


Київ              2022



2 3



4 5



6 7



8 9

— Куд-кудак! Не плач-
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Кличе Мінка собачку Хвінку: «Ходи, Хві ночко, не лежи, нам ріпку 
вир вати помо жи!»

Пішли вони на город — гуп, гуп! Узяв дід ріпку за чуб, баба діда 
за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку за спід ничку — 
тяг нуть руками, упи ра ються ногами, про му чи лися увесь день, а ріпка 
сидить у землі, як пень.
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Кличе киця мишку Сіро манку: «Ходи, Сіроманочко, не лежи, 
нам ріпку вир вати помо жи!»

Пішли вони на город — гуп, гуп! Узяв дід ріпку за чуб, баба 
діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка внучку 
за спід ничку, киця собачку за хвос тик, мишка кицю за лапку — 
як потягли, як потягли, так і поко ти лися.

Упала ріпка на діда Анд рушку, дід на бабу Марушку, баба 
на внучку Мінку, онучка на собачку Хвінку, собачка на кицю 
Вар варку, а мишка — шусть у шпарку.
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— Ка бан-ік лан. А ти хто?
— Вед мідь-наб рід. Пус тіть і мене в рука вичку.
— Ти тут не вміс тишся, місця ж бо зовсім немає!
— Пус тіть мене, бо буде вам усім непе ре ливки. 
Нічого не вдієш, хай буде й так. От і вед мідь уліз. 
Рука вичка аж трі щить, ось-ось лусне.
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Аж тут, зві д ки й узя ла ся, ли си ч ка!
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Ка бан як схо питься та навтіки. Пан Коць кий зля кався 
кабана, ско чив на дерево та й под рався туди, де сидів 
вед мідь. Як поба чив вед мідь, що кіт прямо до нього лізе, 
став лізти по дереву все вище та вище. Угорі дерево, 
звісно, тонке, не витри мало вед медя та й зла ма лося. 
Поле тів вед мідь униз і геп нувся прямо на вовка. Як схо п-
ляться вони обидва, як дре ме нуть, то тільки їх і бачили. 
А заєць і собі за ними — зля кався, забіг не знати куди.

Ба гато чи мало часу минуло, пос хо ди лися всі звірі 
та й кажуть:

— Який малий той пан Коць кий, а мало нас усіх не поїв!



98 99



100 101



102 103



104 105



106



108 109



110 111

— Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла: тільки 
бігла через міс то чок та вхо пила кле но вий лис-
то чок, бігла через гре бельку та вхо пила водиці 
кра пель ку, — тільки пила, тільки й їла!

От дід і того сина прогнав.
На тре тій день поси лає вже жінку.
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От і знов пішов зайчик, сів під дубком
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Зайчик знов пішов, сів під дубком та й пла-
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Узяв дід лисицю й пок лав на віз, а сам 
пішов попе реду. А лисиця почала вики дати 
з воза рибку за риб кою. Усю рибу пови - 
ки дала, а тоді й сама зіс ко чила з воза й ниш-
ком утекла.
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найняв, може, його чужі люди чого вивчили б.
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— Е! — ка же дід. — По га но, чо ло ві че, до в го він те бе за но са во ди ти ме.
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А це під хо дить циган, слі пий на одне око:
— Що тобі, чоло віче, за коня?
— Ти сячу, без недо уздка.
— Ге! Дорого, батечку: візьми п’ят сот з недо узд ком!
— Ні, не рука, — каже батько.
— Ну, шіст сот… бери!
Як узяв той циган тор гу ва тися, як узяв, та чоло вік 

не спускає.
— Ну, бери, батечку, тільки з недо узд ком.
— Е, ні, цигане, недо уз док мій!
— Чо ло віче доб рий, де ти бачив, щоб коня про да вали 

без уздечки? І пере дать ніяк…
— Як хочеш, а недо уз док мій! — каже чоловік.
— Ну, батечку: я тобі ще п’ять кар бо ван ців накину, 

тільки з недо узд ком.
Чо ло вік поду мав: недо уз док яки хось там три гривні 

вар тий, а циган дає п’ять кар бо ван ців!
Взяв і оддав. Пішов чоло вік, взявши гроші, 

додому, а циган на коня та й пої хав. А то 
не циган — то Ох пере ки нувся циганом.



164 165

Той кінь несе та й несе Оха — вище дерева, нижче хмари. От спус-
ти лись у ліс, при їхали до Оха; він того коня пос та вив на стайні, а сам 
пішов у хату.

— Не втік-таки від моїх рук! — каже жінці.
От у обідню годину бере Ох того коня за повід, веде до водо-

пою, до річки. Тільки що при вів до річки, а той кінь нахи лився пить 
та й пере ки нувся оку нем і поп лив. Ох, не довго думавши, пере-
ки нувсь і собі щукою та давай ганя тися за тим оку нем. Так оце 
що нажене, то окунь одстов бур чить пірця та хвос том повер-
неться, а щука й не візьме.

От вона дожене та:
— Оку нець, оку нець, повер нись до мене голо вою, поба ла каєм 

з тобою!
— Коли ти, кумонько, хочеш бала ка ти, — каже оку нець 

щуці, — то я й так чую!
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Пішли на заліз ний тік битися. Недовго 
й бились: як уда рив їх змій, так і загнав у той тік.

За брав їх тоді ледве живих та й заки нув до гли бо кої 
тем ниці. Той же чоло вік та жінка ждуть та й ждуть синів — 
нема.

От одного разу пішла жінка на річку прати, коли ж як зді-
йметься силь ний вітер. Дивиться: котиться горо шинка 
по дорозі. Жінка взяла горо шинку та й з’їла. Зго дом 
наро дився в неї син. Назвали його Коти го рош ком.

Росте та й росте той син як з води — неба гато літ, а вже 
вели кий виріс. Якось батько з сином копали коло дязь — 
доко па лися до вели кого каменя. Батько побіг кли кати 
людей, щоб допо могли його вики нути. Поки батько 
ходив, а Коти го рошко взяв та й викинув.
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— Дар ма! — від ка зує Коти го рошко.
Та й сів на вікні, чекає. Коли це летить змій. При ле тів та тільки в хату — 

зараз:
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замалим
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— Де вже мири тися, — каже Коти го рош ко, — битися!





198 199



200 201



202 203



204 205



206 207



Най кращі народні казки : для дошк. та мол. шк. віку / 
худож. : Ю. Бого люб та ін. — Київ : Рідна мова, 2022. — 
208 с. : іл. — (Серія «Найкращі казки»).

ISBN 978-966-917-186-3.
ISBN 978-966-917-187-0 (серія).

УДК 398.21(=161.2)+821.161.2-343-93

Н 20

© ТОВ «Казка», 2010
©  ПП «РІДНА МОВА», 2022

ISBN 978-966-917-186-3
ISBN 978-966-917-187-0 (серія)

УДК   398.21(=161.2)+821.161.2-343-93 
Н20

ЗМІСТ

КУ РО Ч КА РЯ БА ..........................    2
КО ЛО БОК ................................. 10
РІ П КА ...................................... 22
РУ КА ВИ Ч КА .............................. 35
СО ЛО М’Я НИЙ БИ ЧОК ................. 48
ДВОЄ ЖА ДІ Б НИХ ВЕ Д МЕ ЖАТ ...... 62
КО ЛО СОК ................................. 70
ЛИ СИ Ч КА І ЖУ РА ВЕЛЬ ................ 78

ПАН КО ЦЬ КИЙ .........................    86
КО ТИК І ПІ В НИК .......................    98
КО ЗА- ДЕ РЕ ЗА .........................  110
ЛИ СИ ЦЯ ТА ВОВК .....................  126
КА З КА ПРО ОХА ......................  138
КО ТИ ГО РО Ш КО .......................  175
КРИ ВЕ НЬ КА КА ЧЕ Ч КА ...............  199

Лі те ра ту р но- ху до ж нє ви дан ня
Для ді тей до шкі ль но го і мо ло д шо го шкі ль но го ві ку

Серія «Найкращі казки»

НАЙ КРА ЩІ НА РОД НІ КА З КИ
Художники: Ю. Бо го люб, В. Ду на є ва, О. За ста н че н ко, О. Ко но ну че н ко, К. Са ла н да, Н. Сте ль мах, Д. Пе че н кін

Головний редактор  Світлана Крупчан. Літературний редактор  Олександр Скопненко.
Комп’ютерна верстка  Вадима Булахова.

Підписано до друку 26.01.2022. Формат 84 ×100 1/
16

 . Папір крейдований.  
Друк офсетний. Ум. друк. арк. 20,28. Тираж 1500 пр. Зам. №

ВИДАВЕЦЬ ПП «РІДНА МОВА» 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК №6914 від 18.09.2019 

Юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 12 
Фактична адреса: 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 6 

Тел./Факс: (044) 490-99-01

ЗАМОВИТИ КНИЖКИ МОЖНА
У КИЄВІ:

тел.: (044) 490-99-01
E-mail: sale@ridna-mova.com

В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ: www.machaon.kiev.ua,  
моб.: 098-023-55-41, 099-236-98-85 

У ХАРКОВІ:
Філія ПП «Видавництво «Махаон-Україна»,  

61070, Харків, вул. Акад. Проскури, 1. 
Тел.: (057) 315-15-64, 315-25-81 

E-mail: machaon@machaon.kharkov.ua

Віддруковано у АТ «Харківська книжкова фабрика “Глобус”» 
61052, м. Харків, вул. Різдвяна, 11. 

Свідоцтво ДК № 3985 від 22.02.2011 р. 
www.globus-book.com


