написала на аркуші своє бажання, спалила його і випила з шампанським.
Наступного дня, 1 січня, мене в гості запросила подруга. Спочатку я вирішила не йти, проте в
останній момент передумала і швиденько зібралась. На дворі була сильна ожеледиця, а я,
переживаючи, що запізнюсь до подруги, дуже поспішала, посковзнулась і упала. Допоміг мені
підвестись мій майбутній чоловік. До речі, до подруги того дня я так і не потрапила)

Фриева Яна, г. Полтава
Как то так сложилось исторически, что я
больше люблю делать сюрпризы и дарить
подарки, чем принимать)) И решили мы с
мужем сделать новогоднее чудо для моего
любимого папочки. Дело в том, что он
проживает в России ещё с самого моего
детства, но отношения у нас очень хорошие,
ведь я его единственная дочка. И вот, мы с
мужем собрались и 30 декабря поехали в
гости. В курсе была только папина супруга. Я
нарядилась в снегурочку, муж - в деда
мороза.
Настал час "икс". У папы последний рабочий
день в уходящем году. Новогодняя суета.
Папа с супругой пришёл дамой. Стук в дверь. Папа открывает - а там дед мороз, который в
расстроеных чувствах, потому что потерял снегурочку) Я тем временем сидела в комнате, и
ждала когда они зайдут. Папа признался, что голос и профиль деда мороза ему был очень
знаком, но он не мог поверить. И тут, они заходят в комнату. Долгожданная встреча. Мы не
виделись 2 года. Слезы счастья. Теплый ужин вместе. И мы отправились за покупками к
новогоднему столу.
А новый год мы встретили на даче, в большой туристической палатке. Было очень весело.
Следующее чудо устроим уже не вдвоём с мужем, а втроём, ведь у нас в этом году родилась
дочка

Cвітлана Тіт, м. Рівне
Я дуже люблю зиму.Це для мене найкрасивіша пора року,ну звісно коли землю вкриває сніжок і
тріщить морозець.
Проживаю я у чудовому Поліському краї,люблю своє рідне село,яке розташоване серед
прекрасних лісів. Мабуть ця любов мені перндалася від тата,бо він працює мисливознавцем
Його робота пов'язана з лісом та його мешканцями .З дитинства їздила з татом у ліс
підгодовувати лісових мешканців .Для цього стоять спеціальні кормушки в які ми надожували
сіно,в ємкості насипали зерно,ложили сіль куском.Виявляється що це улюблений смаколик для
косуль,лосів,оленів,а вони в нашому лісі є.Коли достатньо снігу беремо з собою лижі і
пересувається на лижах.Це неймовірні враження і почуття,їх не можна передати
словами,попадаєш наче в казку ,в цей чудовий зимовий ліс.
Однодного разу я побачила справжнє диво :коли ми тихенько під'їхали до годівнички біля неї
була косуля мама
і двоє, уже можна сказати підлітків, ,діток.Вони спокійно жували сіно а мама насторожено
оглянулась,подала їм якийсь знак і всі разом дременули в засніжений ліс .Це справжнє диво.
Люблю свій край,свою рідну домівку,до якої завжди хочеться повертатись,про яку завжди
лишаються спогади і особливо новорічні дива.

Садикова Ганна, Луганська обл., Сватове
Декілька років тому, жарким літом, я десь загубив своє сімейне кільце, яке дісталося мені від
батька. Він казав, що отримав цей подарунок від свого дідуся, а той знайшов його під час
подорожі. Прекрасне кільце з вирізьбленими символами на внутрішній частині. Колись батько
казав мені, що вони значать, та я вже не пам'ятаю.
Загубив це кільце ненавмисно й навіть не знаю, як саме. Може зняв його десь і залишив, чи може
воно й десь само зісковзнуло та лежить досі у траві. Може його вже хтось знайшов, я, насправді, й
гадки не маю, що могло б із ним статися.
Усі надії знайти кільце зникли ще два роки тому, якщо не раніше. Змирився з тим, що я втратив цю
красу назавжди й навіть не думав, що зі мною може трапитися таке диво.
Напередодні новорічних свят, за декілька днів до кінця грудня, я повертався додому. Вже було
темно, лише світло від ліхтарів розсіювало темряву. Я ступав неспішно, поринувши у свої думки.
Краєм ока побачив, що щось зблиснуло зовсім близько до мене. Зупинившись, я повернувся до
цього предмета. Мені чомусь стало цікаво, можливо інтуїція підказала, що треба перевірити і
дізнатися, що це блищить.
Серед підтавшого снігу лежало те саме кільце, яке я загубив і безуспішно намагався знайти.
Мабуть, це було моє новорічне диво — подарунок всесвіту чи просто вдача.

Виталий Пендюра, м. Полтава

Церуш Катерина, м. Дніпро

Найкращий подарунок мені зробили друзі. Вони
подарували мені подушку, ковдру та 5-денну
відпустку на новорічні свята до міста Львова! Якось
домовилися з начальником та отримали для мене
тиждень
вихідних
без
відпрацювань
та
відрахування зарплати. Жоден найдорожчий чи
пам'ятний дитячий подарунок не зрівняється із
цим, особливо після місяця роботи без вихідних.
Тепер я посплю та відпочину у місті мрії.

Ермоленко Анастасия, г. Харьков
Добрый вечер! В моей жизни новогоднее чудо случалось
дважды) Первый раз когда мне было года 4-5. Ко мне
пришёл Дед мороз (несколько лет спустя я узнала что это
был наш сосед в костюме 😂😂)! И хотя мне было мало лет,
это чудо мне помнится до сих пор.
Вторым новогодним чудом для меня стал мой муж 😁😁 ведь
именно в преддверии нового года мы с ним и
познакомились!
А вообще каждый праздник Новый год как маленькое чудо!
Ведь вся семья наконец-то собирается вместе, у всех
радостное настроение, все обмениваются подарками)
вокруг становится так красиво, гирлянды и мишура кругом!
И мне кажется что люди становятся немного добрее)
А компании Ананта я желаю в новом году конечно же
успехов, расширения компании и больших продаж! С
Новым 2022 годом! 🎄🎄🎄🎄

Тук тук тук стучится в дом
Новый год к нам за окном.
Он принес нам много счастья
Уберёг нас от ненастья.
Пожелать хочу вам много
Любви и счастья неземного
Денег много, много, много
На прекрасную дорогу.
В путешествие поехать
И шубку получить из меха,
Крутую тачку из салона
Любимый дедушка Мороз
Надеюсь всё это принёс
В своем увесистом мешке
Соберусь я на легке
Очень быстро на Багамы
И возьму с собой панаму
Буду на берегу лежать
И об этом вот мечтать
Любви, здоровья, счастья
много....
Под Новый год ведь все
возможно
Мечтать же так совсем не
сложно......

Ідрісова Олена,Бердичів
Новорічне диво!
Самим сімейним, теплим і радісним святом вважається
Новий рік. Кожна людина чекає новорічного дива.
Багато хто вірить, що новорічна ніч виконує всі
бажання. Особливо чекають це свято діти, адже саме
їм Дідусь Мороз приносить багато цікавих подарунків.
Коли я була маленькою, мої батьки завжди намагалися
створити для мене максимально святкову атмосферу,
намагалися всіма можливими способами зробити
свято казковим і незабутнім. Ми - дорослі, розуміємо,
що Дідусь Мороз, Снігуронька, Святий Миколай- це
лише казкові герої, але діти щиро вірять у новорічні
дива, тому ми ( дорослі) повинні якомога довше
зберегти віру дітей в диво. В своїй розповіді я хочу
розповісти вам про те як я створювала новорічне диво
для свого синочка.
Я мама маленького хлопчика Тимофійчика, який як і всі діти щиро вірить в Миколайчика... Ще
задовго до свята ми з ним намалювали лист для Святого Миколая в якому він зі мною
намалював усе що дуже хоче отримати від нього. Лист ми поклали на віконечко і лягли спати....
Яке ж було здивування коли зранку того листа на вікні уже не було, і я розповіла про те, що вночі
прилетів Святий Миколай і забрав його... Далі було найважче...-дочекатися свята. Тимофійчик
день і ніч говорив лише про те коли прилетить Миколайчик і подарує йому такий бажаний "
поліцейський монстр трак". І ось настало 18 грудня, ввечері дитина як ніколи з задоволенням
лягла спати, щоб швидше настало свято. І от зранку він просинається, а біля нього лежить
поліцейський монстр трак, про який він мріяв, солодощі і лист який ми разом малювали для
Святого Миколая. Дитячим радощам не було меж. Так приємно і тепло було на душі що важко
передати словами. Як на мене це і є справжнє новорічне диво! Адже набагато приємніше
робити диво для когось, ніж дивуватися самому, приємніше дарувати, ніж отримувати
подарунки. Тепер ми знову з нетерпінням чекаємо новорічної ночі і Дідуся Мороза з
подарунками.
На останок хочеться привітати всіх з наступаючим Новим Роком! Хочеться всім побажати, щоб в
наступаючому році з нами сталося те саме диво, про яке ми всі мріємо. Хоч у кожного воно своє,
але воно обов'язково найнеобхідніше і найважливіше. Бажаю, щоб всі ми були живі і здорові,
щоб займалися тим, що приносить нам задоволення. Бажаю досягати нових вершин і
самореалізовуватися.

Малюткина Наталья, м. Дніпро
Новогодняя ночь-время исполнения заветных желаний!!! В нашей семье все стрельцы и
декабрь для нас месяц праздников. Мне очень хотелось,чтобы наш ребенок был зимним
подарком под новый год и 31 декабря 2007 года я загадала о том,чтобы следующий новый год
праздновать втроем. Так и сбылось!!! 3 декабря отпраздновали день рождения мужа,а 4
декабря родился наш сын Александр!!! Ещё одним стрельцом в нашей семье стало больше!!! И
новый 2008 год мы праздновали втроём, с нашим обожаемым подарком,самым заветным и
желаемым!!! Мечты исполняются,желайте смело!!!!

Щербакова Валентина, Сєвєродонецьк
В чудеса непременно нужно верить!
Расскажу одну историю из детства, которая произошла в Новый год...
Жили мы в частном доме, в небольшом посёлке, поэтому там все друг друга хорошо знают...
Вот как-то на мой День Рождения, родители подарили маленького котёнка. Это была моя
маленькая мечта, которая наконец-то сбылась. Счастью и радости не было предела. Нам, с
моим младшим братиком, кошечка очень полюбилась. Мы ухаживали за ней, купали , играли.
Она стала еще одним членом нашей семьи.
В преддверии Нового года, как обычно у всех суета, мама на кухне готовит, мы с братиком
бегаем, играем, веселимся и смеёмся, и понимаем, что кого-то не хватает. Начали искать нашу
Мурку, думали она где-то спряталась от нас. Мы обошли весь дом, посмотрели в каждой
комнате, в каждом уголке. Мы её не нашли и решили пройтись по улице, по соседям, вдруг она
выбежала и к кому-то приблудилась. К сожалению наши поиски ничего хорошего не принесли,
на улице начало темнеть и пора было идти домой. Но мы верили, что нам кто-то поможет.
Утро, 1 января, как обычно первым делом мы бежим под елку, смотреть что принес Дед Мороз.
Настроение не то, так как мы потеряли нашего маленького члена семьи. И вот, раздаётся
звонок телефона. Кто-то сказал папе, что видели похожую кошечку на соседней верхней улице.
Думаем , что наши поиски не были напрасны. Вскакиваем с криком от радости, быстро
одеваемся, берём папу и идём к соседям.
Да, это была наша Мурка. Мы счастливы, родители и соседи тоже, потому что они видели как
мы переживали. Наш восторг слышали все. Были слезы не только грусти, но и радости.
Вообщем к чему я это всё? И пусть эта история из далёкого детства, но именно такие моменты,
заставляют нас, уже сейчас взрослых, верить в настоящее Новогоднее чудо!
Чудеса случаются! Главное - в это верить!

Герасименко Евгения, г. Днепр
Как хочется иногда вернуться в детство. Где нет ни
проблем, ни переживаний за будущее. Вот как раз
под Новый год очень этого хочется и мечтаешь об
этом. Хоть мы все уже взрослые, но так хочется хоть
раз в году поверить в чудо. И как повезло тем
людям, которые всё-таки умеют отключаться от
ежедневной суеты, проблем и на время забыться от
негатива. А всем остальным я хочу пожелать
научиться так делать. Ведь в моменты, когда мы
возвращаемся в счастливое время мы радуемся
жизни, становимся добрее.... Взрослая жизнь она
очень сложная, по этому желаю всем огородить
своих деток от взрослых проблем и как можно
дольше устраивать деткам сказку. Ведь чем
счастливее их детство, тем чаще они будут его
вспоминать и тем самым будут стараться делать
счастливое детство своих детей. А когда мы делаем
сказку для других и сами возвращаемся в неё.
Желаю всем долгих новогодних счастливых
праздников. Пусть они продлятся до весны..... а там
уже и солнышко засветит ярче и теплее....

Журба Николай, г. Сумы

Катерина Прокопчук,
м. Новогород -Волинський
На вихідних святкували весілля.
Найкраща подруга вийшла заміж за
рідного брата мого чоловіка, бувають
такі чудеса, та ще під Новий рік.

Лобунец Ольга, Рубежное
А знаєте,що діти чекають та вірять в диво? Справжнє новорічне диво отримали мій син,та його
однокласники-першокласники.До них у клас завітал дід Мороз і ,його помічники маленькі
гноми.Дід Мороз зайшов з піснею ,а гноми з тупо- танцями ,це було так
несподівано,фієрично.Гноми грали з дітьми,розважали,а потім...Подарунки!
Син прийшов додому і сказав:"Матусю,до нас справжній дід Мороз приходив,іграшки
дарував,цукерки роздавав. Безкоштовно!"

Копачевская Станіслава,
м. Чернігів

Юлия Стефановськая,
м. Новоград-Волинський
З грошима було напружено, а дитина
попросила, щоб Новий рік був справжнім — із
живою ялинкою. Пішла на базар, спитала, які
ялинки подешевші. Вибрала. Хлопецьпродавець мені здачу дає, а там більше, ніж
треба. Я тільки рота відкриваю сказати, що там
зайве, а хлопець зробив знак рукою, мовляв,
все гаразд, і весело підморгнув. Подякувала і
додому йшла у чудовому настрої. Ті гроші
невеликі, погоди не зроблять, зате добра справа
досі пам'ятається. Хлопець подарував віру в
новорічні чудеса та просту людську доброту.
Досі згадую його і щоразу від душі здоров'я
бажаю

Демченко Наталия, г. Ахтырка
Пудовка Юлія, м. Бердичів
Моє Новорічне чудо сталося перед
Різдвом христовим.Я чекала цього з
трепетом мого щирого серця !Мій
коханий та найкращий хлопець
зробив мені пропозицію на
залізничній станції вокзалу з
величезним букетом троянд .І ось я 17
грудня Вийшла заміж за найкращого
чоловіка у своєму житті .А ще одне
чудо сталося на День Св.миколая я
дізналась що моя сестра чекає на
двійнят.
Веселих свят!!!!

Очковська Катерина, м. Токмак
Не даремно кажуть що найяскравіші спогади родом із дитинства ❄
Так і мое, яскраве і незабутнє передноворічне диво трапилося саме в той період . Коли у
новорічну ніч, під ялинкою я знайшла нічим не примітний ком соломи🙈🙈. Коли його розгорнула я
була у захваті, ось вона, мрія моя .... Здавалося на той період нездійсненна !!! Малесеньке,
м'якесеньке кроленя 🐇🐇. Як же зігрівае душу цей спогад, який в пам'яті залишився на все життя .
Батькам вдалося здійснити мою мрію. І саме дякуючи їм, я вірю у новорічне диво. Саме тому я і
для своєї дитини намагаюся зробити кожен новий рік яскравим і незабутнім 🎄🎄.
Адже дива з нами трапляються до поки ми, віримо в них!
З наступаючими святами вас! Гарного настрою и нехай ваші мрії здійснюються, а дива
трапляються якомога більше ❤
З НАСТУПАЮЧИМ НОВИМ РОКОМ ✨🎄🎄🎄

Рой Світлана,
м. Новоград-Волинський
Важкий час випав на долю України та українців.
Тисячі дітей чекають додому своїх батьків з війни. В
новорічні та різдвяні свята особливо відчувається
туга дітей за своїми батьками. Діти мріють, вірять і
просять новорічного дива, щоб був мир і татусі та
матусі повернулися живими та здоровими додому.
Так і наші діти чекали тата додому, писали листи з
побажаннями, писали як скучили і як би хотіли,
щоб тато був дома.
Ми вже готували новорічні страви і збиралися
святкувати новий рік без тата, але пізно ввечері
почули, що стукають в двері. Коли відчинили, то
побачили на порозі нашого тата з величезними
м'якими іграшками. Це був найкращий подарунок
для дітей і справжнє диво - тато був дома!
Бажаємо всім дітям дочекатися батків з війни! А ще
міцного здоров'я та щастя!

Яремин Надія,
м. Надвірна, Ланчин

Палюга Вера, г. Днепр
Каждый свой день рождения я получала практически бесполезные подарки, деньги за подарок
я не считаю.
И вот в прошлом году в преддверии нового года я узнаю что мой отец покойный меня удочерил,
а биологического отца я никогда не знала, так как он написал отказную от меня еще когда мне
был годик.
И вот в преддверии нового года звонит мужчина и просит встречи, говорит что я пойму кто он,
решила встретится. На встрече удивилась большому сходству между нами ,и тут он говорит что
он мой биологический отец, и вручает документы на квартиру и машину и просит прощения...я
была в растерянных чувствах...не знала что и делать, так как отцовским вниманием я в детстве
не была обделена, а тут незнакомый мужчина вручает мне такие подарки. Спустя некоторое
время я решила принять подарки и продолжить общение, так как у каждого есть право по
пробовать исправить свои ошибки!

Плюта Яна, м. Конотоп
Посмотрев на календарь меня
охватило праздничное настроение,
но посмотрев в окно не верится что
скоро Новый год, за окном грязь,
слякоть, отсутствие снега. Но
близких людей это не
останавливало, все обсуждали
праздничное меню, в каком наряде
встречать волшебную ночь.
Благодаря новогодним праздникам
в доме создаеться атмосфера
радости и волшебства.
Для маленького ребёнка хочется
создать невероятную сказку. Вот
уже 31 декабря, звонок в дверь,
открываем дверь, а там ... Дед
Мороз и Снегурочка. Ребёнок был
удивлён. Рассказав новогодний
стишок, сыночек получил заветный
подарок. Радости не было предела.
На каждый праздник сыночек
ожидал что снова прийдёт Дед
Мороз и подарит ещё подарки.

Прудко Александра, г. Днепр

Жураковская Светлана,
г. Днепр
Самым настоящим чудом для нашей семьи было это новость перед новым годом
что у нашей любимой бабули рак груди зашел в
ремиссию! С которым она
боролась 5 лет!

Каминская Елена, г. Харьков

Тимченко Екатерина, г.
Токмак
Этот год для всех нас выдался очень сложным.
Но не унываем ,ведь даже в такое трудное
время у каждого в жизни происходит чудо.
Моя семья не исключение. Мы осуществили
нашу мечту : купили свой дом. Своё уютное
гнёздышко! С маленьким участком для
огорода,и небольшим садом. Где в
будущем,хочу сделать для своего сына
песочницу. Всегда мечтала жить в своём
доме,и иметь возможность летним тёплым
вечерком,сидя на лавочке выпить чашку
ароматной мяты. Мечты должны
осуществляться!! Верьте в чудо,коллеги, и оно
обязательно сбудется! А так же хочу
поздравить всех с наступающим Новым
Годом! Крепкого всем здоровья,мирного неба,
и осуществления самой заветной мечты!

Долюк Тетяна,
Вінницька обл., м. Глинськ
Новорічні свята 2014року залишаться в моїй
пам'яті назавжди. Я була вагітна. ПДР
ставили на 29 березня. 29 грудня була
консультація. Все добре. Але 31 грудня
ввечері мені стало погано. Почав сильно
боліти живіт. Ми негайно поїхали в лікарню.
Виявили серйозну загрозу переривання
вагітності. На той момент термін був 29
тижнів. Стан дитинки був критичний. Я не
перестаю дякувати лікарям,які не дивлячися
вже майже на новорічну ніч рятували мене
та дитинку. 15днів безперервних
крапельниць,уколів сталося Різдв'яне диво.
Не дивлячись на важкий стан я доносила
вагітність до 34 тижнів. Та 27 січня
народився мій синочок Максім. З тих пір я
почала вірити в дива.

Гут Марія, Волинська обл., м. Камінь-Каширський
Багато хто вірить в дива новорічної ночі адже це зміна пори з однієї на другу, це виконання
найзаповітніших мрій. Зі мною теж одного разу сталося новорічне диво. Я дуже хотіла кота, але
нікому не говорила, розуміючи, що батьки найімовірніше мені відмовлять. Я чекала, що мені
подарують щось звичайне, на зразок кружки чи сертифікат в магазин. Коли били куранти, я
уявляла, як тримаю в руках кошеня, виразно відчувала його м’яку шерсть і теплі маленькі лапки.
Через пару годин я пішла спати, а вранці прокинулась і побачила під ялинкою маленьке кошеня!
Я не повірила своїм очам, він був точно такий, яким я його уявляла! Моїй радості не було меж.
Тепер він живе з нами, йому вже три роки, а звуть його Васька.
Я вважаю появу Васьки чарівною подією, але Новий рік наповнений і іншими дивами. У ці дні
люди зближуються, даруючи один одному душевне тепло. Ті, хто знаходяться в сварці, йдуть до
примирення. Адже кожному хочеться зробити щось добре, гарне, приємне. Тож, люди стають
добрішими, більш щедрими та гостинними. І саме це можна вважати найголовнішим дивом
Нового року. Дійсно, що може бути дорожче й важливіше щирого душевного тепла?

Федоревская Юлия, г. Днепр
Мое пред новогоднее чудо,это было узнать что дата рождения доченьки стоит на 31 число.
И тут у меня в мыслях-все врачи будут в усмерть пьяны,ничего не буду соображать,новый
год встречать в больнице...я об этом думала 2 месяца...и вот 31 число утро,схваток нет
думаю я,значит все ок,роды слава богу после нового года...но ближе к обеду начались
схватки и мы с мужем полетели в больницу. И это действительно было чудом рождение
доченьки в новый год,да еще и государство денежно поздравило новорожденых в новый
год,так что чудо было двойное

Чумак Оксана, м. Полтава
Доброго вечора. Пишу, щоб розповісти Вам про своє Новорічне
диво, яке трапилося зі мною 19 січня, на свято Миколая. Перш за
все, хочу повідомити, що давно є членом клубу Антанта медікал.
Влітку цього року я замовила валізу на колесах, і так довго чекала,
що вже розчарувалася. Зранку підклала під подушки дітям
подарунки від Святого Миколая і пішла на роботу.Міні ж
подаруночка не було. Аж тут міні зателефонувала Медичний
представник фірми Антанта, що привезе мій довгоочікуваний
подарунок, незважаючи на те, що сьогодні неділя і свято. Дякую Ірі
Любченко, представнику, що того дня створила і мені свято. Це
було дуже мило і позитивно. І справді навіяло таку атмосферу
святковості, як колись у дитинчюстві, коли ми всі вірили у дива.

Волкова Виктория, г. Днепр
Итак, для меня великое новогоднее чудо это было
зачатие нашего сыночка!
10 лет мы с мужем пытались забеременнеть,все
безуспешно, ездили за границу
на лечение, ничего не дало своих плодов. И вот в
предыдущий новый год я
загадала 1 единственное желание, такое для нас
долгожданное, и через год под
бой курантов мы сделали тест на беременность, и о
боги!!!!он был
положительный!

Бондаренко Яна , м. Суми

Алексейчук Катерина,
г. Ровно
В новорічну ніч я загадала
бажання: зустріти свого
майбутнього чоловіка .Довго
чекати не довелось .
Познайомилась з чоловіком через
декілька днів . Мрії збуваються.
Основне вірити в любов, в добро,
щастя.
Бажаю всім знайти свою істину
любов. А тим хто її вже має
берегти, кохати і бути коханим! З
Новим роком! Будьте щасливі!

Василенко Ольга,
м. Рівне
В дитинстві під ялинкою я
знаходила подарунки. Ці знахідки
для мене завжди були
приємними. Коли ж я підросла
мені стало цікаво самій дарувати
подарунки . Особливо коли
подарунок зроблений власноруч,
тоді він безцінний. Останній мій
витвір ось цей перстень.
Бажаю всім нам отримати те , що
ми хочемо, що буде тішити наші
серця . З Новим роком!

Хижевая Виктория, Днепровская обл., г. Камянское
Очень люблю Новый год, Рождество. И взрослые и дети верят в чудеса.
В новогоднюю ночь каждый загадывает желание и хочет, чтобы оно осуществилось!
Хочу рассказать о своей мечте, которая осуществилась именно на Новый год!
Я очень люблю готовить, печь тортики, рулеты, вкусные печенюшки. И я мечтала о кухонном
комбайне, в котором будет всё и мясорубка и замес тесто и тд.
Но не могла осуществить эту мечту, потому что хороший комбайн стоил дорого! Заходя всегда в
магазин техники, вы знаете в первую очередь направлялась туда где они стояли, даже муж уже
заметил и говорит: Давай купим тебе в кредит, на что я ему ответила, нет никаких кредитов,
когда-то купим.
И так моя мечта затянулась на 10 лет! Декретный отпуск, уже точно не до комбайна было. Хотя
тогда я очень хотела, такого помощника на кухню, а после серьезная операция на
надпочечнике. С каждым годом цена только росла и я прекрасно понимала, что мы не можем
себе позволить такую дорогую вещь!
И в конце 2020 года в декабре мне высветилось в рекламе, что цена снизилась, на 3000 грн на
этот комбайн, я на тот момент так обрадовалась, но я прекрасно понимала, что и такой суммы у
нас нет сейчас, так как отдавали долг за операцию. Но мечтам свойственно сбываться! Сейчас
пишу и вспомнила эти эмоции и плачу!
Как только прозвучало поздравление президента, мы вышли на улицу на салют, когда
возвратились, смотрю под елкой огромная коробка так красиво упакована с огромным бантом!
Я стою смотрю и ничего не понимаю, ведь я точно такую коробку не оставляла под елкой для
ребенка. Поворачиваюсь смотрю на мужа спрашиваю: а что это и для кого? А он: для тебя
подарок!
Когда я открыла коробку , слезы радости просто котились ручьем! Я очень была счастлива, что
моя мечта осуществилась! Муж вместе с сестрой осуществили мою мечту длиною в 10 лет.

Чернова Виктория,
г. Запорожье

Тумік Ірина, Волинська
обл., Стара Вижівка

Юрчило Валентина, ІваноФранківська обл., Надвірна
Мій синочок дуже хотів цуценя, але я
противник цуценят на квартирі. Ну і він
просив цуценя у Святого Миколая, ну звісно
Миколай не приніс але.....
У новорічну ніч коли годинник пробив
дванадцять раз, ми із сім'єю вийшли на
подвір' я дивитися на феєрверк. Як тільки
вийшли за двері, а там маленьке цуценя для
мене це була загадка звідки воно взялося,
але для сина це була найбільша радість, і як
не вірити у новорічне диво! 😊😊

Мосейченко Ольга, г. Днепр
Пару лет назад у нас с частного сектора
собака испугалась салютов, и выбила
окно в доме и убежала, мы искали нашу
собаку целый год, размещали фото в соц
сетях, привлекали всех друзей и
знакомых к поискам, и вот через год под
новый год мы слышим лай перед
калиткой, вышли а там наша Эльза
вернулась, это было реально чудо, никто
не видел ее, где она была мы не знаем,
но самое главное что она вернулась к
нам! чудеса случаются! главное
верить!

Костенко Ганна, Дніпровська обл., Кам'янське
Зима того року була надзвичайно сніжною… Напередодні Нового року випало багато снігу. Все
навколо було щедро покрито білою сніговою ковдрою, немов у казці.
Ганнусі було 8, вона як раз була на зимових канікулах у дідуся і бабусі у селі, далеко від міста.
В такому віці діти вже перестають вірити в дива, але вона вірила… Адже Новий рік – це
особливе, неповторне, атмосферне, магічне свято.
Ганнусі дуже подобались коні, можливо ще і через те, що народилася вона саме в рік коня за
східним календарем. Вона могла годинами спостерігати за сусідським Вогником, і
найбільшим задоволенням було принести йому гостинець і погладити бо дай одну
хвилиночку.
Маленькою мрією дівчинки було хоча б один раз покататися засніженою дорогою на
справжніх , запряжених кіньми, санях. Але вона ніколи їх не бачила у їхньому регіоні. А все ж
мрія така дитяча була.
Був ранок першого січня: морозний, сонячний, навкруги все білосніжне (снігу було десь по
коліно) і тихо-тихо… Ганнуся вийшла на вулицю на прогулянку і почула десь вдалині дзвін
дзвіночків. Дівчинка вийшла з двору до дороги подивитися що там і завмерла… на зустріч їй
їхали справжні сани запряжені кіньми , на шиї у кожного були дзвіночки… Ганнуся на якийсь
час наче окам’яніла… Сани проїхали повз неї, але вона схаменулася і почала бігти за ними:
«Зачекайте на мене!»- викрикувала і бігла що духу вона. Коні зупинилися, поважний дідусь з
сивою бородою посміхаючись встав з саней і спитав: «Покататись хочеться?»
«Так, найбільш за все на світі!» - вигукнула Ганнуся.
«Ну, добре - сідай!»
Не можу навіть описати, що творилося тоді в моїй душі: радість, щастя, задоволення,
натхнення, просто шквал неперевершених і незабутніх емоцій, які я запам’ятала на все своє
життя. Це маленьке проте, але спрвжнє для мене диво. Мрії збуваються!!! Головне не
втрачати віру і ніколи не здаватися, щоб вогник завжди горів у душі і тоді обов’язково все
здійсниться!

Дудар Ольга, м. Тернопіль

Панасюк Таїсія, м. Вінниця

Різдвяне диво??? Яке воно??
Що для кожного із нас воно???
Для когось "щоб усі здорові"
Для когось "подарунки пречудові"
Для когось "відпочинок в теплих краях"
А для мене серцю милі спогади з дитинства..
Коли усі свята в бабусі..
Ми проводили на вулиці..
Санчати. Червоні щоки. Замерзлі штани..і мокрі
носки...
Коли на Новий рік та Різдво...у всіх діток
ялинка... А в нас нема...:(
"чому нема", "як нема", "Новий рік не
настане"??
І на ранок наступного дня...
Була... Та не ялинка...а сосна...
Хххммм не так як у всіх...
Знову не вгодили...
Та коли ми цю красуню одягнули, гірляндами
засвітили, ватку ( замість снігу ) розкидали...
То була НАЙКРАЩА...з довгими голочками..
Сама густа...пухнаста...запах хвої,
незрівняний...тай ДОВГО НЕ ОСИПАЛАСЬ...
А зараз таке "диво", роблю я... для своїх
діточок...
Не ялинка, а сосна... правда вже маленька..
P.S. ВСІМ веселого Нового року та Різдва!!!

Власюк Катерина, м. Рівне

Науменко Ольга, м. Дніпро
Настоящее новогоднее чудо для нас было, это
рождение внуков 31 числа, родилась двойня,2
мальчика, а по узи говорили что 2 девочки будет, и
мы готовились к появлению девочек, одежда
розовая, коляска яркая, нашему удивлению не было
предела, мы были очень рады появлению внуков
долгожданных, хоть и с анекдотом

Чех Уляна, Івано-Франківська обл., Болехів
Чудеса в новорічну ніч здійснюються!
В дитинстві я в це щиро вірила завдяки своїй бабусі, перед сном вона часто розповідала мені
історії про справжнє диво, яке має особливу силу в новорічну ніч. Це я зараз розумію, що
можливо ці історії фантастика, але на той момент я всім дитячим серцем вірила. Кожного
року я просила батьків розбудити мене перед зустріччю з новим роком, щоб я могла
загадати бажання саме в 00:00. З роками мої бажання були більш масштабні та не завжди
реальні для здійснення, проте загадати бажання під бій курантів для мене було особливо
важливим, я не пропустила жодного року.
Напередодні 2019 року в мене все пішло шкереберть. Я розійшлася з хлопцем з яким
зустрічалася 3 роки, звільнилася з роботи через безглузду сварку з директором, і забула в
попутній машині, яка мене підвозила додому, сумочку з останньою зарплатою та робочим
одягом.
Від нового року я нічого не очікувала, я була надто засмучена всіма подіями, тому зустріла
його наодинці під святкову промову президента. І як завжди загадала бажання, в той
момент воно було банальним «щоб в мене все налагодилося».
На Різдво в моїй сім’ї є традиція, збиратися в бабусі, вона живе в сусідньому місті. Але цього
року я вирішила до неї поїхати зразу після нового року, оскільки через роботу не виходило
так часто бачитися як хотілося б. Транспорт в моєму містечку їздить досить рідко, особливо в
свята, тому я звичним образом зупинила попутну машину. І сталося те саме чудо, про яке
мені розказувала бабуся в дитинстві, мені зупинилася машина, яка мене підвозила в день
мого звільнення, де я забула сумочку з грошима. Виявляється ці 3 тижні шофер мене шукав,
але безнадійно, оскільки не знав нічого про мене та не мав моїх контактів.
Найбільше диво яке сталося зі мною в 2019 році, це не те, що я не тільки повернула свої
гроші, але й знайшла свою долю. Саме так, шофер цією машини - мій майбутній чоловік. Для
нашої сім’ї Новий Рік це свято чудес, яке здійснює найзаповітніші бажання, творить чудо та
з’єднує серця. І пропозицію коханий зробив також в новорічну ніч 2021 року. Я щаслива і
вірю, що моя історія приносить віру в чудеса.

Мирошниченко Мария, Днепропетровская обл, Апостоловое
Добрий день! Наше новорічне диво сталося минулого
року! Мій синочок дуже хотів собі друга....кошеня,але
ми все відкладали....,бо це відповідальність для всієї
сім'ї. На Новий рік дитина писала Діду Морозу,але він
приніс солодощі та іграшки. Але диво сталося на Старий
Новий рік....наш тато повертався додому...був мороз і
багато снігу. Він почув нявкання...на греблі сиділо
кошеня .... воно загубилося.Тато приніс його
додому!Наступного дня ми шукали його господарів,але
марно. Так у нас з'явився новий член нашої сім'ї.
Дива трапляються! Для нашого Дуная ,що він не замерз
серед сугробів та заметів,а ми отримали друга!

Татьяна Польченко, Херсонська обл., Новотроїцьке
Однажды.... Наступал Новый 1995 год. 23 декабря появились на свет мои двойняшки – Аня и
Саша. Дети появились на свет преждевременно. И этот Новый год пришлось встречать в
больничной палате. Было и радостно, и тоскливо. Новый год не в кругу семьи. И вот новогодняя ночь. Начинаются праздничные салюты. И, вдруг - стук в окошко. Я вижу мужа и
папу с фужерами, наполненными шампанским, под зонтиком (шел дождь). Моему удивлению
и радости не было предела. Чудесный сюрприз удался на все 100%.
Дорогие коллеги и вся ваша классная команда Provisor Club. Искренне и от души хочу
поздравить вас с наступающим Новым 2022 годом! Пожелать вам новогодней сказки. Пусть
праздник будет волшебным, загадочным, неповторимым. И хочется всем пожелать, что бы с
вами произошло то самое чудо, о котором вы мечтаете. Желаю всем крепкого здоровья,
заниматься любимым делом, что приносит вам удовольствие. Достижения новых вершин,
побольше радостных моментов, преданных друзей и всегда быть на позитиве.

Романова Яна, м. Запоріжжя
Минулого року саме на передодні Новорічних свят, сталося «Диво», я стала мамою
довгоочікуваного хлопчика, якого ми бажали не один рік. Диво було не тільки виносити і
народити, але і завагітніти, хоча лікарі ставили безпліддя.
Ми з чоловіком в шлюбі 5 років офіційно, і весь час ми дуже хотіли свою рідненьку маленьку
дитинку народити. І наша мрія здійснилась, ці відчуття не зрівняються з жодною подією в житті,
коли я його вперше побачили, синьо-червоне крихітне тіло, маленькі пальчики, його очі, в мене
самої очі слізьми налелись, але то сльози щастя, що на світ народилося нове життя.
Я хочу сказати, не потрібно опускати руки передчасно, коли дуже хочеш, віриш і йдеш до своє
мрії, то вона обов`язково здійсниться. Мрії надихають, мотивують і спонукають до дії. Треба
завжди вірити в «Чудо»!!!✨🙌🙌🙌🙌
Хочеться також вірити, що в країні нарешті запаную Мир і Злагода, що весь Світ нарешті подолає
вірус, від якого всі вже втомились, і всі будуть здорові і щасливі. Хочеться також, щоб більшість
родин зустрічали Новий 2022 рік тигра🐯🐯 в сімейному колі, я вважаю що Новий рік- це сімейне
свято. А якщо хтось не буде мати такої можливості, то хочаб зателефонували, чи надіслали
повідомлення, які вони важливі для Вас і як Ви їх цінуєте і любите!❤
Будемо всі разом вірити в «Чудо» і воно неодмінно настане!✨
Вітаю весь колектив Provisor club з наступаючим Новим роком!🎄🎄🎄🎄
Нехай під кришталевий дзвін келихів ваше життя перетвориться на чарівну сказку. Нехай в 2022
році панує душевний спокій і затишок. Навколо нехай будуть лише щирі посмішки, а всі незгоди
лишаться в минулому році.

Светлана Лавренчук , г. Новоград- Волынский
Одного року, 31 грудня, син дивився мультик "фіксики" серію про калейдоскоп і він йому так
сподобався, що син став просити, щоб йому купили теж калейдоскоп і він буде створювати
яскраві візерунки. Але вже був вечір і його не було де купити. Аж тут, прийшла бабуся з пачкою
кукурудзяних паличок з сюрпризом. І саме цікаве, що коли син відкрив пачку з паличками, то в
ній лежав калейдоскоп. Здивувалися навіть дорослі. А син був щасливий, що його бажання
здійснилося та ще й так швидко.

Кравченко Тетяна, м. Запоріжжя
Це трапилось кілька років тому
Страшний діагноз, онкологію, ставлять моїй
єдиній рідній людині, сестрі близнючке
Кінець грудня. І кінець минулому життю
Воно поділилася навпіл
До......
Та після.....
Але вона на окупованій території....
А треба терміново до Києва
Квитків немає, попереду свята....
А ще вибратись з окупованої території...
Але новорічні та різдвяні дива таки бувають!
У кожного свої...
Моє та ії чудо трапилось.
У Київ ми попали вчасно. Я була разом з нею.
Чудом встигли на потяг.
Чудом попали до необхідних лікарів та на
обстеження
Та найголовніше диво - страшний діагноз не
підтвердили!!!
А ще змогли дістатися до Нового року та Різдва
додому.
І святкувати у родинному колі Новий рік, Різдво
та спільний на двох день народження, який у нас
припадає якраз на Різдво.
Для неї та мене це було справжнісенько
новорічне диво!

Сторожева Оксана, м. Полтава

Король Татьяна, г. Полтава
Цього року на Святого Миколая мені
пощастливилося бути дома
й 18 й 19 числа-це вже було чудом.Першого
дня я добре провила час зі своїм внукомбільшого щастя й не вигадаєш.А на Миколая
стрілася зі своєю подругою,з якою довго не
бачилася.Я дуже вдячна Святому Миколаю за
ці 2 дня радості.

Романюк Ірина, м. Кривий Ріг
Хоча я і доросла, але вірю у дива, і вони дійсно трапляються з нами кожної хвилини нашого
життя, хоч ми цього не помічаємо. Ми народились -і це диво. Ми живемо, думаємо, надіємось,
любимо-і це диво.
І, напевне, найдивніше диво зі мною відбулося справді однієї Новорічної ночі. Я святкувала
Новий Рік з подругами. Існує безліч забобонів, що треба зробити напередодні Нового Року, щоб
Рік удався, щоб збулись бажання і таке інше. І ось ми перед биттям курантів, згідно вичитаного в
інтернеті, кожна придумала бажання, записала його на малесенькому папірці, спалила той
папірець, а потім випила попіл, що залишився з бокалом шампанського. Вже те, як ми палили
той папір, ледь не спаливши квартиру, можна пропустити, бо це ціла епопея. Вже поки те
шампанське випили, були не раді, що все те затіяли.
Трохи відсвяткувавши вдома, ми вирушили до ялинки, що красувалась у сквері. Диво не диво,
дівчача компанія там зустріла хлопчачу компанію.
В мене не було і нема звички знайомитися просто так на вулиці. Але тоді я познайомилася зі
своїм чоловіком з яким уже разом майже 7 років. А на тому папірці я і загадувала щоб зустріти
свою Любов.
Новорічні свята чарівні.
Мрійте і нехай Ваші мрії здійсняться.

Насад Людмила, Житомирська обл., м. Бердичів
Наближається чудове,казкове та улюблене усім свято-Новий рік.🎉🎉Всі починають готуватись до
цього свята:прикрашають ялинку,розвішують гірлянди та готують подарунки своїм рідним.Я
думаю,що не має такої людини,яка б не любила цю зимову казку,що наповнена радістю та
щастям,а найголовніше-неймовірними дивами,які трапляються тільки в новорічну ніч.Новий рікнаше улюблене сімейне свято.Малеча з нетерпінням чекає подарунків в новорічну ніч.Ми з
чоловіком намагаємось якнайдовше продовжити це диво для дітей,адже згадуючи своє
дитинство нам всім було приємно отримувати подарунки🎁🎁.І у нас виникла ідея провести одну
новорічну ніч не так як зазвичай.Наша родина ходила по місту та вітала кожного з Новим роком.
Перехожим було дуже приємно.І нас здивувало те,що є самотні люди,яким немає з ким
зустрічати це чудове свято.Ми дарували їм цукерки та печиво,і вони були дуже щасливі,очі сіяли
радістю.Всі люди прагнуть бути щасливими і ніякі подарунки не замінять доброту та сім'ю. Ми
зрозуміли,що за допомогою добрих вчинків можна зробити людину щасливішою.Адже
найбільше щастя в житті-бачити щирі посмішки радості найрідніших людей.Новий рік-це чарівне
свято!!💥💥І кожна людина може стати чарівником для іншої. ВЕСЕЛИХ І ЧАРІВНИХ ВАМ СВЯТ!!

Шут Елена, г. Запорожье
Новый год. ! Каждый хочет что то нового и
необычного. Я возвращаюсь в детство и решила
написать письмо Дедушке Морозу.
Здравствуй Дедушка Мороз!
Я уже взрослая, но в душе я очень маленькая и
беззащитная. Я живу в многолюдном месте.
Работаю в большой аптеке. Нас посещают
разные люди со своими проблемами. Проблем
много но решать их надо сразу. И помочь
каждому.
Как у тебя здоровье Дедушка?
Береги себя. Спасибо тебе за помощь в
прошлом году. Ты исполнил все мои пожелания.
Самое главное мы жили в своем городе в мире
и в спокойствии. Но каждый жил со своими
проблемами и заботами. Но я знаю. Это ты во
всём помогал и заботился в течении всего года.
Хочу попросить у тебя немного . Это мира и
здоровья для всех . Спасибо тебе Дедушка что
ты целый год с нами. Мы тебя очень любим. И
ждём . Я вышила символ тигрёнка. Я думаю он
тебе понравится.
Поздравляю тебя Дедушка Мороз с
наступающим Новым 2022 года.
Пожелать тебе хочу Доброго здоровья
Счастья
Снежной зимы и Быстрых коней!!!!
С уважением к тебе Шут Елена Николаевна. С
формулы здоровья.

Синько Татьяна, г. Сумы
Как-то я 31 декабря поехала к родным
встречать новый год , так как работала в
этот день смогла приехать в девять вечера,
телефон разрядился , оставалось 3% заряда
батареи . Меня встретила мама когда мы
пришли к квартире вставили ключ и он
застрял в замке не поворачивался и
сломался в замке. Мама забыла телефон
дома , а я нашла объявление слесарь и ели
уговорила его прийти и спаси нас в
преддверии нового года , он взял двойную
плату за работу, но всё же нам помог. Мы
были очень счастливы и долго хохотали ,
этот новый год очень запомнился !

Филатова Татьяна, г. Днепр
Всегда в детстве хотела котенка, и
просила об этом родителей. Но всегда
получала отказ с аргументами. Но я не
сдавалась. И вот уже в будучи взрослом
возрасте подходя к новогодней елке
увидела двигающуюся коробку. Я мигом
ее распечатала. И увидела маленький
мявкающий клубочек шерсти, моему
счастью не было предела!

Колесниченко Анна, г. Днепр

Гулянська Руслана, м. Рівне
Ще з давніх-давен люди вірили в те,що
під Новий Рік збуваються не лише мрії,але
й часто стається якесь диво.І не важливо
дитина це чи дорослий.
Я давненько мріяла прочитати одну книгу,
але все якось мені це не вдавалося.Я не
могла ніде її придбати. Моя двоюрідна
сестра,яка проживає в іншому
місті.Знайшла цю книгу і пообіцяла мені її
привести. Але коли вона приїхала то
випадково забула її взяти.Я звичайно
засмутилася.Але завдяки програмі
“Таємний Санта” - це коли ти отримуєш
від невідомої людини, невідомий
подарунок.
Я отримала цей подарунок і навіть уявити
не могла, що там буде саме ця книга. Я
дуже була здивована і щаслива
одночасно. Все ж таки під Новий Рік дива
трапляються!!!

Федорко Іванна,
Чернівецька обл., м. Хотин
10 років тому на новий рік під бій курантів
я загадала бажання зустріти такого
хлопця, щоб не пив, не курив, щоб був
красивий і мене звичайно любив. Думала
ця мрія нездійсненна з моїм то щастям.
Але через пів року перед моїм днем
народженням я познайомилася з таким
хлопцем і коли він розповідав, що він
ніколи не пив і не курив, то я звичайно не
повірила, але це виявилося правдою.
Зараз ми уже щаслива сім’я. Тому моя
історія доводить, що дива трапляються,
особливо коли ти цього дуже хочеш.

Рыбак Мария, г. Днепр

Я с детства любила играть в машинки, а повзрослев все просила папу купить мне машину, но
эта покупка нам была не по карману. Но я не отчаивалась, и каждый год загадывала желание
получить такой важный подарок, и много для этого работала. И вот спустя 2 года мне звонит
папа и говорит одевайся тепло, бери лопату и выходи на улицу...
Я вышла и увидела во дворе огромную кучу снега, а он мне говорит откапывай свой подарок и
ушел, я была в шоке и недоумении, но принялась работать Откопав немного снега я увидела
слой одеял, содрав их я увидела что таааам моя машииииина! я была на 7м небе от счастья!
чудеса всегда случаются даже когда кажется что они не реальны! главное верить

Балан Оксана, Тернопільська обл., Заліщики
Мені 26 , вагітність була моя мрія , тому що через
відсутність менструального циклу завагітніти ніяк , почала
здавати аналізи на фоні проблем з гормонами у мене
з'явилось багато кист в яєчниках , діагностували СПКЯ
сказали потрібно довге лікування.
Лікування почали з лютого місяця до серпня дуже багато
препаратів приймала і лікарка сказала що краще
пробувати вагітніти бо лікування результату майже не
принесло але навряд зможеш завагітніти за 6 місяців , з
жовтня місяця мала робити тести на оволяцію і
пробувати😁😁
Але сталося диво одразу в перший місяць відміни КОК
відбулася овуляція і я вже 4 жовтня була вагітна Лікарка
була дуже здивована, а ми щасливі

Гоневич Г. С, м. Львів
Ця історія трапилася напередодні Нового 2013 року. Як у справжнього істинного провізора,
святкування Нового року відбулося не вдома, не у ресторані, не з друзями чи рідними, а як Ви
вже мабуть здогадалися, у АПТЕЦІ! Так, так у аптеці, оскільки ця аптека була цілодобова, і саме
мені випала черга виходити на нічну зміну у передноворічну ніч!!!
Ну ось, сиджу я в аптеці, сумую. За вікном чую пісні лунають звідусіль, веселий сміх людей, які
разом в компанії зустрічають Новий рік! А я одна. До аптеки час від часу заходять відвідувачі,
хто за сорбентами (Сорбент-А, вугілля), а хто за анальгетиком спазмолітиком (Спазго та інші), та
іншими лікарськими засобами, які полегшать симптоми після гучного святкування Нового року!
Аптека де я працювала була майже у центральні частині славетного міста Львова, де панувала
атмосфера старовини… Площа Ринок, бруківка, мармурові скульптури левів…запах львівської
кави. Все це поєднувалося з новорічною святковою атмосферою, а особливо коли стрілки на
годиннику стукнули 00:00 і настав Новий 2013 рік!!!
Феєрверки, сміх дорослих і дітей, веселі крики, пісні!!! Усе це лунало і я усвідомлювала, що усе
це відбувається без мене.
Я вже думала, цей Новий рік, буде найсумнішим Новим роком в моєму житті! Але аж раптом,
чую дзвіночок-виклик, підходжу до віконця відпуску, і на мій подив, бачу свою сестру, теж
провізора, яка була неподалік, і прийшла привітати та трішки підбадьорити в новорічну ніч.
Через декілька хвилин завітали до аптеки мої одногрупники…. а потім і знайомі, і постійні
відвідувачі, які знали що я сьогодні в аптеці, і їх було так багато і було так приємно, що багато
людей про мене пам’ятали, багато людей мене люблять, і багато кому я потрібна і цей Новий
рік став для менепо особливому незабутній у моєму житті!!!!

Синько Оксана, г. Сумы
Однажды на кануне Нового года я была на сессии и мы с подружкой пошли по магазинам в
торговый центр. Там проходил концерт, где выступала группа Казка. Мы очень весело провели
время и до сих пор вспоминаем с улыбкой

Шандра Мар'яна, м. Львів

Ковган Людмила,
Волинська обл., м. Луцьк

Неймовірне чудо, яке стається неочікувано, а
ще неймовірніше коли воно стається на
Новорічні свята! І цим ЧУДОМ для нашої сім’ї
стала новина про те що у нас буде малюк!!! Це
велике Щастя, Радість розуміти, що у тобі живе
ще одне життя.
Саме 2021 рік, який уже минає, запам’ятався
нам по особливому, бо народився наш синочок.
Я впевнена, що таке чудо творить святий
чудотворець, покровитель усіх дітей - Миколай,
свято якого ми святкуємо на передодні Нового
року. Саме в цей день найзаповітніші
подарунки отримують і діти, і дорослі, головне
мати щиру віру в це.
Так і в нашій сім’ї сталося, завдяки сильній
щирій вірі у силу святого Миколая, через 9
місяців з’явилося на світ наше дитятко.
Хіба ж це не ЧУДО? Так це є справжнє реальне
новорічне ЧУДО!!!

Мельник Мирослава, м. Кривий Ріг
Кажуть, що найбільші чудеса трапляються у дитинстві, я з цим абсолютно згодна.
Коли була малою, як не дивно, я доволі скептично ставилася до існування Діда Мороза та
Снігурки. Їх показували лише по телевізору та інколи на дитячих вечорах були переодягнені
дорослі і це я розуміла. Подарунки мені залишали під ялинкою, і я добре знала, що залишили
мені їх батьки, і ніхто не міг переконати мене в іншому.
Та якось напередодні Нового Року всі в родині були вдома, метушились, готувались до
святкування, я була зайнята своїми дитячими справами. Аж раптом хтось до нас подзвонив у
двері. Хто б це міг бути? Ми нікого не чекали….Мама відкртває двері, я прибігаю ,у дитячу
розвідку, довідатись хто ж там такий?....Коли на порозі з'явилися справжні Дід Мороз і
Снігуронька. Привітали з Наступаючим Новим Роком і подарували мені класнючий подарунок. Я
була вражена: «То вони справжні! То вони існують!».
Звичайно, все було сплановано і їх найняли батьки, але це було так неочікувано і гарно
організовано, що ще доволі довго я справді вірила у Діда Мороза. Дитинство чарівне. А може то
був справжній Дід Мороз?
Нехай у Новому Році з з кожним будуть поруч ті , хто зможе подарувати справжню казку!

Воробей Екатерина, г. Мариуполь
Хочу рассказать про свое пред новогоднее чудо
Случилось оно 7лет назад. Вышла замуж ,а аист все никак к нам не прилетал 😔😔
И тут практически в канун праздника мы узнаем, что станем родителями! Буря эмоций ,
безграничное счастья, и вера в волшебство !
В Новый год мечты сбываются!

Палагнюк Марія, м. Тернопіль
Різдвяна історія...
Історія яка триває вже 17 років (з 2004)...З студентських
років бере початок наша дружба...яка розпочалась в
Тернополі і триває далі уже в різних країнах,
континентах. Саме Різдвяна традиція "дарувати
символічні подаруночки".
Одного разу я відправила подарунок - новорічну
прикрасу на ялинку... ризиковано…всі відмовляли "не
доїде"... "пришлють бите скло« Ааааа, ні таки дива
бувають... "різдвяне диво"!!! Коли бажання зробити
приємне, хороше, подарувати мить радісних спогадів
перемогли все..І тепер в нас в Україні, в нашій сім'ї
виблискує яскраво мила куля, на ялинці...
Нууу і в Малайзії ( не зовсім ялинку) гарне деревце яке по звичці Джонатан прикрашає кожного
року, як пам'ять про роки проведені на європейському континенті..
І однією з прикрас є саме вона...
КРИХКА, РУЧНОГО РОЗПИСУ ІГРАШКА...яка перетнула половину світу, з материка на материк,
переплила океан … і є окрасою оселі на іншому краю світу... Диво, маленьке диво, що вона ціла й
неушкоджена там опинилась... Бережемо вас красуні...одну в Україні іншу в Малайзії
Всім веселих свят! Теплих історій та спогадів! Уміймо самі їх створювати!

Король Татьяна, г. Полтава
"Цього року на Святого Миколая мені пощастливилося бути дома
й 18 й 19 числа-це вже було чудом.Першого дня я добре провела час зі своїм внуком-більшого
щастя й не вигадаєш.А на Миколая стрілася зі своєю подругою,з якою довго не бачилася.Я дуже
вдячна Святому Миколаю за ці 2 дня радості."

Маньковская Олександра, м. Полтава
Я как маленький ребёнок очень люблю новогодние праздники, эту сказочную атмосферу и
стараюсь привить эту любовь своему сыну. Делаю всё возможное, чтобы он верил в чудо
рождественское и в героев, которые помогают эту сказку создавать.
У всех людей их мечты сбываются, только не каждый может это осознать, поверить, насладиться
и радоваться этим действиям.
В этом году я ещё жду своих чудес, а вот в прошлом году всё сложилось как и должно было.
У нас конец года, эта ужасная пандемия, вся семья заболела и не хотелось уже ничего. Меня
приглашает в гости моя подруга детства к себе в гости (где ей сделали предложение), но конечно
билетов уже нет. Перебрали много вариантов, но не один не сработал. Мы очень расстроились,
ведь виделись давно и уже соскучились. Я уже смирилась с тем что это не мой год и праздник я
проведу не так как хотелось бы. Но что-то меня подтолкнуло проверить билеты за день до
праздника. И после нескольких минут проведённых на сайте и очередного обновления,
освободилось одно место! Я быстро кинулась оформлять билет и успела. После чего нужно было
собраться за несколько часов, чтобы успеть. Но всё успелось, сделалось и я смогла
присутствовать в том месте и с теми людьми, которыми очень-очень хотелось. Это было для
меня большое рождественское чудо. Я была счастлива опять как ребёнок. И я буду стараться не
забывать своего внутреннего ребёнка никогда!

Бойко Ольга , м. Кривий Ріг
Новий Рік-це свято див. У кожного воно своє. Я любила і люблю тварин, і ще з раннього
дитинства хотіла завести домашнього улюбленця. Та батьки довго не дозволяли цього. І я
підсвідомо вибрала стратегію розказувати про це усім нашим родичам.
І ось якось на Новий Рік у нас зібралась уся родина. Так ось вгадайте, що подарували улюбленій
онучці бабусі і дідусі?
Мамині батьки принесли гарнюще персидське кошеня, а татові-цуценя такси. Батьки у шоці, у
дитини-справдження мрій. Спочатку батьки противились, потім думали залишити когось одного,
але вибрати не можна, бо тоді хтось зі старшого покоління образиться. От і залишились у нас Тобі
і Барсік. Ніколи не повірю, що коли говорять, що живуть як кіт з собакою, що живуть погано. Ні, це
була справжня дружба двох хвостатих. У сім’ю вони принесли безліч веселих моментів, а батьки,
хоч і були спочатку проти, потім їх просто обожнювали.
Нехай цього року всі сім’ї будуть ще міцнішими і дружнішими, і нехай справдиться бажання
кожного!

Огінська Анна,
Волинська обл., м. Луцьк

Зіненко Дар'я,
Запорізька обл., м. Приморськ
В дитинстві я дуже мріяла отримати у подарунок
ляльковий будиночок. Про це я нікому не
розповідала. І якось одного разу я знайшла під
ялинкою свою мрію. Багато різних чудових
подарунків я отримувала, але саме цей
запам'ятався найбільше ,бо викликав найбільшу
дитячу радісь і був неочікуваний , але такий
бажаний)
Вже пройшло багато часу, а я до сих пір згадую той
подарунок, який для мене маленької став
справжнім дивом)
Вітаю колектив Provizor Club і Ananta Medicare з
наступаючими святами : Новим роком і Різдвом!
Бажаю натхнення, добробуту ,радості, щастя,
добра, миру та гарних партнерів.

Кулай Антоніна, м. Рівне
В дитинстві я мріяла навчитися кататися на сноуборді,але час ішов,а мрія так і залишалася лише
мрією… Одного разу,за чашкою запашної кави,я розповіла цю історію своєму другові,на що він
мені сказав: дива трапляються з тими хто у них вірить!
З того дня пройшло не мало часу,все забулося в щоденній буденній рутині.
Та якось,одного сніжного,зимового ранку пролунав дзвінок:одягайся тепло,я скоро за тобою
заїду… За пів години ми неслися на сноубордах з найвищого спуску в місті і було враження ніби
я все життя цим займалася. Від захвату у мене аж гупало у скронях. А далі був теплий чай з
термоса і обійми у снігових кучугурах-один із найщасливіших днів у моєму житті.

Мадерук Оксана, м. Івано-Франківськ
Для мене взагалі диво, що прийняли на роботу, тому що після закінчення університету пройшло
аж 5 років, жодного дня не стажувалася, не говорячи про роботу.
Звичайно везіння бере своє і мене приймають на роботу наприкінці грудня. Я почала працювати
з іншим провізором на пару, а от на 1 січня (Новий Рік) я САМА (новий працівник перший рік
працює всі свята – ЗАКОНИ ФАРМАЦІЇ, напевне в більшості аптек). Сказати, що було гаряче,
нічого не сказати. За першу самостійну зміну вивчила більше, як за 5! Років університету та
терміну стажування. Все потаємне – стало явним. Від дитячих антипіретиків в свічках до різної
структури презервативів в комбінації з протизаплідними. В той момент була незадоволена, м’яко
кажучи, а зараз щаслива за урок і можливість.
Напевне в кожного були такі моменти і важко здивувати та все ж бажаю всім Фармацевтам
позитивних і вдячних клієнтів, справедливих і щедрих роботодавців, мудрих і чесних колег
поблизу. Хай Новий Рік принесе все, що задумане в 2021 році. Подорожуйте і відпочивайте,
набувайте в стаж не років, а відвіданих країн!

Яковчук Яна, м. Рівне
Пригода трапилась одного дуже сніжного зимового
дня. Сніг сипав певно що з самого ранку. В той день я
приїхала на свою зміну в аптеку, проте паркувальних
місць не було. Об’їхавши декілька разів прилеглі
території лише через тривалий час знайшла одне
місце. Але попасти туди вийшло не відразу, адже
загрузла в снігу, та ще й перегородила всю дорогу.
Бідкаючись як мені з цим справитись відчула що
мою машину вже хтось штовхає. Цей чоловік
з‘явився десь непомітно, допоміг мені запаркуватися
і так і непомітно зник. Я навіть і не встигла
подякувати. Тоді в голові промайнула думка про
ангелів, а може вони й справді поряд з нами і
допомагають нам?
Чудеса реальні, головне в них вірити!

Богачук Вікторія,
м. Вінниця
Моя мрія - поїхати на відпочинок зимою. Але я
знала що це майже не реально, так як зараз багато
роботи. Та і можливості кудись поїхати не було. Ось
з такими думками я мало-помалу почала забувати
про свою мрію. Але перед самим Новим роком,
одного прекрасного дня до мене зателефонували з
магазину (ще півроку тому я купляла у них сукню і в
них розігрувалися цінні призи) і сказали, що саме я
виграла путівку на подорож
до Турції. Ось так, дива трапляються!

Бокань Олена,
Полтавська обл., Диканька

Костюк Ольга, Тернопіль

Климко Наталья, г. Днепр

Відбулося новорічне диво, в студентські роки...
На 3-тьому курсі навчання, випала можливість поїхати за
кордон...на Різдво (25 грудня) та Новий рік..
Студентка .. навчання..денна форма 5 днів на тиждень...
Яка працює... решту всі дні ( 5 днів після навчання з 15.00
до 21.00 та вихідні)..
Грошей обмаль
Документів у консульство, ціла папка..
Дозвіл з деканату..(який "не хотячи" таки видали).
Подає документи у візовий центр...
Важка співбесіда...
І...таки їду...
Вимріяна Швейцарія..
ЛОЗАНА, МОНТРЬО, ЖЕНЕВА...
все навколо як "з картинки"...все як хотілося..мріялося!!!
Кришталево чисті, бездонно блакитні озера, привітні
люди (які нікуди не поспішають), запах смажених
каштанів...
Іііі...відсутність снігу...
Як так...а Альпи?
Ось де ж вони близько...
І все є і ілюмінація, і декорація, і десь пісенний дзвін...
А СНІГ???
25 грудня, ми сіли на потяг та таки доїхали в гірську
місцевість..і там вже все повторилося...і ілюмінація, і
декорація, і десь пісенний дзвін...і СНІГ..падав сніг.

Когда то давно в моем детстве мы жили с родителями в маленькой комнате общежития, с
общим душем и туалетом на этаже. И вот я маленькая девочка каждый новый год и рождество
загадывала желание про собственный дом и новогоднюю елку в нем. С тех пор как я начала
осознанно загадывать желания прошло достаточно много времени. И вот однажды в канун
нового года родители сказали пошли посмотрим на самую красивую елку. мы поехали на другой
конец города, папа открыл двери не знакомой квартиры. я подумала что мы пришли к кому то в
гости, зашли в квартиру, а я спрашиваю а где же хозяева этих хоромов, на что мне родители
сказали что мы здесь будем хозяевами, что это теперь наша квартира, а в другой комнате меня
ждала моя первая огромная красивая елка со светящимися гирляндами, тогда это для меня
было огромное чудо!

Синько Людмила, м. Суми
Мы с друзьями поехали в Харьков,
чтобы отметить Новый год на
концерте группы Фристайл. Всю
ночь мы танцевали под любимые
песни.
Это был прекрасный Новый год

