
 Різдвяні віншування 

Мир тобі, українська родино! 
Хай святиться тут Боже ім’я! 
Хай панує між Вами щоднини 
Щире слово і Правда свята. 
Годі смутку! Вам радість звіщаю, 
Що Месія на землю прийшов! 
Що в вертепі, у яслах на сіні Народилося нині Дитя, 
Тож радіймо, сини України, 
Прославляймо Мапятко-Христа! Христос ся рождає! 
  

 
  
Звізда зі Сходу ясна засвітила. 
Де Пречиста Діва Сина породила. 
І ми дари дали, Дитя привітали. 
Яко Бога іста, 
Котрого родила Марія Пречиста. 
А Вам, люди добрі, 
Многая літ прожити! 
Ті свята відпровадити. 
Других дочекати. 
Рік по року – 
Від Різдва до Нового Року, 
Від Нового Року до Богоявлення, 
Від Богоявлення до Воскресення, 
Від Воскресення до Вознесення, 
Від Вознесення до Святого Духа, 
Від Святого Духа – до ста літ, 
Доки Вам Господь Бог 
Призначив життя вік! 
Христос ся рождає! 
  

 
  
А по цій коляді, чесні господарі, 
Ми вас вітаєм, веселих свят бажаєм 
І за вас, добрих християн, 



Господа благаєм: 
Дай вам, Боже, в мирі і здоров’ї 
Ці свята відсвяткувати І Нового року дочекати, 
Від Нового року до Богоявлення, 
Від Богоявлення до Воскресіння, 
Від Воскресіння до Трійці святої, 
Цілий рік прожити в достатку і спокою. 
І так з року в рік, 
Доки вам Господь призначив вік, 
У щасті й здоров’ї прожити 
І царство вічне заслужити! 
Хай вас Бог охороняє! 
Христос ся рождає! 
  

 
  
 
 
Гей ти, славний господарю, 
Виходь до нас з хати, 
Бо прийшли колядники 
Тебе добром повіншувати. 
Дай Вам, Боже, господарю, 
І вам, господине, 
Щоб ви мали грошей повно, 
Ще й повнії скрині. 
Дай Вам, Боже, господарю, 
Повно жита і пшениці, 
І худібки, і пашниці. 
Дай Вам, Боже, господарю, 
В Вашій хаті добра много, 
Добра много, добра всього. 
Діточок (внучат) діждати, 
Виховати, оженити 
І нас в гості запросити. 
Та не гайся, добродію, 
Даруй нас, чим доробився. 
Бо на нашій Україні 
Христос народився! 



  

 
  
Віншуєм вам нині усі добрі люди. 
Нехай поміч Божа завжди з вами буде. 
Хай кожної днини, кожної години 
Бог благословить, біда хай загине! 
Будьте здорові разом з діточками. 
Нехай смутку й горя не буде між вами, 
Худібка і бджілка нехай виростає, 
А град, вогонь, туча нехай вас минає. 
Нехай добре родить жито і пшениця, 
Усякеє збіжжя, усяка пашниця. 
Хай пісня не згине у рідному краю, 
Калина хай квітне в зеленому гаю. 
Хай ріднеє слово серця зігріває, 
А наша Вкраїна нехай процвітає. 
Христос ся рождає! 

 
Віншую вам нині, 
Господарю й господині, 
І старому, і малому, – 
Всьому люду земному. 
Дай вам Боже в цій господі 
Жити в радості і згоді. 
Щоб родилося на ниві, 
Діти щоб росли щасливі: 
Що синочок – місяць ясний, 
А що дочка – зірка красна. 
Буде хай різдвяна хата 
Світла, щедра і багата. 
Пахне сіном хай в оборі, 
Всяке збіжжя у коморі. 
Хай минає хату злоба, 
Водиться нехай худоба. 
Щоб весело святкувалось, 
Куті з медом скуштувалось, 
У віншівках, у дотепах, 
З колядою і з вертепом. 



Щоб добро жило в родині 
І у нашій Україні. 
Хай бажання це здісняється 
Христос рождається! 
  

 
  
Бажаєм вам веселих свят 
І всій вашій родині, 
Нехай радість запанує 
В вашім домі нині. 
Хай добробут прибува вам кожну мить, 
Хай ніколи голова в Вас не болить. 
Хай вам хліб і білий цукор на столі, 
Хай вам радісні дороги – по землі. 
Хай з роси вам, і з води, і з ясних зір. 
Хай гостей вам щонеділі – повен двір. 
Хай надіями вас манить далина, 
Хай вас щастя і здоров’я не мина. 
Хай пташки вам прилітають щовесни, 
Вашим дітям й вам хай сняться гарні сни. 
Хай співаються пісні вам голосні, 
Хай вам ночі будуть мирні й мирні дні. 
Хай різдвяна коляда вас звеселяє. 
Веселіться усі разом. 
Христос ся рождає! 
  

 
  
Веселий день, весела новина! 
Вітає Ісус Вас, маленька дитина! 
Вітає і хоче Вам щиро сказати, 
Благословення принести до хати! 
Може, в тій хаті кого бракує, 
Може, в тій хаті хто гірко сумує. 
Кого бракує – не забувайте, 
Хто гірко сумує – розвеселяйте. 
Разом з Ісусом маленьким на сіні 
Всіх вас вітаєм на Україні, 



Щоб ниви зростали без грому, без тучі, 
Добром наливалися зерна блискучі, 
Хай вам Бог в кождім ділі помагає. 
Христос ся рождає! 
  

 
  
Бажаєм вам веселих свят 
І всій вашій родині, 
Нехай радість запанує 
В вашім домі нині. 
Хай щастя дім ваш наповнить, 
А в двір достаток загостить. 
Щоб у вашій світлій хаті 
Всі завжди були багаті. 
Щоб вам весело жилося, 
Щоб все краще вам збулося. 
Щоб з дітей вам була втіха, 
Ну і грошей хоч півміха. 
А ще бажаєм ласки з неба 
І Божу поміч у потребі. 
Марія Діва, Божа Мати, 
Подасть нам ласку благодати 
Прожити відтепер весь рік. 
Зустріти в щасті Новий рік 
І жити многа, многа літ! 
Хай вам доля усміхається. 
Христос рождаєгься! 
  

 
  
А тепер вам, чесний господарю, хочу побажати 
За те, що так щиро прийняв нас до хати. 
Нехай Бог благословить вас своєю рукою, 
Й далі в щасті проживайте, у добрі, в спокою. 
Хай Пречиста Діва своїм омофором 
Захищає вас від злого з усім вашим двором. 
А за цим словом віншую вас, чесний: 
Славний та величний наш господарю, 



Усім гараздом, що собі у Бога бажаєте 
Та думкою гадаєте. 
Поможи вам, Господи, ці свята мирно 
Одпровадити і других у радості й 
Веселості щасливо дочекати. 
А нам, колядникам, ласкаві будьте, 
За зле не мати, що у ваш чесний Та величний двір 
повернули. 
Поверни до вас, Господи Боже, 
Ласкою своєю небесною 
На цілий рік і вік. 
Цим вас віншуємо, а самі усім 
Чесним та ґречним низько кланяємся. 
Христос ся рождає! 
  

 
  
Віншую вас з тими святами, 
З Різдвом Христовим, 
Щось’те дочекали при добрім здоров’ю 
І при святім хлібі. 
Щось’те дожили з усією родиною і худібкою, 
Що землиця вам родила і студня не висохла, 
Що вашими добрими помислами пан Бог керував. 
Віншую вас щастям, здоров’ям 
І благостю на цей рік, 
Щоб велося вам ліпше, ніж торік. 
Віншую вас від Різдва до Нового року, 
А від Нового року до Водохрища, 
А від Водохрища – на довгі літа. 
В радості свята зустрічати І разом з нами колядувати. 
Хай коляда усіх нас звеселяє. Христос ся рождає! 
Хай ваша родина в мирі проживає. Колядуйте, 
веселіться! 
Христос ся рождає! 
  

 
  
А тепер, господарю, 



Ми б вам побажали, 
Торжества Різдвяні 
Щоб не забували, 
Любов, щирість, милосердя 
У душі плекали. 
Тож гуртуймось і єднаймось 
В єдину громаду! 
Усім хором подаємо 
Щиру вам пораду. 
Будьте нам здорові, 
Як рибка у морі. 
Най пливе достаток . 
У ваші комори! 
Дай вам, Боже, многі літа, 
І пошану всього світа, 
І врожай на вашім полі, 
І цвіту щої вам долі! 
Най вас Бог в опіці має. 
Христос ся рождає! 
  

 
  
Віншую вас, пане господарю, 
З Рождеством Христовим, 
Щоб вам щастя квітло 
Вінком малиновим. 
Щоб над вашим домом 
Слава панувала, 
А у вашім серці 
Любов процвітала. 
Щоб Ісус з тамтого світу 
Слав вам щастя й долю 
На многїї літа! 
  

 
  
Вінчую Вас з Різдвом Христовим! 
Щоб пройшли весело свята, 
Щоб сім’я була багата, 



Щоб весела була коляда, 
Щастя й радість принесла. 
Щоб Ісус маленький, що родився нині, 
Приніс щастя, радість всій вашій родині. 
Хай вашу хату все зло оминає, 
Живіть в мирі і злагоді. 
Христос ся рождає! 
  

 
  
В день Різдва Христового 
Ми прийшли в ваш дім, 
Щоби щастя і здоров’я 
Побажати всім. 
Хай добро від людей 
Вас завжди зігріває, 
Бо в цей день від Марії Христос ся рождає! 
  

 
  
З Різдвом Христовим вас вітаєм! 
Щастя, здоров’я усім бажаєм! 
Хай добра доля у вас гостює, 
Хліба ніколи не бракує. 
Хай ваші діти у будні й неділі 
Будуть здорові, веселі, щасливі! 
Щоб Україна уся звеселіла, 
Мусимо взятись до доброго діла! 
Щоб вам щастило у вашім достатку, 
Та на свою церкву не жалійте датку. 
Як царі складали у Вифлеємі миро – 
Так на нашу церкву дайте лепту щиро. 
Христос ся рождає! 
  

 
  
Віншую вас з тими святами. 
Що Христос родився! 
Дякуємо Богу, 



Що дав змогу 
В мирі і здоров’ї 
Весь вік проживати 
І цих свят дочекати. 
Помолимось Богу, 
Щоб дозволив нам 
В здоров’ї і щасливости 
Ці свята відсвяткувати 
І до наступних дожити. 
Щоб Ісус маленький, 
Що родився нині. 
Приніс щастя й радість 
Всій нашій родині. 
Хай нашу хату все зло оминає, 
Живім в мирі і злагоді. 
Христос ся рождає! 
  

 
  
В день Різдва Христового 
Прийміть, друзі милі, 
Оці мої з глибини душі 
Побажання щирі. 
Нехай вам Бог приносить 
Усі благодати, 
Щоб усякеє добро 
Плило до хати. 
Щоб здоров’я вам служило 
У кожній хвилині, 
Щоби згода і любов 
Цвіли у родині. 
Нехай Ісус, що народився 
І спочив на сіні, 
Пошле мир, любов і ласку 
Всій вашій родині. 
  

 
  
Вітаю вас з Різдвом Христовим і Новим роком! 



Нехай щастить вам з кожним кроком. 
Нехай вам в домі радість панує, 
Ісус рожденнии мир вам дарує. 
Хай щастя виростає під стелю 
І буйним добром заходить у вашу оселю, 
Щоб мирно, щасливо і довго жилося, 
А все, що задумане, щоби збулося. 
Хай вашу хату все зло оминає, 
Живіть в мирі і злагоді. 
Христос ся рождає! 

 
Ми прийшли до вас з тою колядою, 
Щоб вітати вас усіх з ясною звіздою. 
Нині вам бажаєм щастя у достатку, 
Нехай вам ведеться дитя по дитятку. 
Нехай стоїть куті все повненька миска, 
І в кожнім куточку хай стоїть колиска. 
Хай ведуться доні та сини здорові 
І твердо держаться, як листя дубове. 
І нехай вашу хату недоля минає, 
А щастя приходить. 
Христос ся рождає! 
  

 
  
Ми прийшли сьогодні 
З тою колядою, 
Щоб вітати вас усіх 
З ясною звіздою. 
Бо народжений Ісус 
Щиро вас вітає, 
Щастя й радості для вас 
З неба посилає. 
Щоб на нашій Україні 
Ниви процвітали, 
Щоб у цьому році всі 
Ви біди не знали. 
Щоб було і світло, й газ, 
Щоб ми працювали, 



Нашу славу українську 
На весь світ підняли. 
Дочекався наш народ: 
Є своя держава 
І прапори свої є, 
Й тризуб – наша слава. 
Тому звичаї свої 
Ви не забувайте, 
Разом з нами до вертепу 
Нині завітайте. 
Колядуйте разом всі, 
Як батьки колядували, 
Щоби традиції святі 
Й внуки пам’ятали. 
Разом колядуймо, 
Весело співаймо 
І рожденного Ісуса 
В вертепі вітаймо. 
Нехай наша слава 
Повік не вмирає! 
Христос ся рождає! 
  

 
  
Християни, браття милі, 
Будьте добрі, відчиніть, 
Ми до вашої оселі 
З неба несемо привіт. 
Сяє знову Вифлеємська 
Зоря ясна, золота, 
Вже дві тисячі літ поспілі 
Сповіщає про Христа. 
Забувайте про нестатки, 
Негаразди ужитті, 
Колядками очищайте 
Душі стомлені свої. 
Хай з Різдвом Христовим 
Радість в серце увійде, 
Спопелить усе недобре 



І любов’ю зацвіте. 
Хай добро вас зігріває. 
Христос ся рождає! 
  

 
  
Хочу вам я віншувати, що Христос родився, 
Що весь нарід український від ярма звільнився, 
Не всі Христа чули, не всі Христа знали, 
Не всі наші українці Різдва дочекали: 
Ті, що в полю, ті, що в бою, ті, що у Сибіру, 
Що понесли тяжкі муки за Христову віру. 
А ми нині рожденного Ісуса просим: 
Нехай наша Україна своє ім’я носить! 
Нехай носить і голосить, всіх розвеселяє, 
Нехай в кожнім нашім домі – Христос ся рождає! 
  

 
  
Зірка засіяла в небі України, 
Довгождану волю принесла. 
Це нам подарунок Божої дитини, 
Це Господня ласка нам зійшла. 
Висихають сльози матері-Вкраїни, 
Вже не чути стогону землі. 
Поклонімся щиро всій Божій Родині, 
Що пропала нечисть десь в імлі. 
Ненько Україно, повернись до Бога, 
Свій народ до нього приведи. 
І зло не досягне нашого порога, 
Він заступить край наш від біди. 
О Ісусе милий, молиться Вкраїна, 
Найщирішу вдячність воздає. 
О дитятко Боже, як і Бог і людина їй благословення дай 
своє. 

 
  
Галичани Вас вітають 
І здоров’я Вам бажають. 



Щоб Ви були в своїй хаті 
І веселі і багаті. 
Щоби Ви у повній силі 
Дочекались тої хвилі, 
Коли наша Україна 
Підійметься із руїни, 
І розквітне в щасті-долі, 
Наче квітка в ріднім полі. 
Стане наша Україна 
Українська, справедлива, 
Християнська і щаслива. 
Хай Вам доля усміхається 
Христос рождається! 
  

 
  
З Різдвом святим вітайте, люди. 
Хай мир і радість з вами буде. 
Дитятко Боже в Вифлеємі, 
Благослови усіх нас нині. 
Пошли нам мудрість, єдність, згоду і вірність рідному 
народу. 
Дай пережити цю руїну, 
Побудувати Україну, 
Хай нам доля усміхається. 
Христос рождається! 

 
  
В колядках Галич і Карпати, 
Волинь і браття з-над Дністра, 
Вкраїна йде колядувати, 
Прийшла Різдвяних свят пора. 
Христос родився! 
Україна Порвала пута, змела гніт, 
Державу творить на руїнах, 
З добром новим іде у світ. 
Завіншуймо! Заколядуймо! 
Про нашу волю золоту, 
Поклін доземний днесь віддаймо 



Новорожденному Христу 
  

 
  
До столу в Святвечір сіда Україна, 
Зібравши свій рід на честь Рождества, 
Вітає колядками Божого Сина – Малого ІсусаХриста! 
Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю, 
Дай сили творити добро! 
Здолати недолю, відстояти волю, 
Відкинути кривду і зло! 
Нехай від яскині по всій Україні 
Нам сяє Різдвяна зоря! 
І, правдою сильні, в єднанні родиннім 
Небесного славмо Царя! 
  

 
  
Прийміть щирі привітання 
Із Різдвом Христовим! 
Та сердечні побажання 
Щастя і любові! 
А як будем жити в згоді 
В рідній хаті, в дружнім роді, 
Отоді над нашим краєм 
Ясне сонечко засяє. 
Христос ся рождає! 
  

 
  
Прощавайте, мир в цій хаті 
Щасливі будьте і багаті, 
Майте волю добру, гожу 
Тільки вірте в ласку Божу 
Ласка Божа вас спасе 
Край і нарід піднесе! 
Христос ся рождає! 

 
  



Будьте здорові, 
Веселі й багаті, 
Щоб радість і щастя 
Цвіли в вашій хаті. 
Ще зичимо у цю годину, 
Щоб Бог беріг вашу родину, 
Щоб всяке лихо вас минало, 
Добро у домі гостювало. 
Щоб скінчилася сваволя, 
Пропала вікова неволя. 
І щоб з Христом посеред поля 
Засяяла Вкраїні воля! 

 
  
Славімо Бога 
У правді єдиній, 
Що нам явився 
В яслах на сіні. 
Низенько вклонімся Діві Марії, 
Бо через неї 
Здійснилися мрії. 
Вже спали тяжкії 
Одвічні окови, 
І всі ми ідемо 
У царство обнови. 
  

 
  
Ми прийшли вас привітати, 
І про свято розказати. 
Про святе Різдво Господнє 
Проспівати вам сьогодні. 
Нехай вам сповняться думки, 
Що хочете – бажаєм тричі! 
І жийте в щасті всі роки, 
Аж поки Бог вас не покличе! 
Нині в Україні пісня гомоніє, 
Христос народився – весь нарід радіє, 
І вся Україна Христа прославляє 



Слава Україні! Христос ся рождає! 
  

 
  
Христос рождається. 
Зоря всміхається, 
Мир людям всім. 
З цим щирим словом Будьте здорові, 
Щастя в ваш дім. 
  

 
  
Слава Богу, люди добрі, 
З Вифлеєму ми ідем, 
Та ступаємо усюди 
Й вістку радісну несем. 
Що Христос – 
Спаситель світу – 
Народився у стаєнці, 
І яскраво зірка світить 
Тій Господній там Дитинці. 
Будьте добрі, пустіть в хату, 
Бо далека нам дорога, 
З вольте нам колядувати 
І славити Христа-Бога. 
  

 
  
Красна лілея в раю ся розвила… 
Там Пречиста Діва Сина породила. 
Ангели в небі співають, 
Ісуса Христа вихваляють. 
І ми тут співаймо, 
Христа вихваляймо. 
Аби дав нам Бог тут довго прожити, 
І небесне Царство заслужити. 
Христос ся рождає! 
  

 



  
Всім дорослим і маленьким 
Зичим: жийте здоровенькі! 
На потіху всій родині і на славу Україні! 
Нині день великий – Рождество Христове! 
Ангели співають на небеснім троні, 
А Ісус маленький ручки простягає. 
Це велике свято. 
Христос ся рождає! 
  

 
  
В морозяні дні, у дні снігопаду 
Маленький Ісусик вітає нас радо. 
Всміхається всім Пресвятеє Дитя, 
Дарує нам свято і радість життя. 
Ми нині душею до ясел горнїмся 
Малому Ісусу низенько вклонімся. 
Він тягне до нас свої рученята, 
Щоб нас пригорнути і нас обійняти. 
Замешкай у мені, маленька Дитино, 
Бо серце моє, наче ясла гостинні, 
І нині у мене душа величає. 
Христос ся рождає! 
Христос ся рождає! 
 


