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1 РАДІСНИХ ТА ПРИЄМНИХ
НОВОРІЧНО-РІЗДВЯНИХ СВЯТ!
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А чи знали Ви, що з давніх-давен наші предки вважали:
у новорічну ніч відкривається небо і в Бога можна попросити
що завгодно. Поширеною була віра в те, що характер новорічного 
свята впливає на долю всього року. Відповідно і формувалися 
певні традиції та обряди — про деякі з них ми розповімо.
Нагадаємо, що українці почали святкувати новий рік
у січні лише з 1700 року, а до того святкували восени (XV ст.),
ще раніше навесні (1 березня — Х-ХІІІ ст.)
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ДОРОГІ СПІВВІТЧИЗНИКИ! 
Шановні колеги, працівники та ветерани енер-

гетичної галузі!
Прийміть найщиріші вітання з Новим 2021 ро-

ком та Різдвом Христовим!
Чи не для кожного з нас рік, що минає, був ро-

ком глобальних викликів та особистих випробу-
вань, роком загартування духу і переоцінки жит-
тєвих пріоритетів. Переконаний: це «перезаванта-
ження» було неминучим, але корисним, адже до-
дало нам енергійності і відкрило нові горизонти. 

На порозі Нового року щиросердно зичу Вам 
нових перемог і звершень, успіхів і досягнень — в 
усіх Ваших справах. Нехай міцне здоров’я, доста-
ток і радість ніколи не полишають Ваші родини. 

Світла й тепла —
Вашим оселям і Вашим серцям!

Олег КОЗАЧУК,
в.о. генерального директора

АТ «Хмельницькобленерго»

ВІТАЄМО ПРАЦІВНИКІВ
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

З ПРИЙДЕШНІМ НОВИМ РОКОМ
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Бажаємо міцного здоров’я, реалізації профе-
сійних планів. Нехай Вас не залишає творче натх-
нення, хай здійсняться усі мрії та задуми. Нехай 
разом зі святами прийдуть до Вас добробут, бла-
гополуччя і родинний затишок. 

Нових друзів та партнерів, шани та любові 
від рідних і близьких, яскравих та щасливих по-
дій, морального та фізичного відпочинку в колі 
близьких людей! 

І обов’язково — щоб 2021 рік був без пору-
шень, аварій та нещасних випадків!

Колектив 
Департаменту охорони праці

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
От і минув ще один рік натхненної праці 

в ім’я розвитку енергетики краю та забез-
печення безперебійного наповнення світ-
лом та теплом осель подолян. На перший 
погляд, ця праця невидима, але її резуль-
тати відчутні та життєво важливі для кож-
ного.

Нехай прийдешній рік стане для Вас ро-
ком добра, позитивних змін, невпинного 
зростання фінансового добробуту.

Бажаємо, щоб Ваші плани блискуче вті-
лювалися і спонукали до нових перемог. А 
Різдвяна зоря щоб запалила у Ваших сер-
цях вогонь віри та любові, надії та оптиміз-
му, наснаги та невичерпної енергії.

З повагою — 
колектив Департаменту ЦЗ, ПБ та Е

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЩИРО ВІТАЄМО ВСІХ ВАС

ІЗ ПРИЙДЕШНІМИ СВЯТАМИ —
НОВИМ РОКОМ

ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Сподіваємося, що 2021 рік додасть нам сили, 

впевненості та стійкості. А у 2020-му залишаться не-
згоди, труднощі та коронавірус.

Нехай же новий рік буде позитивним і багатим на 
приємні події, нехай у ньому здійсняться бажання 
кожного. Щоб працювалося в задоволення, з ко-
ристю та в інтересах нашого Товариства.

Бажаємо Вам та Вашим родинам міцного здо-
ров’я, родинного затишку і достатку, наснаги та 
оптимізму. І, звичайно ж, нових звершень та ідей, 
цікавих проєктів як на роботі, так і в колі родини, 
фінансової стійкості та здійснення заповітних мрій!

Божого благословення Вам, гарного настрою, ра-
дісних та щасливих новорічно-різдвяних свят!

Дирекція
АТ «Хмельницькобленерго»



ДОРОГІ КОЛЕГИ!
Вітаємо всіх з світлим святом Різдва Хри-

стового та з Новим роком!
Саме світлими і радісними нехай будуть 

свята та весь наступний рік! Ми працюємо, 
щоб світло завжди горіло в наших оселях. А 
Різдвяна зірка нехай підтримує світло у на-
ших серцях. Джерелами ж цього незгасного 
світла хай будуть мирне небо над головою, 
спокій у душі, злагода та достаток в родинах, 
міцне здоров’я, відсутність будь-яких вірусів.

Колектив Дунаєвецького РЕМ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Новий рік та Різдво Христове — це яскра-

ві свята. Щиро вітаємо Вас із ними!
Бажаємо Вам стабільності, душевної рів-

новаги та невичерпної енергії, щоб в Ново-
му році Ви втілили все, про що мріяли, від-
чули підтримку з боку колег, тепло друзів 
та близьких. Нехай Ваші домівки повняться 
добром, радістю та Божим благословінням, 
а очі світяться щастям.

Зустрічаючи Новий рік, побажаєм один 
одному Любові та Віри. Віри в себе, процві-
тання енергетичної галузі і нашої країни в 
цілому.

Нехай Новий 2021 рік буде цікавим і ще-
дрим на нові досягнення і професійні пере-
моги.

Колектив Деражнянського РЕМ
ВІТАЄМО ВСІХ КОЛЕГ

З НОВИМ РОКОМ
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Нехай зимова хуртовина приносить з со-
бою не тільки сяючі сніжинки, а й святко-
вий настрій у затишному родинному теплі, 
за підтримки близьких і розуміння один 
одного. А прикрашена вогнями ялинка хай 
випромінює добру надію на майбутнє.

Ваші близькі і рідні люди нехай завжди 
будуть здоровими, а щастя — приходить 
без запрошення!

Колектив  Білогірського РЕМ

Вечір 31 грудня 
називали щедрим, 
або багатим, 
відповідно і 
готували багатий 
святковий стіл, 
щоб і весь рік
був не голодним.

Щоб мати рясний врожай 
фруктів, господар 
підходив з сокирою
до дерева і промовляв: 
«Як уродиш — не зрубаю, 
як не вродиш — зрубаю» 
— і тричі легенько 
торкався сокирою 
стовбура.

Щоб улітку 
позбутися 
гусені, 
господар
чи господиня 
мали тричі 
оббігти садок 
босоніж.

ВІНШУВАННЯ
ВІД ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РЕМ

В двері стукає вже свято — 
Привітань буде багато, 
Дід Мороз, ялинка, сніг...
Ми вітаємо усіх!

Мчиться струм по проводах,
Щоб світилась кожна хата,
Щоб гірлянди на ялинці
Споживали кіловати.

Щоб в старий рік відійшли 
Замикання й втрати,
А в новому нас вітали 
З підняттям зарплати!

З Новим роком в кожен РЕМ
Шлемо привітання.
На 2021 рік
В нас великі сподівання.

І нема причин для суму, 
Працьовиті люди.
Ми — чудовий колектив.
Так було і буде!

Олег ТОТКАЙЛО,
керівник ОДГ Хмельницького РЕМ
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КОЛЕГИ,
ВІТАЄМО ВСІХ З ПРИЙДЕШНІМИ

РАДІСНИМИ СВЯТАМИ! 
Щиро зичимо щастя, добра і злагоди. Не-

хай енергія, яку ми транспортуємо, прино-
сить позитивну енергетику, тепло, затишок, 
достаток і добробут Вам і Вашим сім’ям. 

Бажаємо безаварійної роботи, впевне-
ності у завтрашньому дні, міцного здо-
ров’я, добра, хороших відносин у колективі 
та професійного зростання.

Колектив  Городоцького РЕМ

КОЛЕГИ!
ВІТАЄМО З НОВИМ 2021 РОКОМ!
Нехай рік прийдешній принесе усім на-

дію, стабільність, впевненість у завтріш-
ньому дні. Нехай він буде сповнений яскра-
вими барвами, приємними враженнями, 
позитивними емоціями і радісними подія-
ми, а всі проблеми і негаразди залишаться 
в році, що минає. 

Щиро бажаємо, щоб Новий 2021 рік був 
щедрим на щастя, удачу, добро, злагоду та 
благополуччя. Нехай він подарує вам сі-
мейний затишок і тепло у ваших оселях, а 
також принесе здоров’я, мир та достаток у 
кожну родину.

З Новим роком та Різдвом Христовим!
Колектив Старосинявського РЕМ



ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА ПАРТНЕРИ!
ДОРОГІ ДРУЗІ!

Усі ми в цей час, не залежно від нашо-
го віку, життєвого досвіду, переконань та 
принципів, чекаємо Новорічно-Різдвяного 
дива, довіряємо йому наші найпотаємніші 
мрії та бажання та віримо у їх обов’язкове 
здійснення. 

Із щирою вірою у це диво наш колектив 
бажає усім Вам міцного здоров’я, Божої 
опіки та заступництва над Вашими родина-
ми, миру і любові Вашим сім’ям, здійснення 
і потаємних мрій, і зухвалих починань.

Хай прийдешній 2021 рік принесе усім 
впевненість у майбутньому, благополуччя 
та лише позитивні зміни, а в нашій нелегкій 
трудовій діяльності — гідну і справедливу 
оцінку усіх Ваших заслуг.

З повагою — 
колектив Ізяславського РЕМ

ВІТАЄМО КОЛЕКТИВ
ВСЬОГО ТОВАРИСТВА

З НОВИМ РОКОМ
ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Нехай ці чудові свята наповнять Ваші 
життя впевненістю в завтрашньому дні, 
благополуччям, щасливими подіями і но-
вими знайомствами. Нехай упродовж усьо-
го року Ваші доходи множаться, як і все хо-
роше. Бажаємо, щоб момент зустрічі свята 
був таким же щасливим, як і все подаль-
ше життя. І нехай всі заповітні бажання 
обов’язково збудуться, а рідні люди завж-
ди будуть поруч. 

Гармонії і кохання Вашим родинам! 
Миру, добра, і свободи нашій Україні! А ще 
— віри, натхнення і сил та здоров’я всім 
нам. 

Колектив Летичівського РЕМ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ВІТАЄМО ВАС
З НОВИМ РОКОМ

ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Нехай ці світлі свята увійдуть у Ваше 

життя, принісши з собою достаток, тепло 
родинного вогнища та приємні сюрпризи, 
радісні зустрічі і посмішки. Бажаємо щодня 
знаходити привід для щастя, завжди відчу-
вати себе закоханими в життя.

Хай Новий рік подарує Вам і Вашим 
близьким міцне здоров’я та гарний на-
стрій. Дуже хочеться, щоб у старому році 
залишилися всі негаразди, а Новий рік при-
йшов із новими можливостями і впевнені-
стю у завтрашньому дні.

Веселих свят!
Колектив Волочиського РЕМ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
ЩИРО ВІТАЄМО ВАС З НОВИМ РО-

КОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! 
Всі ми з дитинства чекаємо цих свят, спо-

діваючись на диво, з запахом ялинки та 
пухнастим снігом. Тож бажаємо Вам, щоб 
Новий 2021 рік подарував саме такі відчут-
тя, дав можливість дружнього спілкування 
та приніс багато значущих, хороших подій 
і реальних здобутків. А Різдвяна зірка щоб 
запалила у Ваших душах вогонь віри, надії 
та любові. 

Нехай в Україні нарешті запанують мир 
та спокій, а в родинах завжди будуть злаго-
да та достаток.  Бажаємо всім міцного здо-
ров’я, сімейного щастя, матеріальних стат-
ків, нових трудових звершень! 

Колектив
інформаційно-консультаційного центру

Новоушицький РЕМ вітає всіх колегам-
енергетиків рядками Анатолія ПАСІЧНИКА:

Продовжимо шлях свій стежками любові,
Бо вже Рік Новий починає свій біг.
Розчинимо всі негаразди в обнові,
Нещирості винесем геть за поріг.

Сніжинки кружляють, метуть заметілі,
Теплом зігрівають зимові свята,
Ми рік нелегкий подолали, прожили,
І сходить на обрій зоря золота!

Зоря Новоріччя пливе понад світом,
Колядки й вертепи лунають дзвінкі,
Палають усмішки нев’янучим квітом,
Вирують вітань невгамовні струмки!

У новорічну ніч 
потрібно було 
слідкувати
за хмарами. Якщо 
вони йшли з півдня, 
вірили, що буде 
врожай на ярину, 
якщо з півночі —
на озимину.

Якщо вранці
1 січня
на деревах
густий іній —
рік буде 
хлібородний, 
інакше — 
голодний.

Якщо 
1 січня 
відлуння 
далеко 
йде — 
морози 
будуть 
міцнішати.
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Прийміть найтепліші вітання з світли-

ми, радісними Новорічними та Різдвяними 
святами!

Новий рік — це завжди сподівання на 
краще майбутнє. Тож нехай це майбутнє 
не розчарує жодного з Вас. Зичимо, щоб 
до Вас і Ваших родин приходили тільки ра-
дість, добро, успіх, благополуччя, море ща-
сливих емоцій, впевненість у завтрашньо-
му дні. Хай ніколи не зникає бажання пра-
цювати, творити, любити, а сприяє цьому 
міцне здоров’я. 

Нехай Світле Різдво зміцнить віру, здійс-
нить мрії, огорне теплом, і Божа благодать 
запанує у Ваших серцях.

З повагою —
колектив Полонського РЕМ 

ДОРОГІ КОЛЕГИ!
Вітаємо Вас із прийдешніми Новим ро-

ком та Різдвом Христовим! 
Бажаємо, щоб все життя було, — як ново-

річна ніч. Нехай любов п’янить, як ігристе 
шампанське, навколо вибухають хлопавки 
щастя, простір осяюють феєрверки успіху, 
а доля регулярно залишає здійснені бажан-
ня під ялинкою Ваших мрій!

Колектив Чемеровецького РЕМ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Прийміть сердечні вітання з Новим ро-

ком та Різдвом Христовим! 
Нехай прекрасні зимові свята принесуть 

мир, спокій і злагоду, впевненість у майбут-
ньому. 

Бажаємо гарного настрою і любові, не-
хай у вашому житті панують гармонія та 
вдача! Здоров’я, добробуту, сімейного за-
тишку та Божого благословення Вам і Ва-
шим рідним!

Веселого Різдва та щасливого Нового 
року!

З повагою —
колектив Хмельницького МРЕМШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Прийміть найщиріші привітання з Ново-
річними та Різдвяними святами! 

Нехай рік прийдешній принесе в кожен 
дім затишок і здоров’я, оптимізм, щастя і 
мир! Бажаємо хвилюючого і прекрасного 
настрою, натхнення і невичерпного потоку 
енергії для досягнення найзаповітніших ці-
лей! Нехай життя наповнюється тільки світ-
лими моментами. 

Спокою Вам, радості і душевної чистоти!
Колектив Славутського РЕМ

Ще одна цікава традиція — 
на передодні нового року 
господиня купувала нового 
віника, обов’язково пов’язувала 
на нього червону нитку 
чи стрічку і ставила в кут 
держаком донизу. Це віщувало 
достаток та злагоду в хаті
у наступному році. 

Полюбляли українці ворожити і на особливих 
варениках. В їхній начинці ховали різні 
предмети — від лаврового листка
до монетки. Трапився вареник з вишнею?
До спокуси. З капустою? До грошей. 
Каблучка говорила про швидке весілля, 
нитка попереджала про далеку дорогу, 
ґудзик — до обновки, перець і сіль —
до прикростей.

Не обходилися наші предки
і без ворожіння. Коли дівчата 
виходили вперше у новому 
році з дому, то питали ім’я
у першого зустрічного 
чоловіка на вулиці. Як звали 
чоловіка, таке ім’я мало бути 
у і судженого дівчини. 

Нехай рік Білого Металевого Бика буде 
радісним і щасливим. Щоб у новому році 
все почалося по-новому: нові успіхи в ді-
яльності, нові високі результати в робо-
ті, нові сподівання і нові перемоги, нові 
яскраві емоції та нові щасливі події. Нехай 
він збереже красу і здоров’я, примножить 
таланти. Всім здоров’я, добра і блага! 

Бадьорого Вам настрою і перспективних 
починань! З Новим роком, друзі! 

Колектив
Кам’янець-Подільського РЕМ
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Сердечно вітаємо Вас із прийдешнім Но-

вим 2021 роком та Різдвом Христовим!
Зичимо, щоб Новий рік був для Вас ще-

дрим на добро, здоров’я і щастя, на хороші 
справи і чудових людей. Хай він принесе у 
Ваші оселі злагоду, мир і благополуччя, на-
повнить Ваші серця любов’ю, натхненням і 
оптимізмом.

Хай здійснюються всі Ваші плани і мрії!
Веселих свят!
З повагою —

колектив Віньковецького РЕМ



ШАНОВНІ ПРАЦІВНИКИ
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»! 
Вітаємо Вас із Новим 2021 роком та Різд-

вом Христовим! 
Нехай цей Новий рік буде для Вас плід-

ним і успішним! Бажаємо Вам та Вашим 
сім’ям міцного здоров’я, благополуччя, щи-
рих посмішок, великої радості, безмежного 
щастя, світлої надії, радісних зустрічей, гар-
ного настрою, чарівних моментів. Нових 
Вам сил, ідей, задумів, глибокої поваги та 
щасливого життя!

З найкращими побажаннями, 
Ярмолинецький РЕМ

ШАНОВНІ ДРУЗІ, КОЛЕГИ! 
Вітаємо Вас з Новим 2021 роком та Різд-

вом Христовим!
Щиро дякуємо за рік плідної співпраці! 

Бажаємо, щоб наступний рік був для кож-
ного з Вас успішнішим за попередній і при-
ніс ще більше можливостей та досягнень. 
Зазвичай у ці чарівні й улюблені новоріч-
ні свята кожен загадує щось важливе для 
себе і чекає на його здійснення. Тому щиро 
зичимо, щоб у Новому році кожному з Вас 
пощастило і щоб задумане — збулося!

Нехай Різдво Христове буде прихильним 
до Вас та подарує здоров’я, родинний зати-
шок, любов, перемогу, безпеку, міцну віру, 
світлі надії та гарні подарунки!

Колектив
Старокостянтинівського РЕМ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Прийміть найщиріші вітання з Новим 

2021 роком та Різдвом Христовим!
Нехай магічна чарівність цих свят буде в 

посмішках Ваших близьких, урочистих ві-
таннях, особливій теплоті, радості, які ство-
рюють дивовижне відчуття світла, злагоди 
і щастя.

Зичимо здоров’я, здійснення всіх ба-
жань і надій, успіхів у Ваших справах, щоб 
кожен день був наповнений благополуч-
чям та мудрістю, яка допоможе здолати всі 
негаразди. Щиро бажаємо радості, любові, 
достатку в домі, щасливої та щедрої долі! 

З повагою — 
колектив Теофіпольського РЕМ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ,
ВІТАЄМО ВАС З НОВИМ РОКОМ

ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! 
Нехай у новому році Вас наповнять нові 

сили і нові ідеї, нові задуми і нова удача! Ба-
жаємо Вам міцного здоров’я, вагомих здо-
бутків і просувань у кар’єрі, високих цілей і 
безперечних успіхів, глибокої поваги і ща-
сливого життя.

З Новим роком, з новим щастям!
Хай цей рік для Вас удасться.
На роботі хай шанують,
Часто премії дарують.
Вдома люблять, обіймають,
За дрібниці хай не лають.
Буде хай чудовий настрій.
З Новим роком з новим щастям!
З повагою — 

колектив Красилівського РЕМ

Традиційно молодь ходила посівати
по хатам. Господарі ж радісно зустрічали 
посівальників, пригощали їх яблуками, 
пиріжками, цукерками, печивом та дрібними 
грошима. Зерно, яке «посівальники» 
розкидали у домі під час поздоровлень, 
господиня обережно змітала та давала їсти 
курям, щоб ті краще неслись.

До речі, про товстенького бородатого 
дідуся з червоним носом у якості 
Діда Мороза українці дізналися 
лише на початку ХХ століття. З ним 
з’явилась і традиція прикрашати 
ялинку — дерево, яке замінило 
українцям традиційного Дідуха – 
прадавнього символа Нового року. 
Вірили ж наші пращури не у Діда 
Мороза, а у існування бога Мороза 
(Морозка). Він, щоправда, був 
страшним, лютим духом, божеством 
холоду, віхоли, криги. Його люди 
остерігались, боячись за худобу
і збіжжя. Сильну холоднечу вважали 
його диханням, бурульки — його 
сльозами, іній — замерзлими 
словами. Снігові хмари,
за уявленнями слов’ян, —
це волосся божества холоду.

Кілька поширених новорічних вітань по-
сівачів:

«Сію, сію, посіваю,
з Новим роком поздоровляю!
На щастя, на здоров’я, на Новий рік!
Щоб краще родило, як уторік.
Жито, пшениця, горох, сочевиця!
Коноплі до стелі, а льон по коліна! 
Щоб хрещена голівка не боліла!»

«Роди, Боже, жито-пшеницю,
Всяку пашницю,
На Новий рік, на щастя,
На здоров’ячко!
А ти, господарю, дай паляницю!»

«Місяченьку, мій братику,
Зійди рано, постій мало,
Поки я бички позапрягаю,
Жито-пшеницю порозсіваю.
Роди, Боже, жито й пшеницю,
Без кукілю, без метлиці,
А нам, діткам, по варениці...»
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ВІТАЄМО ЗІ СВЯТАМИ ВСІХ ВАС,
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Бажаємо залишити всі неприємні спога-
ди у 2020 році. Хай не скорять Вас жодні пе-
решкоди, жодні пориви ліній, жодні віруси. 

Нехай наступний рік принесе добробут, 
щастя, здоров’я і палке кохання!

Дружний колектив
славного РЕМу з міста Шепетівки
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