
Хай як дивно це звучить, але укра-
їнці святкують Новий рік двічі — 1 
січня та 14-го. Крім того, 13 січня, у 
переддень Старого Нового року, ми 
відзначаємо Щедрий вечір. Це — 
залишок стародавнього, ймовірно, 
дохристиянського звичаю. А за 
православним календарем 13 січня 
— це день преподобної Меланії, 
який передує другому празни-
ку різдвяного циклу — Святого 
Василя. Про традиції їх святкування 
на Волині «Відомостям» розпо-
віла завідувач відділу етнографії 
Волинського краєзнавчого музею 
Людмила Мірошниченко-Гусак. 

— Важко пояснити, чому ми 
святкуємо Старий Новий рік, — роз-
повідає Людмила Андріївна. — Ме-
ланки та Василя — зрозуміло, бо 
це святі церковного календаря, за 
іменами яких і називаються свята. 
А Старий Новий рік — це настання 
нового року, яке наші предки відзна-
чали навесні. Проте літочислення 
змістилося, і тепер це свято припа-
дає на зиму. В щедрівках, колядках 
простежуються всі мотиви вітання 
саме «весняного» нового року, зали-
шилися прославляння врожаю, він-
шування зерном. Адже наші пред-
ки були землеробами, поклонялися 
сонцю, різним стихіям, які, за їхніми 
віруваннями, впливали на родю-
чість землі, врожай. 

Якщо говорити про обрядові 
дійства, то відомо, що на свято Ме-
ланії водять Меланку, тобто пере-
одягаються. Перебирають хлопця в 
дівчину, в’яжуть хустину, косички. 
Вона має поводирів, і усі разом за-
ходять до господи, вітають із Ме-
ланкою, Різдвом Христовим і роз-
починають якусь інтермедію про 
життя Меланки, де обов’язково мав 
бути присутнім момент викупу з по-
бажаннями та щедрівками. На Васи-

ля, навпаки, перебирають дівчину 
в хлопця, але такі переодягання на 
Волині трапляються рідко. Найчас-
тіше у нас водять козу, трапляються 
водіння коня, ведмедя, бусла. В на-
роді такі ватаги, які йдуть до господ 
13-го ввечері, називають перебиран-
цями, рядженими. Обов’язковим 
елементом вистав із їхньою участю 
є тварина. Дослідники припускають, 
що це відгомін колишнього жертво-
приношення тварини богам, щоб за-
добрити їх на наступний новий рік. 
Водночас коза вважається символом 
родючості. Є щедрівка, де кажуть: 
«Де коза рогом — там жито стогом, 
де коза ногою — там жито копою». 
Коза, вважалося, сприяє родючості, 
й у виставі вона помирає, а потім її 

лікують, вона видужує. Це означало, 
що старий рік відходить, помирає, 
проте все відроджується з новими 
силами з початком року нового. 

Козу найлегше було виготови-
ти — одягали кожуха, вивернутого, 
іноді робили маску або стилізовану 
голову кози, яку носили на палиці. 
Мав також бути дід, який ту козу 
водив. До тих же персонажів додава-
лися лікар, який зцілював козу, шин-
кар та інші — як хто собі придумає. 
Зірку також носили. За проспіване 
щедрівників обов’язково винагоро-
джували — зазвичай давали про-
дукти, найчастіше — якусь випічку, 
оскільки панував культ хліба, але не 
гроші, як тепер. 

СВЯТА ВЕЧЕРЯ 13-ГО

На Щедрий вечір на Волині дех-
то готує кутю, а дехто — ні. Але за-

галом на всі Різдвяні свята вона є 
обов’язковою поминальною стра-
вою, своєрідним атрибутом, оскіль-
ки всі свята цього циклу вважаються 
поминальними. Після вечері ми за-
лишаємо страву на ніч на столі, щоб 
приходили померлі родичі. 

Також вважалося, що в ці дні не-
чиста сила може виходити, і від неї 
потрібно було захищатися. Задля 
цього у нас виготовляли солом’яних 
павуків. Їх вішали до стелі, і вважа-
лося, що вони — захисники оселі. 
Також із цим пов’язані переодяган-
ня — вважалося, якщо ти сховаєшся 
за маскою, у щось переодягнешся, то 
нечистий не побачить твою суть. 

Дідух також мав обов’язково 
стояти в домівці. На Святвечір Різд-
ва (6 січня) його заносили, а після 
Водохреща (19 січня) — урочисто 
виносили з хати і спалювали. 

Дехто гадає ввечері перед Васи-

лем, наприклад, за допомогою сві-
чок і води дівчата ворожили на су-
дженого, котра перша вийде заміж. 
Така традиція збережена у північних 
районах Волині, проте не є масовою.   

ПОСІВАННЯ

Зранку на Василя, 14 січня, хлоп-
чики посівали домівки. Траплялося, 
що це робили й дівчата, хоча тради-
ція схиляється до того, що засівати 
має чоловіча стать. Вони брали зер-
но — жито чи пшеницю, адже саме 
ці злаки вирощували на Волині, 
сіяли ним і бажали кожному члену 
сім’ї або родині загалом добробуту, 
вітали з Новим роком, із Василем. За 
це також дітям дарували пиріжки, 
ще часом казали на них «щедрушеч-
ки», паляницю могли дати, але теж 
не гроші. 

Спілкувалася Людмила ШИШКО

Нерухомість 

Продам

  Однокімнатн. кв., в цегляному будинку 
на вулиці Г.-Артемовського. Загальна пло-
ща 32,1 кв.м. Четвертий поверх. Сонячна 
сторона, засклений балкон, ремонт, 
газова колонка, лічильник на воду. Ціна 
32 тисячі у.о. (050) 3780433.

  Однокімн.кв., просп.Відродження, 9/9-
пов. цегл. буд., 38/20.5/7.8 кв.м, дубовий 
паркет, можна з меблями, поряд садочок, 
школа, зупинка, 2 супермаркети, (063) 
6140808; (099) 3899898

  Однокімн.кв., просп.Соборності, 2/5-
пов. цегл. буд., 38/19.5/8 кв.м, балкон за-
склений. (063) 6140808; (099) 0293352

  Двокімн.кв., вул.Арцеулова, 74.7 кв.м, 
в зданій новобудові, 4/9-пов. цегл. буд., 
автономне опалення, без посередників. 
(099) 1455573; (095) 8405060

  ТРИКІМН.КВ., НОВОБУДОВА, ДИ-
ЗАЙНЕРСЬКИЙ РЕМОНТ, ПЕРЕПЛАНУ-
ВАННЯ, ПОБЛИЗУ ЗОШ №26, 92 КВ.М, 
8/10-ПОВ. ЦЕГЛ. БУД., 960000ГРН. 
(050) 8064282

  Чотирикімн.кв., просп.Перемоги, 
(поблизу історичного), 81 кв.м, 4/9-пов. 
цегл. буд., утеплений, кухня 9.4 кв.м, с/в 
сумісний, бойлер. Кімнати роздільні, 
пластикові вікна, домофон, сигналіза-
ція, 2 кладовки в підвалі, від власника, 
490000грн. (050) 9010095

  Чотирикімн.кв., Рокині, 12км від 
Луцька, 78 кв.м, євроремонт, дизайн, 
автономне опалення, підлога у ванні з 
підігрівом, балкон 22 пог.м, паркет, поруч 
ставок, ліс, парк, 400000грн.  (0332) 
709424; (050) 3788524

  Луцьк, вул.Чернишевського, будинок 
поблизу госпіталю МВД, земельна ді-
лянка 0.115га, є газ, поруч вода.  (050) 
5444706, Лариса

  Сокиричі, Ківерцівського р-ну, будинок, 
літня кухня, земельна ділянка 0.75га, 
приватизована, поблизу траси Луцьк-
Маневичі.  (0382) 640542; (067) 8633458

  Продається половина будинку в центрі 
смт Локачі. Загальна площа 80 кв. м. 
Зроблений капітальний ремонт. Є вода, 
газ, автономне опалення, каналізація, 
пластикові вікна.  (050)3780433

  Боратин, земельну ділянку 0.12га, на 

межі Луцька, асфальтований доїзд, поряд 
є світло, 7000.  (099) 7777718

  Або здам в оренду або обміняю 2 нових 
торгових павільйони на ринку м.Ківерці, 
вул.Шевченка,  "під ключ", заг.пл.33, роз-
ділені перегородкою на 2 частини по 16.5 
кв.м, окремі входи, ел/лічильники, стелі, 
стіни з металопрофілю, зашиті вагонкою, 
великі вітрини, захисні ролети на вікна, 
двері, 50000грн, торг. (050) 4645704, 
Сергій

 Магазин №166 в ТК "Ювант", площею 
47.7кв.м., що знаходиться на першому 
поверсі, 360000грн. Є свідоцтво на право 
власності. (063) 2664831

  КУПЛЮ земельну ділянку по вул.
Прасолів, (Гнідавський масив), м.Луцьк. 
(068) 5633513 

  КУПЛЮ. Земельну ділянку під забудову 
або обміняю на а/м "Мерседес-Віто" 
2003р. (0332) 295345; (068) 1383848

  КУПЛЮ дачну ділянку на масиві Стру-
мівка. (0332) 285341; (066) 1143971

Здам

  Здам кімнату у двокімн.кв., для 2-х 
хлопців на підселення, квартира без 
господарів, р-н ЛПЗ, 400грн з людини. 
(095) 8265701

  Трикімн.кв. на тривалий термін, р-н 
ЛПЗ, поблизу маг."Вопак", (маршрутка 
№10, 11, 9, 28), євроремонт, вмебльо-
вана, холодильник, плита, пластикові 
вікна, засклені балкони, чистий під'їзд, 
ліфт працює, Інтернет, телефон. 3000грн 
+ компослуги. (0332) 210124; (095) 
3171513

  Візьму на квартиру дівчину, у приват-
ний будинок, без господарів, гарні умови, 
вода цілодобово, р-н Теремно, 400грн/
місяць. (050) 2350880

  Здам. Двокімнатну квартиру в центрі 
міста, зі зручностями в одноповерховому 
будинку, є місце для паркування а/м, 
без посередників. (050) 7216847; (067) 
3343830

В оренду офісні, виробничі при-
міщення по вул.Запорізькій (р-н 
Теремно), площею від 20 до 100 

кв.м, опалення, зручна транспортна 
розв'язка, автостоянка, цілодобова 

охорона. (066) 4963220; (067) 
3348810

  Здам. Подобово квартиру. (050) 
3789959

  Подобово однокімн.кв. (095) 5522586

  Здам в оренду офісне приміщення по 
вул.С.Бандери, 40 кв.м, ремонт, меблі, 
Інтернет, сигналізація. (050) 3341507

  В оренду, з правом подальшого викупу 
12км від Луцька, поруч з автострадою та 
водоймою, земельну ділянку 0.50га під 
облаштування туристичного або комер-
ційного бізнесу, по трасі Луцьк-Ковель. 
(050) 3788524

Послуги
  Послуги "бобкетом", розчищаємо 

снігові замети, вивозимо сніг, розгорта-
ємо щебінь, навантажуємо землю, роз-
вантажуємо цеглу, піноблоки, бруківку. 
Земельні роботи. Послуги евакуатором. 
(050) 8483994

Адвокат Деркач Денис Володимиро-
вич м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького 

42, 3 поверх, каб. 5, антиколектор-
ська діяльність, представництво 

в судах, юридична допомога в 
цивільних, адміністративних, госпо-
дарських та кримінальних справах, 
юридичне обслуговування фірми, 
інші види юридичної допомоги  

(067) 3342761.

Перевірка на поліграфі (детекторі 
брехні): кадрові (вхідні та періодич-

ні), при проведені розслідування, су-
дові, психофізіологічні експертизи. 

ПП Зубанов Р. Л. (066) 8855709

  Вантажні перевезення а/м "Мерседес", 
в/п 2.5т. (099) 0550050 

Кредити до 8000грн без довідки 
про доходи. Безкоштовне і швидке 

оформлення. Кредитуємо підприєм-
ців і пенсіонерів. "А-Банк", м.Луцьк, 

вул.Винниченка, 25. Ліц.№16 від 
09.10.2009р., НБУ. (066) 4869012; 

(096) 7438977, Микола

  Ремонт телевізорів, встановлення ко-
льору та звуку, заміна кінескопу, гарантія, 
виїзд до замовника. (098) 3770120; 
(050) 8887903

Автомото
  Продам. ЛуАЗ "Волинянку", у відмінно-

му стані, 13600грн. (066) 1090191

  Продам. Автономні та допоміжні обігрі-
вачі. (095) 2458140; (097) 2447555

  Продам. ВАЗ-2105 1987р., нова гума, 
нове ел/запалювання, нова АКБ, у хоро-
шому стані. (095) 7976157

  Продам. Автозапчастини до а/м 
Фольсваген-Гольф-3, -Пассат-4, -Венто, 
низькі ціни. (095) 7976157

  Продам. Трактор МТЗ-80, велика 
кабіна, 1988р., у хорошому стані. (095) 
2168087

  Продам. Трактор Т-25 "Володимирець", 
з рідною кабіною, у відмінному стані. 
(067) 7420437; (098) 5292565

  Ремонт а/м після ДТП, витягування 
на професійному стенді, зварюваль-
но-рихтувальні роботи, підготовка до 
фарбування та фарбування, полірування, 
антикорозійна обробка; ремонт бампе-
рів. (066) 1090191

Куплю легковий а/м можна аварій-
ний, у будь-якому стані, до 40000грн. 

(095) 7976157

  Куплю. Мотороллер "Муравей", можна 
без двигуна, на запчастини. (098) 
8778100

Будівництво

Продам в упаковці та без, на цементний 
розчин та клей, замовлення від 1-го 

куб.м. та більше, доставка безкоштовна. 
(03366) 93381 (Ратно); (097) 3532712, 

www.bilorusblok.vneti.com.ua, e-mail: 
office_ura@mail.ru

 ПРОДАМ. ПІНОБЛОКИ 20Х30Х60, 
12Х30Х60 ТА ШЛАКОБЛОКИ. МОЖЛИ-
ВА ДОСТАВКА. (067) 7282946

  Продам. Металочерепицю, металопро-
філь, комплектуючі різних країн-вироб-
ників, широкий вибір, низькі ціни. Заміри, 
кошторис, доставка безкоштовна. (050) 
7015157; (096) 7157343

  КУПЛЮ ТРУБИ МЕТАЛЕВІ ТА ЗАЛІЗО-
БЕТОННІ РІЗНИХ РОЗМІРІВ; КУПЛЮ 
КАТАНКУ, ВІДХОДИ КАТАНКИ. (050) 
6742465

  РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ, 
МУРОВАННЯ, ШТУКАТУРЕННЯ, ГІПСО-
КАРТОН, ПЛИТКА, СТЯЖКА, ВАГОНКА 
ТА ІН. (068) 6254718

  Циклювання будь-якої підлоги 
професійною барабанною машинкою, 
вкладання паркету, ламінату, євродошки 
та ін. підлог, шпаклювання та лакування. 
Надаємо консультації з закупівлі матеріа-
лів. (0332) 788769; (066) 4881782

  ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ БУДЬ-ЯКИХ 
КОНСТРУКЦІЙ ТА БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАД-
НОСТІ: ВОРОТА, ГАРАЖІ, СТЕЛАЖІ, 
ВИШКИ, БАЛКОНИ, РЕШІТКИ, СХОДИ 
ТА ІН. ЦІНИ НИЗЬКІ. (068) 6254718

  Всі види ремонтно-будівельних робіт: 
монтаж гіпсокартону, шпаклювання, 
фарбування, облицювання плиткою, 
поклейка шпалер, вкладання паркету, 
ламінату та інші. (0332) 788769; (066) 
4881782

Робота

Працівники на м'ясокомбінат, пта-
хоферму, на збір грибів, сортування 
саджанців, садівники, на с/г роботи, 
парники, теплиці; швачки, кухарі та 
помічники кухаря, водії, збиральни-

ки меблів, будівельники, арматур-
ники, плиточники, зварювальники, 

житлом, харчування, візова підтрим-
ка надається, наявність закордонно-

го паспорту. (067) 8100781; (095) 
5566113

  Проводимо набір страхових агентів 
у страхову компанію "Європейський 
страховий союз" у м.Луцьк та Волинській 
обл., досвід роботи не обов'язковий. Ваш 
дохід залежить лише від Вашої напо-
легливості та активності! (050) 3788645; 
(050) 5320684

 ПРОПОНУЄМО СПІВПРАЦЮ. МОЖ-
ЛИВІСТЬ ЗАРОБИТИ СТАБІЛЬНИЙ 
СІМЕЙНИЙ ДОХІД (ІНФОРМАЦІЙНА 
ПІДТРИМКА ФІРМИ-ВИРОБНИКА). 
(050) 4381031, 10.00-16.00, КРІМ 
ВИХІДНИХ

  В бар потрібні: офіціанти, кухарі, 
бармени, адміністратор, прибиральни-
ця; продавець-консультант у магазин. 
(050) 5686600; (099) 6373869; (099) 
7910735

  В продуктовий гастроном потрібен 
продавець. Р-н ЛПЗ. Продавець чаю та 
кави, р-н ЛПЗ та 33-й квартал. (099) 
7777718

Потрібні будівельники різних 
спеціальностей, у відрядження, 

висока зарплата. (+79205) 211888, 
7.00-19.00

Візьму на роботу в автомайстерню 
рихтувальника та працівника по під-

готовці до фарбування а/м. (050) 
5153819

  Робота в дома Не важка та цікава (опе-
ратор по обробці кореспонденції)! Від ПП 
"Новація". З/п 2500грн/міс. Регіон, стать, 
вік будь-які. Від Вас: 2 конверти на адр. 
Інформацію надсилаємо безкоштовно! 
Адреса: 87502, Маріуполь Донецької обл., 
а/я 2075 "Новація"

Волинська філія ТОВ «Укрспец-
торггрупп» (43021, м.Луцьк, вул.

Ів.Франка, 44) проводить прилюдні 
торги з реалізації майна, що є пред-

метом іпотеки, а саме: Лот№1. 
Чотирикімнатна квартира №25 яка 

знаходиться за адр:прос.Молоді, 
буд.№11, м.Луцьк, заг.пл.79.2 кв.м, 
житл.пл.50.1 кв.м, фундамент- бе-

тонний, стіни - панельні, перекриття 
- залізобетонні плити перегородки 
цегляні, покрівля руберойд, право 

власності - договір купівлі-продажу 
від 07.06.2007р., стартова (початко-
ва) ціна - 379685,00грн без ПДВ. Га-

рантійний внесок у сумі 18984,25грн. 
без ПДВ. Кінцевий термін реєстрації 

для участі у прилюдних торгах: за 
лотом №1 25.01.2013р. до 09.год 

00хв. Прилюдні торги відбудуться 
25.01.2013р. о 10год. за адресою: 

м.Луцьк, вул Ів.Франка,44. Організа-
тор прилюдних торгів Волинська фі-
лія ТОВ «Укрспецторггрупп» (43021, 
м.Луцьк, вул.Ів.Франка, 44). Довідки 

за телефоном. (050) 7833341

Різне
  Продам. Телевізор Philips 2007 року 

випуску, сірого кольору, з пультом дис-
танційного керування. Ціна 700 гривень. 
Тел. (095) 219 73 46

  Продам планшет GoClever TAB R74, 2 
місяці, до нього чохол (шкіра), чохол-кла-
віатура, документи, гарантійка (розетка), 
флеш карта 4гб, навушники, зарядка, 
перехідник на USB 2.0. Ціна 700грн торг. 
(096) 6098488
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Дідух з виставки різдвяно-новорічної 
атрибутики краєзнавчого музею

Прийом оголошень за телефоном (0332) 290-860

Події

На волинський Щедрий вечір водять «козу» 

У Карпатах є небезпека 
сходження лавин
Збільшився сніговий покрив, особливо в Карпа-
тах, повідомив директор Гідрометцентру Микола 
Кульбіда. Загальна кількість опадів по всій території 
України становила від 10 до 21 мм, зокрема в 
Карпатах випало 27-31 мм, у Криму — 20-30 мм. «У 
результаті ми маємо зростання висоти снігового 
покриву, причому найтовщим він є в Карпатах. Сніг 
іще свіжий, і саме тому є загроза сходу снігових 
лавин», — зазначив синоптик.

На Буковині відбудеться 
фестиваль «Маланка-фест-2013»
У Чернівцях 15 січня пройде народне дійство «Маланка-
фест». «На фестивалі Маланок, який організовується вже 
втретє, будуть представлені українська, бессарабівська, 
гуцульська, молдовська, румунська Маланки, вік яких — 
понад сто років. Маланка, Переберія — це своєрідний 
буковинський карнавал, який збирає шанувальників 
народного мистецтва», — сказав голова ЧОДА Михайло 
Папієв. Усім учасникам фестивалю будуть відшкодовані 
витрати на дорогу, а кращі з гуртів «маланкарів» отрима-
ють грошові винагороди — 50, 30 та 20 тисяч гривень.


