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***
Де б не мандрували ви
по світу,
Скільки б доля
не водила вас,
Пам’ятайте:
тут ви - завше діти,
І були, і є, і повсякчас.
Всім нам у житті
буває гірко,
Та, щоб стежка ця
не заросла,
Приїздіть до неї
хоч би зрідка –
До свого,
до рідного села!
Тетяна МЕЛЬНИК.
с. Любахи
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ДОВІДКА
ПРО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ
ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОНУ *
Територія сучасного Володимирецького району відійшла до Росії після
першого та другого поділів Польщі у 1793-1795 роках (тоді вона була включена до складу Ізяславської, а пізніше – Волинської губернії). У кінці ХІХ на початку ХХ століть на цій території були розташовані Більсько-Вольська,
Володимирецька та Рафалівська волості Луцького повіту.
9 вересня 1919 року, після окупації цієї території білополяками, її було
включено у новоутворений Волинський округ, до складу якого входили 9
повітів Волинської губернії, зайнятих на цей час (повністю або частково)
ворожим військом.
17 січня 1920 року Волинський округ був включений у Комісаріат земель
Волині та Подільського фронту.
21 березня 1920 року створено Сарненський повіт (Висоцька, Дубровицька, Любиковицька, Немовицька, Вирівська гміни Ровенського повіту та Кисорицька гміна Овруцького повіту).
4 лютого 1921 року територію Ровенщини поділили та включили до складу новоутворених Волинського і Поліського воєводств, а Сарненський повіт
увійшов до складу Поліського воєводства. 29 листопада 1930 року Сарненський повіт із складу Поліського воєводства передали до Волинського, а Більсько-Вольська, Володимирецька і Рафалівська волості Луцького повіту були
включені до складу Сарненського повіту.
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939 року створено
Ровенську область у складі таких повітів: Ровенський, Дубнівський, Здолбунівський, Костопільський та Сарненський (протокол №6 засідання Президії
Верховної Ради Української РСР від 27.11.1939 року). А 1 січня 1940 року
замість повітів та волостей створено 30 районів: Березнівський, Вербський,
Висоцький, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Деражненський,
Дубровицький, Дубнівський, Здолбунівський, Клеванський, Клесівський,
Корецький, Козинський, Костопільський, Людвипільський, Межирицький,
Млинівський, Морочнівський, Зарічнянський, Мізоцький, Олександрійський,
Острожецький, Острозький, Рафалівський, Ровенський, Рокитнівський, Сарненський, Степанський, Тучинський, Червоноармійський (Указ Президії
Верховної Ради Української РСР від 01.01.1940 року).
На нашій території стало два райони: Володимирецький (з Володимирецької волості Сарненського повіту) та Рафалівський (з Більсько-Вольської і
Рафалівської волостей Сарненського повіту).
На початку 1940 року у кожному селі Володимирецького та Рафалівського районів були утворені сільські Ради депутатів трудящих. А в першій поло-
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вині 1944 року довоєнна схема адміністративного поділу була відновлена.
Згідно зі списками адміністративного поділу Ровенськоі області від
20.06.1945 року (ф. №Р 204, оп. №5, спр. 2а) на території Володимиреччини
знаходилися наступні сільські ради народних депутатів і підпорядковані їм
населені пункти:
ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН
Антонівська сільська Рада – с. Антонівка, х. Антонівка, х. Будище.
Андрузька сільська Рада – с. Андруга (згодом – Зелене).
Володимирецька сільська Рада – с. Володимирець, х. Бурки, х. Загора, х.
Дубина, х. Схожка, х. Підлипне.
Воронківська сільська Рада – с. Воронки, х. Озеро, х. Тинниця, х. Діброва,
х. Дебри, х. Колядки, х. Підкуззя, х. Броди, х. Вовківня, х. Колінця.
Веліхівська сільська Рада – с. Веліхів.
Велико-Цепцевицька сільська Рада – с. Великі Цепцевичі, х. Болото, х.
Залісок, х. Топтанки, х. Заричиці.
Городецька сільська Рада – с. Городець, х. Соловйова Гора, х. Толочанка,
х. Підлужжя, х. Заріччя.
Дубівська сільська Рада – с. Дубівка.
Довговільська сільська Рада – с. Довговоля, с. Осовик.
Жовкинівська сільська Рада – с. Жовкині.
Кідрівська сільська Рада – с. Кідри, х. Косин, х. Заберезне, х. Смуга, х.
Чорний Ляд (Чорний Яр), х. Мульчине, х. Бродки, х. Велике Поле.
Каноницька сільська Рада – с. Каноничі, х. Станище, х. Озерця, х. Волока,
х. Кримне, х. Лядок (згодом – Ладок).
Луписуцька сільська Рада – с. Луписуки (згодом – Берестівка).
Луковецька сільська Рада – с. Луко.
Новаківська сільська Рада – с. Новаки.
Нетребська сільська Рада – с. Нетреба, х. Церквище.
Островецька сільська Рада – с. Островці.
Озерська сільська Рада – с. Озеро.
Печінківська сільська Рада – с. Печінки (згодом – Красносілля), с. Липне.
Половлівська сільська Рада – с. Половлі, с. Зелениця.
Ромейківська сільська Рада – с. Ромейки, х. Королішки, х. Борисишки, х.
Заріччя.
Радижевська сільська Рада – с. Радижев'я, х. Цехоль (Цеховий), х. Кучине.
Сваринівська сільська Рада – с. Сварині.
Степангородська сільська Рада – с. Степангород, х. Гострій Ріг.
Теклівська сільська Рада – с. Теклівка, х. Придатки, х. Понадневодище, х.
Визбище, х. Яковець, х. Дубники. Хиноцька сільська Рада – с. Хиночі, х.
Тісне, х. Гірне, х. Висава.
Найменування райцентру – село Володимирець.
На території району проживало 35300 чоловік населення.
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Згідно з пояснюючою запискою до річного звіту про розподіл земель між
землекористувачами від 01.11.1945 року в межах Володимирецького району
відбулися зміни: у зв’язку з віддаленістю від райцентру сільських Рад села
Довге, Малі Цепцевичі, Тристань (очевидно, Тріскині - ред.) і Тутовичі Володимирецького району були передані до Сарненського району (площа 5990
га).
За період з 03.07.1941 року по 12.01.1944 року у Володимирецькому районі було знищено 1650 дворів з польським населенням (площа 9806 га). Повністю були знищені 8 сільських Рад з польським населенням, а саме: Видимир (181 двір), Гали (184 двори), Залавище (121 двір), Копачівка (101 двір),
Переспа (130 дворів), Порода (187 дворів), Стахівка (133 двори), Чайків (103
двори).
РАФАЛІВСЬКИЙ РАЙОН
Більсько-Вольська сільська Рада – с. Більська Воля, х. Золядин, х. Погибле, х. Кругле, х. Коростино.
Бабківська сільська Рада – с. Бабки.
Балаховицька сільська Рада – с. Балаховичі, с. Маюничі, х. Лишня.
Вулько-Галузійська сільська Рада – с. Вулька-Галузія (згодом – Галузія
Перша). Варашівська сільська Рада – с. Вараш.
Велико-Желудська сільська Рада – с. Великий Желудськ.
Галузійська сільська Рада – с. Галузія (згодом – Галузія Друга).
Заболоттівська сільська Рада – с. Заболоття.
Любахівська сільська Рада – с. Любахи.
Лозківська сільська Рада – с. Лозки.
Мульчицька сільська Рада – с. Мульчиці, х. Уріччя, х. Орехов, х. Желянь,
х. Ямне, х. Захоромці, х. Висох, х. Вішала, х. Траугутовка.
Мало-Желудська сільська Рада – с. Малий Желудськ.
Ново-Рафалівська сільська Рада – с. Нова Рафалівка.
Озерецька сільська Рада – с. Озерці, х. Городок, х. Цитимле, х. Гірник.
Острівецька сільська Рада – с. Острів.
Полонківська сільська Рада – с. Полонне.
Полицька сільська Рада – с. Полиці, с. Веретино, х. Іванчі.
Рудківська сільська Рада – с. Рудка, х. Оводове, х. Олександрія.
Серхівська сільська Рада – с. Серхів.
Собищицька сільська Рада – с. Собищиці.
Старо-Рафалівська сільська Рада – с. Стара Рафалівка.
Сопачівська сільська Рада – с. Сопачів, х. Дукове, х. Діброва, х. Великий
Ріг, х. Талеж (згодом – Тадеж).
Суховільська сільська Рада – с. Суховоля.
Чудлівська сільська Рада – с. Чудля, х. Ворошський Бик.
Найменування райцентру – село Рафалівка.
На території проживало 18743 чоловіка населення.
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Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 21 січня 1959 року
«Про ліквідацію деяких районів Ровенської області» одинадцять районів було
ліквідовано: Вербський, Висоцький, Деражнянський, Клесівський, Козинський, Межиріцький, Олександрійський, Острожецький, Рафалівський, Тучинський (рішення виконкому Ровенської обласної Ради народних депутатів від
22.10.1959 року). Рафалівський район було приєднано до Володимирецького
району.
З0 грудня 1962 року, у відповідності з Указом Президії Верховної Ради
Української РСР від 30.12.1962 року «Про укрупнення сільських районів
Української РСР», було проведено укрупнення районів області, при цьому
залишилися такі райони: Березнівський, Гощанський, Дубнівський, Млинівський, Ровенський, Сарненський та Дубровицький (центр останнього – м.
Дубровиця; у складі району – місто Дубровиця, селища міського типу Володимирець, Зарічне і Рафалівка, сільради Дубровицького, Володимирецького і
Зарічнянського районів).
Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 4 січня 1965 року
(додатково – Указ від 05.02.1965 року) № Зн-06 «Про розукрупнення адміністративних районів» додатково створені Володимирецький, Здолбунівський,
Костопільський, Острозький та Рокитнівський райони, в основному у межах,
що існували до З0 грудня 1962 року, а саме: Володимирецький район (центр
– смт Володимирець; у складі Володимирецької та Рафалівської селищних
Рад і Антонівської, Балаховицької, Більсько-Вільської, Великожолудської,
Великотелковицької, Воронківської, Галузійської, Городецької, Довговільської, Жовкинівської, Заболоттівської, Каноницької, Кідрівської, Красносільської, Лозківської, Любахівської, Мульчицької, Озерецької, Озерської, Полицької, Половлівської, Ромейківської, Серхівської, Собищицької, Сопачівської,
Старорафалівської, Суховільської та Хиноцької сільських Рад Дубровицького
району). Також передані Біленська, Борівська, Великотелковицька, Кухітсько-Вільська та Перекальська сільські Ради Дубровицького району до складу
Володимирецького району).
Наприкінці 1966 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР
від 8 грудня в Ровенській області шляхом дальшого розукрупнення були
створені (відновлені) Зарічненський, Корецький та Червоноармійський райони. Борівська, Кухітсько-Вільська та Перекальська сільські Ради Володимирецького району були передані до складу Зарічненського району. Також передані Галузїївська та Серхівська сільські Ради Володимирецького району до
складу Волинської області.
22 червня 1973 року – початок будівництва Західно-Української АЕС (нині – Рівненська АЕС) та житла (наказ Міністерства енергетики СРСР від
22.06.1973 року «Про створення Західно-Української АЕС»).
Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 15 березня 1977 року новозбудованому населеному пункту присвоєно найменування селище
Кузнецовськ, включено в облікові дані району новозбудоване селище Кузнецовськ і віднесено його до категорії селищ міського типу; селищну Раду най-
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меновано – Кузнецовська. 21 березня 1977 року утворено Кузнецовську селищну Раду. У межі селища міського типу Кузнецовськ включили село Вараш Старорафалівської сільської Ради, виключивши його з облікових даних
(рішення облвиконкому від 21.03.1977 року №109).
Рішенням облвиконкому від 17 липня 1984 року №203 об’єднано Суховільську і Лозківську сільські Ради в одну Лозківську сільську Раду з центром
у селі Лозки.
Указом Президії ВР УРСР від 14 вересня 1984 року № 7627-X селище міського типу Кузнецовськ віднесено до категорії міст обласного підпорядкування.
16 грудня 1988 року рішенням облвиконкому №348 виключено з облікованих даних село Полонне Заболоттівської сільської Ради (Відомості Верховної Ради України від 01.02.1987 року № 4, стор. 54).
16 лютого 1987 розукрупнено Хиноцьку сільську Раду й утворено (відновлено) Степангородську сільську Раду з центром у селі Степангород (рішення облвиконкому від 17.02. 1987 року № 42). Степангородська сільська Рада в
1960 році була приєднана до Хиноцької сільської Ради.
Рішенням Президії обласної Ради народних депутатів від 24 жовтня 1990
року №46 розукрупнено Довговільську сільську Раду і вилучено з її складу
села Берестівка й Острівці та утворено Берестівську сільську Раду з центром
у селі Берестівка. Берестівська та Островецька сільські Ради в 1959 році були
приєднані до Довговільської сільської Ради.
11 червня 1991 року з врахуванням правил українського правопису уточнено назви обласного центру (місто Рівне) й області – Рівненська (Постанова
Верховної Ради України від 11.06.1991 року №1183-X I I , ВВРУ від
01.08.1991 року, №30, стор. 395).
У 1992 році відновлено місту Червоноармійськ колишнє найменування
(місто Радивилів) і перейменовано Червоноармійський район на Радивилівський район (рішення обласної Ради народних депутатів від 19.02.1992 року
№132, від 30.09.1992 року №172, Постанова ВРУ від 03.03.1993 року №3044ІХ).
22 вересня 1995 року утворено Демидівський район (Постанова ВРУ від
22.09.1995 року №346/95-ВР).
Усього у складі Рівненської області 16 районів.
Рішенням обласної Ради народних депутатів від 19 лютого 1992 року розукрупнено Каноницьку сільську Раду й утворено (відновлено) Новаківську
сільську Раду з центром в селі Новаки (ВВРУ, 1992, №4, стор. 406). Новаківську сільську Раду у 1959 році було приєднано до Каноницької сільської
Ради.
29 травня 2009 року уточнено назву Більсько-Вільської сільської ради на
Більськовільську.
На початок 2021 року адміністративно-територіальний устрій Володимирецького району наступний:
Центр – смт Володимирець.
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Володимирецька селищна рада – смт Володимирець.
Рафалівська селищна рада – смт Рафалівка.
Антонівська сільська рада – с. Антонівка, с Чаква.
Балаховицька сільська рада – с. Балаховичі, с. Маюничі, с. Острів.
Берестівська сільська рада – с. Берестівка, с. Острівці.
Біленська сільська рада – с. Біле, с. Малі Телковичі, с. Новосілки.
Більськовільська сільська рада – с. Більська Воля, с. Березина, с. Кругле,
с. Рудка. Великожолудська сільська рада – с. Великий Жолудськ, с. Малий
Жолудськ, с. Мостище, с. Чучево.
Великотелковицька сільська рада – с. Великі Телковичі, с. Бишляк.
Великоцепцевицька сільська рада – с. Великі Цепцевичі, с. Нетреба.
Воронківська сільська рада – с. Воронки, с. Луко.
Городецька сільська рада – с. Городець, с. Велихів, с. Сварині.
Довговільська сільська рада – с. Довговоля.
Жовкинівська сільська рада – с. Жовкині.
Заболоттівська сільська рада – с. Заболоття.
Каноницька сільська рада – с. Каноничі, с. Дубівка.
Кідрівська сільська рада – с. Кідри.
Красносільська сільська рада – с. Красносілля, с. Зелене, с. Липне.
Лозківська сільська рада – с. Лозки, с. Кошмаки, с. Суховоля.
Любахівська сільська рада – с. Любахи, с. Чудля.
Мульчицька сільська рада -- с. Мульчиці, с. Журавлине, с. Кримне, с.
Уріччя.
Новаківська сільська рада – с. Новаки.
Озерецька сільська рада – с. Озерці, с. Городок.
Озерська сільська рада – с. Озеро.
Полицька сільська рада – с. Полиці, с. Веретино, с. Іванчі, с. Сошники.
Половлівська сільська рада – с. Половлі, с. Зелениця.
Ромейківська сільська рада – с. Ромейки.
Собіщицька сільська рада – с. Собіщиці.
Сопачівська сільська рада – с. Сопачів, с. Діброва, с. Щоків.
Старорафалівська сільська рада – с. Стара Рафалівка, с. Бабка.
Степангородська сільська рада – с. Степангород.
Хиноцька сільська рада – с. Хиночі, с. Радижеве.
Територія району – 1,942 тис. кв. км, на ній проживає 61185 чоловік населення.
* При підготовці матеріалу використана інформація з документів фондів, що зберігаються у державному архіві Рівненської області та архівному
відділі Володимирецької районної державної адміністрації.
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РАЙОННІ РАДИ
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА РАДА

Володимирецький район лежав у межах Волинського пасма, у північнозахідній частині Рівненщини. У центральній частині поширені горби та пасма
заввишки 8-20 метрів, розділені численними заболоченими зниженнями.
Територія району займала 194,1 тисячі гектарів, межувала з Костопільським,
Сарненським, Дубровицьким і Зарічненським районами Рівненської області
та Волинською областю.
На території району нараховується 67 населених пунктів з чисельністю
населення 62000 осіб (11,9 тисячі – міське населення, 49,8 тисячі – сільське).
Щільність проживання – 32 особи на один квадратний кілометр.
Район утворений Указом Президії Верховної Ради УРСР від 17 січня 1940
року, внаслідок якого замість повітів в областях Західної України утворювалися райони. Цього ж року, під час виборів до місцевих рад депутатів трудящих, утворилася Володимирецька районна рада депутатів трудящих. Пропрацювала вона до липня 1941 року, а поновила свою діяльність у січні 1944
року, після звільнення району від німецько-фашистських загарбників.
Адміністративний центр району – смт Володимирець.
Населені пункти були об'єднані у 30 сільських і 2 селищні територіальні
громади.
Особливо інтенсивно район почав розвиватися після Великої Вітчизняної
війни. Міцніло сільське господарство. Розгорталася промисловість.
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На території району були розтошовані місто обласного підпорядкування
Вараш та одне з найбільших підприємств атомної енергетики України –
Рівненська АЕС.
У 1959 році Володимирецький район об'єднався з Рафалівським.
5 лютого 1965 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР Біленську, Борівську, Великотелковицьку, Кухітсько-Вільську та Перекальську
сільради Дубровицького району було передано до складу Володимирецького
району, а Галузійську та Серхівську Володимирецького району – до складу
Маневицького району Волинської області.
Районна рада спрямовувала свою діяльність на успішне виконання господарськими організаціями, розміщеними на території району, народногосподарських планів і зобов'язань перед державою та на подальше зростання
економіки і культури району.
Районна рада керувала діяльністю підпорядкованих їй підприємств, установ та організацій, а також здійснювала контроль за роботою розташованих
на території ради колгоспів, радгоспів, підприємств місцевої промисловості,
побутового обслуговування, торгівлі і громадського харчування, закладів
охорони здоров'я, освіти, культури, зв'язку та інших організацій вищестоящого підпорядкування, які безпосередньо обслуговують населення, організовувала контроль за додержанням ними законодавства.
У 1959 році до Володимирецького був приєднаний Рафалівський район.
У 1963-1965 роках Володимирецький район входив до складу укрупненого Дубровицького району.
РАФАЛІВСЬКА РАЙОНННА РАДА
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Район утворений Указом Президії Верховної Ради УРСР від 17 січня 1940
року, внаслідок якого замість повітів в областях Західної України утворювалися райони. Цього ж року, під час виборів до місцевих рад депутатів трудящих, утворилася Рафалівська районна рада депутатів трудящих, яка пропрацювала до липня 1941 року. Рада поновила діяльність у січні 1944 році, після
звільнення району від німецько-фашистських загарбників. Її адміністративний центр – смт Рафалівка.
Районна рада спрямовувала свою діяльність на успішне виконання всіма
господарськими організаціями, розміщеними на території району, народногосподарських планів і зобов'язань перед державою та подальше зростання
економіки і культури району.
Районна рада керувала діяльністю підпорядкованих їй підприємств, установ та організацій, а також здійснювала контроль за роботою розташованих
на території ради колгоспів, радгоспів, підприємств місцевої промисловості,
побутового обслуговування, торгівлі і громадського харчування, закладів
охорони здоров’я, освіти, культури, зв’язку та інших організацій вищестоящого підпорядкування, які безпосередньо обслуговують населення, організовувала контроль за додержанням ними законодавства.
У 1959 році Рафалівський район у процесі укрупнення районів був приєднаний до Володимирецького району.
СЕЛИЩНІ РАДИ ТА ПІДПОРЯДКОВАВНІ ЇМ СЕЛИЩА
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Селище міського типу Володимирець розташоване у межиріччі Стиру
та Горині і належить до найдавніших поселень цього краю. Першу згадку про нього знаходимо в Іпатіївському літописі, і стосується вона 1183
року.
У післявоєнний період районний комітет Компартії у Володимирі
очолював Д. Л. Козак, головою виконавчого комітету був партизанський
командир О. Н. Шитов. Відділом освіти керував А. І. Шенгера, а згодом колишній фронтовик Я. П. Шевченко.
У 1957 році Володимирцю було надано статус селища міського типу.
З розвитком економіки збільшувалася й кількість населення: на
початку 1960-х років у Володимирці проживало більше 4000 чоловік.
1 січня 1959 року Володимирецький та Рафалівський райони були
об'єднані. Центром новоутвореного району став Володимирець. Але вже
1 січня 1963 року Володимирецький район у процесі укрупнення районів
приєднали до Дубровицького. Оскільки керувати таким великим
районом було складно, через рік Дубровицький район роз'єднали і
Володимирецький район було відновлено.
Селище поступово розросталося. Лише у 1971 році його житловий
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фонд збільшився на 2735 кв. м. Споруджено також 35 індивідуальних
будинків.
На кінець 1980-х років у селищі проживало до 8000 чоловік.
Житловий фонд продовжував збільшуватися. На західній околиці
Володимирця з'явилися п'ятиповерхові будинки, а поряд з ними –
Володимирецька СШ №2, яку у кінці 1990-х років реорганізували у
Володимирецький колегіум.
СМТ ВОЛОДИМИРЕЦЬ

Влада. Після того, як 19 вересня 1939 року бійці Червоної Армії увійшли
до Володимирця, у містечку створюється волосний комітет на чолі з П.
Ткачуком. До Народних зборів Західної України володимирчани обрали Й.
Ковальця та А. Приходька. Після об'єднання в 1939 році західноукраїнських
земель з Радянською Україною та утворення районів Володимирець став
районним центром, однак був віднесений до категорії сіл. Цього ж року
утворилася Володимирецька сільська рада. А 26 лютого 1940 року рішенням
обласного виконавчого комітету поселенню присвоїли статус селища
міського типу. Сільську раду реорганізували у селищну, і вона проіснувала
до липня 1941 року. Після звільнення селища від німецько-фашистських
загарників у 1944 році селищна рада відновила діяльність.
Господарство. У 1939 році у Володимирці відкривається маслозавод і
починається реконструкція націоналізованого спиртзаводу. До житлових
будинків, що колись належали багатіям, переселилися бідняки, панську
землю, худобу, реманент безкоштовно роздали людям, а навесні 1940 року
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створюється колективне господарство імені Леніна. Спочатку в колгосп
об’єдналися 34 господарства, але згодом до нього вступили й інші родини.
Друга світова війна повергла Володимиреччину в руїни. Але у непросту
повоєнну пору район не залишився без допомоги держави. У 1945 році на
охорону здоров’я, освіту та комунальне господарство було асигновано 155,4
тисячі карбованців. Підприємства і колгоспи східних областей України
надсилали посівний матеріал, худобу та сільськогосподарську техніку. Вже у
1944 році було створено Володимирецьку машинно-тракторну станці (МТС),
яка займалася обслуговуванням колгоспів та інших сільгоспорганізацій
(оранка, сівба і збирання врожаю), а також допомагала підвищувати культуру
землеробства, впровавджувати механізіцію у колгоспне виробництво,
забезпечувати колгоспи міндобривами і запчастинами. Цього ж року
запрацювали Володимирецький районний відділ охорони здоров'я (діяв до
1958 року), райвідділ зв'язку і спиртзавод.
У 1945 році, як стверджує А. Кужіль в «Історії Володимирця», знову
запрацював колгосп імені Леніна, головою якого обрали А. М. Кравчука.
Однак згідно з історичною довідкою на фонд колгоспу імені Леніна,
підготовленою у Володимирецькому районному державному архіві, цей
колгосп утворений у 1949 році (в газеті «Вільне життя» він згадується у
травні 1947 року).
У 1952 році до колгоспу імені Леніна приєднався половлівський колгосп
«Перемога». Укрупнене господарство одержало назву імені Леніна і
проіснувало до 1990 року, а в березні цього року села Половлі й Зелениця від
нього від'єднались і створили власний колгосп «Світанок». У грудні 1992
року прийнято рішення про реорганізацію колгоспу імені Леніна у КСП
«Колос», а в грудні 1999 року – про реорганізацію КСП у СВК «Колос». У
колгоспі були польові бригади, тваринницька і тракторна бригади. Основний
виробничий напрямок – вирощування льону, картоплі і зернових культур та
м'ясо-молочне тваринництво.
За даними Володимирецького районного державного архіву, 1 вересня
1948 року володимирчани прийняли рішення про організацію колгоспу імені
Свердлова. Однак залишилося невідомим, що це за господарство і чи не
сталося так, що у Володимирці в 1940-х роках було два колгоспи – імені
Леніна й імені Свердлова, які згодом об'єднались.
У 1949-1950 роках до спиртзаводу, який нарощував випуск продукції,
підвели вузькоколійку, а в 1958 році на його базі запрацював крохмалепатоковий комбінат. У 1960 році він нараховував 60 робітників і випустив
продукції на 242000 карбованців. Ще через три роки число робітників зросло
до 75, а кількість продукції подвоїлась.
У квітні 1959 року створили лукомеліоративну станцію, на якій спочатку
працювало 150 чоловік. Розгорнулися меліоративні роботи. А в 1970 році
станцію реорганізовали у пересувну механізовану колону – ПМК-173. Того ж
1959 року у Володимирці з’являється перший асфальт, і цього ж року
відкрито шосейну дорогу з Володимирця до залізничної станції Антонівка.
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Запрацювали автобусна станція та аеродром, прокладалися телефонні лінії і
радіомережа.
У червні 1960 року у Володимирці запрацював лісгосп, який об'єднав
шість лісництв та одну лісодільницю. Підприємство не тільки заготовляло і
вивозило деревину, а й вирощувало лісокультури. І цього ж року коштом
колгоспів створено Володимирецьку міжколгоспну будівельну організацію
(міжколгоспбуд), при якій працювали пилорами, цегельний завод,
черепичний та столярний цехи (виробництво буд- і пиломатеріалів, віконних
і дверних блоків). За два з половиною роки підприємство побудувало 32
тваринницькі приміщення, ветеринарну лікарню, тубдиспансер, цегельний
завод та інші приміщення.
Працювали також молокозавод і завод комбінованих кормів. А в 1967
році відкрито філіал Костопільського склозаводу, який невдовзі став
підприємством оборонної промисловості – заводом загальносоюзного
значення «Ситал».
Освіта. У 1930-х роках школа у Володимирці була польською. Стояла
вона на території нинішнього спортмайданчика на вулиці Грушевського.
Поряд були сад і город, де працювали учні.
Під час пожежі 1934 року, коли згоріло пів Володимирця, вогнем було
знищено й школу. Але вже 1 вересня 1937 року відкрилося нове приміщення,
яке освятили ксьондз Домінік Вавжинович, батюшка Сухозанєт та раввин,
прізвище якого не відоме. Нині це – «старий корпус» (перший поверх)
Володимирецької ЗОШ №1. Навчання стало обов'язковим, однак велося
польською мовою. На вивчення української мови відвели лише кілька годин
для учнів-українців, і викладала цей предмет Лідія Малиновська. В атестаті
про закінчення школи цей предмет не вказувався.
Директором школи був С. В. Швай. А з навчальних предметів вивчались
арифметика, історія, географія, наука про природу, фізична культура, співи і
Закон Божий (для дітей різних віросповідань останній викладався окремо,
священнослужителями відповідних конфесій).
Старших школярів називали «гарцежами», молодших – «зухами». Це були
свого роду організації, і в старшокласників її очолювала вчителька-полячка
М. Глазовська. Існував також християнський церковний хор, організований з
учнів дяком Скоп'юком.
Після 1939 року, коли Західна Україна ввійшла до складу Радянської,
вперше в історії селища відкрилися три школи: українська середня,
восьмирічна єврейська та початкова польська. Оскільки проблема освіти
дорослого населення, яке здебільшого не вміло читати й писати, залишалась
актуальною, для дорослих створили вечірню школу та гуртки по ліквідації
неписьменності. Але 22 червня 1941 року почалася війна. Уже 3 липня 1941
року Володимирець окупували німці, і ворожий гарнізон розмістився у
школі. Навчання дітей на кілька років припинилося.
Після визволення селища у 1944 році школа поновила роботу. Зрозуміло,
вона була україномовною. Однак за відбудову шкільних приміщень взялися
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лише на початку 1950-х років, – до того учні навчались у тимчасово зайнятих
під школу приміщеннях.
Спочатку, у 1944 році, школа була початковою. Але вже в 1945-му її
реорганізували у семирічну і в ній навчалися 188 учнів. Ще через рік, у 1946
році, школа стала середньою, а в 1952 році 12 юнаків та дівчат уперше в
історії Володимирця отримали атестати зрілості.
У 1955 році учнів прийняло відбудоване приміщення школи. Навчальний
заклад очолювала К. Є. Калашникова, а з 1960 року – О. С. Дядечко. У 1958
році у Володимирці перших 6 учнів прийняв дитячий будинок, директором
якого став М. Д. Турчинський.
З часом кількість навчальних закладів зростала, і в 1966 році
відкривається професійно-технічне училище, яке готувало кваліфікованих
робітників, створюються школа-інтернат, музична школа і Будинок піонерів.
Медицина. У Володимирці у невеличкій земській лікарні працювали двоє
приватних лікарів. Але через високу вартість більшість володимирчан
медпослугами не могли скористатися. Про стаціонарну медичну допомогу в
селищі взагалі не знали.
Зразу після війни серйозною проблемою Володимирця стала епідемія
тифу. У лікарні не вистачало ні ліків, ні білизни, ні інших необхідних речей.
Лише з допомогою солдатів, що проходили селищем, та самих
володимирчан, які приносили в лікарню все, хто що міг, епідемію вдалося
приборкати.
Якщо до 1957 року в лікарні було 50 ліжко-місць, то у 1961-му їх
нараховувалося 100. У 1962 році лікарня мала терапевтичне відділення на 11
ліжок, хірургічне – на 20, родильне – на 10, дитяче – на 25, інфекційне – на
13, а також лабораторію і рентгенкабінет. У ній працювали 14 лікарів з
вищою освітою, 63 чоловіки середнього медперсоналу і 30 санітарок.
Культура. У порівнянні з довоєнною Польщею становище української
культури було незрівнянно кращим. Набула розвитку народна творчість.
Далеко за межами області стало відомим ткацьке мистецтво володимирчанки
Ганни Леончук, якій на республіканській виставці народної творчості у 1967
році присвоїли звання заслуженого майстра УРСР. Селище уславилося
чоловічим вокальним ансамблем «Верес», жіночим – «Дивоцвіт» та
ансамблем народної музики. Популярністю серед мешканців користувалася
творчість володимирецького самодіяльного художника Леоніда Стріли.
У Володимирці народилися доктор медичних наук Михайло Ващенко,
композитор, музикознавець, педагог, кандидат мистецтвознавства Микола
Ковалінас, український архітектор Микола Левчук, письменник-мандрівник
Максим Кідрук, кандидат філологічних наук Юрій Шевчук, тенісисткапрофесіонал, володарка чотирьох титулів WTA в одиночному розряді Леся
Цуренко, бігун-стайєр, ветеран-легкоатлет Анатолій Присяжнюк.
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РАФАЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Рафалівка – селище міського типу. У 1902-1927 роках поселення існувало під назвою Полиці, а відтак стало колонією Нова Рафалівка (назву
Рафалівка мало нинішнє село Стара Рафалівка). Свою назву селище
могло отримати від імені святого Рафала (Рафаїла). Оскільки 93% населення становили євреї, а Рафаїл – популярне у них ім’я, то засновником
чи власником містечка могла бути людина з таким іменням.
Спочатку на місці селища існував залізничний роз’їзд, за яким доглядало кілька родин залізничників. З часом з’явилися деревообробні підприємства, і Рафалівка почала розростатися.
У серпні 1919 року поблизу станції точилися бої радянської Богунської бригади з польськими військами. У бою за станцію у числі 13 богунців загинув і командир кінної розвідки, радянський єврейський поет
Ошер Шварцман (могила його знаходиться на селищному кладовищі).
У 1918 році у Рафалівці відкрили українську «захоронку» – дитсадок,
в якому працювали Ришківська та сестри Дубченко. До 1920-х років у
«захоронці» було 40 дітей віком від 4 до 14 років, але з приходом польської влади єдину в тогочасному Сарненському повіті українську «захоронку» передали Раді опіки суспільної, а весь український персонал звільнили. У 1921 році на станції налічувалося 17 будинків і проживало 139
жителів. Більшість із них працювали на лісорозробках та на лісопильному заводі, решта – у сільському господарстві. У 1927 році з села Стара
Рафалівка на станцію Полиці перевели волосне управління – і поселення
стало Новою Рафалівкою, згодом – просто Рафалівкою.
Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 1 січня 1940 року у числі 30 районів Ровенської області утворено й Рафалівський. Цього
ж року запрацювали Рафалівська районна рада і Рафалівська селищна
рада депутатів трудящих, однак 4 липня 1941 року Рафалівку окупували німецькі війська. 29 серпня 1942 року німці спільно з поліцаями поблизу селища розстріляли майже 2500 євреїв, а загальна кількість загиблих під час німецької окупації сягає 3000 чоловік.
5 лютого 1944 року Рафалівку звільнили радянські війська. У їх
складі, а також у партизанських загонах, воювали 262 жителі селища, з
яких 36 загинули, а 215 нагороджені орденами й медалями.
Після війни, у першій половині 1944 року, довоєнний адміністративний поділ Ровенської області відновлено, і в Рафалівці знову запрацювали районна і селищна ради. Район проіснував до 21 січня 1959 року, коли
Указом Президії Верховної Ради УРСР «Про ліквідацію деяких районів
Рівненської області» у числі 11 районів його ліквідували, а територію
включили до складу Володимирецького району.
Нині у селищі проживає 3341 мешканець.
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СМТ РАФАЛІВКА

Селищна рада. Новорафалівська сільська рада створена у 1940 році, після виборів до місцевих рад, на базі тимчасового виконкому і проіснувала до
липня 1941 року. Після війни вона відновила роботу у лютому 1944 року. У
1957 році, у зв'язку з реорганізацією села Нова Рафалівка у селище міського
типу, Новорафалівську сільраду перейменували на Новорафалівську селищну
раду. У 1966 році при селраді створено централізовану бухгалтерію, яка також займалася обліком дитячих закладів та пожежної охорони. Головами
ради у різний час були Надія Прокопівна Бекеш, Віра Тихонівна Терещенко,
Євгенія Федорівна Приходько, Пилип Власович Ковальчук, Петро Степанович Ярема, Валерій Петрович Ярмольчук, Віктор Сергійович Климчук, Ольга
Мусіївна Винник, Надія Василівна Юсин та Василь Сергійович Совгуть.
Рафалівська селищна рада проіснувала до 2019 року. У результаті адміністративно-територіальної реформи у 2020 році утворено Рафалівську
об’єднану територіальну громаду, в якій об’єдналися Рафалівська селищна та
Великожолудська сільська ради (села Великий Жолудськ, Малий Жолудськ,
Мостище і Чучево). Населення громади – 5488 осіб.
Господарська діяльність. Після 1939 року поміщицькі, церковні й осадницькі землі були передані рафалівчанам. Селяни отримали 944 гектари орної
землі та 882 гектари сіножатей і вигонів. У селищі виник один із перших в
області колгоспів. І так само ще до війни тут відкрито райпромкомбінат,
пущено електростанцію, маслоробний і лісопильний заводи, запрацювали
різні майстерні. У 1940 році Рафалівка стала районним центром.
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У 1949 році відновлено заснований ще до війни рафалівський колгосп, головою якого став В. О. Кравчук. На початок 1950 року у ньому вже було 157
колгоспників. Надалі господарство стало одержувати значну допомогу з боку
Рафалівської МТС, а всі довоєнні підприємства й установи відбудовуються та
з’являються нові.
У 1948 році запрацював цегельний завод, стали до ладу два млини, круподерка, кравецька майстерня і шерстечесальня. А навесні 1950 року рафалівський колгосп об'єднався з заболоттівським під назвою імені 30-річчя Жовтня. У Рафалівці запрацювали райпромкомбінат, лісгосп, ліспромкомбінат,
будліспромгосп, райспоживспілка, райсільгоспхімія, заготконтора, заготзерно, заготсіно, заготскот, МТС, маслозавод, пекарня та інші підприємства й
установи.
Статус селища міського типу Рафалівці надано у 1957 році, а в 1959 році
Рафалівський район об’єднався з Володимирецьким. Переставши бути райцентром, Рафалівка залишилася потужним аграрно-промисловим центром
Володимирецького району. У 1962 році в результаті реформування місцевої
МТС утворено Володимирецьке районне відділення «Сільгосптехніка», а в
1964 році запрацювала Рафалівська меблева фабрика, яка в 1960-х роках
забезпечувала роботою понад 170 чоловік. У 1965-1966 роках збудували асфальтно-бетонний завод. Працювали також Ново-Рафалівське сільське споживче товариство, майстерні по пошивці та ремонту одягу і взуття, майстерня по ремонту годинників, фотоательє, перукарня, хімчистка.
У роки незалежності значна частина підприємств та організацій припинили роботу або ж змінили форму власності: з державних перетворилися в комунальні чи приватні. Почали працювати ПП «Фірма «Імбекс» (магазин «Гуртовня»), АЗС «Exspress-Energy» Михайла Михайловича Радчишина, перша
приватна в Україні автошкола «Сигнал» Петра Івановича Максимчука.
Освіта. На кінець 1940 року у Рафалівському районі налічувалося 25
шкіл, які з польської перейшли на українську мову навчання. А в 1960 році
дітей з неблагополучних сімей та віддалених хуторів прийняла Рафалівська
школа-інтернат. Тут вихованців не лише навчали, а й забезпечували медобслуговуванням, харчуванням та гуртожитком. Першими учнями школиінтернату стали вихованці Рафалівського дитячого будинку, а її директором –
Віктор Дмитрович Бадовський. Недобудований райунівермаг перетворився у
навчальне приміщення, а колишній єврейський банк разом із добудованим
до нього обіднім залом на 200 місць став шкільною їдальнею. Приміщення
райадміністрації переобладнали під гуртожитки, а квартиру голови райвиконкому – у медізолятор з кабінетом лікаря. Виросли майстерні по обробці
дерева і металу, гуртожиток на 120 місць, а тригектарне шкільне подвір’я
стало садом із великим бетонним акваріумом посередині. Школа отримала
22 гектари землі для підсобного господарства, і навчались у ній понад 400
осиротілих дітей із різних куточків Рівненської області.
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Місцевих учителів (за винятком тих, що в 1945 році переселилися з
Польщі і здобули освіту вже у Рафалівці) майже не було. А прибували вони
переважно з Полтавщини та Галичини.
У 1963-1976 роках школу-інтернат очолював Микола Мефодійович Філонич, а в подальші 33 роки – талановитий педагог і мудрий наставник Віктор
Панасович Андрощук (за самовіддану працю йому присвоїли звання «Відмінник освіти і науки»). Нині директором працює колишня випускниця школи-інтернату Тетяна Михайлівна Костючик (Супрун).
Складним для школи виявився 2013 рік. Її реорганізували в загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, однак і сьогодні вона залишається рідною домівкою
для багатьох знедолених дітей. Паралельно з ЗОШ І-ІІІ ступенів діють Рафалівська ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів (директор Марія Василівна Марковець; учнів –
98) та Рафалівський НВК (директор Тетяна Панасівна Петрук; учнів – 79). Є
також дитячі ясла і дитсадок «Сонечко» (завідувач Роза Миколаївна Караїмчук), Центр дитячої та юнацької творчості (колишній Будинок піонерів, першим очільником якого була Євдокія Леонідівна Чеховська). ЦДЮТ має окремий адміністративний корпус, для юних театралів відремонтували приміщення колишньої технічної майстерні, а в колишніх початкових класах займаються гуртки декоративно-вжиткового мистецтва, технічної творчості та
хореографії. Навіть дітям із сусідніх сіл ЦДЮТ допомагає знайти заняття до
душі й організовано проводити дозвілля.
Раніше при ЦДЮТ діяв духовий оркестр, який під керівництвом Костянтина Івановича Тарасенка більше п’ятдесяти років нарощував свою майстерність. Популярністю у 1990-х роках користувалися мистецькі гуртки: танцювальний, юних барабанщиць та естрадної пісні. А тепер славу ЦДЮТУ творять театральний колектив «Цвіт папороті» (керівник Ганна Стельмах), гурток духовної пісні (керівник Надія Грицкевич) та хореографічний гурток
«Фантазія» (керівник Людмила Володимирівна Кашпуренко). Заклад свого
часу очолювали Віктор Кіндратович Мельничук і Анатолій В’ячеславович
Свідрик. Нинішній його директор – Наталія Володимирівна Бутеєць.
Культура. Бібліотека в селищі Рафалівка заснована в 1944 році. Тоді у
житловому будинку під бібліотеку виділили одну кімнату, і в ній нараховувалося 5000 книг. Очолювала культзаклад Ольга Романівна Цмінська, а деякий час – Соня Мусіївна Бардачевська. До лютого 1959 року в цій районній
бібліотеці зберігалося 14000 книг, а до 1956 року їх стало 28988.
У 1951 році в селищі запрацювала і районна дитяча бібліотека, але після
реорганізації району вона набула статусу міської дитячої бібліотеки. Завідувала нею Ольга Петрівна Ребій, а бібліотекарем працювала Віра Якимівна
Савонік. Такою бібліотека залишалася до 1997 року.
У 1954 році завідувачкою міської бібліотеки для дорослих працювала Марія Андріївна Нетеса. У 1955 році вона перейшла у дитячу міську бібліотеку,
а завідувачкою бібліотеки для дорослих стала Галушко (працювала недовго, а
її ім’я та по батькові забулися). У бібліотеці діяв пересувний фонд, яким з
1954 року завідувала Ганна Прокопівна Крисюк. У 1960-1964 роках вона
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завідувала дитячою бібліотекою, а в 1964-1988-му – дорослою. У дорослій
бібліотеці певний час працювала й Сталіна Петрівна Мазур.
У 1988-1997 роках масовою бібліотекою завідувала Олександра Іванівна
Карабан (бібліотекарями працювали Марія Петрівна Шкабко та Марія Іванівна Грушевська). У 1997-2003 роках масову бібліотеку для дорослих очолювала Людмила Олександрівна Хомич. А в 2002 році міська дитяча бібліотека і
міська бібліотека для дорослих об’єдналися в єдину публічно-шкільну бібліотек, й обов'язки завідувачки взяла на себе Лариса Ігорівна Панасюк. Разом із
нею працювали бібліотекарі Людмила Олександрівна Хомич і Світлана Миколаївна Леунова.
Бібліотека працює вже понад 68 років. У її фондах – майже 53 тисячі книг,
якими користуються понад 2 тисячі читачів. У 2006 році при бібліотеці створено клуб за інтересами «Українська світлиця», а в дитячому відділі – клуб
«Веселі Чомусики». У бібліотеці проводяться різноманітні майстер-класи,
оформляються виставки та виставки-продажі робіт селищних майстрів. Бібліотеку ком'ютеризовано і підключено до інтернету.
У селищі є музична школа, Будинок культури, два православні храми
(Свято-Петро-Павлівський, де зберігаються чотири старовинні ікони й один
довоєнний дзвін, і Свято-Ольжинський) та Дім молитви Церкви ХВЄ.
Медицина. Рафалівська районна лікарня була структурним підрозділом
Володимирецької ЦРЛ. У ній працювали хірургія, терапія, дитяче відділення,
травматологія, лабораторія і рентген-кабінет. У відповідності з оголошеною в
країні медичною реформою первинний і вторинний рівні меддопомоги розмежовуються. Тож нині медичні послуги надаються амбулаторією загальної
практики сімейної медицини (поліклініка) та терапевтичним відділенням
(стаціонар на 50 ліжко-місць).
У 2020 році у селищі запрацювала нова амбулаторія, для якої відвели перший поверх лікарні. Крім кабінетів сімейних лікарів, тут діють денний стаціонар, кімната для щеплень та оглядова. У лабораторії, крім звичайних аналізів, можна зробити експрес-тести на гепатит, діабет, серцево-судинні захворювання та електрокардіограму. Завідує медзакладом Марія Базиляк.
У 2012 році на території лікарні відкрито приватний центр зуболікарських
послуг «Дантист», очолюваний Анатолієм Павловичем Ошурком. Це підприємство (перше приватне на Володимиреччині) стало центром високої стоматологічної культури, діагностики і лікування. Тісно співпрацюючи з науковцями та постачальниками нових технологій і матеріалів, роботу по наданню
зуболікарських послуг воно наближає до європейських стандартів.
У селищі також працюють три аптеки.
Видатні і заслужені люди.
Анатолій Павлович Ошурко – засновник приватного центру зуболікарських послуг у Володимирецькому районі, власник двох патентів на винахід,
автор восьми наукових праць, неодноразовий депутат селищної і районної
рад.
Надія Павлівна Повжик – відома за межами області та України майстриня.
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СІЛЬСЬКІ РАДИ ТА ПІДПОРЯДКОВАНІ ЇМ СЕЛА
АНТОНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село Антонівка (за переписом 2001 року – 1394 мешканці) лежить за
20 кілометрів від районного центру. Сільраді також підпорядковане село
Чаква. Обидва поселення з кожним роком розбудовуються новими однота двоповерховими котеджами і вже майже з’єдналися.
Історія Антонівки нерозривно пов’язана з залізницею. Жителі навколишніх сіл досі називають її не селом, а станцією, бо Антонівка виникла
завдяки прокладеній у кінці ХІХ століття залізниці Київ-Львів.
Перша письмова згадка про Антонівку припадає на 1855 рік. А назву
села народний переказ виводить від імені городецького поміщиказемлевласника Антонія Урбановського, який за провини відселяв непокірних селян у ці місця, на окраїну своїх володінь. З часом тут утворилося ціле поселення.
В Антонівці бере початок найдовша в Європі діюча вузькоколійна залізниця Антонівка-Зарічне протяжністю 106 кілометрів.
СЕЛО АНТОНІВКА
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Сільрада. Антонівську сільраду створено у 1940 році. Проіснувала вона
до липня 1941 року, а відновила роботу вже у повоєнний час. Приміщення
сільради побудували у 1946 році, а наступного року відбулися вибори. Сільським головою обрали Михайла Петровича Бичика, а з 1960-х років сільрадою у різний час керували Яків Трохимович Антосюк, Олена Йосипівна Білинець, Василь Федорович Васін, Володимир Трохимович Вознюк, Віктор
Іванович Свирида, Микола Трохимович Сидорчик, Віктор Степанович Мазан
і Микола Якович Петрук. Останнім часом сільським головою працювала
Олена Гребень.
Господарство. У повоєнний час Антонівка активно розбудовувалася. У
1946 році на окраїні села виросло нове приміщення лісництва. У 1964 році
запрацював лісозаготівельний пункт, при якому з’явилися їдальня, гуртожиток, магазин, пекарня та чотири двоквартирні будинки. Торговельну мережу
розвивало Антонівське споживче товариство. Успішно працювали й інші
господарські об’єкти: локомотивне і вагонне депо на вузькоколійці, нижній
лісосклад, зерносховище, льонозаготівельний пункт, згодом – льонозавод,
консервний цех і цех переробки деревини.
Довгий час Антонівка була важливим залізничним вузлом Львівської залізниці. Через станцію курсували поїзди у різні міста колишнього Радянського
Союзу та до європейських країн. Звідси ж пролягала вузькоколійна вітка до
смт Зарічне. Багато років начальниками залізничної станції працювали І. Д.
Шаповалов, М. М. Устимук, А. Й. Жидецький, Ю. П. Пекарський. Нині на
цій посаді В. А. Кривко. У місцевому депо досі ремонтуються локомотиви і
вагони вузькоколійки. Депо свого часу очолювали Ярков і М. М. Базилюк,
вагонне депо – В. А. Стрижалко. Зараз ним керує О. В. Рибчинський.
Освіта. У 1922 році в селі запрацювала польськомовна початкова школа,
яка проіснувала до 1939 року. На зміну їй у повоєнному 1946 році прийшла
україномовна середня школа, паралельно з якою працювала й вечірня. Шкільні приміщення були пристосованими. В одному з них у роки війни фашисти тримали коней. Але згодом приміщення відремонтували – і чотири класи
прийняли перших учнів. У 1947 році директором школи був Стецюк. У 1955
році школу закінчила перша група випускників, і це були діти з навколишніх
сіл: Городця, Сваринь, Велихова, Ромейок, Нетреби, Цепцевич, Кідер, Хиноч
і Тутович. Упродовж 25 років школу очолювала Надія Мусіївна Шара, сумлінну працю якої відзначено орденом Трудового Червоного Прапора.
У 1991 році в селі побудували нове приміщення школи. Упродовж 20022006 тут знаходився ліцей, а в 2006 році його реорганізували в загальноосвітню школу. У різний час школу очолювали Д. Володченко, Ф. С. Іванов, Н. М.
Толочко, Н. М. Шара, І. В. Войтюк, Г. І. Тарасевич, М. І. Якимович, А. І.
Городний, В. П. Кухоцький, а нині – Т. С. Совгуть.
У 1950-х роках в Антонівці зароджується дошкільна освіта. Спочатку це
були дитячі ясла для малят до трьох років (їх відвідували лише два десятки
дітей). Розміщувались ясла у пристосованій сільській хаті, а перший набір
дошкільнят випав на 1958 рік. У 1963 році стало до ладу нове приміщення

23

дитсадка з ігровою кімнатою, кухнею, їдальнею і верандою. А 1986 рік став
роком третього його народження. Приміщення спорудили коштом Рівненського льонооб'єднання, і цей двоповерховий дитсадок з назвою «Дубок» досі
обслуговує дітвору. Спочатку ним опікувалися льонозавод і його керівник
Клавдія Кирилівна Волосячик, а в 1990 році дитсадок підпорядкували Володимирецькому відділу освіти. У різний час його очолювали Поліна Адамівна
Нікітенко, Олена Йосипівна Білинець, Лідія Григорівна Шмирко, Олександра
Костянтинівна Маліцька, Марія Кузьмівна Бобрик, Валентина Іванівна Бадко,
Людмила Миколаївна Мельник, Тетяна Анатоліївна Білинець, Валентина
Олексіївна Мельник, Ніна Антонівна Троцюк, Катерина Максимівна Лебедюк, Валентина Дмитрівна Лебедєва, а нині – Л. С. Лебедєва.
Медицина. Після війни Антонівська дільнична лікарня розміщувалась у
хаті місцевого ксьондза. Першим її головним лікарем після введення в дію у
1949 році була Віра Матвіївна Шапунова. Згодом медзаклад очолювали
Клавдія Герасимівна Рак, Олексій Улянович Десятник, Микола Миколайович
Серватинський і Жанна Миколаївна Мирончук. У результаті медичної реформи на базі лікарні створено амбулаторію загальної практики сімейної медицини, а завідуючою призначено сімейного лікаря Інну Валеріївну Шершень.
Амбулаторія має кабінет долікарського прийому й оглядовий та процедурний
кабінети. Обслуговує вона майже 10000 населення в Антонівці та навколишніх селах.
Культура. Бібліотеку в Антонівці відкрили у 1946 році. Власне, це була
хата-читальня, що знаходилась у приміщенні клубу. Тут завжди, особливо
вечорами, було людно. Поступово читальня переросла у справжню книгозбірню, а в 1991 році, коли аварійний клуб закрили, її перенесли у приміщення
сільради.
У 2002 році почалася реорганізація бібліотечної мережі, і бібліотеку об'єднали із шкільною в єдину публічно-шкільну бібліотеку з підпорядкуванням
районному відділу культури. Бібліотеку очолила Наталія Володимирівна
Протосовицька, а в 2003 році весь книжковий фонд розмістили у приміщенні
школи. Цього ж року бібліотека одержала два комп’ютери з підключенням до
інтернет-мережі.
Після Великої Вітчизняної війни Антонівка була одним із центрів культурного розвитку на селі. Крім клубу, тут працювала одна з перших у районі
кіноустановка і на всю округу славилися троїсті музики, духовий оркестр та
хорові колективи. А вже на початку ХХІ століття до культурної роботи дедалі більше стала підключатися місцева вузькоколійка. Щороку вона обслуговувала туристів з Німеччини і Голландії, а в серпні 2005 року нею мандрували журналісти провідних газет України й телеканалу УТ-1. З 2010 року на
базі вузькоколійки Антонівка-Зарічне проходив щорічний Етно-тур-фест
«Бурштиновий шлях», в якому брали участь представники всіх сіл і селищ
району та гості з різних куточків України.
Село Антонівка по праву пишається своїми заслуженими людьми. Це зокрема будівельник України, генеральний директор приватного будівельного
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підприємства «Еталон» Володимир Федорович Володченко, радник генерального директора «Хартроненерго», перший заступник головного інженера
ТБ «Київенерго» Микола Васильович Волощук, заступник генерального директора тракторного заводу «Амкадор» (м. Мінськ) Борис Степановиа Мазанов, кандидат фізико-математичних наук Олександр Олексійович Десятник,
начальник пожежної служби міста Санкт-Петербург Микола Андрійович
Ярмошик.
СЕЛО ЧАКВА

За переписом 2001 року у селі проживають 533 чоловіка. За останніми даними їх кількість зросла до 560 осіб. Майже все доросле населення зайняте у
сільському господарстві.
Згідно з історичною довідкою Володимирецького районного державного
архіву колгосп «Більшовик» (с. Чаква Антонівської сільської ради) утворений
у 1950 році, але вже наступного року був приєднаний до колгоспу імені Сталіна (с. Городець). Однак у газеті «Вільне життя» господарство з такою назвою згадується з серпня 1948 року і послідовно пов'язується з селом Антонівка (очевидно, тому, що сільрада – Антонівська).
У листопаді 1958 року бригаду №3 колгоспу імені Сталіна, яка знаходилась у селі Чаква, відокремили, і на її базі утворився радгосп «Володимирецький» – плодорозсадницький радгосп, який, підпорядковуючись Львівському міжобласному тресту овочекартоплярських радгоспів (м. Тернопіль), до
1969 року вирощував саджанці плодових дерев та ягідних кущів.
У 1969 році радгосп реорганізували у м'ясомолочне господарство, і він
перепідпорядковується Ровенському тресту м'ясомолочних радгоспів. Було
побудовано тваринницькі приміщення, зернотік, овочесховище і складські
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приміщення для міндобрив. Це невелике господарство мало 877 гектарів
землі, зокрема 431 гектар ріллі.
У різний час радгосп очолювали Василь Колесник, Петро Іванович Драглюк, Михайло Максимович Левченя, Іван Юхимович Сіроштан, Адам Йосипович Ковальчук та Микола Семенович Тоюнда.
У лютому 1996 року радгосп «Володимирецький» реорганізували в КСП
«Чаква» (голова – Михайло Іванович Жирун), а в лютому 2006 року – в СВК
«Чаква» (голова – Олексій Миколайович Губеня). Державну землю розпаювали, господарство поступово занепало й у 2014 році утримувало лише 88
голів ВРХ.
У 2014 році побудовано дерев’яний міст через річку Горинь.
З 2019 року сільським клубом завідує Н. М. Соловей, а перед нею більше
тридцяти років тут працював В. О. Бульботко. Щороку до Дня села проводиться святковий концерт. Українську народну пісню популяризує фольклорний колектив «Калина».
Село має бібліотеку, якою до 2003 року завідувала О. П. Хомич. Нині у
ній працює Р. О. Шеремет. Книжковий фонд налічує 5100 примірників.
У 1964-1992 роках у селі працював дитсадок, яким завідували Тамара
Сергіївна Драглюк і Віра Дмитрівна Кукла, а з 1993 року малюків із Чакви
обслуговує Антонівський дитсадок.
БАЛАХОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село Балаховичі – центр сільської ради – розташоване за 25 км від
районного центру та за 5 км від залізничної станції Антонівка. У ньому
проживають 634 особи, однак, починаючи з 1990-х років, смертність стала вищою, ніж народжуваність.
Уперше село згадується в 1666 році (за новими даними – у 1577-му).
Тоді воно належало до Чорторийської волості.
Сільраді підпорядковані села Балаховичі, Острів та Маюничі. Покрай них існували хутори Лишня, Копань, Ричиця, Хильок. З приходом
меліорації мешканці Ричиці переселилися до Балахович, а Хильок і Копань поступово з’єдналися з селом.
Сільрада почала діяти у 1940 році і пропрацювала до липня 1941 року. У 1944 році, після звільнення села від німецько-фашистських загарбників, вона відновила свою діяльність.
Сільрада організовувала життя своєї громади, зокрема господарську
та культурну її діяльність.
Сільським головою до 1994 року був Микола Костянтинович Жук, у
1994-2006 роках – Леонід Григорович Тригуба, у 2006-2010-му та 20152020-му – Вадим Васильович Давидюк, у 2010-2015-му – Віктор Васильович Стельмах.
У 2007 році у Балаховичах почали святкувати День села.
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СЕЛО БАЛАХОВИЧІ

Господарство. У 1947 році в селі було створено колгосп «Більшовик».
Згодом, у січні 1951 року, його об'єднали з колгоспом «Ленінський шлях» (с.
Острів), й об'єднане господарство зберегло назву «Більшовик». У 1963 році
колгоспу дано назву «Комуніст», і під цією назвою господарство проіснувало до 1992 року. Колгосп мав 3422 гектари землі, зокрема 1045 – орної, 480 –
меліорованої. Крім м'ясо-молочного тваринництва, він спеціалізувався на
картоплярстві і льонарстві.
7 травня 1993 року колгосп реорганізували в КСП «Нива», а 17 грудня
1999 року – в однойменний СВК.
У 1987-2007 роках господарством керувала Тетяна Андріївна Біднячук, у
2007-2009-му – Валерій Миколайович Серховець, а з 2009 року – Іван Сергійович Дукач.
Нині майже у кожному дворі мають трактор чи автомобіль. Обробіток землі переважно механізований, однак поголів’я ВРХ зменшилось у кілька
разів. Зароджуються і нові сільські промисли. Ігор Коц, колишній заробітчанин, у 2020 році відкрив молочну ферму. Кластер «Натуральне молоко» ТОВ
«Укрмілкінвест», крім безвідсоткового кредиту, надав йому стартовий капітал на оренду і реконструкцію приміщення та закупівлю корів. Сім’я Василя
та Людмили Нестеруків на власній міні-фермі розводить курей, сім’я Ігоря та
Ніни Коців – гусей, а сім’я Аркадія і Тетяни Серховців – корів. Олександр
Ярошик та Олександр Семенов виготовляють столярні вироби.
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Освіта. За переказами старожилів, у 1930-х роках школа знаходилась у
хаті-пустці, в якій раніше проживали Ткачі. Дітей навчала вчителька-полька,
і ці заняття оплачувалися селянами. По-справжньому школа-семирічка запрацювала вже за радянської влади. До Великої Вітчизняної війни вона знаходилась у хаті Лукерії Шкуратчик, а в 1945 році відновила роботу. У 19461954 роках її очолював Федір Микитович Горопацький, у 1979-1997-му –
Альміра Миколаївна Ткачук, а з 1997 року – Микола Степанович Юсько.
Усіх педагогічних працівників 24, однак при такій же їх кількості у середині
1970-х років учнів було майже 400, тепер – 96. Нинішнє приміщенні побудували у 1964 році.
У 2008 році відновлено роботу дошкільного навчального закладу. У 2012
році його реконструювали, і нині разом зі школою він належить до Балаховицького НВК.
Культура. Балаховицький сільський клуб побудований у 1967 році. Завідуюча клубом Давидюк Надія Василівна на займаній посаді працює з 1981
року. При клубі діють фольклорний колектив «Оберіг», аматорський вокальний жіночий ансамбль «Намисто», вокальний гурт «Перевесло» та гурток
декоративно-прикладного мистецтва. У 2012 році ансамблю «Намисто» присвоєно звання «народний». Колективи беруть участь у районних та обласних
концертах, фестивалях, творчих звітах художньої самодіяльності.
Історія Балаховицької сільської бібліотеки починається з 1950 року.
З серпня 1976-го по серпень 2015 року бібліотекою завідувала Любов Мусіївна Пешко. За ці роки сталося кілька реорганізацій. У 1979 році, з утворенням централізованої бібліотечної системи, Балаховицька бібліотека стала її
філіалом №19. У 1998 році, після ліквідації Острівської сільської бібліотеки,
всю літературу перенесено в Балаховицьку бібліотеку, а приміщення розширено за рахунок клубного фойє. У 2002 році шкільна і сільська бібліотеки
об’єдналися в єдину публічно-шкільну бібліотеку. З вересня 2015 року нею
завідує Людмила Олексіївна Водько. Балаховицька ПШБ розміщується у
двох приміщеннях (при клубі та школі), нараховує майже 12000 примірників
різноманітної літератури й обслуговує майже 400 читачів.
Бібліотека бере активну участь у житті сільської громади. Вона займається інноваційною діяльністю і бере участь у різноманітних заходах з нагоди
державних та професійних свят. У бібліотеці діє музейна експозиція «Скарби
бабусиної скрині».
Сільська футбольна команда «Нива» – неодноразовий переможець та призер першості району.
У роки Другої світової війни 124 жителі боролися проти нацистів на фронті. З них 78 – загинули, 46 – нагороджені бойовими відзнаками.
Святослав Степанович Ігнатюк (1945 р.н.) – майстер спорту Радянського
Союзу (1975 р.) та чемпіон Радянського Союзу (1974 р.).
Кудрик Анатолій Порфирович (1965 р.н.) – кандидат сільськогосподарських наук (2001 р.), доцент кафедри геодезії та землеустрою Житомирського
національного агроекологічного університету, автор 50 наукових праць.
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Тригуба Анатолій Миколайович (1976 р.н.) – доцент, завідувач кафедри
інформаційних систем та технологій.
Мазур (Бабік) Наталія Петрівна (1983 р.н.) – доктор сільськогосподарських наук (2019 р.), автор і співавтор понад 100 наукових праць.
Юсько Володимир Миколайович (1955 р.н.) – військовий пенсіонер, полковник, колишній заступник командира 26-ї артилерійської дивізії з озброєння - начальник технічної частини.
Марія Власівна Ярошик (1934 р.н.) – знавець народної пісні, майстринявишивальниця.
У селі побудовані Свято-Духівський храм (1998 р.) та храм Віри, Надії,
Любові і матері їхньої Софії (1998 р.).
У 2007 році у Балаховичах почали святкувати День села.
СЕЛО ОСТРІВ

Перша писемна згадка про село датується 1577 роком.
У 1906 році в селі було 35 дворів і 312 мешканців, а у переписі 2001 року
вказується 282 мешканці.
Острівську сільраду створено у 1940 році на базі тимчасового виконавчого комітету. Після війни 1941-1945 років вона відновила свою діяльність, а в
1954 році, під час укрупнення, була приєднана до Балаховицької сільради.
До 1936 року Острівська школа працювала по сільських хатах, а в 1936
році з’явилося нове шкільне приміщення, яке власним коштом збудував місцевий житель Івко Кузьмич Веремчук. Ця чотирикласна школа була польськомовною, завідувала нею Антоніна Пронішівна. З приходом радянської
влади навчання переведено на українську мову.
Село мало бібліотеку, але в 1998 році її закрили.
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Житель села Іван Сергійович Килюшик за форсування річки Одер був
удостоєний звання Героя Радянського Союзу, однак згодом через перебування в УПА цього звання його позбавили.
СЕЛО МАЮНИЧІ

У 1906 році в Маюничах нараховувалося 15 дворів та 171 мешканець, а за
переписом 2001 року – 127 мешканців.
У довоєнний період діти вчилися по сільських хатах.
28 червня 2013 року в селі відкрито капличку святої ікони Почаївської
Божої матері.
БЕРЕСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село Берестівка розташоване за 10 кілометрів від районного центру і
за 2 кілометри від траси Володимирець-Вараш. У 1996 році в селі проживали 895 жителів, а за переписом 2001 року їх чисельність становила 874
особи. Нині – 1006 осіб.
Уперше писемно село згадується у 1855 році під назвою Луписуки (за
новими даними – у 1679 році). Земля навколо нього належала графу
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Красницькому. Граф проживав у Польщі, а в Луписуках тримав управителя-поляка. В урочищі Липина розміщувався панський маєток, від
якого нині лишилися поодинокі старі липи.
У 1939 році в селі створено сільраду, яка проіснувала до липня 1941
року. Сільрада відновила роботу вже після війни (за деякими даними – у
1947 році).
У 1946 році село Луписуки перейменовано у Берестівку.
Після укрупнення сільрад Берестівську сільраду у 1954 році підпорядковано Довговільській, а втретє сільрада відновилася в лютому 1991
року.
Сільраді підпорядковані два села: Берестівка й Острівці.
СЕЛО БЕРЕСТІВКА

Господарство. У серпні 1948 року в селі утворився колгосп імені Жданова, який 23 лютого 1959 року об'єднався з колгоспами імені Карла Маркса (с.
Довговоля) та імені 31 річниці Жовтня (с. Острівці). На базі цих трьох господарств утворився колгосп імені Жданова з центральною садибою у селі Довговоля.
У 1966 році села Берестівка й Острівці від'єдналися від колгоспу імені
Жданова й утворили власний колгосп імені ХХІІІ партз'їзду. Колгосп мав дві
рільничі бригади, а також тваринницьку і тракторну. 29 лютого 1992 року він
був перейменований у колгосп «Промінь», у 1996 році – реорганізований в
КСП «Промінь», а в 2000 році – в однойменний СВК. Засновниками СВК
були Ю. В. Прокопчук, О. І. Сорока, П. І. Карпач. Під керівництвом Ю. В.
Прокопчука кооператив процвітав, і жителі сіл Берестівка й Острівці мали в

31

ньому роботу. При господарстві існували дитсадок і футбольна команда
«Промінь». Тісний шефський зв'язок підтримувався зі школою.
У 1993-1996 роках відбулося розпаювання земель – і 17.01.2012 року
останнього працівника кооперативу розрахували. Майно розпаювали між
працівниками – і тваринницькі приміщення, млин, амбар, молокоприймальний пункт, гаражі тракторної бригади були розібрані. Залишилося приміщення контори, яке відділ освіти викупив під школу. Втративши роботу, люди
зайнялися домашнім господарством та їздять на заробітки.
Освіта. З грудня 1975 року місцеву школу очолює Галина Наумівна Дацька. Педагогічний колектив становить 20 чоловік; у школі навчаються близько 200 учнів. Школа пишається своїми випускниками Ігорем Петровичем
Козодоєм, який став відомим мікробіологом у США, і Петром Романчуком,
відомим кардіологом, кандидатом медичних наук, який проживає у Самарській губернії (Росія).
Культура. Будинок культури збудований у 1984 році. У ньому також
знаходяться бібліотека і поштове відділення. У 1999 році відключили від
опалення, воно погіршується, а керівники надовго не затримуються. Створений у 1990-х роках естрадний ансамбль «Полісяночка» проіснував лише два
роки. Семеро юних вокалісток разом зі своїм керівником Василем Трохимовичем Романчуком побували в Голландії, де вражали місцевих жителів своїми виступами. У різний час Будинком культури керували В. Т. Романчук, А.
М. Харковець, В. П. Герасимчук, В. В. Козодой, П. Карпач.
На другому поверсі Будинку культури знаходиться бібліотека. У 2002 році, після реорганізації, вона стала публічно-шкільною. Бібліотекарями працювали Г. К. Карпач, Г. Романчук, Н. М. Бедик, О. І. Власова, Р. М. Кужель,
Н. В. Федорчук. Книжковий фонд становить 11000 примірників. Читачів –
434. 28 серпня у Берестівці проводиться День села.
Оскільки жителі належать до двох віросповідань (православні та
п’ятидесятники), у селі збудовано Дім молитви і розпочато будівництво
православного храму.
СЕЛО ОСТРІВЦІ
За переказами, у давнину на острівках серед боліт поселилися кілька
прийшлих чоловік. З часом їх побільшало, і поступово виникло село, яке
назвали Острівцями.
Сільрада в селі запрацювала у 1939 році, а після Великої Вітчизняної війни вона відновилась у 1947 році. У листопаді 1948 року в селі створили колгосп імені Щорса, однак, згідно з публікаціями в газеті «Вільне життя», у
кінці 1948 року створено й острівецький колгосп імені 31 річниці Жовтня. 23
лютого 1959 року він об'єднався з колгоспами імені Карла Маркса (с. Довговоля) та імені Жданова (с. Берестівка). На базі цих трьох господарств утворено колгосп імені Жданова з центром у селі Довговоля.
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У 1966 році колгосп імені Жданова був розукрупнений і Берестівка та Острівці, відділившись, утворили власний колгосп імені ХХІІІ партз'їзду, який
29 лютого 1992 року господарство вирішили перейменувати у колгоп «Промінь».
Село підпорядковане Берестівській сільраді, яку створено у 1991 році.
У 1906 році село входило до Володимирецької волості Луцького повіту Волинської губернії і в його 29 дворах проживало 233 мешканці. У 1996 році
мешканців було 406, а за переписом 2001 року – 394. Нині – 398 осіб.
У селі є чотирикласна школа, клуб, фельдшерсько-акушерський пункт, історично-архітектурна пам’ятка – церква Івана Богослова, збудована у 1868
році (це засвідчують написи, вилиті на п’ятьох церковних дзвонах). Імена
талановитих зодчих невідомі, але створене ними дерев’яне диво збереглося
до цього часу. У каплиці поблизу Іоанно-Богословської церкви знайдено
комплекс ікон, які передані в музей. За стильовими ознаками ікони належать
до кінця ХVІІ століття.
При клубі жителька села Любов Григорівна Музика створила фольклорний колектив «Родина», який у 1991 році отримав звання народного. Цей
колектив – учасник телепередач «Світлиця», «Сонячні кларнети» і радіопередачі «Золоті ключі». Його виступи відбувалися в Рівному, Дубно, Корці,
Луцьку, Острозі, Сарнах, Вараші, Володимирці, а також у сусідній Білорусії.
У 2020 році колектив відзначив своє 30-річчя.
В Острівцях 9 жовтня проводиться День села.
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БІЛЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
У мальовничому куточку на півночі Володимирецького району розкинулося село Біле. Старожили розповідали, що назву воно отримало від
великої кількості білого піску, «білого» озера серед темного лісу та великої кількості білої пухівки у навколишніх болотах.
Перша письмова згадка про село датується 1561 роком, тому село –
одне з найдавніших в районі. Ось як описала його письменниця Ванда
Василевська, яка побувала тут у 1937 році: «Село Біле лежало на піщаному пагорбі. Важко добитися врожаю на неродючих ґрунтах. Сохне
кинуте у землю зерно, кволі миршаві виростають колоски. А потім ще
град вибиває до пня те, чого не встигли зв’ялити пісний пісок, ґрунт,
палюча спека, весняний приморозок. Село Біле не збере цього року ні
хліба, ні картоплі…»
Село знаходиться за 32 кілометри від райцентру. Тут розміщена станція вузькоколійної залізниці. На початку 1970-х років тут нараховувалося 249 дворів та 1192 мешканці. За переписом 2001 року жителів стало
754, а у 2008 році – 690. У січні 2020 року в селі проживали 719 осіб.
Сільрада утворилась у 1940 році і діяла по липень 1941 року. Після
звільнення села від німецько-фашистських загарбників вона відновила
діяльність.
5 лютого 1965 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР
Біленську сільраду з Дубровицького району передано до складу Володимирецького району. Тоді ж почалося будівництво існуючого приміщення
сільради. Першим сільським головою у цьому приміщенні був Димар
Володимир Гнатович. Потім сільраду очолювали Федосій Йосипович
Гук, Галина Максимівна Савенко, Валентина Степанівна Мороченець,
Віктор Олександрович Підвишенний та інші. У 1990-1998 рр. головою
сільради працювала Лідія Антонівна Секан, у 1998-2006-му – Федір Сарафонович Савсюк, у 2006-2010-му – Олександр Іванович Новак, у 20102020-му – Олександр Сарафонович Блищик.
Сільраді підпорядковувалися села Біле, Малі Телковичі та Новосілки. Нині Біле належить до Володимирецької ОТГ Вараського району
Рівненської області.
СЕЛО БІЛЕ
Розташування. Навіть далеко за межами району знають славнозвісну вузькоколійну залізницю Антонівка-Зарічне. Славнозвісна «кукушка», як її
називають поліщуки, невіддільна від їхнього світосприйняття і супроводжує
їх від народження до смерті. Вона здається їм чимось невід’ємним і буденним. Для них це транспортна артерія. А чудом її називають ті, що вперше
сідають у маленькі вагончики на станції Антонівка і виходять із «поліського
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трамваю» аж через 106 кілометрів на станції Зарічне. Ця залізниця проходить
і через село Біле, і довгий час вона була чи не єдиним транспортом, що доставляв селян до райцентру та залізничної станції Антонівка. Жителі Білого,
особливо молодь, звично зустрічали і проводжали «поїздок», і з ним, з розписом його руху, ув’язувалося все їхнє життя: сніданок, обід і вечеря, початок і
кінець весілля, навіть проводи в останню путь.
Господарство. У 1966 році на базі Великотелковицького підсобного господарства був утворений радгосп «Більський», який до січня 1984 року належав до Ровенського тресту м'ясомолочних радгоспів. У 1984 році господарство перейшло до Володимирецького РАПО. Центральна садиба радгоспу знаходилась у селі Великі Телковичі, а в Білому розміщувався відділок радгоспу
з м'ясомолочним виробництвом.
У листопаді 1996 року радгосп реорганізували в КСП «Стир», а в лютому
2000 року на базі КСП «Стир» виник СВК «Мрія». Цей кооператив проіснував недовго – і зрештою в господарстві залишилась одна ферма з кількома
бичками. Отримавши у власність землю, місцеві сельчани трудяться на ній.
Важливу роль у житті села відіграє Біленське лісництво Володимирецького лісгоспу. На жаль, лісничий і лісники часто мінялися, штат робітників
зменшився, і в селі зросло безробіття. Найбільше пропрацював на посаді
лісничого Володимир Федорович Ткачук.
Відділення поштового зв’язку у 1966-1996 роках очолювала Марія Пилипівна Лосінець, а з 1996 року на цій посаді Галина Миколаївна Шершень.
Якщо раніше відділення працювало весь тиждень, то нині – лише чотири дні.
Крім Білого, після закриття Малотелковицького поштового відділення ним
обслуговується й населення Малих Телкович та Новосілок.
Село мало власну пекарню, але вона перестала працювати.
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Освіта. У 1950-х роках в селі Білому діяла семирічна школа. Вона знаходилась у старому приміщенні колишньої попівської хати. Школа була невеликою – три класні кімнати і вчительська, тож дітей навчали і в селянських
хатах. У 1956 році директором школи призначили Федора Івановича Пожарського, старанням якого у 1957 році почалося будівництво нової школи. У
1959 році одна класна кімната була готова, і 1 вересня її зайняли школярі. З
часом школу добудували, але в ній часто мінялися директори. Це були
Мар’ян Володимирович Дорошкевич, Михайло Андрійович Малий, Володимир Савич Сулима, Василь Адамович Веремій, Олексій Семенович Шершень, Олексій Максимович Удод, Борис Пилипович Купчишин.
У 1966 році школа стала середньою. Перший її директор – М. А. Малий, а
в 1968 році школа провела перших випускників. За директорування Б. П.
Купчишина побудували пришкільний інтернат.
У 1976 році директором школи призначили Миколу Михайловича Гордійчука, який працював впродовж 14 років.
У 1990 році школу очолив Василь Іванович Жданюк – і пропрацював директором до вересня 2020 року. 30 років він віддав школі, колективу, дітям, і
школа завдячує йому спортивним і тенісним залами, торфосховищем і гаражем для автобуса. Зроблено комп'ютерний клас, збудовано внутрішні санвузли, прокладено бруківку на пришкільній території та між навчальними корпусами, споруджено дитячий майданчик на шкільному подвір’ї, розгорнув
роботу шкільний музей.
Культура. Біле входить у перелік туристичних маршрутів Володимиреччини. Через село пролягає екскурсійний маршрут Володимирець-Біле вузькоколійної залізниці Антонівка-Зарічне. Поблизу села знаходяться незвичайне
за своєю структурою озеро, таємниче урочище Хрести й унікальний дерев’яний залізничний міст.
У післявоєнні часи бібліотекою слугувала старенька хата-читальня з невеликим книжковим фондом. Першим її бібліотекарем до 1969 року працювала
Галина Максимівна Савенко. Коли у 1966-1967 роках побудували нове приміщення клубу, книги перенесли в одну з його кімнат, а згодом – у новозбудоване приміщення сільради.
У 1969-1971 роках бібліотеку очолювала Лідія Василівна Жогло. На той
час у селі ще не було електричного світла, й обслуговування здійснювалося
при трьох гасових лампах. У 1971 році бібліотеку електрифікували й телефонізували.
У 1971-1981 роках бібліотекарем працювала Галина Пантелеймонівна Лосінець (Савсюк), а в 1980-1981 роках тут було вже дві працівниці: завідуюча
Галина Максимівна Савенко і бібліотекар Г. П. Савсюк. У 1981-1984 роках у
бібліотеці працює Г. М. Савенко, у 1984-1985-му – Надія Яківна Лосінець
(Манзик), а в 1985-му – Надія Прокопівна Сотрута. З 1988 року, не рахуючи
кількох тимчасових працівників, бібліотекою завідує Ольга Антонівна Блищик.
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Нині публічно-шкільна бібліотека знаходиться у двох приміщеннях: у
школі та сільраді. У фондах – 23577 книг, брошур та підручників; придбано і
підключено до інтернету комп’ютер. У 2012 році при бібліотеці створено
музейну експозицію «Етнопобут». Регіональна специфіка українського національного одягу. Старовинні рецепти приготування їжі на Поліссі».
На межі 1950-1960-х років побудовано клуб, який очолив Федір Йосипович Гук. Кіномеханіком (а згодом і завклубом) тривалий час був Михайло
Сарафонович Савсюк. Багато років завідувала клубом і Ніна Федотівна Конюк. Кілька завідуючих змінились у 1991-2020 роках, а з 2020 року на цій
посаді Олена Степанівна Савсюк.
При клубі створено фольклорний колектив «Журавка» і проводиться сільський фестиваль «Запрошуємо на гостину у Біленську родину».
Медицина. З 1975 року в селі діє фельдшерсько-акушерський пункт, в
якому багато років працювали Любов Яківна Літвінчук, Марія Артемівна
Лосінець (Федорчук) і Олександр Володимирович Касюдик. Нині фельдшером працює Ілона Василівна Козлюк.
Духовність. Церкву в селі було зруйновано у 1970-х роках. У часи незалежності на її місці виросла Свято-Михайлівська церква УПЦ. Перше святкове богослужіння відбулося 21 листопада 2012 року, а сама церква – зразок
великої майстерності поліських будівничих. Настоятель храму – отець Віталій Хомич.
У селі виникла і релігійна громада Свято-Михайлівської парафії Рівненської єпархії УПЦ КП (перше святкове богослужіння відбулося 21 листопада
2013 року). Рішення побудувати церкву пов’язане з отцем Тарасом Кобзяком,
який проводив богослужіння в орендованому приміщенні. З 2009 року богослужіння проводить отець Олександр Іллюк, який ініціював будівництво
церкви.
Село пишається своїм земляком Василем Івановичем Лосінцем. Восени
1943 року 19-річним юнаком він став партизаном окремого кінного партизанського загону імені Будьонного (командир Яковлєв). Воював у Брянських
лісах – знищував німецьких загарбників, підривав фашистські поїзди, зривав
мости, брав участь у визволенні міст Цумань, Деражне, Клевань. У 1944 році
добровольцем пішов на фронт. Сержант Василь Лосінець, командуючи окремим відділенням, через Білорусь та Польщу з боями дійшов до Німеччини. 15
січня 1945 року він повернувся додому інвалідом ІІ групи. Нагороджений
орденом «Красная звезда», медалями «За бойові заслуги», «За відвагу» та
багатьма ювілейними (усього – 22 медалі).
Більше 80 жителів села пішли добровольцями на фронт. Інші допомагали
партизанським загонам та з’єднанням.
СЕЛО МАЛІ ТЕЛКОВИЧІ
Село Малі Телковичі розташоване на правому березі річки Стир і віддале-
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не від Володимирця на 39 кілометрів.
Перша писемна згадка про село датується 1622 роком. За переписом населення 2001 року тут мешкало 299 осіб. Малі Телковичі – крайній північний
населений пункт Володимирецького району.
У 1993 році радгосп «Біленський» реорганізували в СВК «Стир». У Новосілках було його відділення, але в 2009 році його закрили.
Довгий час у селі працювало відділення зв’язку (завідуюча – А. П. Сильман), але в 2016 році його приєднали до Біленського ВПЗ.
У 1970-1992 роках директором школи був Борис Миколайович Ференцов,
у 1992-2003-му – Петро Іванович Саковець, у 2003-2014-му – Галина Сильвестрівна Тверда.
У 1995 році середню школу реорганізували в загальноосвітню школу IIII ступенів. Цього ж року запрацювала типова шкільна їдальня. А в 2012 році
Малотелковицька ЗОШ стала Малотелковицьким НВК – при ній відкрили
дитсадок «Сонечко», яким завідує Світлана Федорівна Шершень.
З 2014 року школу очолює Ананій Адамович Проневич. У ній – 17 учителів і 67 учнів. У 2002 році при школі відкрито музей історії села, в якому
експонуються старовинні речі, давній одяг та вироби сільських умільців.
У 1961 році побудовано приміщення клубу та бібліотеки (з 1991 року завклубом – Марія Степанівна Палій). При клубі діє фолькльорний жіночий
колектив «Мальовниче Полісся».
У 2002 році шкільну і сільську бібліотеки об’єднали в єдину публічношкільну бібліотеку. Розміщена вона у двох приміщеннях: у школі та в клубі. З
1991 року бібліотекарем працює Ніна Василівна Тутевич. У бібліотеці 11195
примірників книг.
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З 2002 року бібліотека, клуб і школа належать до Біленського культурнодозвіллєвого комплексу.
У селі споруджено обеліск із викарбуваними прізвищами 60 полеглих у
роки війни односельчан. Четверо жителів села виконували інтернаціональний
обов’язок в Афганістані. Один із них, Володимир Ростиславович Сильман,
загинув і посмертно нагороджений орденом «Червона Зірка», його ім’ям
названо вулицю в селі.
Приміщення церкви у 1981 році розібрали. У 1990 році на її місці збудували каплицю, а в 1995 році почалося будівництво церкви Різдва Пресвятої
Богородиці Української Православної Церкви. Побудовано її коштом жителів
сіл Малі Телковичі та Новосілки. З 2002 року в селі існує церква Християн
Віри Євангельської.
Жителів Малих Телкович і Новосілок обслуговує Малотелковицький фельшерсько-акушерський пункт. У 1991-2002 роках ним завідувала Ніна Дмитрівна Новак. Тепер у ньому працюють Вікторія Олександрівна Мушик та
Наталія Григорівна Наконечна.

СЕЛО НОВОСІЛКИ

Село Новосілки розташоване на правому березі нижньої течії річки Стир і
знаходиться за 39 кілометрів від Володимирця. Воно було підпорядковане
Біленській сільській раді.
Перша писемна згадка про село датується 1540 роком. За переписом населення 2001 року тут мешкало 313 осіб. Нині в селі нараховується 112 дворів,
у яких проживають 270 чоловік.
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БІЛЬСЬКОВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Перша письмова згадка про село Більська Воля датована 1629 роком.
За даними професора Олександра Цинкаловського, у кінці XIX століття
тут було 229 будинків і 1329 жителів. Село мало церкву, млин, школу і
гуральню. Згідно з переписом 1811 року у Більській Волі було 1535 жителів.
Село мало волость, однокласну школу, фельдшерський пункт, дві
крамниці, горілчану крамницю, водяний млин. У 1920-1930-х роках тут
знаходились гміна, поліцейський відділок (постерунок), чотирикласна
польська школа, магазин «Разем» і ряд єврейських крамниць. Була ще
дерев’яна православна церква і невелика католицька каплиця.
Під час Першої світової війни село було прифронтовим, однак найзапекліші бої відбувалися за 5-10 км під Вулькою Галузійською (нині Березино).
Землю у 1920 році придбали пани Мікулічі і володіли нею до 1939 року. Панський маєток знаходився там, де з часом розмістилася лікарня, а
зараз – амбулаторія.
У липні 1941 року Більську Волю окупували фашисти. Німецькі літаки бомбили село, і найкращі його будівлі були знищені, зокрема й церква. У роки німецько-радянської війни 333 жителі пішли на фронт, а 56 –
у партизанські з'єднання Бегми, Ковпака, Федорова. З весни 1943 року в
селі діяла підпільна антифашистська організація. 172 чоловіка не повернулися з війни.
Згідно з Книгою пам’яті і слави Волині 176 мешканців села перебували в УПА.
СЕЛО БІЛЬСЬКА ВОЛЯ
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Село лежить за 35 кілометрів від райцентру і за 24 кілометри від залізничної станції Рафалівка.
Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 1 січня 1940 року
було створено два райони: Володимирецький (з Володимирецької волості) і
Рафалівський (з Більсько-Вольської і Рафалівської волостей Сарненського
повіту). Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 4 січня 1965
року до Більськовільської сільради були віднесені Березинська і Рудківська
сільради.
Як свідчить документ 1578 року, у ХVI столітті Більська Воля була великим поселенням і мала 779 дворів і 1329 мешканців. А вже у кінці ХІХ століття, за даними професора Олександра Цинкаловського, тут було 229 будинків і 1329 жителів, церква, школа, млин і гуральня. За переписом 1911 року в
селі – 1535 жителів, волость, однокласна школа, дві крамниці, водяний млин.
У 1920-1930-х роках, за даними В. Левандовського, у селі понад 80 будинків і близько 400 жителів, гміна, поліцейський відділок, чотирикласна польська школа, магазин «Разем», кілька єврейських крамниць (зокрема кошерна), православна церква і католицька каплиця.
Господарська діяльність. Більсько-Вільська сільрада утворена в 1940
році і діяла по липень 1941 року. Після визволення села з фашистської окупації її діяльність відновилась у 1944 році. Оскільки у приміщенні колишньої
волості розмістилася школа, після війни сільрада «кочувала» по селянських
хатах (у Рудніка й Оверка Купріянова).
Станом на червень 1945 року Більсько-Вольській сільраді підпорядковувалися село Більська Воля та хутори Залядин, Погибле і Кругле. Згодом це
були села Більська Воля, Березино, Кругле і Рудка. А на кінець 2020 року –
села Більська Воля (1391 мешканець), Кругле (390), Рудка (556), Березино
(169) і хутір Залядино (458). Загальна кількість жителів сільської ради на
жовтень 2020 року становила 2964 особи.
Що цікаво, Більська Воля плавно переходить у Кругле, тому чіткої межі
між селами немає. А хутір Залядино за кількістю жителів хоч і перевищує
села Кругле та Березино, однак залишається хутором. Більська Воля мала
власний аероропорт, з якого у напрямку Володимирця, Степаня й Рівного
шість разів на день курсував «кукурузник».
У різний час сільрадою керували Михайло Лебедюк, Павло Харитонович
Турик, Степан Михайлович Романік, Броніслав Миколайович Василевський,
Михайло Потапович Кньовець, Іван Єрофійович Симха, Марія Кузьмівна
Стрижеус, Петро Степанович Мушик, Олексій Степанович Коваль, Сергій
Сергійович Жмурак, Олексій Вікторович Терещук.
У 1949 році в селі утворено колгосп імені Ватутіна. 5 лютого 1955 року
рішенням загальних зборів колгоспників до колгоспу вирішено приєднати
колгосп імені Щорса (с. Рудка), а в 1957 році – колгосп «Перемога» (с. Березино). Ще одним рішенням, від 24 лютого 1959 року, колгосп одержав назву
імені Карла Маркса.
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Спочатку мало хто бажав вступати до колгоспу, адже все нажите (коні,
корови, вози) усуспільнювалось. За словами старожилів, до 1960-х років
працювалося в колгоспі тяжко. А вже у 1970-1980-х роках господарство сягнуло найбільшого розвитку, масово вирощували льон, картоплю, кукурудзу,
зернові, капусту, огірки.
У листопаді 1992 року колгосп імені Карла Маркса реорганізували у КСП
«Біле озеро», а в грудні 1999 року на основі КСП утворилися два сільгоспкооперативи: СВК «Біле озеро» (голова Анатолій Броніславович Василевський) і СВК «Прогрес» (голова Леонід Антонович Кньовець). Невдовзі, на
початку 2000-х років, обидва вони (один – через 9 років, другий – через 6)
розпались, а працівники стали безробітними. Почалося масове будівництво
теплиць для вирощування огірків. Тепер їх – близько 250.
У 1960-х роках в селі побудували пекарню. Випечений у ній хліб славився
по всьому Застир’ю і далеко за його межами. Хлібина «Обойного» коштувала
13 копійок, «Забайкальського» – 15, «Житнього» – 16, а з борошна І сорту –
18.
Соціальна сфера. У 1949 році в будинку, де колись жила панська прислуга, розмістилась амбулаторія. У 1953 році замість неї відкрилася лікарня,
збудована на фундаменті колишнього панського будинку, а в 1997 році –
відділення швидкої допомоги (через відсутність транспорту цього ж року
його закрили). Першим головним лікарем призначили Марію Пилипівну
Борисевич, а першими медсестрами працювали Тетяна Пилипівна Майдан і
Марія Передерій. У лікарні працювали терапевтичне, пологове і дитяче відділення, діяли рентген-кабінет, бактеріологічна і клінічна лабораторії та молочна кухня, проводилися хірургічні операції і приймалися пологи.
У різний час лікарню очолювали Анатолій Володимирович Скальной,
Іван Іванович Крупник, Федір Володимирович Клімончук, Петро Андрійович
Іванюк, Володимир Мусійович Ковальчук, Володимир Дмитрович Герега і
Світлана Миколаївна Герега. Тут обслуговувалися жителі сіл Мульчиці, Озерці, Рудка, Березино, Собіщиці, Серхів і Галузія. Медикаментами лікарня
забезпечувалася з місцевої аптеки.
1 червня 2011 року лікарню реорганізували в амбулаторію з фельдшерсько-терапевтичним, акушерським, стоматологічним кабінетами, лабораторією
і відділенням швидкої допомоги. У 2013 році АЗПСМ очолила Фіона Юріївна Уманець.
Протягом існування села життя простих людей було тяжким. Нині завдяки механізації живеться краще. Про це свідчать добротні котеджі, іномарки,
інша техніка. У селі багато крамниць і кафе.
Освіта і культура. Школа у Більській Волі була і за царя, і в часи польського панування. У 1920-1930-х роках вона була польською чотирикласною і в
ній зазвичай навчалися діти заможних поляків та євреїв. Народна пам'ять
зберегла імена окремих учителів: директора Гумського, вчителя співів і малювання Кортилевського, вчителя Закону Божого священника Малеша.
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Після Другої світової війни школа розмістилась у простій сільській хаті, і
першим її директором була Катерина Кирилівна Довга. Це була єдина на
Застир’ї школа, тож сюди ходили учні з Мульчиць, Озерець, Серхова, Галузії,
Собіщиць, Березино, Рудки і Старої Рафалівки. Навчання проходило ще у
польських будівлях, але в 1993 році почалось, а у 1996 році завершилося
будівництво нової школи на 689 місць.
У 2012 році частину школи реконструювали. Там розмістився дитсадок на
40 місць, а приміщення колишнього дитсадка вирішили реконструювати під
амбулаторію.
У різний час школу очолювали Варвара Іллівна Гайдай, Олександр Григорович Литвинчук, Василь Юхимович Дроздов, Віктор Дмитрович Бадовський, Ніна Карпівна Гера, Микола Мефодійович Філонич, Броніслав Станіславович Курята, Ніна Олексіївна Яцишина, Катерина Юхимівна Шмиголь, Микола Степанович Асауленко, Надія Антонівна Кречик та Світлана Володимирівна Бурачик.
Сільська бібліотека вперше відчинила двері у 1948 році. Книги знаходились у селянській хаті (хата Кулини), і було їх небагато. Першою бібліотекаркою стала Ольга Юхимівна Клімук. Згодом бібліотеку перемістили до сільського клубу, а бібліотекарем стала випускниця Дубнівського культосвітнього училища Марія Романівна Устимчик. Понад сорок років (1954-1997) віддала вона цій роботі, і при ній бiблiотека остаточно «прописалася» в Будинку
культури. Книжковий фонд зріс до 14000 примірників художньої, науковопопулярної, суспільно-політичної та дитячої літератури. Покращилась і матеріально-технічна база. Придбали телевізор, програвач, магнітофон. Встановили телефон. А пiсля виходу Марiї Романiвни у 1993 роцi на заслужений
вiдпочинок бiблiотеку очолила її донька Зоя Iванiвна Кньовець, яка, як i мама, закiнчила Дубнiвське культосвітнє училище. Тоді ж у бiблiотеку прийшла
випускниця цього училища Марiя Володимирiвна Ковтунiк, i працiвникiв
стало двоє.
1990-ті роки – найтяжчі в icторiї бібліотеки. Майже припиняється надходження нової лiтератури і перiодики. Бiблiотекарi працюють на 0,5 і 0,25
посадового окладу. Але з об'єднанням у 2002 роцi сiльської i шкiльної бібліотек починається новий перiод становлення i розвитку бiблiотечної роботи.
Публiчно-шкiльну бiблiотеку очолив випускник Рiвненського державного
iнституту культури Володимир Iванович Черевач. Знову надходять новинки
лiтератури, твори на електронних носіях і перioдичнi видання, для поповнення книжкового фонду у бiблiотецi запроваджуються платнi послуги.
З листопада 2002 року бiблiотека входить до Бiльськовiльського культурно-дозвiллєвого комплексу, в якому також Будинок культури, школа, сiльрада і церква.
При Будинку культури діє аматорський колектив «Журавлина», а при бібліотеці – клуб за інтересами «Господарочка». Три бібліотечні комплекти
комп’ютерного обладнання підключені до інтернету.
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Гордість села. Під час Другої Світової війни сім’я Петра Кречика переховувала від нацистів і врятувала кілька єврейських родин. 13 лютого 2005
року уряд Ізраїлю присвоїв Петру і Марті Кречикам званням «Праведник
народів світу».
Нелегка доля судилася Марії Павлівні Яцко. Молодою дівчиною фашисти
вивезли її на роботу в Німеччину. Після війни повернувшись на Батьківщину,
аж до виходу на пенсію працювала вчителькою. Її донині згадують вдячні
учні.
Назавжди у пам’яті сельчан залишиться і вчителька Лідія Іванівна Клімук.
Вона навчила грамоти тисячі місцевих дітей, і називали вчителем від Бога.
Пам’ятні місця. Неподалік сільської амбулаторії зберігся флігель панської садиби, а сама амбулаторія (раніше – дільнична лікарня) розміщена на
фундаменті маєтку пана Мікуліча. Поряд – фундамент католицького костелу,
зруйнованого у 1970-х роках.
Церкву Параскеви-П’ятниці побудовано на місці дерев’яної церкви, яку
під час бомбардування спалили німецькі окупанти.
На місцевому кладовищі знаходяться могили воїнів, полеглих під час
Першої і Другої світових воєн.
Окраса краю, та й усього Полісся, – озеро Біле. Про нього складено легенди. Воно оспіване багатьма письменниками.
СЕЛО БЕРЕЗИНО

До 1946 року село називалося Вулькою Галузійською. За переписом 2001
року у ньому проживало 197 осіб, у 2020-му – 169.
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У вересні 1939 року в селі на базі тимчасового виконавчого комітету була
створена Вулько-Галузійська сільрада, яка проіснувала до липня 1941 року, а
поновила діяльність у 1944 році – після визволення з німецько-фашистської
окупації. Сільраді підпорядковувалися села Вулька Галузійська і Галузія
Перша.
У 1949 році на території сільради утворився колгосп «Перемога». У 1960
році його реорганізували у допоміжне господарство, а село перейшло у підпорядкування Галузійської сільради.
У 1965 році, при укрупненні районів, село підпорядкували БільськоВільській сільраді.
СЕЛО ЗАЛЯДИНО

Це невелике село, яке часто називають хутором, знаходиться неподалік
Більської Волі і впродовж багатьох десятиліть підпорядковувалося Більськовільській сільраді. У 2020 році в селі проживали 458 жителів.
Легенда розповідає, що в давнину неподалік було поле, яке щороку заростало поліською рослиною – лядом. З часом за цим лядом стали поселятися
люди, які так і назвали своє поселення – Залядино.
З повоєнного часу село мало власну початкову школу, яка згодом стала
філією Більськовільської ЗОШ. У 2001 році школі передали перебудоване
приміщення магазину – і діти стали навчатись у двох світлих класах. Організував перебудову сільський голова Петро Степанович Мушик, а велику допомогу надали батьки. Була у Залядино й хата-читальня.
У 1966 році село електрифікували. Відтоді воно значно розрослося. Чимало жителів у промислових масштабах зайнялися вирощуванням сільгосппродукції, особливо огірків.
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СЕЛО КРУГЛЕ

Перша писемна згадка про село датується 1629 роком. За переписом населення 2001 року у селі мешкало 305 осіб, нині – 390. У повоєнний період
село мало хату-читальню.
СЕЛО РУДКА
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Перша згадка в історичних документах про село Рудка датується 1638 роком. Назва походить від слова «руда»: у давнину сюди відправляли непокірних селян для добування металу. Тутешня рудня проіснувала до кінця
XVII століття.
У 1914 році люди виїжджали на заробітки до Америки.
У вересні 1939 року в селі утворено Рудківську сільраду, яка проіснувала
до липня 1941 року. Свою діяльність вона відновила в 1944 році. Крім Рудки,
їй підпорядковувалися хутори Овадове й Олександрія. Сільрада проіснувала
до 1959 року і була підпорядкована Більсько-Вільській сільраді.
У 1949 році в селі утворився колгосп імені Щорса. «Починалося те все після війни, – згадували очевидці. – Розбирали хороми, які вціліли, і строїли
корівники. Люди повинні були віддати в колгосп по одній корові. У когось
були коні, плуги. А сіяти треба було – то зносили зерно. Картоплю як садили? Один ямки копає, другий гній кидає, а третій – картоплю. А скільки льону колись сіяли! Вручну орали, сіяли, пололи, рвали, молотили, терли – і в
Рафалівку чи Антонівку здавали готове прядиво…»
5 лютого 1955 року колгосп імені Щорса об’єднався з колгоспом імені Ватутіна з центром у Більській Волі (24 лютого 1959 року це об'єднане господарство перейменували у колгосп імені Карла Маркса; у 1992 році його реорганізували в КСП «Біле озеро», а в 1999-му – в СВК «Біле озеро»). Коли у
2005 році СВК перестав існувати, землю розпаювали, і люди стали господарювати самостійно. Нині в селі більше трьох десятків тракторів, тож землю
обробляють переважно механізованим способом. За останні 15 років виросли
дві вулиці – Нова та Меліоративна. За переписом 2001 року у Рудці мешкала
541 особа, тепер – 150 дворів і 592 жителі.
Територія сучасної Рудки невелика: усього чотири вулиці і три хутори –
Мощаниця, Овадове та Нивки. В Овадові проживають лише троє братів, там
досі немає електрики.
У роки Першої світової війни селом проходив Південно-Західний фронт.
Багато солдатів загинули і поховані в селі. Могили не збереглись, однак місце, де вони знаходяться, досі називають За Могилками.
Коли в липні 1941 року, окупувавши район, фашисти наштовхнулися на
збройний опір партизанів і саботаж з боку населення. В урочищі Під Темним,
де 7 січня 1943 року загинули партизани, стоїть хрест. А частина вулиці Шкільної досі не заселена. До війни там щільно, одна до одної, стояли хати, але
у 1943 році впала бомба – і все вигоріло.
У 1967 році в селі з’явилось електричне світло. Тоді ж, на місці піонерського табору, почалося будівництво турбази «Біле озеро», і в 1973 році прийняла перших відпочивальників. З 1973 року у розміщений поблизу Білого озера аеропорт регулярно літав «кукурузник», тож добиралися до озера швидко:
з Володимирця – 10 хвилин, з Рівного – 30!
У 1980 році біля озера розмістили рятувальну станцію. А коли в 19771982 роках збудували дорогу до Мульчиць – почалося автобусне сполучення
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між селами. Тоді ж, у 1970-х роках, розгорнулися меліоративні роботи, які
тривали впродовж десятиліття, даючи селу нові орні землі.
У селі діють три магазини, два лісництва, школа, бібліотека та ФАП. Влітку 2014 року почалося будівництво храму Преподобного Лаврентія Чернігівського, а вже 19 листопада у ньому відбулася перша служба.
Соціальна сфера. Рудка була типовим поліським поселенням з низенькими, критими соломою та очеретом хатинами. Земля оброблялася дерев’яними плугами й боронами. Вирощували в основному картоплю і жито,
яке жали серпами, а ціпами обмолочували у клунях.
Освіта. До війни в селі була польська чотирикласна школа. У школу
йшли у 8 років. Після Другої світової війни навчання велося по хатах, і школа
працювала у дві зміни. На початку 1950-х років почалося будівництво нової
школи. Відкрилася вона у 1957 році, і в ній навчаються учні початкових класів. У 1986 році збудували ще одне приміщення, і навчання стало однозмінним. Перший директор школи – Філімон Іванович Пасенюк.
Сьогодні у школі 130 учнів, з яких 10 відвідують підготовчу групу. Займається ця група у бібліотеці, бо в школі (вона дев’ятирічна) не вистачає
місця. 10-11-й класи учні закінчують у Більській Волі.
Медицина. Офіційно медицини в селі не було до 1960-х років. Люди лікувались у місцевих бабусь-знахарок. Лиш у 1960 році під медпункт виділили приміщення колишньої сільради, і там почала працювати медсестра Євгенія Іонівна Федчук (Олекса). В одній кімнаті була бібліотека, а в іншій – медпункт. І лиш у 1986 році збудували нове приміщення, яке діє до сьогодні.
Євгенія Іонівна пропрацювала медсестрою 45 років. Нині медпунктом завідує
Юлія Петрівна Федорук.
Культура. У 1949 році почала працювати хата-читальня. З часом вона посправжньому стала бібліотекою, і нею 36 років завідувала Надія Романівна
Булан. На сьогодні у бібліотеці 10000 примірників художньої літератури і
підручників.
Був у селі і Будинок культури (перший його завідувач – Іван Купріянович
Руднік). Але на початку 2000-х років БК припинив існування. На його місці
височіє церква.
У 1970-х роках споруджено обеліск односельчанам, які загинули під час
Другої світової війни.
Село пишається своєю землячкою, артисткою-вокалісткою театру імені
Юрія Дрогобича (м. Дрогобич) Ольгою Володимирівною Дейнекою.
БОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село Борове – центр Борівської сільської ради, якій також підпорядковані села Млинок і Лисичин. За переписом 1989 року населення села
становило 2243 особи (1071 – чоловіки, 1172 – жінки), а за переписом 2001
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року в селі мешкало 2346 осіб. У 2001 році на території сільради проживала 3381 особа.
В історичних джерелах село Борове відоме з першої половини ХVІІ
століття.
СЕЛО БОРОВЕ

Борівська сільська рада утворена в 1940 році. Проіснувала вона до липня
1941 року, а відновила діяльність після визволення села від німецькофашистських загарбників.
У 1965 році сільрада була передана до складу Володимирецького району,
а в кінці 1966 року – до складу Зарічненського району.
У Боровому містилася центральна садиба колгоспу імені 17 Вересня. За
колгоспом було закріплено 7392 гектарів землі, у т.ч. 804 гектари орної. У
колгоспі осушили й освоїли 1100 гектарів заболочених земель. Розвивалося
м’ясо-молочне тваринництво, вирощувалися льон, картопля, зернові. Було
відкрито пекарню. Працювали кравецька і шевська майстерні.
У 1926 році в селі заснована бібліотека, яка цього ж року мала 743 книги.
Всі вони належали організації «Polska Macierz Szkolna» («Польська шкільна
матиця»).
На фронтах Другої світової війни воювали 216 жителів села, з яких 99 нагороджені орденами й медалями Союзу РСР. Ще 90 чоловік перебували
у партизанах. Поблизу села навесні 1943 року був майданчик для прийому
вантажів з Великої землі, а в селі – обласний штаб партизанського руху.
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У квітні 1943 року за зв'язок з партизанами нацисти спалили село.
102 жителі Борового загинули в роки війни.
СЕЛО МЛИНОК

Млино́к – село у Зарічненському районі, яке підпорядковувалося Борівській сільраді.
За переписом 2001 року в селі мешкало 813 осіб, а станом на 1 січня 2007
року – 830.
У селі є школа, фельдшерсько-акушерський пункт, клуб і бібліотека.
У 1965 році село у складі Борівської сільради відійшло до Володимирецького району, а в грудні 1966 року, після відновлення Зарічненського району,
у складі Борівської сільради його передали до Зарічненського району.
Село пишається своїми земляками Віктором Ігоровичем Дідухом, спортсменом з настільного тенісу, чемпіоном Літніх паралімпійських
ігор, майстром спорту України міжнародного класу, та Олександром Ігоровичем Дідухом, спортсменом з настільного тенісу, багаторазовим чемпіоном і
володарем Кубку України, переможцем Спартакіади й Універсіади, чемпіоном і призером багатьох міжнародних і національних змагань, майстром
спорту міжнародного класу.
ВАРАШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Кожна географічна назва – пам’ятка історії та культури. Як справедливо говорив професор М. І. Надєждін, «земля є книгою, в якій історія
людства записується в географічній номенклатурі». І в тій номенклатурі
було місце й давньому поліському селу Вараж (Вараш).
Перша писемна згадка про село зазвичай датується 1798 роком. Але
насправді Вараж значно давніший. У 1569 році внаслідок укладення
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Люблінської унії Волинське воєводство з Великого князівства литовського переходить до складу Речі Посполитої. Польська влада відразу ж
складає реєстри для обліку сплачених населенням поборів. І в одному з
таких поборових реєстрів, датованому 1577 роком, вперше згадується
Вараш. У той час село належало князю Михайлу Чорторийському й адміністративно відносилося до Чорторийської волості Луцького повіту
Волинського воєводства Малопольської провінції Речі Посполитої. Із
села князь платив податок з 11 димів. Отже, Варашу вже щонайменше
443 роки.
Кам’яні знаряддя праці: ножі, наконечники, сокири – не раз знаходили у цій місцевості, на правому березі річки Стир, серед хвилястих пагорбів з білого піску. Рибальство і мисливство були основним заняттям
древніх поселенців. Згодом до них додалося тваринництво, ще пізніше –
землеробство, хоча, як видно з архівних документів, тутешні землі не
сприяли останньому.
Після смерті Михайла Чорторийського у 1582 році його володіння переходять до сина Юрія. Згідно з поборовим реєстром 1583 року село Гвараш у Юрія Чорторийського орендував поміщик Ян Гнівош з Олексова
та сплачував податок з 21 диму, 14 полів, 6 комор, 1 водяного млина і 1
священника. Наявність священника дозволяє припустити, що у Гвараші
існувала церква.
У 1629 році, згідно з подимним реєстром, Вараш налічував 69 димів, в
яких могло проживати близько 450 осіб. Однак надалі Вараш і навколишні села сильно занепадають: у 1649 році – 40 димів, у 1650-му – 30, у
1653-му – 11, у 1654-му – лише 4. Аж у 1662 році, згідно з подимним реєстром, у Вараші збирався податок з 10 димів, – село поступово відроджувалося після тяжких спустошень.
Вараш колись був великим селом і простягався на кілька кілометрів
уздовж Стиру. Але ще у 1850-х роках місцева жителька, столітня Марія,
пророкувала, що на високій Хомецькій горі постане місто нового майбутнього, осяяне золотими куполами церков, у якому довго вчуватиметься
подих старовинного села…
СЕЛО ВАРАШ
Варашівська сільрада була утворена в 1940 році на базі тимчасового виконкому і проіснувала до окупації села німецько-фашистськими загарбниками в липні 1941 року. Свою діяльність вона поновила у 1944 році. У 1947
році на території сільради проживало 897 чоловік. У 1959 році в процесі
укрупнення сільрад її приєднали до Старорафалівської сільради.
Варашівська сільрада була утворена в 1940 році на базі тимчасового виконкому і проіснувала до окупації села німецько-фашистськими загарбниками в липні 1941 року. Свою діяльність вона поновила у 1944 році.
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У 1947 році на території сільради проживало 897 чоловік.
У 1959 році в процесі укрупнення сільрад її приєднали до Старорафалівської сільради. Першим головою сільради був Олександр Максимович Пашко. У селі, в оселях Зіновія Пашка, Микити Пашка та Корнія Федінчика, діяла початкова школа, тому половина жителів села і хуторів – 446 чоловік – були письменними. З них 89 – старше 30 років, а 357 – до 30-ти, включаючи дітей.
На високому березі річки стояла Свято-Михайлівська православна церква,
збудована з дерева у 1776 році. У цій духовній святині зберігались унікальні
ікони. Але в 1961 році тут відбулося останнє богослужіння; пам'ятка поліського зодчества поступово руйнувалась, ікони – не збереглися.
Тяжко жилося варашанам у післявоєнний час. Багато помешкань згоріло
під час пожеж. Доводилося відбудовувати зруйноване господарство.
За даними погосподарських книг, які зберігаються в архівному відділі міськвиконкому, до Варашівської сільради в 1947-1949 роках, крім села Вараш,
входило ще п'ять хуторів: Останець, Дебра, Приборовок, Бабки та Залопоче.
У 1947 році на території сільради проживало 897 чоловік.
У 1949 році в селі організували колгосп імені Дзержинського, який у 1955
році приєднали до старорафалівського колгоспу «17 вересня». Об'єднане
господарство одержало назву імені Дзержинського, а на початок 1950 року у
колгосп записалося 70 дворів з 175.
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15 березня 1973 року Указом Президії Верховної Ради УРСР було затверджено проект повної перебудови Вараша. А 25 травня цього ж року міністр
енергетики та електрифікації Петро Непорожній забив перший символічний
кілочок на місці, де мала запрацювати атомна електростанція. Зносилися
дерев'яні хати, замість них зводилися багатоповерхові будинки, а слово Вараш стало зрозумілим і близьким для тисяч людей, які прибували у поліську
глибинку, у край лісів і боліт, щоб споруджувати АЕС.
Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 15 березня 1977 року новозбудованому селищу, вшановуючи Героя Радянського Союзу М. І.
Кузнецова, дали назву Кузнецовськ. А рішенням облвиконкому від 21 березня 1977 року село Вараш було включене в межі смт Кузнецовськ.
У 1984 році Кузнецовськ отримав статус міста. Упродовж 40 літ тут збудували 6 шкіл, 11 дитсадків, лікарню, профтехучилище, профілакторій, їдальню, ряд магазинів, кінотеатр «Полісся», Палац культури, готель, стадіон,
заклад для безпритульних громадян, нові житлові масиви та інші життєво
важливі об’єкти.
У 2012 році, за версією журналу «Фокус», Кузнецовськ увійшов у
п´ятірку найкращих для життя українських міст.
3 червня 2016 року Верховна Рада України перейменувала місто Кузнецовськ, давши йому назву Вараш. А 1 листопада 2018 року було утворено Вараську об'єднану територіальну громаду у межах Вараської міської та Заболоттівської сільської рад.
У 1978 році в селищі проживали 5500 чоловік. А за даними всеукраїнського перепису 2001 року місто мало 38830 мешканців, у 2019 році – 42350.
ВЕЛИКОЖОЛУДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Великожолудська сільрада створена у 1940 році. Вона діяла по липень
1941 року, а в 1944-му, після визволення села від німецько-фашистських
загарбників, відновила свою діяльність.
Сільраді підпорядковуються села Великий Жолудськ, Малий Жолудськ, Чучеве і Мостище.
Близько 350 жителів сільської ради пішли на фронти Другої світової
війни. З них 110 чоловік не повернулися до рідних домівок. У пам’ять
про захисників Вітчизни в селі Великий Жолудськ у 1969 році встановлено пам’ятник у вигляді штика з барельєфом воїна, матері і дитини.
Поряд із пам’ятником – могила воїна М. І. Скоробагатова, загиблого
на території села. На місцевому кладовищі – могили інших воїнів, які 4
квітня 1944 року, виконуючи бойове завдання, загинули в авіакатастрофі поблизу села Мостище. Це льотчик, молодший лейтенант Петро Гнатович Сорока та повітряний стрілок, старший сержант Георгій Олександрович Бистров (1922 р.н.).
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У 2005 році у сквері Слави освячено пам’ятник синам і дочкам України, полеглим за її волю.
СЕЛО ВЕЛИКИЙ ЖОЛУДСЬК

Появу села датують по-різному: 1510, 1561, 1577 роками. Розташоване
воно за 13 кілометрів від районного центру та за 8 кілометрів від залізничної
станції Рафалівка. Про його назву дійшло кілька переказів. В одному з них
стверджується, що село дістало її від урочища Жолудне, у якому сельчани
збирали жолуддя.
О. Цинкаловський («Стара Волинь і волинське Полісся») зазначає, що за
поборовим реєстром Луцького повіту село з 1577 року належало князю Михайлу Чарторийському і нараховувало лише «десять димів». За переписом
населення 2001 року у селі мешкали 773 особи. Нині – 894.
Під час Вітчизняної війни 1812 року на хуторі Лисище квартирував штаб
3-ої армії генерала Тормасова.
Господарство. У 1947 році у селі організували колгосп імені Чапаєва. До
нього у 1952 році приєднався маложолудський колгосп імені Шевченка, а 26
лютого 1963 року укрупнене господарство перейменували в колгосп «Маяк».
За ним було закріплено 2487 гектарів землі, зокрема 994 гектари орної та 122
– осушеної. Виробничий напрям – тваринницько-льонарський.
Рішенням загальних зборів уповноважених членів колгоспу в грудні 1992
року колгосп «Маяк» реорганізували в КСП «Маяк», а в грудні 1999 року на
його базі утворили СВК «Маяк». Згодом і він припинив існування.
Освіта. За переказами й архівними документами, у селі Великий Жолудськ у 1921 році було відкрито чотирикласну польську школу, яку відвідували лиш окремі діти. Місцевий житель Микола Васильович Совгуть (1930
р.н.) згадує: «Польська школа була побудована на території сучасної сільсь-
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кої ради. Навчання велося польською мовою. Учителем була Хроміч Марія
Василівна». Під час війни школа згоріла, тож у мирний час навчання відбувалось у селянській хаті. Завідуючою початковою школою Рафалівський
райвідділ народної освіти призначив Марію Григорівну Молочко, яка прибула з Полтавщини. Але життя її трагічно обірвалося 5 лютого 1947 року –
вчительку-«совєтку» жорстоко вбили. Її іменем названо центральну вулицю
села.
Після війни школа стала семирічною і розміщувалась у трьох приміщеннях. У 1954 році її очолив Модест Кирилович Муштенко, а вчителями працювали вихідці з Центральної України Валентина Савівна Волкова, Марія
Маркіянівна Окань, Антоніна Юхимівна Чернушенко.
У 1959 році Великожолудська і Маложолудська школи об’єднались у Великожолудську восьмирічну, але в 1964 році їх знову роз'єднали. До 1968
року директором школи працював М. К. Муштенко, а з 1968 року – Костянтин Михайлович Тимчук.
Навчання проводилось у три зміни, адже у школі навчалися понад 400 учнів. Була і вечірня школа, яку відвідували понад 50 чоловік. За твердженням
К. М. Тимчука, у школі створили перший у районі кабінет фізики, у зразковому стані перебували географічний і спортивний майданчики.
У 1986 році збудували триповерхове шкільне приміщення, і 1 вересня тут
сіли за парти учні з Великого та Малого Жолудська, Чучева та Мостища.
Школа отримала статус середньої, і в ній в одну зміну навчалося до 500 дітей. Керівництво прийняла Федора Романівна Островська (1986-1987). А в
наступні роки директорами школи були Василь Олексійович Райчук (19871988), Людмила Костянтинівна Максимчук (1988-1999), Анатолій Петрович
Рижий (1999-2004), Оксана Андріївна Кучик (з 2004 року і по даний час).
У 1993 році школа загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів, а з 1 вересня
2016 року її реорганізували у Великожолудський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад». Школу оснащено двома комп’ютерними класами, актовою залою та
спортивними залами для молодших і старших класів, комбінованою майстернею для хлопців і кабінетом обслуговуючої праці для дівчат. У 2002 році
створено історико-краєзнавчий музей «Історична спадщина». У школі працюють 39 педагогів та 14 чоловік обслуговуючого персоналу. У 2020 році її
відвідують 348 учнів.
Культура. У далекі повоєнні роки в одній із селянських хат молодь Великого Жолудська влаштовувала вечорниці. Тут же, зі слів очевидців, знаходилась і перша бібліотека. Налічувала вона кілька десятків книг, які замикались
у звичайних шафах. У селі збудували клуб, але з невідомих причин він згорів.
Побудували ще один, і в ньому розмістили бібліотеку. Наказ по Рафалівському відділу культури гласить, що 5 липня 1951 року завбібліотекою призначено Людмилу Семенівну Залевську. А вже наступного року її змінила Таїсія
Лаврентіївна Савчук, яка через рік вибула… у школу комбайнерів. Майже
два роки, по квітень 1955 року, бібліотекарем працювала Меланія Гнатівна
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Писюк. Вона й згадує, як у польових умовах проводила бесіди з колгоспниками та як горнулася молодь до культзакладів.
У другій половині 1950-х років у бібліотеці працювали Альбіна Іванівна
Муштенко, Марта Іванівна Бикова і Софія Іванівна Хондока, а згодом – Марія Тихонівна Денисюк, Надія Іванівна Ткачук, Лідія Іванівна Хондока, Тетяна Клавдіївна Шевчук, Олександра Іванівна Карабан, Валентина Григорівна
Бондар, Тетяна Петрівна Адамович. У 1999 році бібліотеку прийняла випускниця Рівненського державного інституту культури Наталія Петрівна Килюх,
а з 2002-го після Дубнівського культосвітнього училища на роботу бібліотекарем прийшла Людмила Володимирівна Радчук.
Інвентарна книга, перший запис якої сягає далеких 1950-х років, свідчить,
що у 1958 році сільська книгозбірня нараховувала 5910 книг, а в 1979-му,
разом із брошурами й журналами, їх було 9800. У 1980-ті роки надходження
літератури особливо зросло, і річний її притік – 800-1000 примірників. Передплачуються, зокрема, понад сто періодичних видань. І це, безсумнівно,
вказує на високий інтелектуальний і духовний рівень як людини, так і держави.
На сьогодні до послуг користувачів – 20000 примірників різногалузевої
літератури, зокрема майже 5000 підручників та навчальних посібників. З
2006 року спільно зі школою бібліотека створює електронний каталог, щоб
здійснювати пошук у різних базах даних.
У 2001 році бібліотека з клубу переїжджає у школу, а в 2002 році пройшла
об’єднання сільської і шкільної бібліотеки у публічно-шкільну бібліотеку.
Проводиться краєзнавча робота, створюються теки неопублікованих матеріалів «Історія села», «Топоніміка села» і газетних статей «Село моє, для мене
ти єдине».
Бібліотечні працівники організовують виставки виробів народних умільців, флеш-моби, бібліомандрівки, бібліоекомаршрути, хіт-паради книг, благодійні акції, виставки-інсталяції, арт-бесіди, виставки дитячої творчості,
екологічні репортажі, подорожі сторінками дитячої преси, літні читання,
ярмарки бібліотечних ідей.
У 2001 році вчителі Сергій Володимирович Сергійчук та Юрій Сильвестрович Якимчук організували перший краєзнавчий велопробіг. П’ятиденна
подорож пройшла через три області України – Рівненську, Тернопільську та
Волинську. Наступний велопохід у 2003 році проліг озерами Володимиреччини. У 2004 році мандрували історичними місцями Рівненщини, а велоподорож-2005 пролягла місцями, пов’язаними з подіями Другої світової війни.
9 травня 2016 року з ініціативи бібліотечних працівників започатковано
алею «Дерева миру» на честь воїнів-односельців, які стали учасниками АТО.
Унікальна пам’ятка архітектури ХVI століття, Свято-Покровська церква
(збудована з дерева у вигляді човна), за загадкових обставин згоріла у ніч
перед виборами 26 березня 2006 року. Рятувальники відстояли лише дзвіницю, розташовану поруч із церквою. Того ж року почалося будівництво нового храму, в якому служить протоієрей Георгій Харчук.
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Медицина. Медичну допомогу жителям надають у фельдшерськоакушерському пункті, збудованому у 1990 році. У селі працює лікар сімейної
медицини Надія Володимирівна Рижа, випускниця Буковинського державного медичного університету. Але можна отримати й нетрадиційне лікування:
чимало людей приймає місцева цілителька Оксана Петрівна Матвійчук
(Оштук). З болями у суглобах, вивихами, розтягненнями зв’язок до неї їдуть
навіть із сусідніх областей.
Гордість села. Сергій Іванович Радчук нагороджений орденами Трудової
слави II і III ступенів, Василь Власович Леус – орденом Трудової слави III
ступеня, а Василь Петрович Мордас і Марта Трохимівна Совгуть – орденами
«Знак пошани».
Наталія Снітко – продовжувачка сімейної династії шахістів. У 2016 році
виступала за Рівненську область на всеукраїнських спортивних змаганнях
серед найкращих спортсменів ВФСТ «Колос» у місті Святогірськ.
Іван Йосипович Красько – активний шахіст, один з організаторів спортивного життя в селі. У 2006 році йому, як голові Великожолудської сільради,
вручено кубок голови Володимирецької райдержадміністрації.
Ольга Килюшик та Ганна Мордас – члени обласної команди у чемпіонаті
України з футболу серед жінок.
Катерина Радчук – лідер місцевої жіночої команди «Вікторія», член збірної футбольної команди області, триразовий переможець районної першості з
настільного тенісу серед сільських команд.
Зоя Іванівна Стельмах – місцева художниця-самоучка, вишивальниця;
вишивала карту села.
Петро Іванович Максимчук – засновник приватного автопідприємства
«Сигнал» та першої в Україні (1996 р.) приватної автошколи.
СЕЛО МАЛИЙ ЖОЛУДСЬК
Історія села. Перша письмова згадка про Малий Жолудськ датована 1564
роком: князь Олександр Чарторийський переписав своєму служебнику Якубу
Казновському маєток Жолудське Менше з 35 осілими дворищами.
Село знаходиться за 15 км від районного центру і за 7 км від залізничної
станції Рафалівка. Населення станом на 1 січня 2019 становить 958 жителів.
Тут є клуб, бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт, храм Свято-Різдва
Чесного, Славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, Дім
молитви Християн Віри Євангельської, три магазини. До 1986 року була
восьмирічна школа.
Господарство. У 1948 році в селі утворено колгосп імені Шевченка, який
у 1952 році об'єднався з колгоспом імені Чапаєва (с. Великий Жолудськ). Це
об'єднане господарство 26 лютого 1963 року перейменували на колгосп «Маяк».
Освіта. У 1948 році у селі М. Жолудськ школа знаходилась у чотирьох
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приміщеннях. Відстань між деякими з них сягала двох кілометрів. У 1953
році директором школи був Іван Амосович Микитенко, а з листопада 1954
року – Олександра Василівна Бакун. Її старанням 1958 рік порадував дітей
гарною новою просторою школою. Але в 1959 році Великожолудська і Маложолудська школи об'єднались у Великожолудську восьмирічну школу.
Очолював її Модест Кирилович Муштенко. Долаючи по кілька кілометрів
щодня, вчителі навчали дітей у Великому і Малому Жолудськах.
У 1964 році школи знову розділили, і директорами Маложолудської школи почергово були Іван Григорович Собченко, Григорій Андрійович Ільїн,
Тарас Юрійович Булан, Федора Романівна Островська.
У 1986 році у Великому Жолудську збудували триповерхове приміщення
нової школи – і за парти в ній сіли учні з Малого і Великого Жолудська. У
ній під керівництвом Ф. Р. Островської навчалося до 500 дітей.
Медицина. У фельдшерсько-акушерському пункті можна отримати кваліфіковану медичну допомогу. Завідує ним Юлія Леонідівна Ігнатюк, випускниця Рокитнівського медучилища. Раз на тиждень приймає відвідувачів і
сімейний лікар Надія Володимирівна Рижа. У різний час у ФАПі працювали
Катерина Яківна Шевчук, Ірина Вікторівна Матвійчук, Ольга Вікторівна
Погрібна. Село посідає одне з високих місць за кількістю новонароджених.
Бібліотека. Хата-читальня відкрилась у Малому Жолудську в домі репресованого жителя, і завідувала нею Меланія Мордас. Потім книжковий фонд
розмістили у Ніни Мармоль, яка й завідувала читальнею. Книжок було мало,
але вони користувалися великим попитом.
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У 1980-х роках бібліотеку перенесли у приміщенні клубу, а бібліотекарем
стала Тетяна Клавдіївна Шевчук. Розміщувалася книгозбірня прямо на сцені і
була відгороджена ширмою.
У 1992 році, коли збудували новий будинок по вулиці Богдана Хмельницького, бібліотека оселяється у ньому. Тут, крім Т. К. Шевчук, працювали
Надія Володимирівна Леус і Людмила Володимирівна Радчук, а з 1995 року –
випускниця Луцького культосвітнього училища Валентина Іванівна Тарасюк.
Нині це – публічно-шкільна бібліотека з 7000 примірників книг і документами на електронних носіях.
Духовність. У 2006 році в селі почалося будівництво храму Свято-Різдва
Чесного Славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна, а 15
жовтня 2013 року – освячено.
СЕЛО МОСТИЩЕ

Село засноване у 1678 році. За переписом населення 2001 року тут мешкала 171 особа, нині – 173 (за іншими даними – 156), дворів – 56.
СЕЛО ЧУЧЕВЕ
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Село засноване у 1683 році. За переписом 2001 року у ньому 80 дворів і
272 особи. Нині – 284. На сайті «Радіо Трек» село потрапило у десятку сіл
Рівненщини «з кумедними назвами».
ВЕЛИКОТЕЛКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село Великі Телковичі розташоване у північно-західній частині району, за 25 км від райцентру та за 9 км від залізничної станції Біла. Дворів
– 285, населення – 1250 осіб. Сільраді підпорядковане село Бишляк.
Село відоме з 1561 року. Легенда оповідає, що селян, які провинилися, поміщик відправляв за річку Стир, на територію, багату пасовищами, і наказував ціле літо випасати телят. Восени телята поверталися
великими телицями, і звідси – назва села.
Крім землеробства і скотарства, жителі займалися рибальством, полюванням, збиральництвом, ткацтвом і бондарством. Село славилося
будівельниками – родинами Самсона Гаврилюка, Дем’яна Блищика,
Онуфрія Сада, Вакули і Макара Осмоловичів. Їх часто наймали будувати споруди у Пінську, Зарічному, Володимирці та навколишніх селах.
За умовами Ризького договору село відійшло до Польщі. Безробіття,
малоземелля штовхали людей в еміграцію. Щоб вижити, розводили і
виловлювали раків в озері Островацькому, перекладали мохом і возили
у Варшаву.
СЕЛО ВЕЛИКІ ТЕЛКОВИЧІ
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Великотелковицька сільрада утворена в 1940 році. Першим її головою обрали Нохима Наумовича Мільмана, який до цього працював ковалем. У роки
Другої світової війни він трагічно загинув у застінках фашистського концтабору поблизу Києва.
У часи незалежності сільраду очолювали Анатолій Володимирович Ординат, Віктор Якович Ляшук, Зоя Сергіївна Блищик, Леонід Нестерович Охремчук і Валентин Павлович Бондар. З 2011 року головою сільради працює
Віталій Васильович Репетуха.
27 вересня Великі Телковичі і Бишляк святкують День села. Уперше це
сталось у 2015 році на стадіоні, бо клубу в селі немає – згорів ще у 1990-ті
роки.
Господарство. У 1966 на території сіл Великі Телковичі і Бишляк утворено радгосп «Більський», який виник на базі Велико-Телковицького підсобного господарства. За радгоспом було закріплено 1914 гектарів землі, зокрема 251 – орної. У 1996 році радгосп реорганізували в КСП «Стир», а в 1999
році КСП «Стир» реорганізували у СВК «Мрія». Керівниками господарства
були Петро Павлович Кошель, Олексій Кузьмич Блищик і Микола Степанович Гаврилюк.
20 березня 1978 року створено Великотелковицьке лісництво (перший його лісничий – Валерій Васильович Діжурко). У 1988-2019 роках лісничим
працював Валентин Павлович Бондар, а згодом його змінив Віктор Степанович Блищик.
У 1990-ті роки відділення зв’язку очолював Йосип Андрійович Сад, а з
2004 року – Оксана Віталіївна Грицевич.
Освіта. З 1947 року в селі працює школа. Перші вчителі – Тетяна Іванівна
Тріпачко та Ольга Яківна Кошеленко. З 1950 року школа стала семирічною й
очолювала її Галина Григорівна Кохан. У 1953 році школа вже восьмирічна, а
з 1974-го – середня. Навчання проводилось у дві зміни, а директорами були
Галина Олександрівна Рябініна, Тетяна Володимирівна Рябініна й Олена
Арсентівна Саврук. З 1992 року школу очолює Олександр Пилипович Гаврилюк. У ній 26 учителів і 266 учнів. З 1991 року її випускниками стали 706
учнів.
Для забезпечення навчання в одну зміну відділом освіти у 2008 році закуплено приміщення контори СВК «Мрія», і після ремонту тут розмістився
блок початкових класів. Матеріальна база школи поповнюється за рахунок
бюджетних коштів, однак багато робиться і батьками. Обладнано два
комп’ютерні класи з шістнадцятьма комп’ютерами.
У 1989 році у селі побудовано дитсадок, проте відкрили його 16 лютого
2004 року. Завідуючою призначили Оксану Іванівну Гаврилюк, а з вересня
2005 року її змінила Тетяна Миколаївна Блищик. З 2010 року в дитсадку дві
групи дітей.
Медицина. У 1991 році у селі працював фельдшерсько-акушерський
пункт, яким до 2001 року завідувала Надія Андріївна Калюта. Відтак у село
приїхав молодий лікар Вадим Миколайович Вус, і того ж року почалася ре-
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конструкція дитсадка під амбулаторію. У січні 2002 року амбулаторію ввели
в дію. При ній працювали патронажні медсестри, відкрився зубний кабінет.
Однак через три роки В. В. Вус звільнився, і з 2004 року обов’язки завамбулаторією покладено на медсестру денного стаціонару Н. А. Калюту. Для
огляду населення лікарів направляли помісячно, вахтовим методом.
З 8 серпня 2007 року головлікарем став Юрій Степанович Будник. А в
2011 році амбулаторія, у якій було 14 працівників, стала амбулаторією загальної практики сімейної медицини. Запрацювала лабораторія. А коли в 20182020 роках відремонтували будівлю, перепланували внутрішній простір й
укомплектували заклад потрібним для сільської медицини обладнанням, тут
запрацювали гінекологічний кабінет, денний стаціонар і кімната для щеплень. Жителі Великотелковицької та Біленської сільрад отримують тут первинні медичні послуги без потреби добиратись у Володимирець.
Культура. Перші згадки про бібліотеку у селі Великі Телковичі відносяться до 1949 року. Маленька книгозбірня розміщувалась у хаті Григорія
Гаврилюка: у шафі на кухні зберігалися 50 книжок. Після пожежі книги перевезли у хату Олексія Михайловича Осмоловича. Деякий час бібліотекою
завідувала Ніна Пархомчук, дружина тодішнього голови колгоспу; потім –
Петро Іванович Гаврилюк. У другій половині 1950-х років у бібліотеці було
2000 книг. Книги щоквартально надходили з бібколектора, але у Зарічне по
них доводилося йти пішки.
У 1957 році бібліотеку очолила випускниця Дубнівського культосвітнього
училища Марія Яківна Кошель. Бібліотеку перенесли у клуб, і робота набула
належного рівня. У 1985 році у ній було 11000 книг. А з 1997 року на місці
М. Я. Кошель працює Ольга Вікторівна Ляшук. У 2002 році бібліотека стала
публічно-шкільною і розміщується у двох приміщеннях. У її фондах – 17000
примірників літератури, і її послугами користуються 510 користувачів. У
2009 році придбано комп'ютер.
Гордість села. Багато жителів села стали відомими людьми. Іван
Дем’янович Блищик – кандидат сільськогосподарських наук, а Валерій Савич
Гаврилюк – кандидат технічних наук. Галина Іванівна Блищик – головний
спеціаліст протокольного відділу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, а Людмила Іванівна Блищик – експерт Комісії по
свободі слова Верховної Ради України. Тетяна Іванівна Сад – професор Московського державного університету управління організацій та кафедри управління логістики, кандидат економічних наук, представник Міжнародної
економічної Європейської комісії ООН по питаннях стандартів в освіті. Олександр Степанович Сад – майстер спорту з багатоборства. Лазар Степанович
Сад – кандидат у майстри спорту. Володимир Васильович Гаврилюк – майстер спорту України з атлетичної гімнастики, майстер спорту з гирьового спорту, тренер збірної України, керівник спортклубу «Старт». Ярослав Михайлович Гаврилюк – кандидат у майстри спорту з футболу. Володимир Іванович Сад – член Спілки християнських письменників (Канада), автор трьох
збірок поезій. Віктор Іванович Сад – художник, учасник міжнародних виста-
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вок. Василь Зіновійович Сад – член Спілки художників України, відкрив
художню школу-майстерню. Тетяна Володимирівна Рябініна – педагог, кавалер ордена Дружби народів. Катерина Володимирівна Діжурко – учительметодист, меценат, літератор.
Ще на початку ХХ століття в селі оселилося багато єврейських сімей, які
займалися ремеслом та торгівлею. Між євреями і місцевими жителями були
дружні стосунки. У 1942 році всіх євреїв фашисти вивезли до Володимирецького гетто. Втекли лише Рахіль і Берко Зальцмани, яких, ризикуючи собою і
п’ятьма дітьми, переховувала сім’я Сави Никодимовича Блищика. Берко
загинув, воюючи у партизанському загоні, а Рахіль врятувалася. Проживаючи
в Ізраїлі, домоглася, щоб старшій дочці Сави Никодимовича, Парасці Савівні,
присвоїли звання Праведниці миру і нагородили медаллю Праведника народів світу.
71 житель воював на фронтах Великої Вітчизняної війни, 33 – загинули,
14 – нагороджені орденами і медалями. У центрі села встановлено пам’ятник
полеглим воїнам-землякам.
СЕЛО БИШЛЯК

Село розкинулося на правому березі річки Стир за 40 км від районного
центру. За переписом 2001 року тут мешкало 688 осіб. Нині – 701 особа.
Уперше село згадується у другій половині XVII століття, проте є дані, що
воно засноване у 1612 році. А назва його, за однією з версій, походить від
слів «битий шлях» (Битий шлях – ґрунтова дорога, що з'єднує села Бишляк та
Сопачів).
Під час Першої світової війни край був прифронтовою смугою. У 19141918 роках сюдою проходили частини 3-ї і 8-ї російських армій, польські,
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австрійські та румунські війська. А «пробили» цей шлях через непрохідне
болото австрійські солдати. Один із його відрізків досі називають «австрійською греблею» (її будували австрійські солдати з дерева та піску).
Після скасування кріпосного права у 1861 році селяни отримали свободу,
але вся земля залишилась у попередніх власників. Через бідність селяни не
могли викупити свої наділи і продовжували обробляти поміщицьку землю.
Багато хто вирушав на заробітки.
На початку XX століття у селі поселилися єврейські сім'ї, які займалися
ремеслом і торгівлею. У них були дружні стосунки з місцевими жителями.
Після революції 1917 року більше двох років у селі тривало безправ'я:
царське самодержавство впало, а нова влада не могла стати на ноги. Розруха
по всій країні призвела до того, що село майже на десять років забуло про
освіту й медицину. На початку 1918 року його охопила епідемія «іспанки». За
неповний рік перехворіло майже все населення, багато хто помер. Пізніше
почалися епідемії тифу та малярії. У 1917-1920 роках населення зменшилося
на чверть.
У 1921 році село перейшло під владу Польщі і в ньому почали селитися
поляки. У липні 1925 року польський сейм прийняв закон про парцелізацію й
осадництво, на підставі якого землі колишніх династій, казенні та занедбані
землі колишніх російських поміщиків підлягали викупу. Земля нарізувалася
будь-якої площі і продавалася будь-кому. Однак селяни-поліщуки не могли її
купувати і більшість парцел дісталася полякам.
Гордість села. Блищик Пилип Прокопович 5 березня 1944 року був мобілізований до армії у 186-й стрілецький полк. У квітні-травні 1944 року перебував на передовій, брав участь у битвах за міста Гдиню і Данциг. Вже у
першому бою був поранений, але повернувся у свій полк і визволяв столицю
Угорщини Будапешт. Після другого поранення службу продовжив при госпіталі, але на Одері знову повернувся у свій полк. Перемогу зустрів у Берліні.
До березня 1946 року служив у 50-му саперному батальйоні – знешкоджував
нерозірвані боєприпаси. Закінчив службу у 114-му танковому полку – і 20
червня 1946 року демобілізувався.
ВЕЛИКОЦЕПЦЕВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Великі Цепцевичі знаходяться на лівому березі Горині, за 27 км від
районного центру і за 12 км від залізничної станції Антонівка. Дворів –
780, жителів – 3003. Сільській раді підпорядковане село Нетреба.
У письмових джерелах село вперше згадується у 1577 році. Згідно з
податковими реєстрами у 1629 році тут налічувалося 94 дими та близько
600 чоловік. У 1775 році село мало 100 будинків.
Польські пани часто перепродували село. Селяни все більше закріпачувалися, тому не припиняли боротьбу з соціальним і національним
гнітом. Особливої гостроти це протистояння набуло під час визвольної
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війни 1648-1654 років. Жителі села не раз повставали, зокрема й у березні 1648 року. У боротьбі брали участь навіть жінки. У серпні 1649 року
повстанці розгромили панський маєток.
Особливо жорстоко на початку XIX століття експлуатував селян поміщик М. Урбановський. А коли селом заволодів І. Млодзяновський, то
прагнув загарбати й ту частину, що відійшла до казни. У 1851 році поміщик відкрив у Великих Цепцевичах винокурний завод.
Реформа 1861 року не поліпшила економічного становища селян. 3
1900 по 1909 рік кількість господарств зросла з 160 до 226, населення
збільшилося з 1209 до 1533 чоловік, а землі у селянських господарств
поменшало – її привласнювали багатії.
Навіть на початку ХХ століття в селі панували злидні і безправ'я, а
медичну допомогу за велику плату можна було одержати тільки у Бережниці чи Сарнах. Лише за консультацію вдень хворий платив 5 злотих, а
вночі – 8. За хірургічну процедуру – 5.
СЕЛО ВЕЛИКІ ЦЕПЦЕВИЧІ

Господарство. Справжнім дбайливим господарем села була сільська рада,
однак доводилося їй нелегко. Запрацювала вона у 1940 році, однак проіснувала до липня 1941 року. Після визволення села від німецько-фашистських
загарбників сільрада поновила діяльність у 1944 році.
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У серпні 1954 року до Великоцепцевицької приєдналася Теклівська сільрада, а в березні 1959 року – Нетребівська. Таким чином сільраді були підпорядковані села Великі Цепцевичі, Теклівка і Нетреба.
З 1953 року сільраду очолював Федір Іванович Юсин, а далі – Леонід Іванович Собченко, Степан Семенович Пікусь, Володимир Іванович Руднік,
Раїса Андріївна Собченко, у 2014-2020 роках – Сергій Дмитрович Сівта.
На початку 1940 року група селян (Ю. Кузьковський, Л. М. Кібиш, В. Я.
Малюта, А. Росошик та ін.) об'єднались у колгосп імені Шевченка. На той час
артіль мала 52 гектари орної землі, 106 – сіножатей, 12 пар коней, 12 возів і
січкарню. Працювали у ній 32 чоловіка. Молодому колгоспу допомогли сортовим насінням, а згодом у селі з'явився перший трактор.
У липні 1948 року колгосп імені Шевченка відновив роботу, і в нього вже
було 867 гектарів орної землі. У 1950 році, маючи 2042 гектари, зокрема 679
– орної землі, він об'єднував 276 селянських дворів. А в квітні 1951 року до
артілі імені Шевченка приєдналися два сусідні колгоспи – теклівський і нетребівський.
У 1946-1971 роках колгоспники спорудили майже пів тисячі власних будинків. У 1960-1970 роках господарство звело 20 типових тваринницьких
приміщень, а в 1962 році збудувало пекарню. У 1973-му запрацював цегельний завод, а в 1975-му відкрилася швейна майстерня, яка пропрацювала до
2002 року.
У 1990-х роках колгоспу імені Шевченка не стало. У 1996 році його реорганізували в КСП імені Шевченка, а в 1999-му КСП перетворився в СВК
імені Шевченка. Цей відомий в області колгосп у різний час очолювали Петро Іванович Новодід, Сергій Федорович Швець, Анатолій Петрович Усік,
Василь Григорович Феськов, Валерій Федорович Капран, Михайло Іванович
Рябченко.
Освіта. Початкова польська школа мала лиш одну класну кімнату. У
1925-1926 роках до неї було записано 80 дітей, але більшість через відсутність одягу, взуття і підручників не навчалися.
У вересні 1939 року встановилася радянська влада, і в селі відкрили семирічну школу з українською мовою навчання. Дорослі теж навчались у гуртках та школах лікнепу. Запрацювали клуб, бібліотека, медпункт.
З початком війни вже у перші дні окупації гітлерівці замордували 24 чоловіка, 40 вивезли до Німеччини, а школу перетворили у поліцейську комендатуру. У 1943 році, відступаючи, мадяри це шкільне приміщення спалили,
тож після війни школу перенесли у звичайну селянську хату, згодом – у приміщення колишнього маєтку пана Понятовського, а ще пізніш – у попівську
хату. На той час школу очолювала Софія Яківна Стоцька.
У 1948 році школа стала середньою. Голова сільради Олексій Нестерчук
взявся будувати нове приміщення, але в 1952 році його вбили бандерівці.
У 1957-1976 роках школу очолював Іван Олександрович Щава, і при ньому вона стала однією з кращих у районі. З 1976 року школою керували Володимир Олексійович Кордиш, Іван Панасович Рибачок, Микола Іванович
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Якимович, Василь Іванович Ковальчук, Любов Федорівна Прозапас. А з 2005
року й до сьогодні її очолює Надія Володимирівна Волощук.
Культура. У селі в 1957 році побудували клуб із залом на 300 місць, а першим його завідуючим став Сергій Ігорович Дячук. У середині 1960-х років у
селі діяв духовий оркестр, заснований Василем Михайловичем Прозапасом, і
вокально-інструментальний ансамбль «Селянські діти», організований Петром Онуфрійовичем Губенею. Старанням учителя Ананія Олексійовича Нестерчука виник і хор, який на всеукраїнському радіо виступав з піснею «Батьку, ми ровесники з тобою».
Певний час директором Будинку культури працювала Павлина Петрівна
Гребінь, а з 1994 року його очолює Галина Іванівна Нестерович.
Бібліотека вперше згадується у 1939 році. Це була хата-читальня, в якій
нараховувалося 200 книг. Завідувала читальнею господарка хати Ганна. Але
в роки війни хату-читальню разом із господинею спалили.
У 1950-х роках бібліотеку розмістили у старому клубі, і в ній було 500
книг. Бібліотекарем працювала Марія Миколаївна Дейнек, яка добре вміла
писати і читати. Її на два роки змінив Василь Зотович Росошик, а в 1953 році
бібліотекарем стала Віра Степанівна Юсин, у 1957-му – Ганна Мацібора, а
ще пізніше – Галина Лосік. У 1964-1972 роках бібліотекарем була Олександра Іванівна Оштук, проте з 1967 року певний час працювала й Надія Микитівна Мацелик. Книжковий фонд нараховував уже 11000 книг, багато було
періодики. А в 1989 році у бібліотеку прийшла Раїса Дмитрівна Доминікін,
яка й стала завідуючою після виходу на пенсію Н. М. Мацелик.
У 2002 році відбулася реорганізація бібліотек: сільську та шкільну бібліотеки об`єднали в публічно-шкільну бібліотеку. Завідуючою Великоцепцевицькою ПШБ залишилася Р. Д. Доминікін, а бібліотекарем працювали Т.
П. Самулік, Т. М. Кібиш, Т.М. Кірдей, з грудня 2017 року – О. А. Нестерчук.
Шкільна бібліотека спочатку була розміщена у приміщенні школи, а потім –
у колишній попівській хаті. Нині у ній понад 36000 книг та 8 одиниць періодики. Бібліотека обслуговує 1020 читачів, має три комп'ютери, веб-камери та
безкоштовний доступ до інтернету.
У 1965 році в селі організували першу футбольну команду «Горинь», яка
до 1980-х років вважалася спортивною перлиною Володимирецького району.
Розвивалися також греко-римська боротьба, волейбол, міні-футбол, баскетбол.
У селі на початку XVIІІ століття була дерев'яна церква Святої Покрови зі
старовинними іконами XV-XVII століть, стародруками і залишками колись
великого архіву. У 1990 році разом із церквою згорів і церковний архів. Про
одну з ікон згадується в «Історії української культури»: «Нечисленні
пам’ятки волинського малярства другої половини XVI ст. вказують на продовження традиції середини століття. Найхарактернішим прикладом можуть
бути царські врата з навершшям з Успенської церкви у Клесові… В старій
дерев’яній церкві знаходились ще древніші ікони. Наприклад, ікона СпасаПантократора, що є «взірцем втілення естетики високого конс-
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тантинопольського стилю». Це був особливий тип візантійської невеликої
ікони, що наближалася до мініатюри рукописної книги. Властиве візантійській іконі кінця ХІІІ - початку ХІV ст. наближення до мініатюри за стилем і
розмірами найбільш притаманне творам Майстра з Ванівки».
На Покрову 1992 року почали правити у новій церкві. А 23 квітня 2002
року Священний Синод УПЦ благословив відкриття Свято-Покровського
чоловічого монастиря в селі Великі Цепцевичі, настоятелем якого став архімандрит Антоній (Грибан).
У 1960 році у селі встановили пам’ятник Т. Г. Шевченку.
Медицина. Першою фельдшеркою в селі була Надія Іванівна Христиченко, а ФАП знаходився у будинку священника. У 1958 році в село приїхала
акушерка Марія Григорівна Нестерчук, а в 1965 році побудували колгоспний
пологовий будинок.
У 1968 році дитсадок реконструювали під амбулаторію. У ній були головний лікар, стоматолог, дві акушерки, медсестра і лаборантка. Першим лікарем у селі в 1968 році призначили Василя Івановича Караїмчука, а в 1999
році головлікарем амбулаторії стала Катерина Володимирівна Кошелюк.
Нині у ній працюють двоє сімейних лікарів: Катерина Володимирівна Ярута
(завідуюча) і Тетяна Антонівна Ярута.
Гордість села. Володимир Петрович Гребень – Герой Соціалістичної
праці.
СЕЛО НЕТРЕБА

Село розташоване на лівому березі річки Горинь. У 1906 році мало 32
двори і 244 мешканці. За переписом 2001 року – 575 осіб. Нині – 583.
Є дані, що село засноване у 1577 році. Переказ повідомляє, що творцями
його стали вихідці з сусіднього села Тутовичі, заснованого у XVI столітті на
протилежному березі Горині. Тутовицький пан Лінтовський непокірних селян виселяв на лівий пустинний берег річки. При цьому приказував: «Вони
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мені не треба». Звідси – й назва поселення, у якому проживали непотрібні
панові люди.
Одну з письмових згадок знайдено в актах Бережницького парафіяльного
костелу, де йдеться про заселення Волині польськими осадниками. Там зокрема зазначено, що перші поселення вихідців з Польщі почали з’являтися ще
на початку XVIІІ століття у Бережниці, Ремчицях, Тутовичах, Тріскинях та
інших селах, у 1833 році – в Антонівці, у 1834-му – на Церквищах, після
1840-го – в селі Нетреба і слободі Суня. Село Нетреба завжди було присілковим поселенням, тільки з січня 1940 року, коли замість повітів та волостей в
Рівненській області було утворено 30 районів, село мало Нетребську сільську
раду і виконавчий комітет на хуторі Церквища.
У середині 1950-х років, після переселення хуторів у село, хутір Церквища знімається з адміністративно-територіального обліку. Недовго проіснувала і Нетребська сільрада: у 1959 році село Нетреба підпорядковується Великоцепцевицькій сільраді.
Згідно з повідомленнями у газеті «Вільне життя» навесні 1948 року в селі
Нетреба утворився колгосп імені Хрущова, який згодом був перейменований
на колгосп імені Чапаєва.
На початку ХХ століття селяни займалися землеробством, однак були і
дрібні ремісники. У селі налічувалися дві кузні, три млини та крамниця.
Один водяний млин знаходився у Проваллі, другий – за селом, а третій, вітряний, – на місці нинішньої школи. Торговим місцем на селі була крамарня
Фройка. А з селом Тутовичі Нетребу з’єднував дерев’яний міст через Горинь.
На початку 1950-х років, коли на річці почалося судноплавство, міст знесли.
Школи у селі не було. За царизму діти заможних селян відвідували Тутовицьку недільну школу, а коли Західне Полісся відійшло до буржуазнопоміщицької Польщі, у слободі Переспа поляки збудували семирічну школу з
трьома державними класними кімнатами загальною площею 120 квадратних
метрів і такою ж кількістю приватних класних кімнат. У школі працювали
троє учителів. У початкових класах навчання було державним і безкоштовним, а далі – приватним і платним; мова навчання – польська.
Влітку 1943 року, під час Волинської трагедії, запалали польські поселення. Напівзруйновану школу перевезли у Нетребу, у найбільший порожній
будинок крамаря Фройка, сім’я якого загинула у Володимирецькому гетто.
Першим учителем був Микола Терешкович Котик – і вперше в історії села
діти змогли навчатися рідною мовою.
У 1944 році в селі відновилася сільрада, а в 1959 році її приєднали до Великоцепцевицької сільради.
Найбільшого розквіту село набуло у 1950-х роках. Сюди переселили хуторян, з’явилися нові вулиці, і через село почав курсувати автобус Володимирець-Антонівка. Дала струм колгоспна електростанція, яка працювала на
березових дровах, а колгосп отримав нову техніку. Спочатку – вантажний
автомобіль. Були також два гусеничні трактори й один колісний «Універсал»,
який використовувався як привід для січкарні та інших сільгоспагрегатів. На
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гусеничних тракторах працювали трактористи Роман Маслянчук та Іван Сорока, на колісному – Митро Маслянчук. Були також два парові колісні двигуни-локомобілі, що працювали на дровах. Один, на якому трудився Микола
Сосойович Якименко, приводив у дію циркулярку (згодом – і млин), а другий
використовували з льонопереробним агрегатом ТЛ-40 та молотаркою. На
ньому встановили паровий гудок, який сповіщав про початок роботи, перерву
на обід і кінець обідньої перерви.
До 1950-х років у село зрідка приїздила кінопересувка, і на спортмайданчику біля старої школи демонстрували кіно (екраном слугувала поштукатурена стіна). А в 1952-1953 роках збудували клуб, а першим завклубом призначили Гришу Цигана (справжнє прізвище не встановлено). Сюди ж переїхала бібліотека, яка досі розміщувалася то в одній, то в іншій сільській хаті
(остання – хата Стаха Чишейка). Тоді ж побудували й першу контору колгоспу (досі, разом з Нетребською сільрадою, вона знаходилась у хаті Анастасії
Мацелик). Згодом туди перебрався й фельдшерсько-акушерський пункт, який
до цього займав кімнату у Карпа Марковця, а потім – у Ничипора Жучені.
Коли збудували паровий млин (мірошник – Кузьма Іваницький), туди перевезли й лісопильну циркулярку. Також збудували новий пункт первинної
переробки льону і встановили льонопереробний агрегат ТЛ-40, а для тріпання льону – колесо Санталова. Це значно полегшило працю жінок, а колгоспові переробки льону забезпечила значний прибуток. Збудували дитячі ясла
(нині тут бібліотека) і нову колгоспну контору з сільрадою (коли приміщення
старої школи визнали аварійним, у залі засідань навчалися діти).
Кілька разів Нетребу намагалися перейменувати. Перший раз – на Чапаєвку (від назви колгоспу імені Чапаєва), потім – на Горинське. Але ці назви
проіснували недовго. У першому випадку колгосп імені Чапаєва перестав
існувати, а в другому, після укрупнення Володимирецького та Дубровицького районів, з’ясувалося, що село з подібною назвою вже існує.
У 1959 році, після другого об’єднання колгоспів імені Шевченка (Великі
Цепцевичі) та імені Чапаєва (Нетреба), село потроху стало занепадати. Ліквідували Нетребську сільраду – і село стало бригадним. Вивезли у Великі Цепцевичі сільськогосподарську техніку, згодом і млин з пилорамою, розкидали
та продали лазню і дерев’яну контору колишнього колгоспу. Дійшла черга й
до дитячих ясел, але завдяки наполегливості тодішнього завбібліотекою Івана
Катрука приміщення передали під бібліотеку.
Життя в селі пожвавилось у другій половині 1960-х років, коли до 50-ї річниці Жовтневої революції через Нетребу пролягла шосейна дорога Антонівка-Бережниця з автобусною зупинкою. Почалося регулярне автобусне сполучення з райцентрами Володимирець та Сарни, а згодом і з обласним центром.
У 1978 році на місці колишнього колгоспного двору побудували тваринницький комплекс по вирощуванню нетелів, і його адміністративнопобутовий корпус став першою двоповерховою будівлею в Нетребі. У 1989
році тут змонтували сільську АТС і телефонізували село. А вже перед розпадом СРСР разом з дорогою до Антонівки заасфальтували декілька вулиць.
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Коли Радянський Союз розпався, не стало й колгоспу імені Шевченка. Замість нього створили КСП «Горинь», але невдовзі і його ліквідували як збиткове, а техніку продали. Селяни залишилися без роботи, а орні землі позаростали. У 2008-2009 роках розібрали майже нові приміщення тваринницького
комплексу, а в 2010-му – й двоповерхову контору з водяним опаленням, водопроводом і каналізацією. Сільську АТС перенесли у приміщення бібліотеки, перша згадка про яку відноситься до 1947 року (невеличка шафа з книгами знаходилась у хаті Івана Дмитровича Сороки). Цією хатою-читальнею
завідував сам господар, а першою книжкою, яку всі читали, була збірка гуморесок Остапа Вишні «Самостійна дірка».
Згодом під читальню відвели кімнату у приміщенні сільради (хата репресованого жителя села Кирила Антоновича Сороки). На початку 1950-х років
нею завідував дільничний інспектор міліції. А в 1955 році хату-читальню
переселили у новозбудований клуб. Вона стала бібліотекою, і з кінця 1950-х
років у ній працювали Надія Пилипівна Гребень, Надія Петрівна Вавелюк,
Ганна Павлівна Мацібора.
У 1963 році обов’язки бібліотекаря покладено на завклубом (він же – кіномеханік) Віктора Семеновича Тросковця, а з 18 серпня 1967 року – на Івана
Степановича Катрука. На цій посаді він пропрацював 43 роки, а з 19 серпня
2010 року обов’язки бібліотекаря виконує Тетяна Миколаївна Кібиш.
Відомі земляки.
Іван Степанович Катрук – поет, краєзнавець, бібліофіл. У 1974 році очолюваній ним бібліотеці присвоєно звання культурно-освітньої установи відмінної роботи. І. Катрук зібрав оригінальну власну бібліотеку, в якій було
майже 5000 книг. Він особисто спілкувався з багатьма українськими письменниками, мав листи і книги з дарчими написами Ліни Костенко, Анатолія
Дімарова, Євгена Шморгуна, Миколи Пшеничного та інших. У 1995 році
«Бібліотечка «Володимирецького вісника» випустила збірку його поетичних
творів «Жити і бачити сонце», а в 2005-му – «Очима, повними любові…».
Рівненський композитор Володимир Толканьов окремі вірші поета поклав на
музику.
Анатолій Лук’янович Косаковський – доктор медичних наук, професор,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений раціоналізатор УРСР, академік Міжнародної академії освіти і науки, академік
кадрової академії ЮНЕСКО, почесний член-консультант Американського
біографічного інституту, член Європейської асоціації медичної освіти. Опублікував понад 600 робіт у вітчизняних і закордонних виданнях.
Віктор Павлович Ковальчук – художній керівник етнокультурного центру
«Веснянка» Рівненського міського палацу дітей та молоді, заслужений працівник культури України (2004), фольклорист, етномузиколог, збирач, дослідник поліського фольклору, відмінник освіти України, автор ряду збірок. З
2003 року – голова Рівненської обласної молодіжної громадської організації
«Творче об’єднання «Древлянські джерела». Автор численних публікацій з
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питань традиційної культури та редактор-упорядник наукового видання «Етнокультурна спадщина Полісся».
Віктор Олександрович Кучер – голова об’єднаного колективу фізкультури
комбінату «Рівнепромбуд», головний спеціаліст «Рівнепромбуду», головний
спеціаліст управління фізкультури і спорту облдержадміністрації. З 1993
року – начальник обласного центру «Інваспорт». Доцент МЕГУ імені Степана Дем’янчука. Почесний працівник фізичної культури України. Нагороджений медаллю «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня.
Навесні 1834 року проїздом з Вільно на Волинь у селі побував польський
письменник Юзеф Ігнацій Крашевський, а в 1899 році село відвідав етнограф
В. А. Мошков, який збирав матеріали для Городоцького музею барона фон
Штейнгеля – одного з перших музеїв Волині.
СЕЛО ТЕКЛІВКА

Теклівська сільрада була створена у 1940 році і проіснувала до липня 1941
року. Роботу поновила після визволення села від німецько-фашистських загарбників, і їй підпорядковувалися село Теклівка та хутори Придатки, Понадневодище, Визбирище, Яковець і Дубники. У серпні 1954 року Теклівську
сільраду приєднали до Великоцепцевицької сільради.
У Теклівці діяв філіал Великоцепцевицької бібліотеки, у якому було 2000
книг. Один день на тиждень тут працювала бібліотекарка Олександра Іванівна Оштук.
Зразу за Теклівкою знаходилася «сушилка» для зерна і льону, трохи далі –
корівник, телятник і конюшня. А вліво від дороги розміщувалася «сортувал-
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ка» для картоплі. Усе робилося механізовано. Тут же насипали великі скопці
на зиму; у цих встелених соломою земляних ямах зберігали картоплю. Взимку багато таких «курганів» височіло з-під снігу.
Люди вважали Теклівку дуже перспективним місцем для життя. Будували
тут гарні великі хати, які зараз навіть за копійки ніхто не спішить купувати,
бо далеко від центру. Роботи немає. Просто лишився вимираючий хутір.
ВОРОНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Перша письмова згадка про село датується 1629 роком. За переписом
2001 року в селі мешкало 1550 осіб, нині – до 2000, зокрема 300 дітей віком до шести років. Народжуваність продовжує зростати – щороку народжується до 50 дітей.
З часу створення у 1940 році сільрада в селі пропрацювала до липня
1941 року, а відновила роботу у 1944 році, після визволення села з фашистської окупації. Нині їй підпорядковане село Луко. З 2010 року і дотепер
сільраду очолює Леонід Іванович Хомич.
8 квітня 1948 року у Воронках було створено колгосп імені 1 Травня.
Згодом його було реорганізовано у радгосп «Зоря» тваринницькольонарського напряму; за господарством було закріплено 3476 гектарів
землі, зокрема 476 – орної. У селі працювали восьмирічна школа, Будинок культури, бібліотека та фельдшерсько-акушерський пункт.
Село добре відоме в Україні унікальним озером з прозорою лікувальною водою. Тут розташовані база відпочинку і Воронківський ботанічний заказник. Ще один ботанічний заказник місцевого значення знаходиться в урочищі Потоки.
СЕЛО ВОРОНКИ
За останні роки у Воронках сталося дуже багато змін. Побудовано чимало
нових добротних сучасних житлових будинків, відкрито кілька нових магазинів, побудовано молитовний будинок, зроблено капітальний ремонт у Свято-Миколаївській церкві, по-новому стала виглядати і школа – помолоділа,
погарнішала.
У селі з'явилися підприємці, які виробляють різну продукцію, переважно з
деревини, і дають роботу землякам. За останні роки у селі побудовано (або
переобладнано) кілька торгових точок. У 2014 році відремонтовано кафе
«Промінь», і тепер це сучасний магазин, власність підприємця Валерія Арсентійовича Безушка. У 2018 році в селі відкрився супермаркет «Світанок» (він
належить Сергію Івановичу Кравчуку). На першому поверсі розмістилися
продовольчі товари і кав'ярня, а на другому – промислові товари й одяг. У
центрі села розміщений магазин райспоживспілки «Крамниця».
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На колишньому зернового току підприємець Анатолій Миколайович Кравчук організував переробку лісової деревини. Тут виробляються дерев'яна
вагонка різної форми, блокхауз і стругані дошки. Відкрито також цех по виготовленню кольорових блоків для огорожі та блоків для господарських будівель. Недавно зведено приміщення для масових заходів із залом на 200
місць.
Підприємець Микола Павлович Деркач своє виробництво організував на
власній території, і його діяльність теж пов'язана з переробкою деревини.
Продукція має великий попит по всій Україні і відправляється навіть за кордон. Надаються транспортні послуги населенню.
У центрі Воронок у 1991 році колгоспною будівельною бригадою зведено
новий фельдшерсько-акушерський пункт. По жовтень 2018 року його завідуючою працювала Галина Антонівна Хомич. А відтак її замінила Людмила
Анатоліївна Хомич. У визначений час в село приїжджає сімейний лікар Георгій Михайлович Лебедюк. Розпочато будівництво медичної амбулаторії, а
неподалік медпункту розташована аптека Олексія Івановича Снітки.
Відділення поштового зв'язку відкрили у 1975 році. Керівником його
з 1985 року працює Ольга Василівна Хомич, а в 1993 році відділення перейшло у приміщення колишнього магазину.
У селі є дві християнські громади: Української православної церкви і
Християн віри євангельської. Церква збудована у 1888 році. У 2000-2009
роках її настоятелем був ієрей Іван Стріла, у 2009-2012-му – ієромонах Валерій Дячук, а з 2012-го – ієрей Георгій Кухарець.
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Церква євангельської громади збудована на початку 1990-х років.
У 2015 році став до ладу новий Дім молитви. Пресвітером у ньому – Микола
Дмитрович Хомич.
Уродженець села, меценат і бізнесмен Віктор Ничипорович М'ялик успішно веде бізнес у місті Києві. Немає в районі села, якому б він не посприяв з
ремонтом школи, Будинку культури, дитсадка чи медпункту. Допоміг і рідному селу з ремонтом школи, церкви і Дому молитви.
У Воронках певний час жив і ходив у школу Леонід Коврига, син колишнього директора школи Л. П. Ковриги, відомий нині художник.
У селі працюють Воронківський НВК і дитсадок «Росинка». Школу очолює Аркадій Іванович Тарасюк, вона гарно відремонтована, має ігровий майданчик для дітей.
У 1979 році відкрито новий Будинок культури з залом на 350 місць. Є також танцювальний зал і публічно-шкільна бібліотека. Довгий час Будинком
культури завідував Петро Сергійович Стібиш, а з 2015 року його очолює
Людмила Олександрівна Деркач.
На північ від Воронок знаходиться урочище Хрести. Цей обгороджений
жердинами пригірок заставлений хрестами на місці поховання загиблого тут
сімейства мандрівних старообрядців. Під хрестами на землі – жовті бідончики, миски, скляний посуд. А самі хрести обвішані рушниками, барвистими
стрічками й вишитими фартухами. Ходять чутки, що це місце володіє магічною силою.
З проголошенням у 1991 році незалежності України почався новий період
в історії села. Троє наших земляків – Ярослав Аркадійович Тарасюк, Сергій
Володимирович Деркач і Роман Кузьмович Деркач (помер у 2019 році) –
захищали східні рубежі нашої держави. У селі також є пам'ятник воїнамодносельчанам, які боронили Вітчизну в роки Другої світової війни.
СЕЛО ЛУКО
Перша писемна згадка про село датується 1670 роком. У 1906 році тут був
71 двір і нараховувалося 457 мешканців. А за переписом 2001 року у селі
мешкала 381 особа.
Ще з довоєнних часів село мало власну сільраду, яка пропрацювала до
липня 1941 року, а відновила роботу у 1947 році.
У вересні 1948 року жителі села Луко створили колгосп імені Кагановича.
Житель села Борис Якович Лютко з 1 січня 1943 року по 14 лютого 1944
року перебував у партизанському загоні імені Шевченка, який входив у з'єднання генерал-майора Бегми. З квітня по вересень 1944 року – курсант стрілецького полку, а з вересня 1944 року по травень 1945-го – командир відділення. 2 квітня 1945 року був тяжко поранений. Після лікування, з травня по
листопад 1945 року, – шофер автополку, а з листопада 1945 року по березень 1947-го – командир відділення батальйону зв'язку. Нагороджений орде-
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ном Слави третього ступеня та медаллю «За перемогу над Німеччиною у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.».
Ще один виходець із села, Петро Наумович Степанюк, – фольклорист, етнограф, записувач і пропагандист традиційної української фольклорної музики.
ХУТІР КОЛЯДКИ
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За спогадами старожилів, невеличке село Колядки вважалися хутором, у
якому проживало до двох десятків сімей.
Поселення припинило існування 26 червня 1942 року: усіх чоловіків фашисти та їхні прислужники-поліцаї за зв’язки з радянськими партизанами
розстріляли, їхні хати спалили, а жінки з дітьми розбрелися по інших селах.
Після війни лиш одна сім’я спробувала повернутись у Колядки, але зробити це не дозволили: на той час хутірське господарювання вважалося неприйнятним.
Про хутір нагадує лише лісове урочище, яке у довколишніх селах називають Колядками і в якому замість людей селяться птахи.
ГАЛУЗІЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЕЛО ГАЛУЗІЯ

Уперше село згадується у 1539 році (за іншими даними – у 1577-му).
У 1911 році в Галузії проживав 1081 житель. Село мало гуральню, яка давала 7189 відер річного продажу горілки, і паровий млин, до якого звозили
зерно з сусідніх сіл.
Під час Першої світової війни околицями села проходила лінія фронту.
У 1920 році село відійшло до Польщі, а в 1939-му – до Радянської України. У червні 1941 року Галузію окупували фашисти, а влітку 1943-го карателі
за зв'язки з партизанами спалили майже пів села. На фронтах Великої Вітчизняної війни загинуло 83 його жителі.
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Згідно з переписом 1989 року чисельність населення становила 812 осіб
(387 чоловіків та 425 жінок), а за переписом 2001 року – 746. Нині – 617,
зокрема 47 дітей шкільного віку та 56 дошкільнят.
Сільрада в селі була утворена ще у довоєнний час, а після визволення села
від німецько-фашистських загарбників відновила діяльність.
До 1963 року Галузія значиться як село Рафалівського району. Але відсутність нормального доїзду до Рафалівки послужила причиною того, що Галузія та Серхів стали волинськими: 5 лютого 1965 року Галузійську сільраду
передали до Маневицького району Волинської області.
23 грудня 2016 року сільрада взагалі припинила існування, коли село
примкнуло до Прилісненської сільської територіальної громади. Замість
сільради утворено Галузійський старостинський округ.
Після війни, у 1947 році, в селі організували колгосп «Червоний прапор».
Згодом він став підсобним господарством Рафалівського лісгоспу, а в 1959
році в Галузії утворився відділок радгоспу «Маневицький». Господарство
вирощувало зернові і технічні культури, було розвинуте молочно-м’ясне
тваринництво.
У 1978 році на базі відділку утворився радгосп «Галузійський», який у
1994 році реорганізували в колгосп, а в 1995 році – у КСП «Галузійське».
Галузія має восьмирічну школу, бібліотеку і клуб.
ГОРОДЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село Городець знаходиться за 25 кілометрів від районного центру та
за 5 кілометрів від залізничної станції Антонівка. Селом протікає річка
Вирка. Дворів – 608, мешканців – 2093. Сільраді підпорядковані ще два
села – Велихів та Сварині.
Неподалік Городця, над річкою Горинь, дотепер височить городище –
рештки старослов’янського міста, що в ХІ-ХІІІ століттях належало до
так званих погоринських городів. Судячи з міських залишків, це древнє
поселення нічим особливим не вирізнялося. Глибокі заповнені водою
рови перед високими земляними валами, на яких піднімалися міські
стіни… В’їзні ворота з опускним мостом через воду… Підземні ходи на
випадок, якби стіни не витримали і впали під ворожим натиском (тоді
оборонці могли б зникнути у лише їм відомому підземеллі і через потаємний вихід вибратись у рятівному лісі)…
Городець, як місто, загинув під час татаро-монгольської навали. А
про село з такою назвою перша писемна згадка припадає на 1492 рік.
Тоді Городець належав князю Олександру Гольшанському, який на Поліссі мав великі земельні володіння. Пізніше ці маєтності перейшли до
князів Острозьких.
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СЕЛО ГОРОДЕЦЬ

Господарство. Сільрада у Городці утворена в 1940 році під час виборів у
місцеві ради на базі тимчасового виконавчого комітету і проіснувала до липня 1941 року. Свою роботу вона поновила в лютому 1944 року, після визволення села від німецько-фашистських загарбників. У повоєнному 1947 році її
очолював Москалик. У 1954 році, під час укрупнення сільських рад, до Городецької сільради приєдналися Сваринівська і Веліхівська сільради. Головою
об'єднаної сільради працював Іван Петрович Володько, а секретарем – Антон
Микитович Салівоник.
Згідно з історичною довідкою Володимирецького районного державного
архіву у 1949 році в селі з одноосібних приватних господарств утворився
колгосп імені Сталіна, головою якого обрали Ярмошика. Однак у районній
газеті «Вільне життя» це господарство згадується ще в жовтні 1947 року.
У 1951 році до городецького колгоспу, згідно з цією ж історичною довідкою, приєднали колгосп «Більшовик» (село Чаква), проте у газеті «Вільне
життя» це господарство послідовно називається антонівським, а не чаквинським. У 1957 році бригаду села Чаква виділили з колгоспу імені Сталіна і на її
базі створили радгосп «Володимирецький». Цього ж 1957 року колгосп імені
Сталіна об'єднався зі сваринівським (імені Шверника) і велихівським («Зоря
комунізму») колгоспами.
22 січня 1961 року наказом №115 Міністерства сільського господарства
УРСР колгосп імені Сталіна реорганізували у радгосп «Городецький», а наказом Національної академії аграрних наук України №284 від 21 листопада

79

1991 року радгосп перейменували у ДП «Дослідне господарство «Городецьке». У різний час господарством керували Антон Федорович Блажко, Андрій
Гнатович Іваненко, Петро Іванович Губеня, Василь Михайлович Василюк і
Микола Віталійович Сонько. Нині його очолює Віктор Васильович Буряченко. Це єдине господарство в районі, яке залишається у державній власності.
За радгоспом з часу його утворення було закріплено 6961 гектар землі, зокрема 2502 гектари орної. Господарство займалося вирощуванням зернових
культур і картоплі, проте розвивалося й тваринництво, льонарство, хмелярство, овочівництво, садівництво, бджільництво. За трудові здобутки представники радгоспу удостоювалися орденів Леніна, Жовтневої революції та інших
високих державних відзнак. Нині, за незначним винятком, землі колись
уславленого радгоспу здаються в оренду економічно спроможним агрофірмам.
Освіта. Відомо, що у 1837 році при Свято-Миколаївській церкві діяло народне училище, в якому навчалися сільські діти. За часів панської Польщі
при маєтку пана Пурбе була чотирикласна школа з польською мовою навчання. Після 1939 року школа стала україномовною. Після війни 1941-1945
років вона знову прийняла учнів, і в 1947 році нею завідував Тучапський.
Згодом її очолював Борис Бодко. У 1957 році школа стала семирічною, і головний її корпус знаходився на західній окраїні села, в урочищі Лисоха. Тут
навчалося 87 учнів, а решта 53 – по сільських хатах.
У 1961 році збудували нове приміщення. Школа стала восьмирічною, й
очолював її Михайло Пантелеймонович Нестерчук. Учні 9-10-х класів навчались у сусідній Антонівці, а середньою Городецька школа стала у 1966 році.
Вона вже було 999 учнів, і навчання проходило у дві зміни. Сюди ж добиралися діти із Сваринь і Велихова. Класи були переповненні, по 30-40 учнів.
Але нову середню школу побудували тільки у 1991 році. У 2001 році вона
стала ліцеєм, а в 2008-му – Городецьким НВК. Упродовж 35 років (з 1967 по
2002) школу очолював відмінник освіти Микола Антонович Чепурний, а у
2002 році його змінила Ганна Федорівна Сернюк.
Школа, крім просторого навчального корпусу, має бібліотеку з читальною
залою, актову і спортивну зали, комп’ютерний центр, краєзнавчий музей,
спорткомплекс, дитячий ігровий майданчик, їдальню на 180 місць, медпункт,
географічний майданчик та обладнані навчальні кабінети. За час свого існування вона благословила у світ 51 випуск – майже 2500 вихованців, зокрема
53-х золотих і срібних медалістів. Тут трудяться 62 педагоги.
У 2003 році з ініціативи відомого журналіста та письменника, випускника
школи Віктора Мазаного в селі започаткували літературно-мистецьке свято
«Городецький автограф», яке проходило на базі НВК. Першими його гостями
стали лауреат Шевченківської премії В’ячеслав Медвідь, члени обласної
письменницької організації Степан Бабій, Микола Береза, Василь Басараба,
Микола Кащук, Лідія Рибенко та володимирецькі літератори Іван Катрук,
Іван Сидорчик, Олексій Городний. З часом при школі створили Народний
поліський літературний музей, експонати якого нагадують про перебування
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тут Петра Перебийноса, Степана Пушика, Романа Дідули, Степана Сапеляка,
Романа Кудлика та багатьох інших письменників. «Городецькі автографи»
відбулися восени 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016 років.
У рамках «Городецького автографа» у селі заклали алею письменників. А
ще Городець пишається тим, що у ньому довгий час проживали і творили
відомі літератори Юзеф Крашевський, Галина Гордасевич, колекціонербібліофіл Антоній Урбановський. Вважається, що тут народилися письменники Тадеуш Стецький і Авенір Коломиєць.
Культура. У 1990-х роках сільський Будинок культури очолював фаховий спеціаліст Борис Лаврінович Моцик, а художнім керівником працювала
Мойсюк (Кривко) Наталія Соломонівна, кіномеханік Микола Гарбар демонстрував кінофільми. Це був не кращий для культури час. Працівників переводили на 0,5, а то й 0,25 посадового окладу; кіномеханік пішов на пенсію, і
його посаду скоротили. Директор із зарплатою 35 грн та худкерівник із зарплатою 15 грн сушили голову, як вижити, але роботи не полишали. Збудований у 1950-х роках із людських клунь культзаклад став аварійним, його ремонт місцева влада вважала марною тратою коштів, а новий недобудований
Будинок культури з 1989 року стояв «замороженим».
30 листопада 2006 року – останній день існування старого культзакладу,
але – не сільської культури. Приміщення під БК пристосували у сільраді, а в
2007 році його директором призначили Наталію Кривко, худкерівником –
Василя Солов’я (у 2015 році його змінила Галина Кічола). Тяжкі часи на цю
пору минули – і сільський вокальний ансамбль «Журавка» завоював районну
сцену, а фольклорний колектив «Берегиня» став учасником районних, обласних та міжнародних фестивалів. Нині, крім «Берегині» й «Журавки», при БК
працюють вокальний чоловічий ансамбль «Городецькі козаки», вокальне тріо
«Погорина», вокальний дует «Коралі», гурток художнього читання і дитячий
гурток естрадного співу.
На початку 1950-х років у невеликій хаті в центрі села розмістилася
сільська бібліотека, у якій було лише кілька книг. Очолював читальню Іван
Якович Шерафора, а селяни приносили сюди збережені ще з воєнних літ
книги. У середині 1950-х років бібліотеку перемістили у Будинок культури.
На цей час у ній змінилося кілька керівників, а в 1963 році завбібліотекою
стала Євгенія Онисимівна Герасим'юк. Окрім книг, тут можна було
переглянути популярні журнали і газети «Радянська жінка», «Всесвіт»,
«Сільські вісті», «Червоний прапор», «Ленінська зоря». З 1974 року у зв’язку
з великою кількістю читачів (близько 1500) додалася ще одна працівниця –
Євгенія Володимирівна Бірук, а в 2003 році бібліотеку перенесли у
приміщення сільради. З 1976 року вона носить звання «Бібліотека відмінної
роботи».
Поряд із сільською діяла і шкільна бібліотека, заснована у тих же 1950-х
роках. Її літопис так само почався з сільської хати і невеличкого книжкового
фонду. У 1964 році бібліотеку перенесли у приміщення школи: спочатку –
старої, а у вересні 1990 року – новозбудованої. У 1967-1969 роках її

81

очолював Володимир Микитович Моцик, а потім, по 2002 рік, – Ганна
Іванівна Пінчук. При них бібліотечний фонд поступово зріс до 22 тисяч
примірників.
З жовтня 2002 року обидві книгозбірні об’єднались у Городецьку
публічно-шкільну бібліотеку, розміщену у двох приміщеннях. Крім книг, тут є
телевізор, DVD-програвач, два комп’ютери, інтернет. Створено також дві
експозиції: музейну, яку поповнюють експонатами місцеві жителі, та
краєзнавчу, яка висвітлює історичний шлях села, розповідає про відомих
односельчан та містить макет садиби Урбановських.
У 2018 році бібліотека стала переможцем обласного конкурсу-огляду
«Краща сільська бібліотека». З 2003 року при ній діє любительський клуб
«Господарочка».
Медицина. Медпункт у Городці відкрито у 1947 році, і в різний час у
ньому працювали Олександра Михайлівна Кольвах з Полтавщини, Марія
Іллінічна Басік з Житомирщини й Галина Родіонівна Шумейко з Кіровоградщини. У 1956 році медпункт, при якому почав працювати ще й пологовий
будинок, прийняла уродженка Городця Надія Михайлівна Кухоцька. Після
закриття пологового будинку фельдшерсько-акушерський пункт мав фізкабінет, приймальню лікаря, оглядову кімнату для жінок і кімнату для щеплення
дітей. До 2002 року ним завідувала Н. М. Кухоцька, а в 2002-2012 роках –
Валентина Василівна Редзель.
У 2011 році при ФАПі відкрився зубний кабінет. У 2013-2016 роках сімейним лікарем працювала терапевт Марта Володимирівна Гайдиш, а в 2019
році у селі збудовано нову амбулаторію, яка обслуговуватиме села Городець,
Сварині і Велихів. Коштом державної субвенції для амбулаторії придбано
позашляховик, проте посада сімейного лікаря поки що залишається вакантною.
СЕЛО СВАРИНІ
Перша згадка про село датується 1510 роком. За переписом 2001 року у
ньому мешкало 760 осіб, а згідно з останніми даними – 781.
До війни 1941-1945 років село мало власну сільраду, яку було створено у
1940 році під час виборів у місцеві ради на базі Сваринівського тимчасового
виконкому (у нарисі Ф. Кривка наводиться інша дата – 1 жовтня 1939 року).
Проіснувала сільрада до липня 1941 року, а поновила свою діяльність у лютому 1944 року (у Ф. Кривка – «під осінь 1944 року»), після визволення села
від німецько-фашистських загарбників.
Сільрада довоєнної пори розмістилась у панському маєтку. Першим її головою призначили Степана Касіяновича Москалика, секретарем – Івана Петровича Ляшика, а під час виборів 1940 року головою обрали Юхима Федоровича Мороза (усі троє трагічно загинули у роки воєнного лихоліття).
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Першим повоєнним головою сільради був Василь Зіновійович Сафоник,
який через особисту небезпеку виїхав в Антонівку і майже рік керував на
відстані. Відтак його змінив Данило Кузьмович Кривко.
Не маючи свого приміщення, сільрада розмістилася в орендованій хаті
Клима Бірюка. А коли у 1950 році пройшло укрупнення сільрад, Сваринівській сільраді підпорядкували село Веліхово. На виборах 1951 року головою
сільради обрали Ярину Йосипівну Мельник, але цього ж року її змінив Василь Володимирович Голуб. У 1952 році головою став Василь Зіновійович
Сафоник, після нього – Василь Никифорович Ковальчук, Василь Іванович
Антонюк, з грудня 1956 року – Іван Якович Рижий, а з грудня 1957 року –
Антон Микитович Салівоник.
У 1954 році почалося чергове укрупнення сільрад – і Сваринівську сільраду ліквідували, а села Сварині і Веліхово підпорядкували Городецькій
сільраді.
У листопаді 1947 році у Сваринях утворили колгосп «30 років Жовтня»,
головою якого працював Павло Мілецький. У 1949 році це вже колгосп «Україна», а в 1953 році – колгосп імені Шверника. У 1957 році це господарство
приєдналося до колгоспу імені Сталіна, створеного у 1940-х роках у селі
Городець. (Ф. Сафоник у книжці «Сварині» стверджує, що з 1 січня 1950
року сваринівський колгосп разом із веліхівським приєднали до ромейківського когоспу імені Молотова, але в 1953 році їх було відновлено: у Cваринях
– імені Шверника, а у Веліхові – «Зоря комунізму»).
Школа у селі спочатку була початковою, і завідувала нею Тамара Арсенівна Кужель. З 1981 року, коли збудували нове приміщення, школа стала восьмирічною, і з того часу по 2004 рік нею керував Федір Савович Сафоник
(він і домігся її будівництва). З 2004 року школу очолює Андрій Федорович
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Сафоник, син Ф. С. Сафоника. У 2002 році її реорганізували в НВК, у якому
працюють 22 педагоги та навчаються 120 учнів. Ще 30 дітей відвідують
пришкільний дитсадок.
Село живе насиченим культурним життям. Предметом законної його гордості став фольклорний колектив «Вербиченька», який у 2005 році організувала завклубом Оксана Василюк і який у 2016 році перейменовано у «Сваряни». Пісні у його виконанні неодноразово звучали з обласної сцени; «Сваряни» двічі виступали у популярній телепередачі «Фольк-music».
Бібліотеку в селі відкрито між 1945 і 1947 роками, і її першою завідувачкою була Раїса Іванівна Головата. Згодом бібліотеку позмінно очолювали
Петро Васильович Сафоник, Катерина Іванівна Кривко, Катерина Степанівна
(прізвище невідоме), а у 1965-2002 роках – Ніна Юріївна Кривко. У 2002 році
замість сільської і шкільної бібліотек засновано єдину публічно-шкільну
бібліотеку, яку очолила Валентина Василівна Салівоник. Нині бібліотека
нараховує 9000 примірників і має 450 читачів.
Сільський ФАП очолює Марія Мартинюк. Приміщення капітально відремонтоване. Найвищу народжуваність за роки незалежності медзаклад зафіксував у 2015 році.
СЕЛО ВЕЛИХІВ

Село знаходиться на межі Володимирецького і Сарненського районів. У
письмових джерелах воно вперше згадується у 1540 році. У 1906 році тут
нараховувалося 45 дворів і 390 мешканців. За переписом 2001 року кількість
жителів становила 642 особи, а за останніми даними – 748 жителів та 205
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дворів. Село розбудовується новими вулицями. Багато його мешканців мають
трактори, комбайни й автомобілі.
З 1940 року село мало власну сільраду, яка виникла на базі тимчасового
виконавчого комітету і проіснувала до липня 1941 року – до окупації села
німецько-фашистськими загарбниками. Сільрада відновила роботу після
війни, у лютому 1944 року. У 1950 році, під час укрупнення сільських рад, її
приєднали до Сваринівської сільради, а в 1954 році, під час чергового укрупнення, села Веліхово і Сварині були підпорядковані Городецькій сільраді.
У березні 1949 року, як зазначається в газеті «Вільне життя», частина мешканців села об’єдналась у колгосп імені 30-річчя ВЛКСМ, який, за твердженням Ф. Сафоника (книга «Сварині») з 1 січня 1950 року був приєднаний
до ромейківського колгоспу імені Молотова, а в 1953 році – відновлений під
назвою «Зоря комунізму». Згідно з архівними даними у 1957 році колгосп
приєднали до городецького колгоспу імені Сталіна (у Ф. Сафоника – в 1959
році).
Школа в селі до середини 1960-х років була початковою, а відтак у 1966
році її реорганізували у восьмирічну. Довгий час її очолювала Катерина Василівна Сидоренко (Левицька), а після реорганізації директорами у різний
час були Олексій Семенович Шершень та Володимир Кіндратович Данішевський; упродовж двох років обов’язки директора виконував уродженець
села Олексій Остапович Городний. Навчання було двозмінне, а в 1991 році
почалася добудова старого приміщення. Старанням директора Ярослава Миколайовича Лопоші у 1996 році з’явилися додаткові навчальні кабінети, простора їдальня, спортзал і майстерня – діти одержали оновлену школу з однозмінним навчанням.
З 2004 року Велихівський НВК очолює Людмила Михайлівна Заполох.
Останніми роками кількість учнів зростає. Нині їх 148, а 17 дошкільнят відвідують пришкільний дитсадок. У 2016 році школа відзначила 50-річчя. При
ній є бібліотека. У музейній експозиції зберігаються старовинні речі сільського побуту.
Бібліотека веде лік часу ще з повоєння (тоді вона була хатою-читальнею).
Згодом її перевели у приміщення старої школи, а завідував нею Іван Данилович Велесь. Ще пізніше бібліотека займала окрему кімнату у клубі, й у різний
час її очолювали Катерина Федорівна Хутка, Олексій Іванович Самойло,
Ольга Трохимівна Сидорчик й Ольга Іванівна Мельник. У 2002 році сільська
і шкільна бібліотеки об’єднались у публічно-шкільну бібліотеку. Об'єднана
бібліотека знаходиться у школі, і завідує нею Галина Борисівна Бірюк.
Після Другої світової війни в селі побудували клуб, яким у різний час завідували Василь Остапович Городний, Марія Климівна Ляшик, Василь Борисович Соловей і Наталія Валентинівна Бірюк. У 2012 році при клубі створено
фольклорний колектив «Калинонька».
У 2015 році в селі розпочато будівництво Дому молитви, а в 2019-му –
Свято-Воскресенської церкви УПЦ.
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У 2010-2012 роках капітально відремонтовано ФАП. У різний час його
очолювали Ростислав Мефодійович Ковальчук, Михайло Мойсюк, Надія
Романівна Городна, Алла Іванівна Стоян, нині – Наталія Олексіївна Корзюк.
ДОВЖАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЕЛО ДОВГЕ

Сільраду в селі було створено після 1939 року. Вона проіснувала до липня
1941 року і відновила роботу після визволення від німецько-фашистських
загарбників. Згодом село підпорядкували Тутовицькій сільраді.
За переписом 2001 року у Тутовичах мешкало 979 осіб. Нині – 997.
Село виникло наприкінці XVIII століття, коли західноукраїнські землі належали Польщі, – перша письмова згадка про нього відноситься до 1720 року.
Щоб ополячити місцеве населення, створювалися колонії – поселення, у
яких проживали польські переселенці. Одним із таких сіл була Довга (так
називали село поляки, бо воно довгою смугою простягалося попід лісом від
українського поселення Західний Ліс).
Із початком Другої світової війни міжнаціональні стосунки загострилися.
Після війни польське населення повернулося до Польщі, а вцілілі його будинки передали місцевим хуторянам, у яких погоріли житла.
У 1945 році село перейшло до Сарненського району.
Школа спочатку розміщувалась у великій польській хаті і в ній навчалися
діти до 4-х класів. Нині школу реорганізовано у гімназію.
У 1953 році відкрилася сільська бібліотека. Працює ФАП.
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ДОВГОВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЕЛО ДОВГОВОЛЯ

Село Довговоля належало польському пану Яну Кедровичу. Колись
воно було розташоване біля нинішньої шосейної дороги, що веде на станцію Рафалівка повз Острівецьку греблю. Панський маєток знаходився
у центрі села, а навколо нього – селянські хатини. Щоб збільшити площу
орних земель, пан почав розселяти селян на болотисту, порослу лісом
місцевість. Однак ті вперто поверталися на старе місце. Тоді пан вирішив звільнити переселенців від панщини і податків, давши їм волю. З
того часу селяни залишилися на новому місці, яке отримало назву Довговоля.
Невпізнанно змінилося село за часів Столипінської реформи. Його
жителі розселялися по хуторах Осовик, Бір, Рови, Дитяна, Токи, Лижахів. Почалося будівництво нових дерев'яних хат з двома-трьома невеличкими вікнами та солом'яною стріхою. Загалом же Довговоля – давнє
поселення, перша писемна згадка про яке припадає на 1629 рік.
У 1906 році в селі було 112 дворів і 400 мешканців, а за переписом
2001 року тут проживало 1855 осіб. Нині – 2021 житель. Крім 15 вулиць,
до села належать хутори Рови (1 двір) і Кіндратівщина (9 дворів).
На території сільради знаходиться ботанічний заказник місцевого
значення «Урочище Вижар», створений у 1983 році.
Господарство. Сільраду в селі створено у 1940 році. Діяла вона до липня
1941 року, а після війни відновила роботу. У 1959 році, під час укрупнення
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сільрад, з Довговільською сільрадою об'єдналися ще дві – Берестівська й
Острівецька. Так було до 1990 року, коли Берестівка й Острівці відділилися
від Довговолі і створили власну сільраду – Берестівську.
Першим головою Довговільської сільради був Яків Іванович Логацький.
Згодом сільськими головами працювали Іван Федорович Ковальчук, Василь
Макарович Шестопаль, Прохор Миколайович Мирончук, Петро Павлович
Котович, Євдокія Макарівна Гошта, Віктор Йосипович Шепель, Валентина
Іванівна Білоборода, Василь Михайлович Білобородий, Микола Прокопович
Козодой, Анатолій Іванович Федорчук. У кінці 1990-х років сільраду перенесли у приміщення старої школи, а в листопаді 2011 року – у нове відремонтоване приміщення.
Згідно з повідомленнями в газеті «Вільне життя» колгосп у Довговолі був
створений 1940 році, а у вересні 1948 року під назвою імені Карла Маркса
відновив свою діяльність Першим його головою став Антон Козодой. Однак
в історичній довідці архівного відділу Володимирецької РДА зазначається,
що під назвою імені Карла Маркса колгосп діяв у 1950-1959 роках. Далі він
одержав назву імені Жданова, а в лютому 1989 року був перейменований у
колгосп «Дружба». У жовтні 1996 року господарство реорганізували в КСП
«Дружба», 28 грудня 1999 року – в СВК «Дружба», а відтак воно перестало
існування.
На території сільради діяв також колгосп імені ХХІІІ партз'їзду.
Освіта. За спогадами старожилів, школа в селі Довговоля почала працювати у 1903-1904 роках. Знаходилася вона на сільській окраїні, де нині Дім
молитви. Перед війною польські вчителі з села втекли, і цілих шість років
освіти як такої не було. Навчання дітей відновилось у 1945 році. Оскільки
шкільне приміщення згоріло в роки війни, навчання проводилося по людських домівках. Так було аж до 1961 року, коли збудували нову школу. Вона
була неповною середньою, тому бажаючі продовжити навчання ходили у
Володимирець.
1 вересня 1966 року Довговільська школа отримала статус середньої, і навчалися в ній також учні з Острівець, Берестівки, Жовкинь, Любахів, Чудлі.
У 1983 році збудували двоповерхове приміщення. Це мав бути пришкільний
гуртожиток, але його реконструювали під початкову школу. У 1997 році
реконструйований дитсадок-довгобуд став основним шкільним приміщенням.
З глибокою вдячністю згадують у селі Олега Івановича Поліщука, який
майже десять років очолював школу. Його робочий день часто починався о
7-й ранку, бо в цей час приїжджали учні з Любахів і Чудлі (щоб вони не тратили часу, директор проводив додаткові уроки математики). Доброю згадкою
про О. І. Поліщука стали і два будинки, в яких проживають учительські сім’ї.
Саме з його клопотання почалося будівництво і пришкільного інтернату, де
могли ночувати учні з навколишніх сіл.
Довговільська школа дала путівку в життя професору РДГУ Андрію Олексійовичу Сяському, викладачу Рівненського національного університету
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водного господарства Василю Олексійовичу Сяському, старшому викладачу
Львівського національного університету імені Івана Франка Василю Яковичу
Оніщуку, заслуженому юристу України Анатолію Івановичу Шишку, начальнику Володимирецького, а згодом – Вараського телекому Сергію Григоровичу Рахубі, заступнику голови обласної ради профспілок Уляні Микитівні
Стрілець, директору райдрукарні Арсену Павловичу Котовичу, колишнім
директорам школи Іларіону Калиновичу Швириду і Катерині Олександрівні
Олещук.
Культура. Сільський клуб збудували у 1951 році, а завклубом призначили Симона Григоровича Сяського. З 1968 р по 1990 рік при клубі діяв кінотеатр «Супутник», незмінним кіномеханіком у якому працював Іларіон Феодосійович Ярмолюк. У 1978 році клубу очолила Світлана Дячук (Котович).
Почали працювати гуртки, вокально-інструментальний ансамбль і найкраща
в районі дискотека з незмінним художнім керівником Василем Микитовичем
Котовичем. У 2003 році клуб реконструювали під КДК .
У післявоєнні роки бібліотеки як такої не було – її замінювала хатачитальня. Поступово будувалися шкільні приміщення, і в них розміщувалася
бібліотека. Книги були на вагу золота і при гасовій лампі перечитувалися по
кілька разів.
Офіційно бібліотеку відкрили у 1952 році у приміщенні клубу, і до 1960
року вона мала достатньо книг, щоб обслуговувати читачів. Бібліотекарями
працювали Марія Гошта і Любов Ясинська.
Коли на початку 1960-х років збудували нове приміщення клубу, туди перенесли й бібліотеку. У грудні 1966 року її очолила випускниця Дубенського
культосвітнього училища Ірина Іванівна Пешко, і в 1966-2000 роках робота
бібліотеки була на належному рівні. У 2000-2002 роках посаду бібліотекаря
займала Н. В. Сюська, а в 2002 році бібліотека стала публічно-шкільною і
книги перенесли у приміщення старої школи. Відтоді бібліотекарем працює
Л. С. Капарчук.
Медицина. Фельдшерсько-акушерський пункт збудували відразу після
війни, і першою його завідуючою була Галина Семенівна Донець, яка приїхала з Полтавської області. Молода, не по роках розсудлива, вона була вмілим
медиком. А в 1963 році їй на підпомогу прийшла акушерка Марія Іванівна
Логацька. У 1988 році став до ладу новий ФАП, і його очолив Адам Миколайович Левкович. Потім ним завідувала Тетяна Сергіївна Мовчан. А коли у
2012 році ФАП переобладнали під амбулаторію, АЗПСМ очолив молодий
лікар-терапевт В. М. Дембовський. Нині, крім Довговолі, амбулаторія обслуговує села Острівці та Берестівку, і завідує нею О. О. Губеня.
Духовність. У селі є дві релігійні громади: православна та протестантська. До 1994 року довговільці ходили до церкви у сусіднє село Острівці, але 25
квітня 1995 року було освячене місце для будівництва православного СвятоВоскресенського храму. Організувала будівництво Уляна Борисівна Моніч – і
7 вересня 1997 року відбулося перше богослужіння. Настоятель церкви –
Сергій Петрович Мельничук.
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Щороку у червні проходять День села і фестиваль Довгої Волі.

ЖОВКИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЕЛО ЖОВКИНІ

Село Жовкині віддалене від районного центру на 7 км, а від найближчої залізничної станції Антонівка – на 16 км. Урочище Левкова Гора
(203 м над рівнем моря) – найвища точка Рівненської області; біля села
знаходяться унікальні бурштинові розсипи; неподалік проходить найдовша в Європі вузькоколійна залізниця Антонівка-Зарічне.
Перша письмова згадка про село відноситься до 1561 року, однак
людські поселення на території села існували впродовж кількох тисячоліть. У селі нараховується 266 дворів. Станом на 10 жовтня 2020 року тут
проживають 895 жителів.
Достовірних відомостей про походження назви села немає. Один із
переказів згадує пана Жолкінського, на честь якого назване село. Інший
– про болото, на якому росло багато жовтого латаття (звідси – назва Жовтині, яка згодом змінилася на Жовкині).
80 жителів села були учасниками Великої Вітчизняної війни. 50 із них
загинули смертю хоробрих. За мужність і героїзм, проявлені у боях з німецько-фашистськими окупантами, 30 жителів села нагороджені орденами та медалями. У селі встановлено пам’ятник односельчанам, які
полягли на фронтах Великої Вітчизняної війни.
У 2000 році побудовано Свято-Михайлівську церкву.
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З народних промислів поширені вишивання, виготовлення виробів з
природного матеріалу, різьба по дереву, бджільництво.
Господарство. Сільраду створено у 1940 році, а в 1944-му, після визволення від німецько-фашистських загарбників, вона відновила свою діяльність.
У 1948-1949 роках у Жовкинях створили колгосп, який назвали імені Ватутіна. У числі його організаторів – Іван Родіонович Захарчук (с. Жовкині),
Юхим Данилович Русін (с. Зелене), Ананій Терентійович Герман (с. Половлі). Колгосп мав 30 пар волів, 35 пар коней та кілька десятків свиней і овець.
Головою колгоспу обрали Юхима Даниловича Русіна, а першими колгоспниками стали найбідніші селяни, які не мали свого господарства і реманенту.
Робота у колгоспі налагоджувалася поступово. У 1959 році колгосп придбав перші трактори ДТ-54 і ЮМЗ (перший тракторист – Василь Іванович
Тумаха, а перший шофер – Дмитро Іванович Парейчук). А на початку 1960-х
років господарство досягло суттєвих здобутків. Люди ставили перед собою
завдання й успішно з ними справлялися: колгосп імені Ватутіна збільшував
виробництво м'яса, молока, льону, хліба.
У часи незалежності, у 1987-2002 роках, сільраду очолював Сергій Станіславович Христюк, у 2002-2010-му – Віктор Володимирович
Усатий, у
2010-2015-му – Валерій Якович Парейко, у 2015-2020-му – Єлизавета Сергіївна Басиста.
Село виховало сотні спеціалістів з вищою і середньою спеціальною освітою. А після здобуття Україною незалежності колгосп реорганізували в КСП,
згодом – в СВК. Відбулося розпаювання землі.
Село розростається, має 920 жителів у 240 дворах. У школі навчаються
149 учнів і працюють 15 учителів. З 1986 року працює дитсадок, є медпункт
(нове приміщення збудоване у 1993 році), відділення зв’язку, клуб, бібліотека, приватні продовольчі і промислові магазини.
Освіта. Школу збудовано у 1980 році, але останніми роками її відремонтували і комп'ютеризували, встановили внутрішній санвузол, на подвір'ї розмістився спортивно-ігровий майданчик.
13 років праці віддав школі її директор Валерій Якович Парейко, який
згодом очолив районний відділ освіти. З 1999 року по даний час школу очолює Наталія Адамівна Гребень. Усіх педагогів – 18.
У 1986 році відкрито дитячий садок, а завідуючою призначено Н. А. Гребень. У 2001 році, після перерви в роботі, на базі дитсадка відкрили групу для
підготовки дітей до школи, а в 2004 році під керівництвом О. Р. Волошиної
дитсадок запрацював у звичному режимі й отримав назву «Берізка». Далі ним
завідували Н. Я. Ковальчук, Т. І. Кущик, В. І. Гузей.
З 1 вересня 2020 року школу реорганізовано в НВК, і дитсадок став його
дошкільним підрозділом.
Медицина. До 1993 року ФАП знаходився у старому колгоспному приміщенні, а відтак переселився у нове, спеціально для нього побудоване. Усі ці
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роки ним завідувала Н. А. Совгуть. З 1 серпня 2019 року ФАП реорганізовано в амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Нею завідує Н. В.
Рижа.
Культура. У 1950-1951 роках із клунь, що належали багатшим сельчанам,
побудували клуб, який стоїть до цих пір. У ньому згодом розмістили й бібліотеку.
Першим у Жовкинях бібліотекарем у 1947 році став Арсентій Федорович
Мамчик, а хата-читальня знаходилась у господі Василя Денисовича Ковальчука (будинок цей зберігся). Згодом, у 1951-1952 роках, бібліотека знаходилась у вдови Мотрі Максимівни Івашко, яка її й очолювала. Уся книгозбірня
являла собою добірку творів Шевченка, Гоголя, Франка і Толстого. А першим офіційним бібліотекарем став Тимофій Пилипович Тумаха. Квартирувала бібліотека в оселі Корнія Ковальчука.
У 1953 році в Жовкинях побудували клуб з бібліотекою. Завідувала нею
Тетяна Демидівна Козодой. А після неї бібліотеку і клуб упродовж 13 років
очолював Іван Михайлович Івашко.
Надія Адамівна Лемещук перша з бібліотекарів закінчила Дубнівське культосвітнє училище. Цю вмілу працівницю у 1979 році змінила Людмила
Трохимівна Ковальчук, і бібліотеці було присвоєно звання «Бібліотека відмінної роботи». У 1986 році за направленням у село прибула Наталія Іванівна
Власова, яка й досі завідує книгозбірнею.
Приміщення нового Жовкинівського культурно-дозвіллєвого комплексу
побудоване у 2010 році. Очолює КДК І. П. Власов. При клубі діють зразковий фольклорний ансамбль «Веселики Полісся», фольклорний гурт «Калинонька», ансамбль естрадної пісні «Юна зірка» та літературно-драматичний
гурток «Читацькі інтереси».
До 2014 року шкільна бібліотека була при школі, а сільська – при клубі, а
з 2014 року об'єднана публічно-шкільна бібліотека знаходиться у клубі. З
1986 року нею завідує Н. І. Власова. При бібліотеці відкрито музейну експозицію «Нематеріальна спадщина народу: пісні, легенди, перекази, прислів’я,
народні танці, ігри, забавлянки». Бібліотека активно бере участь у різних
проектах, конкурсах та змаганнях.
У краєзнавчому музеї, створеному у Жовкинівському НВК, зберігається
Книга Трудової Слави, в яку занесені імена односельчан, які за радянських
часів зробили значний внесок у розвиток села.
Гордість села.
Іван Назарович Тарасюк, 1942 р.н., довгий час був перекладачем у Міністерстві закордонних справ у Москві. Побував у всіх країнах Європи (крім
Великобританії) та Африки, а з 1978 року, проживаючи у Петербурзі, викладав іноземні мови у військовому училищі. Живе у Петербурзі, пенсіонер.
Ігор Іванович Соловйов, 1921 р.н., закінчив Київський інститут іноземних
мов. У 1952 році в Жовкинівській школі працював учителем німецької мови,
а в 1954-1982 роках був її директором. За цей час у 1953 році завершив будівництво школи, а в 1980-му збудував сучасне її приміщення. Ветеран Великої
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Вітчизняної війни, нагороджений орденами «За мужність» та орденом Великої Вітчизняної війни і медалями.
Петро Васильович Тумаха, 1948 р.н., після закінчення Каспійського вищого воєнно-морського училища 15 років служив штурманом на військовому
розвідувальному підводному човні. Потім ще 10 років – старшим помічником
командира корабля, згодом – капітаном військового корабля. Після військової служби працював викладачем Київського військового секретного училища. Проживає у Києві.
Валерій Якович Парейко, 1959 р.н., після закінчення Рівненського педагогічного інституту працював учителем Жовкинівської школи, а в 1989-1999
роках – її директором; у 1999-2007-му – начальник районного відділу освіти
та виховання, а в 2007 році призначений заступником голови Володимирецької райдержадміністрації.
Володимир Кирилович Ковальчук, 1943 р.н., закінчив Саратовське вище
авіаційне училище і розпочав трудову діяльність пілотом на літаку АН-2 на
Рівненщині. Переїхавши у Кишинів, довгий час працював пілотом цивільної
авіації на літаку ТУ-134. Проживає у Києві.
Юрій Миколайович Тарасюк, 1971 р.н., закінчив у 1993 році Київське вище інженерно-радіотехнічне училище протиповітряної оборони. Працював
командиром радіотехнічного підрозділу радіолокаційної станції, старшим
інженером радіотехнічного батальйону військової частини у місті Володимир-Волинський. Після закінчення ад’юнктури у 1999 році – викладач кафедри тактики та оперативного мистецтва Київського військового інституту
управління і зв’язку. З 2003 року – старший викладач кафедри тактики спеціальної підготовки Київського військового двічі орденів Червоного прапора
інституту телекомунікацій та інформатизації. Автор семи наукових праць,
двох патентів на винахід, автор та співавтор п’яти навчальних підручників та
посібників.
Брати Леонід Іванович Ткач, Іван Іванович Ткач і Дмитро Іванович Ткач –
почесні жителі Жовкинь. 20 грудня 2008 року у храмі святого Архистратига
Михаїла встановлено придбані ними дзвони. Проживають у СанктПетербурзі.
Антон Дорофійович Ковальчук – хранитель пам’яті про загибле в роки воєнного лихоліття польське поселення Паросля. Він же позначив місце страти 133
наших співвітчизників і поставив пам'ятні хрести на могилах полеглих партизанів.
Очолював сільську ветеранську організацію. Зібрав і записав понад дві сотні народних пісень.
Микола Олексійович Рябий – прекрасний різьбяр по дереву та художник.
Здобувши професії столяра, слюсаря і токаря, різьбу освоїв самостійно. Роботи виконує переважно геометричною і контурною різьбою.
Сергій Володимирович Шевчук – поет та пісняр. Його пісні відомі далеко
за межами рідного села завдяки чоловічому вокальному ансамблю районного
Будинку культури «Верес». Написав 20 пісень, присвячених рідному краю.
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ЗАБОЛОТТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село Заболоття розташоване на правому березі річки Стир, за 25 км
від районного центру та за 4 км від залізничної станції Рафалівка. Перша
письмова згадка про село датується 1583 роком. У 1973 році у ньому було
136 дворів та 609 чоловік населення. За переписом 2001 року у селі мешкали 1082 особи, нині – понад 1300.
Заболоттівська сільрада створена у 1940 році і проіснувала до липня
1941 року. У лютому 1944 року сільрада відновила роботу і проіснувала
до 2018 року. У 1959-1986 роках, крім села Заболоття, сільраді підпорядковувалося село Полонне (Полонську сільраду у 1959 році внаслідок
укрупнення сільрад приєднали до Заболоттівської).
Під час Другої світової війни 93 жителі села захищали Батьківщину
від фашистів, з них 52 загинули смертю хоробрих. У центрі села на їх
честь споруджено пам’ятник.
28 серпня 2003 року міська влада Кузнецовська (так називався нинішній Вараш) прийняла рішення №175 «Про включення села Заболоття з
прилеглими до нього землями до меж міста Кузнецовськ», а 1 листопада
2018 року Заболоття приєдналося до міста Вараш. Так, без перевиборів
до міськради, виникла Вараська об’єднана територіальна громада, власне – відбувся перший в Україні експеримент зі спрощеного об’єднання
територіальних громад. Сільський голова став старостою села.
Уся сільська інфраструктура (опалення, освітлення, теплопостачання
та водовідведення) тісно зав’язана на Рівненську атомну станцію то на
комунальні мережі міста Вараш.
Більшість жителів працюють на РАЕС і на підприємствах міської інфраструктури, однак доступ до медичних послуг у Вараші їм був обмежений, а простим жителям надавався платно. Тепер усіх заболоттівців
обслуговують у поліклініці нарівні з жителями міста.
СЕЛО ЗАБОЛОТТЯ
Господарство. У Зоболотті знаходилася центральна садиба колгоспу імені 30 років Жовтня, створеного у 1948 році, а в 1955 році до нього приєднали
колгосп імені Хрущова (с. Полонне). Об'єднане господарство отримало назву
імені Хрущова, а 10 жовтня 1957 року його перейменували на колгосп «30
років Жовтня».
Колгосп мав 1843 гектари землі, включаючи 708 гектарів орної та 200 –
осушеної. Господарство займалося льонарством і тваринництвом, у ньому
діяли дві польові, дві тваринницькі й одна тракторна бригади. Працював
також цегельний завод. У 1969-1971 роках колгосп посідав перше місце в
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Поліській зоні з виробництва тваринницької продукції. У 1971 році у розрахунку на 100 га земельних угідь було вироблено по 469 цнт молока, 104 цнт
м’яса та 70 кг вовни. У кінці 1950-х років у колгоспі «30 років Жовтня» встановили автономну електростанцію, яка обслуговувала пилораму та використовувалася для освітлення більшої частини Заболоття і Полонного (з 6-ї години до сходу сонця та з настанням темноти до 24-ї години). Але в школі ще
довго зберігалися підставки для гасових ламп. У 1964 році Заболоття і Полонне були повністю електрифіковані від Добротвірської ДРЕС.
Рішенням загальних зборів уповноважених членів колгоспу в лютому
1993 року колгосп «30 років Жовтня» перейменований у селянську спілку
«Заболоття», а згідно з указом Президента України від 8 грудня 1999 року
селянську реорганізували в СВК «Заболоття».
Освіта. Точна дата відкриття першої школи в селі не відома. Однак ще до
війни тут була початкова школа, в якій працювали троє вчителів – Ганна
Іванівна Киян, Коробчук і Вознюк. Приміщення наймалися в оселях Степана
Павловича Оштука і Флора Прокоповича Скібчика.
Під час фашистської окупації школа не працювала, а відновилася вже після визволення села радянськими військами. Вона так само була початковою і
розміщувалась у селянських хатах. У 1948 році для неї збудували окреме
приміщення. Згодом вона стала восьмирічною. У ній навчається 260 учнів і
працюють 16 учителів.
У зв’язку з будівництвом РАЕС село Полонне, яке опинилося в 3- кілометровій зоні станції, знесли. Рішення про зняття його з обліку прийнято 16
грудня 1986 року. І цього ж року в Заболотті стало до ладу нова школа, яка в
1991 році змінила назву з Полонської на Заболоттівську. Школа стала
дев’ятирічною, а ще пізніше – середньою. Перший випуск 11-класників відбувся у 1992 році.

95

Спільними зусиллями педпрацівників та техперсоналу проведено значну
роботу по створенню навчальної бази для здобуття середньої освіти. У школі
обладнано приміщення для занять з допризовної підготовки юнаків, спальню
для групи продовженого дня, кабінет інформатики. Дієву допомогу у розвитку творчих здібностей дітей надавав місцевий Будинок культури, на базі якого працювало багато гуртків.
Після аварії на ЧАЕС село опинилася в зоні радіаційного забруднення. На
плечі педагогів лягла ще одна, не передбачена посадовими обов’язками, місія
– супроводження дітей на оздоровлення. У 1990-2006 роках у санаторії та
табори відпочинку було відправлено 70 груп учнів. У 1990-1997 роках оздоровили 1305 учнів, а в 1998-2006-му – 552. Усього впродовж 17 років оздоровлено 1859 дітей.
Культура. Оскільки Заболоття тісно межувало з Полонним, у 1986 році
книжковий фонд обох бібліотек об'єднали в один – Заболотівську сільську
бібліотеку. Книги з клубу перенесли в житловий будинок. До послуг читачів
були 6500 книг, читальний зал, дитяча кімната, книгосховище.
З 1988 року по 2002 рік бібліотека не мала постійного приміщення. Двічі
її книжковий фонд переносили в різні будівлі на території сільради, а в вересні 2003 року сільську бібліотеку об'єднали з шкільною в одну публічношкільну бібліотеку. Нині вона займає дві невеликі кімнати у приміщенні
школи. У книжковому фонді – 8360 книг, є каталог і картотека. Завідує бібліотекою Надія Степанівна Затірка, у якої 31 рік бібліотечного стажу.
СЕЛО ПОЛОННЕ
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Полонне – колишнє село Володимирецького району Рівненської області.
У 1940 році в селі запрацювала сільрада. Пропрацювавши до липня 1941
року, у 1944 році, після визволення району від німецько-фашистських загарбників, вона поновила діяльність. У 1959 році внаслідок укрупнення Полонську сільраду приєднали до Заболоттівської, і в 1959-1986 роках село підпорядковувалося цій сільраді.
Рішенням виконкому Ровенської обласної Ради народних депутатів від 16
грудня 1986 року село Полонне зняли з обліку як таке, що опинилось у трикілометровій зоні Ровенської АЕС.
Нині про село нагадує лише кладовище.
КАНОНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Каноницька сільрада утворена в 1940 році під час виборів до місцевих
рад депутатів трудящих і діяла до липня 1941 року. Відновила діяльність
у січні 1944 року, після визволення з фашистської окупації. У 1954 році
до Каноницької сільради приєдналася Дубівська сільрада, а в 1959-му –
Новаківська. Таким чином сільраді підпорядковувалися села Каноничі,
Дубівка і Новаки.
У 1990-1998 роках сільраду очолював Юрій Андрійович Рижий; у
1998-2001-му – Іван Ярофійович Симха; у 2001-2003-му – Анатолій Йосипович Волчецький; у 2003-2006-му – Жанна Стахівна Янченюк; у 20062020-му – Василь Олексійович Дуляницький.
23 січня 2018 року в селі Каноничі відбулося засідання ради регіонального розвитку за участю представників Каноницької, Новаківської,
Озерської та Кідрівської територіальних громад, на якому йшлося про
об’єднання населених пунктів в об’єднану територіальну громаду. 22
грудня 2019 року відбулися місцеві вибори депутатів та голови Каноницької ОТГ. Головою новоствореної ОТГ обрали Віктора Валентиновича
Семчука.
Населення ради за переписом 2001 року становить 1676 осіб.
Територією ради протікає річка Бережанка.
СЕЛО КАНОНИЧІ
Село розташоване за 6 кілометрів від райцентру та за 20 кілометрів від залізничної станції Антонівка. Першу письмову згадку про нього датують 1583
роком, коли воно належало до володінь чарторийської княгині Михайлової,
старостині житомирської, яка платила від Канонич за 5 димів. Наприкінці
XIX століття село належало Ф. Стаховському і в ньому було 76 дворів і 602
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жителі; у 1906 році дворів числилося 96, а мешканців – 610; у 1973 році дворів було 252, а населення – 992 особи. Згідно з переписом 1989 року чисельність населення зросла до 919 осіб, а за переписом населення 2001 року –
зменшилася до 871 особу.
Після 1939 року частина каноницьких селян об’єднались у колгосп імені
Ворошилова, головою якого обрали Агафона Олексійовича Волочнюка (у
1943 році він трагічно загинув). У повоєнному 1947 році колгосп відновив
діяльність.
14 лютого 1959 року колгосп імені Калініна (Каноничі) і колгосп імені
Горького (Новаки) об'єдналися в один колгосп імені Калініна з центральною
садибою в селі Каноничі. Але в 1971 році господарство розукрупнили і на
базі третьої бригади жителі села Новаки створили колгосп «Україна». Коли у
1991 році в селі запрацювала власна сільрада, село Новаки зовсім
від’єдналося від Канонич.
У грудні 1999 році колгосп імені Калініна вирішили реформувати в КСП
імені Калініна, а на базі КСП невдовзі створили СВК «Бережанка». Колгосп,
КСП й СВК тривалий час очолював Володимир Федорович Ткачук. Господарство вважалось одним із кращих у поліській зоні, але зрештою припинило
своє існування. Майно і земля були розпайовані.
Освіта. Середню освіту жителі сіл Каноничі та Дубівка здобувають у Каноницькій ЗОШ, спорудженій у 1967 році (будівництво ініціював голова
колгоспу Федір Степанович Швець). У 1979 році школу очолив Петро Миколайович Бондаренко, і вона стала відомою по всій Рівненщині. У 1998-2011
роках її директором працював Олексій Олександрович Гордієвич; у 20122015-му – Наталія Валеріївна Сакова; з 2015 року – Людмила Іванівна Ярмошик. У школі навчаються 195 учнів і працюють 29 учителів.
Дитсадок «Сонечко» заснований у 1988 році, а в 1989-му він прийняв перших відвідувачів. З 1992 року садок перейшов у комунальну власність Ка-
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ноницької сільради, а в 1997-му призупинив роботу. Як сезонний заклад,
відродився у 2001 році, а з 2006-го – знову постійно діючий. У 1989-2016
роках його очолювала Ніна Степанівна Василюк, а з 2017-го – Наталія Валеріївна Сакова.
Культура. Будинок культури у Каноничах відкрито у 1973 році. З 1982
року його очолював Микола Володимирович Воробей, а в 1999-2008 роках –
Віра Володимирівна Рижа. До 2009 року Будинок культури мав ще двох керівників – Ярослава Сергійовича Рижого й Ірину Ісакову. А з 2009 року директором працює Олена Анатоліївна Муравинець. Сформувалися нові танцювальні та вокальні колективи; на зміну створеному у 2003 році жіночому колективу «Купава» у 2015 році прийшов жіночий вокальний ансамбль «Чарівниці».
Сільська бібліотека знаходиться у приміщенні Будинку культури. З 1987
року бібліотекарем працює Галина Адамівна Рижа, а з 2002 року бібліотека,
ставши публічно-шкільною, розміщується у двох приміщеннях – у школі та
Будинку культури. З 2003 року її комп’ютеризовано. У 2004 році тут відбулася всеукраїнська науково-практична конференція директорів державних та
обласних універсальних наукових бібліотек. Бібліотека – переможець всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар-2005».
У 2014 році Галина Адамівна передала бібліотеку доньці Тамарі Віталіївні
Рижій.
Жителі каноницької громади зберігають і примножують традиції та здобутки попередників. У громаді гарно розвинуте декоративно-вжиткове мистецтво. Серед надбань народних митців – вишиті сорочки, рушники, серветки, ткані покривала, настільники, скатертини, акварельні картини, художні
розписи, різьбярські візерунки, вироби з бісеру, пластиліну, стрічок, волосіні,
лози, дранки та солоного тіста.
Під час Другої світової війни проти фашистів билися 173 жителі села (з
них 60 загинули), а сільська підпільна комсомольська організація стала ядром
місцевого партизанського загону. У 1968 році в селі споруджено пам’ятник
воїнам-визволителям.
У 2005 році в Каноничах розпочато будівництво православного СвятоПетропавлівського храму, а в 2008 році у ньому вже проводилися богослужіння. Збудовано також дві каплички: біля повороту на Дубівку та біля джерела «Михайлове Чудо». У 2005 році відкрито Дім молитви Церкви ХВЄ.
Медицина. Працівники ФАПу дуже часто мінялися. У 1957-1998 роках
медпунктом завідувала Анастасія Григорівна Рижа, у 1998-2002 роках – Лідія
Миколаївна Літвін, а з 2002 року – Наталія Миколаївна Гошта. У 2008 році
ФАП з приміщення Будинку культури перенесли у зручніше місце – в дитсадок. А в 2015 році каноницький і дубівський ФАПи реорганізували в Каноницьку амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Тепер на постійній основі працює лікар Микола Вікторович Волосячик.
Гордість села.
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Петро Миколайович Бондаренко – заслужений учитель України, відмінник народної освіти УРСР, лауреат Міжнародної соросівською премії. Нагороджений орденом «Знак пошани».
Ганна Йосипівна Леончук – знана майстриня художнього ткацтва, заслужений майстер народної творчості. Її іменем названа обласна премія.
Володимир Федорович Ткачук – голова колгоспу імені Калініна, КСП
імені Калініна й СВК «Бережанка», голова Володимирецької райдержадміністрації, заслужений працівник сільського господарства. Нагороджений орденом Данила Галицького.
Світлана Петрівна Бондаренко – доктор хімічних наук, професор, завідувачка кафедри харчової хімії Національного університету харчових технологій.
Микола Сергійович Дуляницький – письменник, музикант, композитор,
художник.
Софія Миронівна Годунок – поетеса.
Микола Воробей – художник.
Сергій Рижий – художник.
Галина Рижа – майстриня народного мистецтва.
Роман Рижий – майстер спорту з легкої атлетики, трикратний чемпіон Європи серед юніорів з метальних видів спорту.
СЕЛО ДУБІВКА

Село Дубівка розташоване на території Каноницької сільської ради на відстані 1 км від Канонич та за 11 км від районного центру.
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Засноване село у 1693 році. У 1906 році воно мало 62 двори і 413 мешканців. Згідно з переписом 1989 року чисельність населення становила 907 осіб,
а за переписом 2001 року – 793 особи. Дворів – 233.
У 1940 році в селі запрацювала сільрада і діяла до липня 1941 року. Після
визволення села від німецько-фашистських загарбників вона поновила роботу у 1944 році, а в 1954-му об’єдналася з Каноницькою сільрадою.
У березні 1945 року голова Дубівської сільради К. С. Безушко та голова колгоспу О. Т. Волочнюк трагічно загинули.
У 1948 році в селі запрацював колгосп імені Андреєва. У 1959 році колгосп водночас із новаківським колгоспом імені Горького приєднався до каноницького колгоспу імені Калініна, й об’єднане господарство одержало назву
імені Калініна.
Село має чотирикласну початкову школу, засновану у 1957 році. У 2004
році її реорганізували у школу 1-го ступеня, а в 2006-му приєднали до Каноницьку ЗОШ.
У селі діє дошкільний навчальний заклад «Вишенька», який відкрився у
1976 році. У 1997-2003 роках дитсадок не працював. У 1992 -1994 роках його
очолювала Галина Михайлівна Муравинець, у 1994-2001-му – Тетяна Андріївна Васильчук, з 2001-го – Оксана Іванівна Муравинець. З 2019 року у дитсадку діє інклюзивна група для дітей з особливими потребами.
Клуб заснований у 1974 році. У 1984-1994 роках ним завідував Віктор Нілович Муравинець; у 1994-2004 роках – Сергій Михайлович Губеня, а з 2004
року – Діана Володимирівна Муравинець (Гаврилюк). З 2014 року при клубі
діє колектив української пісні «Дубівські переспіви».
Бібліотека з 1974 року розміщена у клубі. У 1988-2003 роках у ній працювала Марія Семенівна Орабей; у 2003-2016-му – Людмила Іванівна Крушевська, а в 2017 році завідувачкою стала Галина Олександрівна Муравинець.
На вимогу ветеранів Другої світової війни в селі у 1988 році споруджено
обеліск загиблим воїнам-землякам – Монумент слави загиблому солдату.
ФАП розташований у центрі села. Він збудований у 1985 році і пропрацював до реорганізації у 2015-му.
У 1992 році в селі розпочато будівництво Свято-Георгіївського храму.
Настоятелем у ньому – протоієрей Володимир Володимирович Таборовець.
КІДЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село віддалене від районного центру на 18 кілометрів. Розташоване
воно на правому березі річки Бережанка. У письмових джерелах село
згадується 1629 року. У 1648 році його жителі взяли участь у повстанні
проти польських панів.
У 1906 році село мало 88 дворів і 638 мешканців. За переписом
2001 року у ньому мешкали 1942 особи.
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Уся його історія – це одвічна опозиція владі. За царської Росії кідерці
бойкотували вирізку дубів і вивезення їх на Бережницю. Не дозволили на
своїх землях будувати й залізницю. Пани скупили довкіл села всі кращі
наділи – і село залишилося своєрідним «островом нескорених». Таким,
безземельним, на рік і десять місяців його прийняла радянська влада, а
відтак почалася війна.
Німців, які в 1941 році окупували Полісся, у Кідрах не жалували –
національно-визвольні ідеї тут особливо прижилися. У селі націоналісти
облаштували частину тилового забезпечення УПА. За селом на горі діяв
вишкіл по підготовці вояків УПА і польових медсестер. Усього тут навчалося 17 дівчат. Довкола у лісі розміщувались охоронці, а в підземеллі
працювали млин і хлібопекарня. Повстанці квартирували по всьому
селу. Їх налічувалося до півтисячі. І вдягнуті вони були хто у німецьку,
хто в англійську, а дехто у звичайну селянську одіж.
Селяни жили по хуторах, але після війни їх примусово переселили в
село.
На фронтах Другої світової війни воювали 23 жителі, з яких них 11
загинули. На їх честь встановлено обеліск.
СЕЛО КІДРИ

Господарство. Сільську раду в селі створено у березні 1940 року, але
пропрацювала вона до липня 1941 року. Свою діяльність відновила у січні
1944 року, після звільнення краю від німецько-фашистських загарбників.
У вересні 1948 року в селі організували колгосп імені Свердлова.
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У 1965 році разом із масовим будівництвом почався новий етап відродження народного господарства. Про Кідри, точніше, про колгосп імені Свердлова, заговорили. Господарство здобуває перехідні знамена за виробництво
картоплі, льону, овочів, розвиток вівчарства і свинарства; сільській раді передають володимирецькі землі на Видимирі.
Село активно будувалось і вже мало 262 двори та 1287 чоловік населенням. У восьмирічній школі вчилися 300 учнів. Діяли клуб, бібліотека, фельшерсько-акушерський пункт.
У 1990-х роках колгосп імені Свердлова реформували в КСП «Кідрівське», а в 1999 році КСП вирішили реорганізувати в СВК «Кідрівський».
Нинішні Кідри – це 472 двори, у яких проживають 2856 людей. Як і багато сіл на Рівненщини, село славиться високою народжуваністю. У ньому 208
багатодітних сімей. У восьми з них – по десять і більше дітей.
Село активно займається сільським господарством. Селяни забрали свої
земельні паї, а щоб їх обробляти, мають трактори та необхідне землеробське
знаряддя. Активно вирощують огірки, картоплю, овочі і забезпечують свою
економічну стабільність. Попри це, у селі з тисячі працездатних лише близько сотні людей мають роботу. Молодь змушена виїжджати на заробітки у
Польщу, Німеччину, Чехію, Швецію та в інші європейські країни. Звідти
привозять не лише заробіток, а й враження про європейський благоустрій.
Молоді сім’ї, будуючись, стараються зводити комфортні, з вигодами, будинки. Тішать око нові вулиці. Біля них – квітники і встелені бруківкою стежки.
На даний час у селі 19 вулиць.
Коли розпався колгосп, сільрада завбачливо прийняла на свій баланс пожежне депо. Довели до пуття й інші об’єкти, а одну з колгоспних будівель
переобладнали під амбулаторію. Стару колгоспну контору теж відремонтували. Тепер там дитсадок з короткотерміновим (тригодинним) перебуванням
дітей, яких готують до школи. У садочку навчаються 78 дітей. Працюють 9
магазинів. Є аптека.
Освіта. Перша школа в Кідрах була польською. Це була початкова чотирикласна школа. До неї йшли переважно у 7-8 років, але більш заможні батьки, траплялося, відправляли дітей до школи у 6 років. Більшість людей були
неписьменними, але хотіли, щоб хтось із сім’ї освоїв грамоту. Батьки власним коштом купували книжки й зошити, хоча коштували вони так, що за ті
гроші можна було купити одяг. У школі вчилися читати, писати, рахувати,
вивчали німецьку мову, історію Польщі і географію. Усі предмети викладав
один учитель. Першим учителем був Щепаняк, але його призвали на військову службу. Тоді у школу прийшло подружжя Бережніцких.
Відмінникам видавали свідоцтво про успіх та польський журнал, а невстигаючих залишали на повторний курс.
Багато дітей, які проживали на хуторах, до школи не ходили. До того ж, у
1930-х роках велика кількість сімей були багатодітні і старші діти допомагали по господарству, а не ходили у школу.
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Під час війни школу спалили, а вчителів убили. А вже після війни, у 1948
році, запрацювала вечірня школа в центрі села. У ній вивчали читанку, арифметику, історію, природознавство. З 1954 року запрацювала семирічна школа, а з 1960-го – восьмирічна. Тоді ходили до школи 300 дітей і працювало 17
учителів. Середню освіту можна було здобути у селі Бережниця, віддаленому
на 12 кілометрів.
У 1974 році збудовано типову середню, розраховану на 320 місць, школу.
Вона працює донині, і першим її директором був Петро Гнатович Тарасюк. У
школі обладнано 11 навчальних класів, майстерню, спортивну та актову зали.
З 1976 року директором школи працював Григорій Анатолійович Ямпольський; з 1982-го – Лідія Семенівна Примак, а з 1 вересня 1985 року – Олексій
Анатолійович Ямпольський.
У 1993 році школу з середньої реорганізували в загальноосвітню, а в 2015
році – у Кідрівський НВК. Чисельність учнів поступово зростала, і школа
запрацювала у дві зміни. Дообладнано навчальні кабінети. Є коп’ютерний
клас.
З 1 жовтня 1999 року школу очолює Любов Іванівна Ямпольська. У ній 49
учителів, 13 техпрацівників та 706 учнів. Навчання двозмінне. Та все одно не
вистачає класних кабінетів, і колишнє приміщення сільради, в якому був
клуб, переобладнали під школу. Там навчаються першокласники, яких у
2020-2021 навчальному році – 72.
Медицина. Для села по-справжньому святковою стала п’ятниця 25 листопада 2011 року: ледве не вся громада зійшлася на урочисте відкриття лікарської амбулаторії, обладнаної за найсучаснішими вимогами. Для людного й
багатодітного села такий заклад був життєвою необхідністю. Адже досі селян
обслуговував невеличкий старенький ФАП, який не мав ні належного обладнання, ні достатнього медперсоналу. На велике село працювали дві фельдшерки – Текля Павлівна Тихонець і Галина Олександрівна Кібиш. Їм на зміну
прийшли Наталія Павлівна Сімчук й Олена Вікторівна Луковець. Нині ж
амбулаторія має сучасну лабораторію, стоматологічний кабінет, облаштовані
й укомплектовані за всіма вимогами фізіотерапевтичний кабінет, оглядову і
процедурну кімнати, кабінет щеплень і забору крові, палату денного стаціонару. Голова облдержадміністрації Василь Берташ, який приїхав на новосілля, подарував для потреб сільського медзакладу санітарний автомобіль. Крім
трьох медсестер і стоматолога, Кідри тепер мають свого сімейного лікаря –
Вікторію Олександрівну Ковлеву.
Культура. У 1979 році у Кідрах збудували клуб, а завклубом призначили
Галину Тоюнду. У клубі проводилися танці під гармошку, концерти, дні села,
демонструвалися кінофільми. З 1982 року клуб очолила Ольга Миколаївна
Дем’янчук. При ньому створили фольклорний ансамбль «Червона калина»,
ансамбль естрадної пісні «Водограй», драматичний гурток «Первоцвіт», родинний ансамбль Бабчаніків і гурток художнього читання «Всезнайко». У
клубі проводяться дні відпочинку, святкові концерти, вечори-пам’яті.
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Бібліотека, точніше – куточок з книгами, відкрилась у 1950 році при старенькому клубі. Першим бібліотекаром був Микола Дмитрович Кібиш, який
мав лише початкову освіту. Потім бібліотека була в оселях Миколи Луковця
та Фіони Павлюк. Бібліотекарі інколи мінялися двічі-тричі на рік. А в жовтні
1971 році на цю посаду прийшла Ольга Василівна Лепуга – справжня шанувальниця літератури. Вона знала смаки і вподобання всіх читачів – і в бібліотеці їх чекали цікаво оформлені книжкові виставки, полички, списки рекомендованої літератури. Проводилися й відкриті перегляди літератури «Вам,
доярки», «На допомогу спеціалістам сільського господарства». Велика робота, яку проводила Ольга Василівна, сприяла тому, що інтерес трудівників до
книги зростав. У 1982 році бібліотеку відвідує майже тисяча читачів, до послуг яких – 10000 книг.
У 1995 році бібліотеку прийняла Ганна Леонтіївна Кібиш, а у вересні 2002
року з сільської і шкільної бібліотек створили єдину публічно-шкільну бібліотеку, яка розмістилась у приміщені школи. У її фондах – 19813 книг. Тут
проводяться книжкові виставки. Краєзнавчі матеріали систематизовані за
розділами «Історія села», «Душа на полотні», «Легенди нашого села», «Історія церкви» та багатьма іншими. Змінюється ставлення сельчан до бібліотеки.
Вона стає місцем, де можна гарно провести час, взяти цікаву книгу, погортати свіжу періодику, посидіти в інтернеті чи просто поспілкуватися.
КРАСНОСІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
До 1963 року село Красносілля носило назву Печінки. Так воно й згадується у письмових джерелах 1577 року, і його назву виводять від прізвища перших поселенців – Печінкових. Жителі обробляли землю, зводили кузні, майстрували, тому багато людей мають прізвища Ковлев,
Коваль, Бондар.
До 1939 року селом володів польський пан, який проживав у сусідньому селі Липно. Люди жили бідно, хати були низенькі, криті очеретом
і соломою, а головним робочим знаряддям слугували дерев'яний плуг і
дерев'яні борони. Сіяли переважно жито, коноплі, льон, садили картоплю. Жито жали серпами і вручну, ціпами, молотили. Люди носили одяг з
домотканого полотна. Медпункту не було. Лікувалися зазвичай травами
у знахарів.
Красносільській сільраді підпорядковуються села Красносілля, Зелене і Липне.
СЕЛО КРАСНОСІЛЛЯ
Село знаходиться за 7 кілометрів від районного центру. Неподалік розташований Красносільський заказник. У 1906 році у селі було 64 двори і 439
мешканців, а за переписом 2001 року – 555 осіб.
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Під час Другої світової війни 78 жителів пішли на фронт, 76 із них нагороджені орденами і медалями, а 28 до рідних домівок не повернулися – загинули на війні. У 1963 році у пам'ять про полеглих воїнів-односельчан встановлено пам'ятник.
Господарство. У березні 1940 році село вже мало сільраду, яка проіснувала до липня 1941 року, а в лютому 1944 року, після визволення району від
німецько-фашистських загарбників, поновила роботу.
З 2016 року сільраду очолює Дмитро Іванович Ковальчук.
У 1949 році в селі Печінки було створено колгосп імені Кірова, головою
якого обрали Остапа Сиротюка. Під час укрупнення колгоспів це господарство у 1959 році приєднали до колгоспу «Червоний прапор» села Зелене.
У грудні 1992 року назву «Червоний прапор» змінили на «Урожай». У
лютому 1997 року господарство реформували в КСП «Урожай», а в 2000 році
КСП реорганізували в СВК «Урожай».
У 1960-ті роки завдяки осушенню боліт у колгоспі збільшилася площа
сільськогосподарських угідь. Крім того, проклали шосейну дорогу, яка значно полегшила життя людей. У цей час, в 1960-1979 роках, колгосп очолювала
Євдокія Степанівна Дубіна. Вирощували льон-довгунець, картоплю, буряки,
кукурудзу, сіно, пшеницю; розводили велику рогату худобу, свиней, овець,
коней, бджіл. Це було багатогалузеве господарство
За останні роки село змінилося: побудовано магазини, поштові відділення,
ФАП, нові дороги, а в 1997 році – нову школу.
У 1972-1973 роках головою колгоспу працював В. О. Городний, у 19741985-му – І. В. Рубець, у 1985-1996-му – І. А. Базан (з 1996 по 2001 рік І. А.
Базан – голова сільради).
У роки незалежності господарювання стало переважно приватним. Люди
сіють зернові й овочеві культури, садять картоплю і займаються тваринництвом.
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Освіта. Початкова школа у селі Красносілля до 1939 року містилася в
старому єврейському будинку. Там, польською мовою, навчались учні 1-4
класів. На всю школу був один учитель-поляк на прізвище Скорупа. Жителька села Євгенія Володимирівна Патлата, 1936 р.н., згадує, що її брат їздив з
учителем на екскурсію у Варшаву.
У 1941 році з Житомирщини приїхала молода вчителька Ганна Іванівна
Романенко. Це була перша повоєнна вчителька у Печінках. А в 1946 році в
село прибула Катерина Степанівна Литвин, яка стала завідуючою школи. Не
дивлячись на важкі часи, бажаючих вчитися було багато, і в селі відкрили два 5-х класи по 35 учнів у кожному.
У 1951 році почалося будівництво нової школи. Зводили її всім селом,
зносячи дерево з розібраних клунь. Спочатку збудували дві класні кімнати,
однак місця виявилося замало – учнів вистачало на сім класів. Тоді колгосп
виділив приміщення старої контори, в якому навчалися початкові класи. Так
у 1951 році постала семирічна школа, директорами якої спочатку була Євгенія Дмитрівна Гавренко, а згодом – Євгенія Дмитрівна Коваленко. Ця школа
проіснувала до 1997 року, до появи нового приміщення. Школа стала середньою, і в ній здобували освіту учні не лише з Красносілля, а й з навколишніх
сіл. Директором школи призначили Василя Даниловича Мартинюка. Нині це
– навчально-виховний комплекс, який включає в себе й дитсадок. Але учнів
відчутно поменшало.
Культура. У 1969 році в селі збудовано Будинок культури, який очолювали Володимир Ковальський, Тетяна Кіндратівна Тиха, з 1990 року – Марія
Борисівна Ковлева, а нині – Сергій Сергійович Сиротюк.
Прообраз нинішньої книгозбірні – хата-читальня, яка відкрилась у Печінках у 1947 році. Завідував нею Василь Сиротюк, у цьому маленькому
приміщенні було обмаль книг, але тут завжди було людно – молодь тягнулася до книги та знань.
У 1964 році в бібліотеці вже нараховувалося 5000 книг. Саме тоді книгозбірню очолила Федора Михайлівна Трохимчук, яка трудилася тут до 1976
року. Книжковий фонд зріс до 7000 книг. А надалі бібліотеку очолювала
Ірина Устимівна Босик; з 1978 року і дотепер – Надія Зосимівна Базан. Того
ж року бібліотеку реорганізували у філіал Володимирецької ЦБС. У ній –
6000 примірників найрізноманітнішої літератури та чимало періодичних
видань. Бібліотека стала визнаним культурним і духовним центром сільського життя .
Медицина. Після війни в селі з'явилися фельдшери: спочатку – Олена
Трохимчук, а згодом з Сумської області прибула Раїса Іванівна Кошель. На
сьогодні фельдшерсько-акушерським пунктом завідує Юлія Миколаївна Сиротюк. Фактично це – міні-поліклініка первинної медичної допомоги, в якій є
свій лікар Борислав Адамович Трач і яка обслуговує жителів трьох сіл: Красносілля, Липне та Зелене.
Гордість села.
Федір Сергійович Аврука – директор Рівненського обласного фтизіопуль-
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монологічного медичного центру.
Олена Булан – поетеса, видала збірку поезії «Нитка реальної фантастики».
Михайло Дубов – педагог, журналіст, поет; його першим у районі у 1991
році (посмертно) прийнято до Спілки письменників України. 22 листопада
2008 року на будинку, в якому він народився, відкрито меморіальну дошку.
Марія Борисівна Ковлева – старший викладач Рівненського державного
гуманітарного університету (кафедра естрадної музики).
СЕЛО ЗЕЛЕНЕ

Село розташоване на відстані 11 кілометрів від районного центру Володимирець. До 1963 року мало назву Андруга.
Легенда розповідає, що за панування польської шляхти сюди приїхав
шляхтич Андрузький. Він зжився з селянами, перейняв місцеві звичаї і відстоював інтереси селян. Коли почалося повстання проти польської шляхти,
обидва сини пана Андрузького воювали за Україну, а пан продовжував допомагати найбіднішим. У кривавих битвах його сини загинули, і на їх честь
своє поселення люди назвали – Андруга.
Перша згадка про село датується 1654 роком. У ту пору на володимирецьких землях панували пани Чарторийські, які потім продали їх за 400 тисяч
злотих воєводі Казиміру Пацу.
У 1906 році в селі налічувалося 65 дворів і 456 чоловік. Нині – 233 двори і
817 мешканців.
Господарство. У 1940 році на базі тимчасового виконавчого комітету в
селі створили Зеленівську сільраду. Після звільнення села в січні 1944 року
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сільрада відновила діяльність, але згодом була приєднана до Красносільської
сільради.
У березні 1949 року в селі засновано колгосп «Червоний прапор», який у
грудні 1992 року вирішили перейменувати у колгосп «Урожай». У лютому
1997 року прийнято рішення про реформування господарства в КСП «Урожай», а в грудні 1999 року КСП «Урожай» реорганізували в однойменний
СВК. Головами колгоспу були Ю. Д. Русін, С. М. Присажнюк, Дубіна, Кравець, В. О. Городний, І. В. Рубець, І. А. Базан, Куприянчик, Бачинський, С. Я.
Жданюк. Ліквідований СВК у 2009 році.
У Зеленому розташоване Красносільське лісництво. У червні 2017 року
для нього збудували нове приміщення. Одинадцять його працівників обслуговують більше 5500 гектарів лісових угідь, а в розсаднику щорічно вирощується понад мільйон сіянців сосни. Лісництво очолює лісничий Ігор Губеня,
який має звання «Заслужений лісівник України».
Освіта. На місці зруйнованої церкви було збудовано початкову школу,
яка потім стала восьмирічною. З часом вона стала аварійною. До того ж, побільшало школярів, і виникла потреба у новій школі. Її розмістили у новозбудованій колгоспній конторі, до якої учні перейшли у квітні 1984 року.
Директорами школи у Зеленому були Жуковський, Володимир Іванович
Деркач, Борис Пилипович Купчишин, Любов Мусіївна Пасічник і Анатолій
Петрович Бортник. З 1983 по 1989 рік тут працював поет-земляк, уродженець села Красносілля Михайло Андрійович Дубов, який створив у школі
літературний гурток «Джерело».
У школі – 21 учитель. Це колектив однодумців, ентузіастів, людей творчих, невтомних та енергійних. Під керівництвом Людмили Оксентіївни Дяк,
яка у 2002 році стала директором, створено всі необхідні умови для навчання
учнів та плідної роботи вчителів. Реконструйовано шкільну котельню, замінено вікна, створено ігрову кімнату для шестиліток і комп’ютерний клас,
проведено інтернет. З жовтня 2004 року діє шкільний етнографічний музей
«Обереги нашого краю».
З 1983 року село має дошкільний навчальний заклад, який перебував на
балансі колгоспу «Червоний прапор».
Культура. Хата-читальня відкрилась у 1949 році, але перший запис в інвентарній книзі зроблено у 1952 році. У 1960-х роках бібліотеку перенесли у
приміщення сільського клубу. Бібліотекарі часто мінялись, але в 1975 році її
очолила випускниця Дубнівського культосвітнього училища Віра Іванівна
Русіна (Драка) – і вже 45 років працює на цій посаді.
У 2002 році сільську і шкільну бібліотеки об’єднали. Нині вона у приміщенні школи, і на початок 2020 року її книжковий фонд становив 10969 книг.
Свято-Троїцька церква, про яку вперше згадується у 1825 році, з невідомих причин згоріла. При ній з 1896 року існувала школа, де навчалися 21
хлопчик і 3 дівчинки. У 1992 році методом народної будови Свято-Троїцький
храм відновили. Його настоятелем став отець Віктор, потім – отець Філарет, а
з 1997 року – отець Володимир.
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У 1970-х роках відкрито Пам’ятний знак односельчанам, які загинули на
Другій світовій війні.
Фельдшерсько-акушерський пункт знаходиться у приміщенні дитсадка. З
1992 року ним завідує Тетяна Миколаївна Лабунська, до якої будь-коли можна звернутися за допомогою.
СЕЛО ЛИПНЕ

Час заснування села не встановлено. Відомо, що у 1906 році воно мало 21
двір і 134 мешканці, а за переписом 2001 року – 224 особи.
Початкова школа відкрилась у 1996 році.
Діють також клуб, яким завідує Дмитро Федорович Петрина,
та фельдшерсько-акушерський пункт, яким завідує Поліна Миколаївна Петрина.
КУХІТСЬКО-ВІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Перша письмова згадка про село Кухітська Воля датується 1561 роком. Село розташоване у мальовничому куточку Зарічненського району
і до останнього часу було центром однойменної Кухітсько-Вільської
сільської ради. Неподалік протікає річка Веселуха.
У роки Першої світової війни, після Брусиловського прориву, влітку
1916 року село входило до прифронтової території. Тут дислокувалися
російські війська і знаходилися армійські продуктові склади та сховища
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зброї. У 1919 році на території села велися бої Другого поліського повстанського полку проти німецьких інтервентів. На згадку про ті події
залишилося кладовище німецьких та російських солдатів.
У кінці XIX століття до села проклали вузькоколійну залізницю Антонівка - Кухітська Воля, яку використовували для вивезення лісоматеріалів. Під час війни по ній здійснювалися матеріальне забезпечення
армії та перекидка військових формувань. У 1950-х роках колію розібрали, щоб спрямувати її до села Локниця, а згодом продовжити до Зарічного.
З 17 вересня 1939 року село перейшло до складу УРСР, а в кінці 1941
року його окупували фашисти. У навколишніх лісах діяло партизанське
з'єднання А. П. Бринського, до якого примкнули й деякі місцеві жителі.
Неподалік розміщувався партизанський аеродром. Сюди радянські літаки доставляли боєприпаси, зброю, харчі, одяг та листівки. Неодноразово
село бомбардувалося німецькою авіацією.
СЕЛО КУХІТСЬКА ВОЛЯ

Сільська рада була утворена в 1940 році і проіснувала до початку Великої
Вітчизняної війни. Після звільнення у 1944 році сільраду відновили. Їй підпорядковувалися села Кухітська Воля-1, Кухітська Воля-2, Острівськ, Ждань
та 13 хуторів (Кутні, Загір'я, Волугове, Павліново, Кичач, Лепське, Стрімське, Калашівка, Порослі, Климів Ріг, Любки, Бірки, Христі). Сільська рада у
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різний час входила до Дубровицького, Морочненського, Володимирецького
та Зарічненського районів. До Володимирецького району вона була передана
у 1965 році, а до Зарічненського – у 1966 році разом із підпорядкованими їй
селами Кухітська Воля, Ждань і Острівськ.
Колгоспи у селі почали створюватись у 1948 році: один, імені Сергія Кірова, – у Кухітській Волі-1, а другий, імені Тараса Шевченка, – у Кухітській
Волі-2. Відповідно і сільрад було дві, а в 1952 році відбулося об'єднання
(укрупнення) і колгоспів, і сільських рад.
Укрупненому колгоспові дали назву імені Кірова. З 1958 року, коли ліквідували МТС, сільськогосподарська техніка поставлялася безпосередньо у
колгосп, і разом з ним міцніло й село. Для переробки вирощеної сільгосппродукції збудували консервний цех. Але в 1990-х роках, після розпаду СРСР,
господарство почало занепадати. З часом колгосп реорганізували в КСП, а ще
через якийсь час – в СВК. До 2007 року, у зв'язку з розпаюванням колгоспних
земель, господарство майже повністю занепало. Частина земель залишається
незайманою. Консервний цех не працює, худобу розпродано, сільськогосподарську техніку забрали в рахунок колгоспних боргів або ж розпродали. Колишні колгоспники отримали земельні частки і зайнялися особистим господарством.
За часів панської Польщі діти вчилися по хатах. У 1938 році збудували
першу школу, у якій навчались учні з першого по шостий клас. Заняття проходили польською мовою. У 1942 році школу спалили радянські партизани,
оскільки вона використовувалась окупаційною владою для зберігання зерна.
Після війни, у 1946-1947 роках, у Кухітській Волі запрацювали дві початкові
школи, а на початку 1950-х років збудували семирічку, яка зараз іменується
«старою школою». Будівництво «нової школи» почалось у 1958 році, а на
початку 1960-х років завершилося.
Нині діти навчаються у світлих класах та кабінетах, однак їх кількість різко зменшилася: з більш як пів тисячі – до 320. При школі діє інтернат, у якому проживають учні з хуторів та сусідніх сіл Острівськ і Жданя. У школі є
велика бібліотека й обладнаний спортивно-ігровий майданчик.
СЕЛО ОСТРІВСЬК
О́стрівськ – село у Зарічненському районі. Розташоване у лісах на березі
озера Острівське. За переписом 2001 року у ньому мешкали 490 осіб, а станом на 1 січня 2007 року – 496 осіб.
У селі є школа ІІ ступеня, фельдшерсько-акушерський пункт, клуб, бібліотека. У ХХ столітті тут діяв навіть овочесушильний завод, але з розпадом
Радянського Союзу його закрили, тож місцеві мешканці займаються збором
ягід і грибів, бортництвом.
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Поблизу села розташоване Острівське озеро. Є також комплекс з трьох
озер, які входять до складу Острівського гідрологічного заказника: Велике,
Середнє та Хоромне.
Поблизу села розташоване Острівське озеро. Є також комплекс з трьох
озер, які входять до складу Острівського гідрологічного заказника: Велике,
Середнє та Хоромне.
Село підпорядковувалося Кухітсько-Вільській сільраді, а нині входить до
Зарічненської громади Вараського району.
Про Острівськ знято документальний фільм київських режисерів Олександри Хребтової та Олександра Балабана «2033 кілометри від
Ейфелевої вежі». Півгодинна документальна стрічка розповідає про життя у
глухому куточку Західного Полісся. Сюдою проходить маршрут найдовшої у
Європі діючої вузькоколійки Антонівка-Зарічне.
СЕЛО ЖДАНЬ
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Ждань – село у Зарічненському районі, яке нині входить до Зарічненської
громади Вараського району. За переписом 2001 року тут мешкала 181 особа,
а на 1 січня 2007 року – 189 осіб.
У селі є школа І ступеня.
ЛОЗКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село Лозки – центр Лозківської сільради. Від районного центру віддалене на 25 кілометрів, а від залізничної станції Рафалівка – на 5 кілометрів.
Перша згадка про село датована 1629 роком. У 1906 році дворів
нараховувалося 73, а мешканців – 494. За переписом 2001 року мешканців стало 828. Нині у 464 дворах проживають 1432 чоловіка.
Сільраді були підпорядковані села Суховоля, Кошмаки й Олізарка.
СЕЛО ЛОЗКИ

Господарство. Сільрада в селі запрацювала у 1940 році. Після перерви в
роботі, пов'язаної з Великою Вітчизняною війною, вона відновила роботу у
1944 році. Нині сільрада розміщена на другому поверсі дитсадка, а сільським
головою до останнього часу працював Микола Дмитрович Ничипорук. У
зв'язку з реформою децентралізації громада села Лозки приєдналася до громади селища Рафалівка у складі Рафалівської ОТГ.
У 1951 році в селі утворено колгосп «Правда». Після укрупнення колгоспів лозківське господарство приєднали до любахівського колгоспу імені
Горького. А 19 липня 1965 року на базі рільничої бригади №2, що входила до
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суховільського колгоспу імені Ф. Енгельса, утворили колгосп «Зоря комунізму».
До 1974 року це господарство об'єднувало два села – Лозки і Кошмаки. А
в 1974 році до нього приєднали землі ліквідованого колгоспу імені Ф. Енгельса. Колгосп «Зоря комунізму» мав три рільничі бригади, дві тваринницькі
ферми, машинно-тракторний парк і займався рільництвом та м'ясомолочним
тваринництвом.
У лютому 1992 року колгосп «Зоря комунізму» перейменували в колгосп
«Полісся», у лютому 1998 року – реформували в КСП «Полісся», а в грудні
1999 року – в СВК «Полісся». У процесі цих реформ колишнє розвинуте
господарство збанкрутувало і було ліквідоване.
Освіта. У 1953 році було закладено перші підвалини школи.
У 1991-2000 роках директором Лозківської неповно-середньої школи працював Микола Володимирович Дукач, у 2000-2005-му – Людмила Іванівна
Сніжко, а з 2005 року її очолює Володимир Дмитрович Гаврилюк. У школі
навчаються 134 учні, з якими працюють 19 учителів. Школа живе повноцінним життям: нові будівлі, нові сучасні комп’ютери і принтери.
У 1988 році в селі відкрився дитсадок «Калинонька», яким у 1988-1995
роках завідувала Валентина Степанівна Муравинець. Далі завідуючою стала
Людмила Макарівна Матвійчук, а з 2000 року ним завідує Лариса Адамівна
Вознюк.
Першу читальню в селі організували у 1947 році, і знаходилась вона в хатині, де з двома дітьми проживала Катерина Оксентіївна Бабич. Вона й була
першою сільською бібліотекаркою.
У 1949 році збудували новий клуб з бібліотекою. Там і працювали, змінюючи одна одну, бібліотекарки Клавдія Митрофанівна Головач, Ольга Данилюк, Надія Федорівна Полуйко, Любов Ничипорівна Мотько. З 1982 року
бібліотеку очолює Лідія Федорівна Вознюк. Нині у бібліотеці 732 читачі та
понад 20000 примірників різногалузевої літератури.
У 1979 році бібліотечну систему в районі централізовано, а в 2002 році
почалася нова реорганізація, у ході якої сільські і шкільні бібліотеки
об‘єдналися в єдину систему публічно-шкільних бібліотек з підпорядкуванням районному відділу культури. Нині Лозківська ПШБ розміщена на другому поверсі ДНЗ «Калинонька». У 2010 році її оснащено комп'ютером та підключено до інтернет-мережі.
Крім групи дошкільнят, у приміщенні дитсадка навчаються учніпершокласники, а на другому поверсі, крім бібліотеки, розміщено фельдшерсько-акушерський пункт і сільраду. ФАП очолює Людмила Святославівна Гаврилюк. Він обслуговує жителів сіл Лозки і Кошмаки.
Відділенням зв’язку завідує Руслана Петрівна Киричик, і в цьому ж приміщенні – сільський клуб, яким завідує Галина Адамівна Москалик. При
клубі працюють гуртки, клуб за інтересами та народний самодіяльний колектив «Родинонька».
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У 1999 році розпочалося будівництво церкви, настоятелем якої став Віктор Миколайович Беднарський. Жителі села доклали багато сил до будівництва храму, тож і свято села відзначають 27 жовтня – у день Святої Параскеви.
СЕЛО СУХОВОЛЯ

Село розміщене за 16 кілометрів від районного центру Володимирець та
за 4 кілометри від залізничної станції Рафалівка. Воно має 168 дворів, у яких
проживає 341 особа. До села відносяться хутори Соколівка, Олізарка і Новина, у яких – своя неповторна історія. У Соколівці, кажуть, жив пан Сокіл,
який займався мисливством і рибальством; охочим тут поселитися на хуторі
Новина роздавали цілину – нові неорані землі, а на хуторі Олізарка у давнину
жив пан Єлізар, який мав багато худоби, землі і золота. За словами очевидців,
у 1943 році німецькі окупанти з дупла верби дістали горщик золотих монет.
Появу села відносять до далекого 1577 року, коли з’явилася перша писемна згадка про нього. Село входило до Чарторийської волості і належало Рафалівській гміні. До 1916 року воно мало назву Москалиха, але в роки Першої світової війни Москалиху спалили, а відроджене село назвали Суховолею.
Село невелике, але складається воно з двох частин і з висоти схоже на
птаха, що у польоті розправив крила. Скрізь – мальовничі затишні куточки.
Майже зусебіч – розкішні ліси. Багатолітні дуби і сосни, наче дужі лицарі,
обступили його, мовби оберігаючи село від недругів та злих сил. Ще не так
давно тут панували вбогі оселі, які люди називали Тарасовими, нині ж виростають новобудови з розкішними краєвидами.
Господарська діяльність. Сільрада в селі запрацювала у вересні 1939
року. Проіснувала вона до окупації краю фашистами у липні 1941 року, а
відновила діяльність у 1944 році. У 1939 році в селі організовано колгосп
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«Перше травня», який після війни відродився у 1948 році. 26 лютого 1959
року колгосп змінив назву на «Зоря комунізму» і того ж року об'єднався з
колгоспом «Правда» (Лозки) та імені Кірова (Любахи). Об'єднане господарство одержало назву імені Горького, і центральна його садиба знаходилась у
селі Любахи.
2 вересня 1962 року колгосп імені Горького перейменували в колгосп
«Зоря» з центральною садибою в селі Суховоля. 3 квітня 1963 року господарство вирішили перейменувати в колгосп імені Ф. Енгельса. А в 1965 році
господарство розділили на два: колгосп «Зоря комунізму» (Лозки) і колгосп
імені Ф. Енгельса (Суховоля). У 1974 році останній був приєднаний до лозківського колгоспу «Зоря комунізму».
Колгосп славився безмежними ланами льону, неповторними розливами
жита та пшениці, кукурудзяним «раєм» та буйними картоплями. Кудлаті
овечки мекали на випасі, радували око опецькуваті великі свинки з рожевими
поросятками та корови з телятками. Дружно поспішали на роботу доярки,
свинарки, телятниці, конюхи, шофери, трактористи, комбайнери, механіки.
Були серед них і ті, що неодноразово займали заслужені місця на Дошці пошани.
У лютому 1992 року колгосп «Зоря комунізму» перейменували у колгосп
«Полісся», а 24 лютого 1998 року було вирішено реформувати його в КСП
«Полісся». Ще одним рішенням, від 17 грудня 1999 року, КСП реорганізували в СВК «Полісся».
У 2003 році колгосп остаточно ліквідували, худобу з Суховолі перевели в
сусіднє село, а поля почали вкриватися бур’янами і заростати лісом. У 2004
році місцевий підприємець Анатолій Федорович Крупич узяв частину колишнього колгоспу в оренду і вирощує свиней, виробляє будівельні блоки та
займається переробкою продуктів тваринництва.
Соціальна сфера. На початку ХХ століття будинки в селі були прості й
однотипні, розділені на 2-3 кімнати, вкриті соломою та з маленькими віконечками. Біля них стояли колодязі-журавлі. Вздовж вулиць тягнулися плетені з
лози й обвішані глиняними глеками тини. У кожній оселі – вишивані простирадла, рушники, скатертини, наволочки. Та такі, що цей вишитий світ, здавалося, ось-ось оживе і стане реальним. Та попри цю красу люди жили бідно.
Вечорами ходили один до одного на вечорки, вишивали, пряли, гомоніли про
життя.
Пізніше до звичних сільських втіх додалося кіно. Після фільму можна було годину-дві потанцювати під гармошку чи баян. А рівно о 12-й усі поспішали додому, адже на роботу треба гарно виспатись.
Після 1990-х років почалися різкі зміни у житті села. Після ліквідації колгоспу люди залишилися без робочих місць і в пошуках роботи вирушали по
всіх-усюдах. Почалася соціальна нерівність між ними. Але час не стояв на
місці – і колись недосяжне ставало буденним: мобільний телефон,
комп’ютер, інтернет, пральна машина і безліч інших побутових речей. У селі
повиростали гарні новобудови – і ветха хатинка, що збереглася між старими
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крислатими грушами, стала дивовижею – у селі її прозвали «Тарасовою».
Здається, люди стали багатшими, але в той же час – більш заклопотаними,
усамітненими. Їхнє реальне життя підміняється віртуальним.
Освіта. Перші органи радянської влади запрацювали у 1939 році, і цього
ж року організували колгосп «Перше травня». Також було відкрито початкову школу, яка працювала у три зміни в будинку Івана Тихоновича Савчука.
Дітей учила одна вчителька. Учителька-пенсіонерка Василина Іванівна Козак
згадує: «Біля школи є склад – стара маленька хатинка. Так ось ця хатинка
була колись школою. Діток у ній навчалося багато, бувало у класі і до 40
учнів. Навчання йшло у дві зміни». Кажуть, то була хатина селянина Баха,
який мав гарний садок, займався вирощуванням різних сортів помідор, полуниць і був добрим господарем. За розповідями селян, його «розкуркулили», і
він змушений був поїхати звідси.
З цієї школи вийшло багато талановитих і хороших учнів. У них не було
комп'ютерів, добротних меблів і розкішних зошитів, зате було бажання вчитися, і воно не меншало від того, що до школи добиралися з далеких хуторів і
в будь-яку погоду. Треба було допомагати батькам, доглядати менших братиків і сестричок – і дехто ходив через день.
З часом почали будувати нову школу – велику, світлу і гарну. Усі цьому
раділи, і в 1974 році школа гостинно відчинила двері. З яким трепетом поспішали до неї школярі! Школа бриніла дитячим сміхом, щебетом і дзвінкими
піснями. І жаль, що учнів у ній останнім часом небагато. Що цікаво, школу
почергово очолювала сімейна династія педагогів Музик. Спочатку – Лариса
Федорівна, а через кілька років – Іван Сергійович. Нині її очолює Наталія
Іванівна Федорчук, під чиїм керівництвом школа буквально розквітла. А
озираючи непростий її шлях, хочеться мовити про її учителів-подвижників:
«Мінялися дні за днями, роки спливали у даль. Мінялися й Ви з роками, на
щастя чи, може, на жаль. Та кожен із Вас відкривав для діток стежини знань,
і кожен щодня творив – без суму і без зітхань».
Свого часу школу реорганізовано в Суховільський НВК. І до всього іншого додався сповнений таємничістю й духом старовини музей «Дідусева хата».
Коли заходиш сюди, то почуваєшся, мов у простій сільській хатині з початку
ХХ століття. Так і хочеться покуштувати куті з глиняного горщика, вдіти
самобутню вишиванку, прилягти на дерев’яне ліжко чи заспівати народну
пісню. Тут є вишиті скатертини і рушники, сюжетні картини, глиняний посуд, личаки, кожухи, свита. Тут витає дух древності.
Культура. Веселить село дзвінкою піснею заслужений народний аматорський фольклорний колектив «Полісянка». Міняється склад колективу, але
неповторно-незмінними залишаються мелодійність співу і манера виконання.
Створений у 1981 році, колектив нараховує десять учасників різного віку, і
єднають їх пісенні традиції села. «Полісянка» брала участь у районних фестивалях, міських, обласних та міжрайонних святах.
Заслужені люди села. Віра Панасівна Нечай (Демидишина) – гордість
освітянської Володимиреччини. Народившись у 1923 році на Житомирщині,
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до 1941 року вона закінчила 10 класів, а в 1944-му заочно пройшла шестимісячні курси вчителів старших класів в Острозькому педучилищі. 19-річною
за направленням приїхала на Рівненщину і потрапила у село Полонне Рафалівського району. Через деякий час Віру Панасівну перевели у Заболоття, а в
1946 році – у Суховолю, де ще не було школи. Дві вчительки жили і навчали
дітей в хатині І. Т. Савчука. Прижилися, сподобалися людям – і разом з ними
піднімали освіту. Учительки обходили домівки, переписували дітей і запрошували у школу. Згодом Віра Панасівна в числі перших одержала звання
«Відмінник народної освіти УРСР». Це сталось у 1955 році.
Марія Василівна Марковець у 2018 році посіла почесне ІІ місце у всеукраїнському конкурсі «Учитель року». Педагогиня вміло організовує навчально-виховну й організаційну діяльність з учнями, використовує новітні технології та інтерактивні форми і методи роботи. Вона – учасниця багатьох семінарів і тренінгів на районному та всеукраїнському рівні.
Валентина Іванівна Петрук з 2000 року очолює народний аматорський
фольклорний колектив і легко знаходить спільну мову з його учасниками,
уміє поєднати інтереси молодших і старших, приділяє багато уваги виконавській майстерності, вдосконаленню гуртківців та підбору репертуару.
Світлана Петрівна Музика – педагогиня, яка одною з перших в районі
пройшла педагогічну сертифікацію вчителів у 2019 році. Вона – активний
учасник обласних творчих груп і районних семінарів, пише вірші і користується авторитетом серед колег, школярів і односельчан.
СЕЛО КОШМАКИ

Село Кошмаки́ розташоване на лівому березі річки Рів.
У 1906 році в ньому нараховувалося 24 двори і 224 мешканці.
За переписом населення 2001 року у селі мешкало 248 осіб. Нині – 249.
У 1937 році в Кошмаках відбувся страйк селян-кустарів, які виробляли
взуття з різних відходів. Страйк тривав упродовж двох тижнів.
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СЕЛО ОЛІЗАРКА

Село Олізарка знаходиться на території Лозківської сільради.
Артезіанське джерело в селі Олізарка – улюблене місце відпочинку місцевих жителів і гостей району. Вода у ньому дуже чиста, і місцеві жителі стверджують, що, маючи цілющі властивості, вона допомогла багатьом в лікуванні хвороб шлунково-кишкового тракту. У 2017 році джерело облагородили: побудували нову альтанку, облаштували автостоянку і виклали доріжку
до джерела.
ЛЮБАХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село виникло дуже давно. У книзі О. Я. Пури «Походження назв населених пунктів Ровенщини» вказується перша письмова згадка про
село Любахи – 1577 рік. Легенда розповідає, що в пана, який жив на пагорбі біля нинішнього Любахівського лісництва, була дуже гарна, веселої вдачі, завжди усміхнена пані Люба. Звідси і пішла назва села Любахи.
Загалом це було типове поліське поселення з кривими вуличками та
низькими, критими соломою та очеретом хатинками. Кожний його «куток» мав свою назву: Подволок, Загребля, Кінець, Вересище, Березина,
Омх, Присяжник, Лаз, Стайна.
В історичних джерелах поселення згадується як новозасноване місто
Любахов-над-Стирем. У 1636 році його власником став польський шляхтич Анджей Лєщинський. У 1906 році село мало 54 двори та 356 мешканців, а за переписом 2001 року тут мешкали 624 особи. Нині – 631.
Житель села Влас Петрович Мотько згадував: «За греблею, на горі
біля Любахівського лісництва, колись стояв панський будинок, в якому
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жив пан Соколовський із своєю сім’єю. Високий гарний будинок був з
дерева і покрашений у червоний колір, з високими коминами. Його було
видно здалеку. У будинку було три ґанки і шістнадцять кімнат». Зараз це
місце називають Панський садком; там досі ростуть чотири каштани і
ціла алея акацій.
Напередодні війни в Любахах проживало приблизно 495 чоловік. До
1941 року тут були і єврейські сім’ї. Понад 89 сельчан захищали Батьківщину від німецько-фашистських загарбників, з яких 32 навічно залишились у братських могилах Білорусії, Литви, Латвії та Німеччини. Ще
25 юнаків і дівчат було насильно вивезено у Німеччину. Імена полеглих
під час війни земляків закарбовані на обеліску.
На сільському кладовищі захоронено шестеро воїнів Радянської армії, які загинули від рук українських націоналістів у серпні 1944 року.
Сільраді підпорядковані села Любахи і Чудля. Нині в обох селах нараховується 340 дворів та 856 мешканців.
СЕЛО ЛЮБАХИ

Сільська рада. Сільська рада в селі Любахи була утворена у 1940 році і
проіснувала до липня 1940 року. Після визволення району від німецькофашистських загарбників у січні 1944 року поновила свою діяльність. Першим сільським головою був Матвій Денисович Сніжко. Довгий час сільрада
знаходилась у приміщенні контори колгоспу імені Горького.
У 1954 році до Любахівської сільради приєдналася Чудлівська, яка досі
була самостійною.
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У 1970-х роках сільраду очолив Орест Йосипович Решетицький, при якому збудували нове приміщення сільради, медпункт і магазин. Потім сільським головою працювала Галина Кирилівна Демедишина, з 1993 року – Степан Степанович Салімуха, а до останнього часу – Людмила Сергіївна Ошурко.
Господарство. У 1949 році в селі Любахи утворили колгосп імені Кірова,
який проіснував до 1958 року. До нього входило й село Чудля. У 1959 році
господарство було укрупнене шляхом приєднання колгоспу імені Енгельса
(с. Суховоля). Також приєднався колгосп «Правда» (с. Лозки). Працювали в
колгоспі на трудодні (річна норма – 120 трудоднів). У 1954-1957 роках колгосп очолив Михайло Кіндратович Жук родом із Сумщини. Колгосп обробляв 1594 гектари землі (зокрема 642 – орної) і розвивав льонарство та тваринництво. При тракторній бригаді була лісопильня і стояв локомотив.
У жовтні 1962 року колгосп імені Енгельса розукрупнили, і в селах Любахи й Чудля утворився колгосп імені Горького з центром у селі Любахи. О. Й.
Решетицький, як голова колгоспу, багато зробив для розвитку сільського
господарства сіл Любахи та Чудля. Почали будуватися нові колгоспні ферми,
зерносклад, розбудовувалася тракторна бригада. Кращим механіком колгоспу
був Андрій Петрович Мотько, кращим водієм – Дмитро Петрович Мотько,
кращим бригадиром рільничої бригади – Іларіон Наумович Годунок, кращою
ланковою – Олена Василівна Дукач, кращими колгоспниками – Марія Микитівна Мотько, Ярина Марківна Годунок, Надія Сидорівна Мотько, Ганна
Василівна Гаврилова, Параскева Петрівна Мотько, кращим тваринником –
Євдокія Василівна Жук, кращим їздовим – Ничипір Петрович Мотько, кращим комірником –Кіндрат Гнатович Годунок, кращим агрономом по захисту
рослин – Галина Степанівна Адамчук.
У 1964 році село електрифікували. У 1970-ті роки колгосп славився вирощуванням льону-довгунця (головою колгоспу працював Юрій Олексійович
Соловей, а передову ланку очолювала Олена Дукач).
14 листопада 1992 року колгосп вирішили перейменувати – і він отримав
назву «Любахівський». У грудні 1996 року прийняли рішення про реформування колгоспу в КСП «Любахівське», а згодом – в СВК «Любахівський».
У 1984-1998 роках головою колгоспу працював Володимир Володимирович Прокопчук, після нього – Володимир Григорович Пешко. А коли господарство ліквідували, у 2016 році в село прийшов інвестор Іван Підлісний.
Очолюване ним ТзОВ «Рівень-Агро» орендує 120 гектарів паїв і засіває їх
елітними сортами жита і вівса.
Любахівське лісництво – найстаріше в районі і водночас найменше за
площею – 4000 гектарів лісових угідь. Як стверджує головний лісничий, лісництво працювало ще за Польщі. Є також торговий центр «Ромашка» і магазин «Берізка» ПП Анатолія Андрійовича Бортника.
Освіта. За розповідями старожилів, за Польщі на території села Любахи
школи не було. Та й церква на всю округу, до якої входили Острівці, Лозки,
Любахи, Чудля, Берестівка, Довговоля, Жовкині, була одна, – Іоанно-
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Богословська. Нині вона одна з найстаріших у Володимирецькому районі і
знаходиться у селі Острівці. Тут же, при церкві, у 70-ті роки XVIII століття
працювала двокласна церковно-приходська школа, яку відвідували й діти з
Любахів. Усі вони вчилися в одному класі, і всіх вчила одна вчителька – Наталія Гріцевич.
Після війни, з 1945 по 1950 роки, діти навчались у польській хаті біля лісництва, а першими вчителями були Катерина Яківна і Марія Олександрівна.
З часом школа стала семирічною і в 1956 році існувала як філіал Суховільської школи. З 1957 року вона знову стала семирічною, а директором призначили Галину Юхимівну Логвиненко (на цій посаді пропрацювала до 1965
року).
З 1963 року при Любахівській школі діяла вечірньо-заочна школа, у якій
навчалися юнаки і дівчата з Любахів, Острівець та Чудлі. А з 1965 року школа вже восьмирічна і її очолює Василь Іванович Троцюк.
У 1969 році нова директорка, Неоніла Антонівна Сосницька, почала добиватися будівництва нової школи. І після багатьох звернень Міністерство сільського господарства виділило кошти на будівництво. У 1977 році прекрасна
двоповерхова будівля виросла на околиці села, а директором школи призначили Галину Федорівну Бартасевич (пропрацювала до 1987 року). Школу ще
очолювали Василь Іванович Кньовець і Михайло Петрович Зубрецький, а в
1993-2005 роках – Галина Кирилівна Демидишина, уродженка Любахів. З 1
жовтня 2005 року школу очолила колишня її випускниця Людмила Іванівна
Сніжко. А в 2002 році до школи приєднали Острівецьку початкову школу.
У школі 14 навчальних кабінетів. Оновилися, впорядкувалися, стали естетичними кабінети інформатики, початкових класів, суспільних предметів та
географії, художньої культури, біології, хімії та фізики, світової літератури,
англійської мови, обслуговуючої праці; діє навчальна майстерня. У 2004 році
створено краєзнавчий музей «Історія села Любахи».
У 1989 році в селі відкрився дитячий садочок «Ромашка». У різний час
ним завідували Катерина Кіндратівна Полюхович та Ірина Михайлівна Римарчук. З 2008 року дитсадком завідує Олеся Леонідівна Горбач.
Культура. У далекому 1953 році першу бібліотеку, яка знаходилася в хаті
Володимира Васькевича, організувала Клавдія Іларіонівна Кудрик, уродженка села Радижево. Книг було надзвичайно мало. Вони лежали прямо на канапі. І лиш у 1955 році, коли в бібліотеці почала працювати Надія Андріївна
Козачок (окремого приміщення ще не було), появилися стелажі. Надія Андріївна згадує, що люди охоче йшли у бібліотеку. Навіть цигани, що проживали
в селі, приходили по книги. У 1960 році Надія Андріївна почала працювати у
школі, а 1 січня 1967 року очолила шкільну бібліотеку.
У 1956 році в селі почали будувати клуб, і в 1959 році бібліотека перейшла у нове приміщення. Упродовж десяти років у ній працювала Марія Іванівна Грушевська, а з 25 серпня 1975 року її очолила Лідія Федорівна Гоштук.
Бібліотека набула особливого розквіту. Надходило багато книг, газет і жур-
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налів, тож можна було знайти книги на різну тематику і задовольнити читацькі запити вчителів, колгоспників, учнів і студентів-заочників.
Після Дубнівського культосвітнього училища в бібліотеці 14 років пропрацювала Євдокія Кирилівна Мазана. Вона згадує, що з Рівненського бібколектора щомісяця надходило 20-30 нових книг, достатньо було і журналів та
газет. Бібліотекарями працювали також Марія Борисівна Кухарчук, Галина
Борисівна Швирид, Надія Капран, Наталія Мусіївна Усата. А шкільну бібліотеку очолювали Надія Орестівна Тацюк, Тетяна Кислянка і Тетяна Гошта.
З березня 1985 року у шкільній бібліотеці почала працювати Любов Никифорівна Мотько, а в сільській працювала Н. М. Усата. Коли ж у жовтні
2002 року відбулося об’єднання шкільних і сільських бібліотек, об'єднану
публічно-шкільну бібліотеку очолила Л. Н. Мотько. При бібліотеці організували жіночий ансамбль «Берегиня».
Сільським клубом багато років завідував Василь Бенедович Токар, а з
2006 року – Тетяна Володимирівна Товкач. Сільська хор-ланка виступала на
районних і обласних сценах. «Любили наші люди працювати, а ще краще
вміли співати, – згадує ланкова Олена Дукач. – Виступали у Ровно, Дубровиці, Зарічному, і завжди нас супроводжували з райкому партії Карпо Арсентійович Моніч і Віктор Дмитрович Бадовський».
Cпортивну гордість села представляє футбольна команда «Сокіл», організована у 2007 році. У Першій лізі капітаном команди був Іван Іванович Мотько, а у Вищій – Володимир Андрійович Мотько. У 2009 році «Сокіл» став
чемпіоном та володарем кубка району і заволодів кубком області серед переможців районних змагань («Ліга чемпіонів»). За спортивні досягнення у 2009
році спортсмени Любахів вибороли обласний кубок у конкурсі «Краще спортивне село» з кількістю населення до 750 чоловік.
У 2010-2012 роках капітаном команди був Василь Петрович Мотько, далі
– Юрій Васильович Ткачук. У 2012 році футболісти «Сокола» здобули перше
місце у районній першості з футзалу.
21 травня, на Іоанна Богослова, село відзначає храмове свято.
Медицина. У далекому 1947 році, після закінчення Кіровоградського медучилища, в село приїхала медичка Євдокія Миколаївна Затірка – і пропрацювала тут до 1986 року. А 5 серпня 1955 року, після закінчення Рівненського медучилищ, на роботу у медпункті прибула Людмила Сергіївна Симчук.
За її спогадами, медпункт знаходився у хаті, що належала санітарці Євгенії
Підлісній. Згодом зі старого дерева зліпили медпункт, який існував три роки
і був відомий як «колгоспний роддом». У 1972 році виросло нове приміщення, а ФАП очолила Валентина Володимирівна Карабан.
Гордість села.
Трудову славу села започаткували перший голова сільради Матвій Денисович Сніжко, секретар сільради Петро Трохимович Шарабар, перший водій
Степан Маркович Мотько, перший тракторист Іларіон Панкратович Карабан,
перший директор школи Галина Олександрівна Кісь, перший медпрацівник
Євдокія Миколаївна Затірка, перший бібліотекар Клавдія Іларіонівна Затірка,
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а утверджували її, вже згодом, голова колгоспу Орест Йосипович Решетицький, завуч школи Галина Архипівна Решетицька, бригадир рільничої бригади
Іларіон Наумович Годунок.
Карабан Тихін Спиридонович – герой Великої Вітчизняної війни. За участь у боях під Кенігсбергом нагороджений орденом Слави II ступеня.
Ганна Панасівна Романовська – бригадир рільничої бригади (1964 р.). За
високі трудові здобутки обиралася делегатом Всесоюзного з’їзду колгоспників.
Наталія Іванівна Демидишина – начальник відділу координаційної діяльності спеціалізованих учених рад та атестування наукових кадрів, доцент
кафедри державного управління і менеджменту, кандидат наук державного
управління.
Галина Іванівна Наумчук – викладачу психології Рівненського державного університету.
Галина Кирилівна Демидишина – колишня голова сільради, директор Любахівської ЗОШ.
Олена Іванівна Мотько – передова свинарка. Нагороджена медаллю «За
трудовое отличие».
Арсен Павлович Котович – директор Володимирецької районної друкарні,
депутат районної ради.
Олександр Петрович Шарабар – головний лісничий Любахівського лісництва, депутат районної ради.
Людмила Іванівна Сніжко – директор Любахівської ЗОШ.
Геннадій Дмитрович Мотько – начальник Кузнецовського карного розшуку.
Андрій Андрійович Мотько – директор музичної школи в с. Новий Стародуб на Кіровоградщині.
СЕЛО ЧУДЛЯ
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Перша письмова згадка про село датується 1583 роком.
У 1906 році в селі нараховувалося 44 двори та 368 мешканців.
За переписом 2001 року тут мешкали 332 особи, нині – 334. Селом протікає
річка Рів.
До 1954 року село мало власну сільраду, яка цього ж року приєдналася до
Любахівської.
У 1949 році в селі створили колгосп імені Берія, головою якого обрали
Ткача. На той час у селі нараховувалося 90 дворів.
У 1970-х роках збудовано клуб, у якому розмістилася й бібліотека. Багато
років клубом завідувала Галина Титівна Годунок, а бібліотекою, у 1989-1991
роках, – Тетяна Володимирівна Карабан.
9 листопада 2017 року у селі Чудля освячений новозбудований храм на
честь Всіх святих.
МАЛОЦЕПЦЕВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЕЛО МАЛІ ЦЕПЦЕВИЧІ

Село розташоване на правому березі річки Горинь, поруч із Великими
Цепцевичами. Відоме з середини XVIІ століття під назвами Чипечевичі або
Чупечевичі. У 468 його дворах проживають 2697 жителів.
У селі за Польщі була чотирьохрічна польська школа. Діти навчалися
польською мовою, а вчителем був Фішер Адольф. У першому і другому класах вивчалися читання, письмо, малювання, математика, у третьому і четвер-
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тому – історія, географія, математика, фізика, хімія, читання. Крім того, в
усіх класах священник вів урок церковної грамоти. Навчання не було обов'язковим. Діти з бідних сімей школу не відвідували. Сім'ї, що жили заможніше,
після чотирьохрічної школи посилали дітей у семирічну Великоцепцевицьку
школу.
Сільрада в селі запрацювала ще до війни, а відновила діяльність у 1944
році. Очолював її Лукаш Правник, сім'ю якого через громадянську діяльність господаря було знищено. Загинули також директор школи Опанас Брик,
його сім'я і вчителька Марія Гавриш.
Колгосп «Шлях до комунізму» запрацював у 1948 році. Жителі села стали
активними його членами, брали участь у роботі та культурному житті села, і
подальше їхнє життя було тісно пов'язане з колгоспом. (До цього вони працювали на Чемернянському торфопідприємстві).
У 1961 році через село проклали шосе із сполученням Яринівка - Тутовичі. Незабаром побудували продовольчо-промисловий магазин, нове приміщення клубу і школу, в якій нині навчається понад 600 дітей.
Хату-читальню відкрили у 1947 році, а в 1955-му вона стала бібліотекою.
Коли у 1971 році збудували Будинок культури, то дві кімнати у ньому виділили під бібліотеку. На цей час книжковий фонд збільшився до 25000 екземплярів.
У 2002 році шкільна і публічна бібліотеки об’єднались у публічношкільну. А в березні 2010 року на базі бібліотеки відкрито інформаційнокомп'ютерний центр. Нині у фондах бібліотеки зберігаються майже 18000
книг.
МУЛЬЧИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село Мульчиці, що розкинулося на березі річечки Мольки, невеличкої притоки Стиру, – найвіддаленіший північний куточок Володимирецького району. Чепурненькі хатки з зеленими садочками посходились у
невеличкі вулички, кожна з яких має чудернацьку назву: Пісок, Прокива, Льнищя, Лука, Босиха, Осела.
Перші поселення якраз і виникли на місці нинішньої Осели, найкраще захищеної від повені. А річка Молька дала селу його назву – Мульчиці.
Сільраді підпорядковуються села Мульчиці, Уріччя, Кримне та Журавлине. На даний час на території сільради проживають 2484 жителі.
СЕЛО МУЛЬЧИЦІ
Перша письмова згадка про село датується 1629 роком.
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У 1906 році в селі у 286 дворах проживали 1482 мешканці. На початку
1970-х років дворів стало 334, мешканців – 1586. А за переписом 2001 року в
селі нараховувалося 1289 осіб (за іншими даними – 1317 і навіть 1657).
Господарство. Мульчицька сільрада створена у 1940 році. Головою її обрали Терентія Васильовича Ціпкайла. Після визволення села з німецькофашистської окупації у 1944 році сільрада відновила діяльність. До останнього часу її очолював Василь Сильвестрович Шкіль.
До 1966 року в селі діяло підсобне господарство Рафалівського лісгоспзагу. Цього ж року на його базі запрацював радгосп «Мульчицький», який до
1984 року належав до Ровенського тресту м'ясо-молочних радгоспів. З січня
1984 року господарство відноситься до Володимирецького РАПО – районного агропромислового об'єднання. До радгоспу входили села Мульчиці, Березино, Озерці, Городок, Журавлине, Кримне й Уріччя. У своєму користуванні
радгосп мав 8494 гектари землі, з яких 990 гектарів – орна. На його території
на початок 1990-х років діяли одна середня і дві восьмирічні школи, п’ять
промислово-продовольчих магазинів, чотири медпункти, чотири клуби, три
бібліотеки і три лісництва.
У грудні 1996 року радгосп реорганізували в КСП «Мульчицьке». А 17
грудня 1999 року КСП вирішено реформувати (з подальшою його ліквідацією) в СВК «Мульчицький».
За роки Радянської влади змінився вигляд села. Відійшли у минуле низенькі хатки з підсліпуватими вікнами і зріс добробут трудящих. У 1967 році
село електрифікували, а в 1978-му побудували поштове відділення, торговий
центр і Будинок культури. Разом з тим село з покоління у покоління передає
свої традиції, звичаї і ремесла. Серед місцевих умільців славляться вишива-
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льниці, швачки, ткалі і ковалі. Відомі своїми виробами майстер з коренеплетіння В. О. Коцюбайло і столяр О. Ф. Коцюбайло.
На території сільської ради створено фермерське господарство. Працюють
11 торгових центрів.
Освіта. На початку ХХ століття за рахунок сільської громади існувала
церковно-приходська школа, першим учителем у якій був Микита Васильович Коцюбайло. Розміщувалася вона у двох хатах, розташованих на чималій
відстані одна від іншої. Уроки проводили місцеві та приїжджі вчителі. Рідну
мову у школі не вивчали; це вже сталося після 1939 року.
У 1960 році замість старої аварійної побудували нову, а в 1978-му – шкільний інтернат. У 2012 році на місці цієї школи збудували нову двоповерхову
з усіма зручностями. На її відкриття приїжджав знаменитий земляк, всесвітньовідомий спортсмен Сергій Бубка.
Культура.
Перша хата-читальня у селі відкрилась у 1947 році, а першим бібліотекарем був Микола Федорович Бенза. Потім його замінив Григорій Прокопович
Мольчиць.
У 1962 році бібліотека була при клубі. До 1970 року нею завідувала Галина Іванівна Рибачик, а з 1970 року впродовж 38 років завідувачкою працювала Анастасія Пилипівна Кедич. Бібліотекарем була також Федора Семенівна
Савойнік.
В 1974 році приміщення клубу повністю згоріло, і бібліотеку перенесли у
пристосовану будівлю. Там вона перебувала до 1983 року, коли збудували
новий Будинок культури і бібліотеку перенесли туди. У 2012 році БК реконструювали, і зараз бібліотека знаходиться у просторому і теплому приміщенні.
У 2015 році в бібліотеці працювали Федора Семенівна Савойнік і Руслана
Миколаївна Кужель. Нині нею завідує Наталія Олександрівна Кедич, а бібліотекарем працює Людмила Іванівна Мельник.
У бібліотеці зберігається книга про майстринь нашого регіону, зокрема й
села Мульчиці. Є також куточок бойової слави воїнів АТО, для якого волонтери привезли стяги зі Сходу з автографами воїнів, а також воєнне знаряддя:
патрони, осколок «ураган-ракети», танковий снаряд. Облаштовано і краєзнавчий музей – куточок «Весела Хата», у якому чудово поєдналися гончарні і
ткацькі вироби, вишивання і вироби з лози. Тут можна побачити деталі колишнього ткацького верстата (потась, човники, цівки), гребінь, бердо і мотки
давньої пряжі з льону. Є також зразки лучини з соснового коріння, куділька з
веретеном для прядива ниток, старовинна колиска, унікальні столітні старовинні сорочки, чоловічі і жіночі свити та шкатулка з граба, у якій добру сотню років тому зберігали тютюн.
У селі знаходиться старовинний храм Святої Богородиці, якому більше
ста років і в якому зберігаються частинки мощів святих Онуфрія, Пантелеймона й Андрія Первозванного. Храм після тривалої перерви відкрили у 1980х роках, і правив у ньому священник Микола Захарович Марковець.
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Медицина. Першим лікарем післявоєнної пори був воєнний лікар Юхим
Федотович Осадчий, а з 1972 року довгий час фельдшером працювала Олена
Кіндратівна Першута. Нині в селі Мульчиці знаходиться амбулаторія, яку
очолює сімейний лікар Наталія Ростиславівна Рибачик. Тут же, у приміщенні
амбулаторії, знаходиться добре обладнаний стоматологічний кабінет і діють
медична лабораторія та аптеки.
Гордість села. Гостей села раді бачити у музейній «Веселій хатині». Її
організатори вважають: «Якщо кожен для себе візьме хоч частинку того споконвічного, духовного, що там є, і думками зосередиться на доброму й вічному, то настане мир і запанує добробут. Думки матеріалізуються, і нам нічого не залишається, як вірити, надіятися і любити світ таким, яким він є».
Виявлені дослідниками архівні документи засвідчують, що у давнину в
селі Мульчі існував монастир святого Онуфрія, ігуменом якого був Авраамій
Мацієвич, греко-католик за віросповіданням. Найдавніша згадка про обитель
датується 1601 роком, а в 1628 році монастир уже не згадується, а тільки село
Мольчиці. Будучи спустошеною, не маючи підтримки від патронів, обитель,
очевидно, припинила своє існування. Є припущення, що остаточно вона занепала після 1651 року, коли монастир знищило козацьке військо як такий,
що прийняв унію.
СЕЛО КРИМНЕ

Село знаходиться на лівому березі річки Стир. У ньому є озеро Кримко,
вода в якому багата на гліцерин (вода настільки м’яка, що, миючи голову,
шампунь можна не використовувати).
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За переписом 2001 року у селі мешкали 193 особи, нині – 196. Тривалий
час село вважалося хутором, й історія його майже забута, дарма що сягає
глибокої давнини. Народна пам'ять стверджує, що був час особливого розвитку цього краю. По інший бік Стиру знаходиться випас для корів під назвою
Журавель. А років 500 тому тут був великий комплекс по виготовленню кераміки та виробів з кришталю. Довколишня земля багата на різні мінерали,
особливо на глину. Робітниками наймалися місцеві жителі, а фахівці, майже
всі, приїхали з-за кордону – німці та угорці. Промисел був розвинутий, продукцію експортували переважно по річці Стир, і людям жилося тут краще,
ніж в інших регіонах. На мілині в річці досі знаходять уламки кераміки. А ще
старожили розповідають, що у цих місцях затонула баржа з кришталем, а в
поселенні було багато заможних жителів. Вони тримали худобу, займалися
риболовлею, мисливством, бджолярством та різними ремеслами.
СЕЛО ЖУРАВЛИНЕ

За переписом 2001 року в селі тут мешкали 482 особи. Нині у 105 дворах
проживають 508 чоловік.
Існує переказ, що назву селу дала ягода-журавлина, якої було багато в цій
болотистій місцевості. За іншою версією, тут водилося багато журавлів. Село
перейменували у 1960 році; раніше воно мало назву Піджаб’я.
Старожили розповідають, що село пам’ятає не тільки німців і поляків, а й турків. Велика сила турків проходила цими місцями, де розташувалося Журавлине. Військо тягнулось у вигляді довгого звивистого вужа. Воно
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так витоптало низовину, що утворився брід. Назва Вужів Брід збереглася
донині.
Журавлине має початкову школу, в якій навчаються 50 учнів. Неподалік –
могила Невідомого солдата, загиблого у роки Великої Вітчизняної війни. За
нею доглядають учні.
Бібліотеку було відкрито у 1970 році в хаті Степана Федоровича Бензи, і
бібліотекаркою працювала його дружина Анастасія Андріївна. У 1974 році її
змінила Федора Семенівна Булан, а в 1976-му бібліотекарем стала Федора
Степанівна Хандучка. Цього ж року бібліотеку перенесли у Журавлинську
школу, що знаходилась у старій хаті на вулиці Вішала. Оскільки школа була
аварійною, бібліотеку перенесли в дім Івана Степановича Булана, і там працювала Наталія Якимівна Булан. Коли в 1986 році побудували нову школу,
туди перенесли й бібліотеку. Очолювала її тоді Катерина Пилипівна Гербель.
СЕЛО УРІЧЧЯ

Село розташоване на лівому березі річки Стир. За переписом 2001 року у
ньому мешкало 210 осіб, нині – 156.
НОВАКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
У мальовничому лісовому краю, на північний схід від райцентру Володимирець, розміщене поліське село Новаки. Перша письмова згадка
про нього зафіксована 14 грудня 1654 року в актах, що сягають часів
Хмельниччини. За легендою, колись на поселення напали татари і спалили його. Люди переселились у нове місце – і ця «новизна» відбилась у
назві села. Нині у 186 його дворах проживають 635 чоловік.

132

До 1991 року Новаки належали до Каноницької сільради, а в 1991 році відділилися від неї. Першим головою Новаківської сільради був Володимир Олексійович Троневич.
Життя села змінювалося з кожним роком. Вулиці набули пристойного вигляду, селом проліг водопровід, простяглася асфальтова стрічка
дорожнього полотна, обабіч нього виросло чимало нових осель.
СЕЛО НОВАКИ

Господарство. Сільрада у селі була створена у 1940 році, а свою діяльність поновила в січні 1944 року після звільнення села від німецькофашистських загарбників. У 1959 році вона перестала існувати у зв'язку з
приєднанням до Каноницької сільради. Лиш у серпні 1991 року, внаслідок
розукрупнення Каноницької сільради, вона відновила роботу.
З приходом Радянської влади на західноукраїнських землях почали створюватися колгоспи, тож, як зазначається в газеті «Вільне життя», у Новаках
було створено колгосп імені Калініна. У листопаді 1947 року він відновив
свою діяльність, але певний час мав назву імені Будьонного. 19 жовтня 1957
року його перейменували на колгосп імені Горького, а 14 лютого 1959 року
господарство об'єдналося з каноницьким колгоспом імені Калініна. Колгосп
імені Горького припинив свою діяльність, а об'єднаний колгосп імені Калініна діяв до серпня 1971 року і цього року був розукрупнений: у Новаках на
базі третьої рільничої бригади створили колгосп «Україна», який очолив
Ростислав Йосипович Ковальчук. У 1980-1984 роках господарство очолював Микола Олексійович Печончик, а в 1984-1999-му – Галина Василівна
Кравченко.
У квітні 1994 року колгосп «Україна» реорганізували в однойменний
КСП, а в грудні 1999 року замість нього створили СВК «Україна».
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Завдяки наполегливій праці село розбудувалося, розквітло. Свого часу тутешній колгосп досяг значних успіхів у розвитку тваринництва, а колектив
доярок своєю працею був відомим у районі. Славився колгосп і вирощуванням картоплі та льону-довгунця.
Освіта. У невеликому поліському селі Новаки школа існувала ще на початку ХХ століття. Це була початкова школа, і тутешні діти, незважаючи на
злидні, хотіли вчитися. Перша і Друга світові війни наклали свій гіркий відбиток на розвиток освіти. Навчальний процес переривався, і лише після війни
відновлювалося навчання у школі.
У далекому 1945 році з Чернігівщини у село прислали молоденьку вчительку Марію Іванівну. Замість розрекламованої школи їй показали стару єврейську хату, що хилилась од вітру. Юна вчителька поплакала – і наступного
дня пішла записувати дітей до школи. Зібралося аж 180 хлопчиків і дівчаток,
здебільшого переростків, тож довелося вчити їх і в вечірню зміну. На всю
школу – лише два букварі. Але яку жадобу до знань мали діти тієї повоєнної
пори!
Ніна Захарівна приїхала у Новаки наприкінці 1950-х років. Життя на той
час уже налагоджувалось, нормально працювала школа, і вона її невдовзі
очолила. У 1980 році почалося будівництво нової школи – і цією двоповерховою красунею село завдячує голові колгоспу Г. В. Кравченко. 1 вересня 1992
року школа урочисто прийняла 156 учнів, а її першим директором став Станіслав Володимирович Горецький.
У 2020 році першій учительці села Марії Іванівні Шабеті виповнилося 95
років. Нині вона – найстарша жителька Новаків. А школу вже понад 20 років
очолює Олена Арсентіївна Саврука.
У селі працює дошкільний навчальний заклад. У 1987 році він радо
прийняв своїх перших вихованців. А в 2016 році школу й дитсадок реорганізовано у Новаківський НВК.
Культура. Трудівники села не тільки вміло працювали, а й гарно відпочивали після трудових буднів. Жіночий вокальний ансамбль неодноразово
брав участь у районних оглядах-конкурсах художньої самодіяльності. А ще
Новаки славилися культурно-масовою роботою. Місцеві спортсмени – лідери
не тільки в районі, а й в області. З футболу, волейболу та інших видів спорту
новаківцям у 1990-х роках не було рівних.
Бібліотеку в селі створили 15 грудня 1947 року, й очолювала її Євгенія
Іванівна Босик. З часом мінялися бібліотекарі, але бібліотека залишалася
визнаним центром культури. У її фондах (сьогодні це – публічно-шкільна
бібліотека) 10090 книг. Бібліотекар Тетяна Адамівна Волчецька цілеспрямовано працює над вивченням та задоволенням потреб користувачів, популяризує краєзнавчу літературу, проводить різні заходи з читачами, пробує розвивати бібліотечний туризм.
При Новаківському клубі з 2017 року діє жіночий вокальний ансамбль
«Ексклюзивні кадри». Він -- улюбленець публіки, й очолює його вчителька
математики Лариса Гордіївна Волочнюк.
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У селі встановлено пам’ятник воїнам, що загинули у Другій світовій війні.
Медицина. Фельдшерсько-акушерський пункт відкрито у 1985 році. Понад 30 років ним завідує Ольга Олександрівна Безушко.
ОЗЕРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
У мальовничому куточку Полісся, на північному сході Володимирецького району, красується село з поетичною назвою Озеро. Перша письмова згадка про нього датується 1629 роком, а свою назву воно отримало
від розкішного синього озера, що розляглося прямо в селі. Озеро має
острів Мур, чудовий чистий пляж серед трав та штучно створений дерев’яний острівець, на якому колись знаходилася в’язниця суворого
утримання. Неподалік, на клапті землі, названому Нарвиця, тобто «нагла смерть», колись стояла шибениця, на якій страчували в’язнів.
За даними Книги пам’яті України, у роки Другої світової війни 51
житель Озера поліг на фронті. Про це нагадує обеліск у центрі села, на
якому викарбувано: «Вічна слава односельцям, які загинули за свободу і
незалежність нашої Батьківщини».
У 2020 році село мало 545 будинків і 1493 жителів.
СЕЛО ОЗЕРО

Господарство. Радянську владу у 1939 році в селі сприйняли з ентузіазмом. Селянам роздали землю, почали відкриватися медзаклади та школи з
українською мовою навчання. У 1940 році була створена сільрада, яка пропрацювала до липня 1941 року. А свою роботу вона поновила в 1944 році,
після звільнення села від німецько-фашистських загарбників.
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Становлення нового життя проходило важко. Двічі було спалено будинки,
в яких розміщувалася сільрада. А в травні 1949 року, під час засідки бойовиків на місцевих партактивістів, загинув учитель А. М. Чопик.
У різний час головами сільради були Тимофій Васильович Бадига, Андріян Бацюсь, Михайло Гнатович Хімчук, Віктор Єгорович Стібиш, Михайло
Гнатович Данілов, Анатолія Зіновїївна Кладько, Максим Мусійович Мороченець, Лідія Григорівна Рижа, Терентій Єфалович Кремезь, Валентина Кирилівна Тишковець, Ольга Анатоліївна Кулай, Григорій Якович Овчаренко,
Віктор Валентинович Семчук.
У 1940 році група селян об’єдналась у колгосп імені Хрущова, але його
становлення обірвала війна. Вже у мирний час, в умовах тотальної розрухи,
заново почалася підготовка до колективізації. У жовтні 1948 року колгосп
імені Хрущова відродився, а з 1958-го по 1962 рік продовжив існування під
назвою «Дружба». У ті роки пролягла брукована дорога від райцентру до
села, а в 1959 році новозбудована дорога Володимирець-Антонівка з'єднала
село з залізничною станцією Антонівка.
З 1963 року колгоспові дали назву «Жовтень», і в ньому було майже 5000
гектарів землі, зокрема 1200 – орної та 1342 – меліорованої. Колгосп спеціалізувався на льонарсько-тваринницькому напрямі й особливо значних успіхів
досяг у 1970-1980-х роках, коли його очолював Адам Сергійович Рижий.
Були прокладені автодороги, побудовані школа, сільрада, клуб, багато житлових будинків. Ряд колгоспників удостоїлись урядових нагород.
Згідно з розпорядженням представника Президента України від 30 квітня
1992 року колгосп «Жовтень» рішенням загальних зборів уповноважених
членів колгоспу перейменовано в «Озерський». А із зміною форми власності
з міжгосподарської на колективну в лютому 1995 року колгосп реорганізували в КСП «Озерське». А на виконання указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки» в лютому 1999 року на базі КСП утворили СВК «Озерський», який згодом припинив існування.
Освіта. У післявоєнні роки в Озеро прибули вчителі та медпрацівники зі
Східної України. У 1945 році у кількох пристосованих хатах та в колишній
синагозі майже 40 першокласників прийняла семирічна школа. Директором її
призначили Шепілову, а першими вчителями були Т. П. Курганська (Андрієвська), Дудик та А. М. Чопик (ім’я Чопика присвоєно одній із сільських
вулиць).
Семирічку спочатку закінчили лише 16 чоловік. Але вже з перших двох
випусків майже півтора десятка озерчан стали агрономами, культпрацівниками, медиками, педагогами, гірничими техніками-електромеханіками.
У 1972 році школа стала середньою, і в тому ж році її перенесли до кращого приміщення. У різний час її директорами були Трохименко, Кидрук,
Василь Павлович Пастушенко, Данило Онуфрійович Козел, Михайло Михайлович Патійчук, Володимир Федорович Шульган. З 1995 року школу
очолює колишня її учениця Марія Іванівна Чашка.
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Уперше в історії Озерської школи вищу педагогічну освіту в 1960 році
одержав її випускник В. П. Кремезь, а Й. С. Саврук, у 1962 році, – диплом
гірничого інженера. Ще двоє випускників, П. К. Бацюсь та М. Д. Волочнюк,
успішно працювали головами колгоспів. На шахтах гірничими техніками
стали І. Н. Стібиш і Є. В. Марківський.
Культура. У селі з кінця XIX століття діяла Свято-Михайлівська православна церква, але в 1961 році богослужіння в ній припинилися. У 1963 році
церкву зняли з реєстрації, і з часом у ній організували музей. Церква поновила роботу у 1988 році, напередодні 1000-ліття Хрещення Русі. Також у селі
діє релігійна громада Християн Віри Євангельської.
Медицина. На початку 1950-х років у селі відкрився фельдшерськоакушерський пункт, дещо згодом – пологове відділення, яке організувала
випускниця Прилуцького медучилища Г. А. Дейко. Медпунктом більше двадцяти років завідувала Галина Пилипівна Рижа. А ще в різний час там працювали Поліна Корніївна Мороченець, Ірина Олександрівна Прищепа (Мороченець), Зоя Миколаївна Лисковчук, Ніна Василівна Мороченець. З 2009
року медичні послуги сельчанам надає лікар загальної практики сімейної
медицини Оксана Олегівна Ващишина.
Гордість села.
Килина Олексіївна Тишковець – новатор сільськогосподарського виробництва, ланкова колгоспу «Дружба» (потім – «Жовтень»), депутат Верховної
Ради УРСР 6-8-го скликань, Герой Соціалістичної Праці. Нагороджена двома
орденами Леніна та орденом Жовтневої Революції.
Василь Петрович Кладько – доктор фізико-математичних наук,
професор, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник
директора Інституту фізики напівпровідників НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Василь Бенедиктович Данілов – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри патофізіологїї та імунології тварин, декан факультету Національного
університету біоресурсів і природокористування.
Олександр Йосипович Саврук – кандидат економічних наук, очільник Києво-Могилянської бізнес-школи.
Поліна Митрофанівна Гайдиш – начальник управління Державної казначейської служби у Володимирецькому районі.
Олена Василівна Слобода – начальник фінансового управління Володимирецької райдержадміністрації.
Марія Іванівна Чашка – педагог, директор Озерської ЗОШ.
Петро Володимирович Горчанюк – старший тренер Тернопільської області з греко-римської боротьби.
Михалко Скаліцкі – письменник, перекладач з німецької, автор повісті
«Амінь» та збірки «Музічка».
Лідія Потапівна Бліхар – краєзнавець, авторка книги «Озеро».
Наталія Ігорівна Портяник – педагог, поетеса, переможниця районного літературного конкурсу імені Михайла Дубова.
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ОЗЕРЕЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Від районного центру село віддалене на 60 кілометрів, на 45 – від залізничної станції Рафалівка. Проте місцеві жителі більше їздять до Луцька, ніж у Рівне, бо до волинського облцентру через річку 120 кілометрів,
а до Володимирця чи в Рівне добиратися довше.
У «Літописі древніх літ» Озерці значаться селом на річці Веселуха.
Згадуються вони двічі, у 1562 та 1565 роках, проте першу згадку про село
відносять і до 1561 року. Тобто, Озерці вже пережили своє 450-річчя.
У 1906 році село мало 137 дворів і 815 мешканців, а за переписом
2001 року тут мешкали 824 особи.
У роки Великої Вітчизняної війни неподалік розміщувалася центральна база партизанського з’єднання О. Ф. Федорова. Деякий час у селі
перебували партизани з’єднання А. П. Бринського. Проти фашистів воювали 120 жителів села, з них 40 загинули.
У селі працювали школа, клуб, бібліотека і ФАП.
СЕЛО ОЗЕРЦІ

Господарство. Сільраду організовано в 1940 році на базі тимчасового виконавчого комітету. Після визволення села від німецько-фашистських загарбників у січні 1944 року вона поновила свою діяльність.
У 1949 році в селі утворився колгосп «Червона зірка». Але в процесі
укрупнення господарств на території колгоспу розмістився відділок радгоспу
«Мульчицький», який займався льонарством і тваринництвом.
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Поблизу села знаходиться Озерецький заказник – ботанічний заказник місцевого значення.
Освіта. У травні 1939 року рішенням райвиконкому в селі Озерці була
створена середня школа, приміщення якої у 1941-1945 роках фашисти забрали під шпиталь і казарми. Після війни школа відновила роботу, однак з часом
стала аварійною. Вона прослужила дітям понад 80 років, після чого їй на
зміну прийшла нова триповерхова школа на 200 місць. До послуг дітей та
вчителів – навчальні класи, простора їдальня, медичний блок та бібліотека з
читальною залою. Також тут буде дві групи для дошкільнят і два інклюзивні
класи.
Культура. Лиш у 1948 році з’являються перші відомості про створення
при школі бібліотеки та про шкільного бібліотекаря Євдокію Василівну Гаврилюк, яка пропрацювало на цій посаді до 1970 року. На зміну їй прийшов
Григорій Кирилович Макарчук, однак за станом здоров’я пропрацював неповних два роки. Бібліотека мала невеликий фонд і займала одну кімнату.
У 1972 році разом з додатковим приміщенням школа отримала ще одного
бібліотекаря – Антоніну Степанівну Блищик. Потім її очільниками були
Юрій Ростиславович Кравчук і Наталія Іванівна Кравчук. Після того, як Юрій
Ростиславович став директором школи, сільську ПШБ очолила Людмила
Іванівна Гаврилюк.
У селі є православна церква Різдва Пресвятої Богородиці. Її будівництво
почалось у 1989 році, а в 1990-му вже відбулися богослужіння. Будували
церкву усім миром. Не лише жителі села, а й жителі сусідніх сіл Городок і
Рудка. Священником призначили отця Бориса Акуленка. При храмі з 2010
року працює недільна школа, якою керує регент церковного хору Оксана
Яківна Петрук.
Гордість села.
Ветеран Великої Вітчизняної війни Микола Іванович Кучик нагороджений орденом Слави ІІІ ступеня.
Ветеран Великої Вітчизняної війни Андрій Ісакович Дмитрук нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня
Ветеран Великої Вітчизняної війни Антон Ійович Савонік нагороджений орденом Вітчизняної війни.
Є в селі унікальна сім'я Кривчуків, яка вже понад 50 років проживає на
хуторі Говадова. Увесь цей час ці люди обходяться без свiтла, газу та інших
благ цивілізації, але добра слава про талановитих говадiвських самiтникiв
давно вийшла за межі рідного хутора. Є багато охочих придбати вишуканi
різьбярські вироби Володимира Кривчука. Краса, яку він творить, під умілими руками постає зі звичайних шматкiв дерева. При цьому жодних попереднiх замальовок чи креслень Володимир не робить.
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СЕЛО ГОРОДОК

Село знаходиться над річкою Веселуха. За переписом населення
2001 року у ньому мешкало 177 осіб.
ПЕРЕКАЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЕЛО ПЕРЕКАЛЛЯ
Уперше село село Перекалля згадується в 1647 році. За переписом
2001 року у ньому мешкала 901 особа.
Перекальська сільрада утворена після возз'єднання Західної України з Радянською Україною і проіснувала до липня 1941 року. Тоді вона належала до
Зарічненського району.
Після звільнення села з німецько-фашистської окупації у 1945 році сільрада відновила діяльність. У 1962-1965 роках вона входила до Дубровицького району; 5 лютого 1965 року Указом Президії Верховної Ради УРСР з Дубровицького району її передали до Володимирецького, а в грудні 1966 року,
після відновлення Зарічненського району, Перекальську сільраду та підпорядковані їй села Перекалля і Тиховиж передали до Зарічненського району.
Згодом сільраді були підпорядковані три села: Перекалля, Річки і Тиховиж.
На фронтах з фашистами билися 45 жителів Перекалля, з яких 30 нагороджені.
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Під час війни нацисти стратили голову сільради В. В. Кучинського та спалили живцем у будинку 12 мирних жителів.
СЕЛО ТИХОВИЖ

Село Тихови́ж розташоване на південному заході Зарічненського району.
Станом на 1989 рік тут проживали 350 осіб, зокрема 162 чоловіки і 188 жінок. За даними перепису 2001 року жителів було 352 особи, а на 1 січня 2007
року – 342 особи.
Село підпорядковувалося Перекальській сільській раді.
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У 1950-х роках побудували гілку вузькоколійної залізниці АнтонівкаЗарічне, яка проходила через Тиховиж. У селі є школа І ступеня, фельдшерсько-акушерський пункт і клуб.
Тепер село належить до Зарічненської громади Вараського району.
СЕЛО РІЧКИ

Річки́ – село у Зарічненському районі, яке нині належить до Зарічненської
територіальної громади. У 1989 році у ньому проживали 103 особи – 51 чоловік і 52 жінки. За даними перепису 2001 року жителів стало 91 особа, станом
на 1 січня 2007 року – 83, а на 10 квітня 2020 року – 78.
ПОЛИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село Полиці розташоване за 30 км від райцентру Володимирець і за
25 км від Вараша, міста-супутника Рівненської АЕС. Перша письмова
згадка про село датується 1629 роком, але на підставі історичних джерел
можна стверджувати, що люди селилися тут ще в сиву давнину.
За переписом 2001 року в селі мешкало 1259 осіб.
Після громадянської війни наш край залишився у складі буржуазнопоміщицької Польщі. Почалося хижацьке пограбування його природних
багатств. Вирубаний ліс здебільшого вивозили у промислові центри
Польщі. Решту переробляли на місці (у Полицях діяв лісопильний завод). Кращі землі належали панам Ханенку, Кандибі і Дудковському.
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Нині про них нагадують хіба що вцілілі дерева з колишніх панських
садків.
Місцеві жителі не корилися польській владі. Вони піднімалися на боротьбу, якою керував створений у Рафалівці на початку 1920-х років
підпільний райком КПЗУ. У боротьбу проти панської Польщі включився і провід ОУН.
У вересні 1939 року село у складі всієї Західної України ввійшло до
складу УРСР, але в липні 1941 року було окуповане німцями. 14 січня
1944 року його звільнили від німецько-фашистських загарбників, і 207
жителів пішли на фронт. З них 83 нагороджені орденами і медалями, 52 –
загинули.
У післявоєнні роки життя людей докорінно змінилося. Не стало колишніх убогих халуп. Та й нині село вважається перспективним. Тутешня сільрада – одна з найбагатших в області, адже діючі на її території
виробництва давали робочі місця не тільки жителям району, а й сусідньої Волині.
У кожному селі є свій ФАП.
У селах Веретино, Сошники і Іванчі є також школи, але початкові.

СЕЛО ПОЛИЦІ
Господарство. У 1940 році була утворена Полицька сільрада, яка здійснювала діяльність по липень 1941 року. Після війни, у лютому 1944 року,
сільрада відновила роботу. Крім Полиць, їй було підпорядковано ще три
села: Сошники, Іванчі та Веретено. Загальна кількість населення – 3240 чоловік.
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У 1940 році полицькі селяни об'єдналися в колгосп імені Сталіна, а в 1960
році на базі цього господарства, а також колгоспів «Червона зірка» (с. Озерці), імені Леніна (с. Мульчиці) та «Перемога» (с. Березино), створено Полицьке підсобне господарство Рафалівського лісгоспзагу. Проіснувало воно до
1960 року – і на його базі виник радгосп «Полицький», який у березні 1996
року реформовано у КСП «Полицьке», а згідно з указом Президента України
від 3 грудня 1999 року на базі КСП утворено СВК «Полицький».
На території сільради діють два базальтових кар’єри: у селах Іванчі та Веретино. Багато місцевих жителів зайняті у виправній колонії №76. Працюють
також магазини у селах Полиці, Сошники, Веретино й Іванчі.
У 1991-2020 роках в селі зʼявилося кілька нових вулиць. Є також хутірські
поселення, які підключено до електромережі.
22 грудня 2019 року створено Полицьку територіальну громаду, до якої
ввійшли Полицька, Балаховицька і Ромейківська сільради. Населення в основному займається скотарством, вівчарством та овочівництвом.
Освіта. Першу школу у Полицях відкрили у 1855 році. Це була церковноприходська школа, у якій вчителював дяк. У 1932 році, ще за панської Польщі, збудовано двокласну школу. У ній працювали троє вчителів.
У 1940 році село мало п’ятикласну неповну прогресуючу школу. Її директором був Кирило Кузьмович Доценко, і навчалося в ній майже 200 дітей.
Перша їхня вчителька – Надія Іванівна Зима. У 1967 році школа стала десятирічною, у 1989-му – одинадцятирічною, а в 1999 році добудовано двоповерхове шкільне приміщення. 578 учнів навчають майже шість десятків педпрацівників, більшість яких – вихованці школи.
У 2013 році державою виділено шкільний автобус для підвозу дітей із сусідніх сіл. Працює також дитсадок, який відвідують близько 100 дітей.
Культура. Приміщення клубу було з неміцного матеріалу. До того ж, воно не опалювалось. І сільський голова Леонід Герасимович Музика розпочав
будівництво нового клубу. Оскільки з коштами було туго, старе приміщення
клубу продали, а бібліотеку розмістили у залі засідань сільської ради. На
будові разом з робітниками працювали голова сільради, бібліотекар, завклубом і санітарки з сіл Полиці та Іванчі.
Після війни бібліотека у Полицях запрацювала у 1947-1948 роках. Саме в
цей час організовували колгосп. І тоді ж під керівництвом сільського голови
Миколи Васильовича Черепанова збудували перший клуб. Куточок у ньому
зайняла й бібліотека, а першим бібліотекарем стала дочка місцевої вчительки. Приїхала вони з Полтавської області. Обидві були партійними. А що обом
загрожувала небезпека, то незабаром виїхали. У числі перших бібліотекарів
називають також Марію Іванівну Грушевську та Надію Миколаївну Москаленко.
10 листопада 1960 року бібліотеку прийняла Надія Феодосіївна Гутник.
Уродженка села Золотарі Костопільського району, після Дубнівського культосвітнього училища вона працювала у селах Велике Вербче і Вирка на Сарненщині. Але вийшла заміж у Полиці і вже тут продовжила працювати біблі-
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отекарем. Були повоєнні роки, але бібліотекар працював на повну ставку, а
бібліотечний фонд становив майже 5000 книг. У бібліотеку надходили газети
і журнали.
У 1968 році Н. Ф. Гутник перейшла в село Іванчі, а в Полиці приїхала молода дівчина з села Радижево Поліна Калістратівна Яким’юк. У 1969 році
бібліотеку перенесли у нове приміщення клубу. Для неї виділили дві кімнати,
і книжковий фонд уже перевищував 6000 примірників. Улюбленій справі
Поліна Калістратівна віддала 37 років сумлінної праці. Бібліотека діє й сьогодні.
Також село має шкільну бібліотеку. У 1960-ті роки вона знаходилась окремо, але пізніше її перенесли у приміщення школи. Бібліотека займала одну
велику кімнату. А в 1999 році, коли добудували нову двоповерхову школу,
бібліотеку розмістили на другому поверсі, і вона там займає дві великі кімнати. Бібліотекарями працювали Надія Лукашівна Петрук, Антоніна Олександрівна Таллер, а в 1989-2003 роках – найбільше! – Лідія Степанівна Хандока.
Бібліотека працює й нині.
Останнім часом бібліотеку комп’ютеризовано і підключено до інтернету.
При ній діє Центр обслуговування громадян електронною інформацією, користувачів – 1020, а книжковий фонд перевищує 21000 примірників літератури.
Окраса села – архітектурна пам’ятка, діюча Хрестовоздвиженська церква,
будівництво якої почалось у кінці 1890-х років коштом полковника царської
армії Костянтина Івановича Чекмерова. Спорудив він її у пам'ять про свою
рано померлу дружину Марію Миколаївну Чекмерову (22.05.1859 –
5.08.1895). Її похоронено під мурами церкви. А розписував церкву, яка почала діяти з 1901 року, генерал Кононов. У 2001-2012 роках настоятель церкви
– отець Валентин, а з 2012-го – отець Сергій. Є також Дім молитви Української Церкви Християн Віри Євангельської.
У селі діють відділення «Укрпошти» і «Нової пошти», швейна майстерня,
ПП «Ковані вироби», аптека, шиномонтаж, автомийка, млин, працюють дві
АЗС. Є фельдшерсько-акушерський пункт, а в 2020 році розпочато будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Гордість села.
Едуард Михайлович Балашов, випускник Полицької середньої школи,
очолює відділ міжнародного співробітництва Національного університету
«Острозька академія». У 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук.
З 1964 року впродовж трьох десятиліть у Полицькій середній школі працював Сергій Миколайович Робітницький. Своє життя та життя своєї родини
він описав у книзі «Серед неправди на землі» (2001).
СЕЛО ІВАНЧІ
З історії. У монографії Ярослава Пури «Походження назв населених пунк-
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тів Ровенщини» читаємо: «Іванчиці Вл. регіону, перша згадка яких є з 1571
р.: «въ Иванчичахьъ» (Опис актової книги Київського центрального
архіву)». З книги В. Сергійчука «Трагедія Волині» дізнаємося, що на території, де знаходяться сучасні Іванчі, була польська колонія Іваньче. Люди з
хуторів перейшли жити в село. У селі є ФАП, початкова школа, бібліотека,
п’ять продовольчих магазинів, Полицька виправна колонія, два базальтових
кар’єри. За переписом 2001 року в селі мешкала 961 особа, нині – 977.
Господарство. У 1894-1902 роках тутешні базальтові поклади досліджував академік П. А. Тутковський. У 1912 році він виявив нові виходи виливних
порід біля села Іванчі. Була відкрита каменярня, а згодом – базальтовий
кар’єр, який діє і сьогодні (з 1 березня 1996 року – публічне товариство «Рафалівський кар’єр»).
На західній околиці села розташований Полицький базальтовий кар’єр ДП
«Регіон-Інвест», який почав діяти у 2006 році. Родовище селективної (почергової) розробки з глибиною залягання 50 метрів. Базальт у ньому йде пластами, перемежаючись із туфами – високоякісним матеріалом для виробництва
цегли. Підприємство реалізує камінь і щебінь різних фракцій, створило 86
робочих місць для жителів навколишніх сіл.
Обидва базальтові кар’єри, Полицький і Рафалівський, – це економічна
перспектива краю, основа його життя і добробуту на довгі роки. Це справжнє
коштовне каміння Володимиреччини.
Історія виправного закладу, розташованого в селі Іванчі, розпочинається
27 серпня 1962 року (тоді було утворено виправний заклад під умовною назвою п/я АЯ – 128/100). У 1999 році установу перейменовано на Полицьку
виправну колонію. Тут виготовляють бруківку, швейні, металеві і столярні
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вироби. У колонії працює ПТУ, в якому готують спеціалістів для власного
виробництва: столярів, газозварювальників, токарів, слюсарів.
Освіта. Початкову школу збудовано у 1963 році. Тут досі навчаються молодші школярі. А першими вчителями були Наталія Григорівна Давідчик,
Надія Титівна Сай, Лідія Василівна Рачок й Ольга Антонівна Ришко.
Культура. Іванчівська сільська бібліотека виникла на базі Веретенської
хати-читальні у 1956 році. Бібліотекарем працювала Марія Іванівна Грушевська, з 1968 року – Надія Феодосіївна Гутник, з 1985-го – Людмила Трохимівна Бабік, з 1989-го – Світлана Яківна Бачинська. У 2002 році бібліотека
стала публічно-шкільною. При бібліотеці створено музейну експозицію «Ремесла нашого краю: ткацтво. Виготовлення предметів домашнього вжитку».
Гордість села.
Сестри Любов та Анастасія Бачинські – автори збірки «Волошкове дитинство» (2015). У 2016 році їх обох включено до книги «Майбутнє Рівненщини
– талановиті діти».
Лариса Іванівна Сай – відома на Рівненщині лірична поетеса, авторка семи поетичних збірок: «Калина під снігом» (1999), «Устами марила любов»
(2006), «Зів’ялі анемони ожили» (2011), «Камертон серця» (2014), «У лабіринті думок» (2015), «Іду до тебе» (2016), «На острові дитинства» (2019). Лауреат літературної премії імені Петра Красюка (2014), переможець районного
літературного конкурсу імені Михайла Дубова (2015). Педагог. Член Національної спілки письменників України (2018).
Микола Якович Шепеть – художник. Закінчив Львівське училище прикладного мистецтва імені Івана Труша. Повернувся в рідне село і працював
учителем малювання та креслення у Полицькій школі. У 1982 році вступив у
Львівський державний інститут прикладного мистецтва і залишився у Львові.
Член Спілки дизайнерів України, учасник багатьох виставок.
СЕЛО СОШНИКИ
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Перша письмова згадка про село датується 1629 роком.
У 1906 році у 20 дворах мешкали 202 особи, а за переписом 2001 року –
510 осіб.
Н. Ф. Гутник, яка завідувала бібліотекою спочатку в Полицях, а потім в
Іванчах, пригадує, що і в Сошниках була хата-читальня, в якій вона, приходячи в село, видавала книжки.
У селі є початкова школа і ФАП.
СЕЛО ВЕРЕТЕНО

Перша письмова згадка про село датована 1629 роком.
Під час німецької окупації в районі села, крім радянських партизанських
загонів, діяли боївки ОУН-УПА. Так звана «Волинська трагедія» не обминула село: влітку 1943 року його спалили поляки, було вбито понад 30 чоловік.
За переписом 2001 року у селі мешкало 465 осіб. Нині – 474.
У селі є початкова школа і ФАП.
ПОЛОВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
На південний захід від Володимирця, за рікою Стублою, розкинулось
село Половлі. Перша письмова згадка про нього датована 1629 роком.
Однак у книзі Я. О. Пури «Походження назв населених пунктів Ровенщини» зазначається, що перша письмова згадка про село – 1577 рік. Чому у села назва Половлі, точних даних немає. Я. О. Пура вказує на староруське слово половь («світло-жовтий»). Можливо, це пов’язано з піском, який невеликими жовтими пагорбами лежить надокола.
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Залишки давнього поселення ХІІ-ХІІІ століть на північній окраїні села обстежувались Ю. В. Кухаренком (1958), М. Р. Хомичем (2008), Б. А.
Прищепою, М. Р. Хомичем, О. К. Кожушком. Встановлено, що знахідки
зустрічаються вздовж лівого берега річки Стубли (довжина – 300-350 м,
ширина – 60-100 м). Селище частково зруйноване колгоспними силосними траншеями та сільськими будівлями. Знайдено поодинокі уламки
ліпних посудин раннього залізного віку та уламки гончарних глиняних
посудин епохи Київської Русі. Зібрано також уламки гончарних посудин
XIV-XV і XVI-XVII століть. Співробітник дочірнього підприємства «Рівненська старовина» ДП «Науково-дослідний центр «Охоронна археологічна служба України» Микола Хомич стверджує, що на території села
знаходилося поселення Луки Райковецької з VІ-VІІ століть нашої ери.
СЕЛО ПОЛОВЛІ

Село розташоване на лівому березі річки Стубли. На північ від нього бере
початок річка Вирок, права притока Стиру.
У 1906 році у 45 дворах мешкала 301 особа. За переписом 2001 року в селі
866 мешканців, нині – 1104.
Зі слів старожилів відомо, що до 1939 року в селі був староста, на якого
по-вуличному казали «солтус». Він і контролював порядок у селі та вирішував усі важливі питання.
Органи влади. Сільрада в селі запрацювала, швидше всього, у 1940 році і
проіснувала до липня 1941 року. Її діяльність відновилася після визволення
села від німецько-фашистських загарбників, і розміщувалася сільрада у старенькій покинутій хатині. Першим її головою був Зот Титович Басюк (1949),
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потім – Іларіон Міхеєвич Приступа (1965-1968), Ілля Автономович Касюдик
(1968-1972), Адам Титович Секан (1972-1974), Калін Овсійович Бортник
(1974-1979), Ганна Федорівна Тарасюк (1979-1981), Віталій Іларіонович Гусар (1981-1985), Володимир Маркович Басюк (1985-1998), Микола Михайлович Приступа (1998-2000), Павло Васильович Бортник (2000-2002), Володимир Маркович Басюк (2002-2010), Раїса Омелянівна Касюдик (2010-2015), а з
2015 року сільським головою працював Ілля Петрович Дацький.
Господарська діяльність. У 1949 році в селі створено колгосп «Перемога», першим головою якого був Констянтин Іванович Попов. У 1952-1990
роках господарство входило до складу володимирецького колгоспу імені
Леніна. Велика увага приділялася розвитку тваринництва. Щоб підвищити
його продуктивність, поліпшувалося поголів’я стада, встановлено механізоване водопостачання на фермах та подрібнення кормів. Партійна організація
та правління колгоспу провели ряд заходів, спрямованих на підвищення врожайності зернових культур. Велика увага приділялася якості насіння.
У різний час колгоспом керували Тарас Леонтійович Басюк, Харитон Глібович Мирончук, Оржаховський, Сергій Миколайович Купрій, Василь Григорович Феськов (при ньому в селі побудовано Будинок культури і дитсадок), Микола Михайлович Ліщук і Галина Терентіївна Дацька.
У 1967 році почалося будівництво шосейної дороги, кожний камінчик
якої викладали вручну. Протягом трьох років тут працювали п’ять бригад з
району – по 15 чоловік кожна.
6 березня 1990 року в селі відновив роботу власний колгосп «Світанок»,
створений на базі часткової власності (земель і майна) володимирецького
колгоспу імені Леніна. У листопаді 1992 року господарство реорганізували в
КСП «Світанок», а в грудні 1999-го – у СВК «Світанок». 20 лютого 2000 року
СВК ліквідували, а земельні паї передали жителям села.
У приміщенні сільради з 1971 року знаходилося й відділення зв’язку.
Першою його завідуючою була Світлана Іванівна Моніч. У 2001 році відділення перенесли до Половлівського будинку культури. До 2004 року його
очолювала Марія Василівна Сачук, а змінила її Світлана Йосипівна Бортник
(Капарчук). У 2008-2012 роках начальником відділення поштового зв’язку
працювала Світлана Кіндратівна Мирончук, а з 2012 року його очолює Тетяна Петрівна Пешко. Через відділення поштового зв’язку виплачуються пенсії
і грошові допомоги, робляться комунальні платежі, поповнюються рахунки
мобільного зв'язку та інтернет-рахунки.
На території сільради працюють чотири магазини.
Медицина. За Польщі медзакладу у Половлях, як і в інших найближчих
селах, не було. Люди здебільшого зверталися до знахарів та костоправів. У
1948 році в центрі села збудували приміщення, в якому разом із сільрадою
розмістився медпункт. У ньому працювали дві медсестри з Володимирця –
Ганна та Ніна. З 1968 року, впродовж 18 років, ФАП очолювала випускниця
Зарічненського медучилища Євгенія Олександрівна Басюк. Нині завідуючою
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працює Ірина Макарівна Басюк. ФАП обслуговує мешканців двох сіл – Зелениці і Половлів (1354 чол.).
Освіта. До середини XVIII століття школи у Половлях не було. Згодом
появилася початкова школа, але вона була доступна не всім, бо була платна.
У ній вивчалися польська мова, арифметика та граматика, навчання проходило в хаті Михайла Приступи.
З початком війни вчителі, Борис Михайлович Пінчук та Петро Сергійович
Бедик, пішли на фронт. Навчання припинилось. І лише після війни в хаті
Хаври Литвин відкрилася семирічна школа, директором якої призначили
Верещагіна. Бажаючих навчатися знайшлося багато, приміщення було затісне, і громада, очолювана новим директором Василем Григоровичем Коломійцем, вирішила збудувати нову велику школу. Через скруту з будматеріалами розбирали старі клуні та хороми і пускали їх на школу. Так у 1960 році
у Половлях запрацювала нова восьмирічна школа.
У 1965 році її директором стала Ольга Степанівна Левченко, яка за направленням прибула з Харківщини у 1950 році і все життя присвятила школі та
дітям. За трудове сумління 30 травня 1968 року їй присвоїли звання відмінника народної освіти, а в 1983 році нагородили медаллю «Ветеран праці».
У 1992-1994 роках школу очолювала Марія Гордіївна Капарчук (Юсин), у
1994-2016-му – Любов Трохимівна Дацька, а з 2017 року директором Половлівського НВК працює Валентина Калинівна Басюк. У школі 311 учнів та 32
вихованці дошкільної групи, з якими працюють 30 педагогів. Учні з Зелениці
підвозяться шкільним автобусом.
Культура. З 1947 року у центрі села знаходився клуб, і для селян найбільшою радістю було те, що кожного тижня привозили кіно. Згодом встановили власну кінобудку, і в 1963 році кіномеханіком призначили Марка Йосиповича Терещука. Після кількарічної перерви з 1970 року він знову працює кіномеханіком, а з 1996 року «крутить» кіно разом із сином Анатолієм.
У 1979 році побудовано новий Будинок культури. У 1979-1984 роках його очолювала Галина Олександрівна Совгуть, у 1984-1986-му – Михайло
Юхимович Михновец, у 2000-2004-му – Петро Павлов жіночий хор («хорланку»). Діяли також гуртки художнього читання, «Сімейні перегони», дитячий хореографічний гурток.
Бібліотека в селі відкрилась у 1947 році, а перший її бібліотекар, Арсен
Якович Шершень, пропрацював до 1951 року. На півтора року його замінила
18-річна Ірина Лукашівна Тиха, а в 1953 році книгозбірню очолила Катерина
Кравець. У 1963 році бібліотеку прийняла Паша Йосипівна Басюк (Савоста).
А в 1979 році бібліотека зайняла у дві кімнати у новому Будинку культури.
У 1989 році на зміну П. Й. Басюк прийшла Леся Герасим’юк. Пропрацювала вона до 1991 року. А Половлівською шкільною бібліотекою у 1976-2002
роках завідувала Світлана Лукашівна Касюдик. У 1991 році завбібліотекою
призначено Наталію Мусіївну Сиротюк. А в 2002 році дві бібліотеки об'єднались у публічно-шкільну бібліотеку. ПШБ обслуговує майже 540 читачів, а у
книжковому фонді – 11817 книг.
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У 2010 році бібліотеку комп’ютеризували й підключили до інтернету. До
звичних методів роботи додалися інформування читачів через електронну
пошту, пошук потрібної інформації в інтернет-мережі, запис інформації на
електронні носії, друк, роздрук, комп’ютерний переклад тексту, сканування,
копіювання, створення буктрейлерів, виконання інформаційних запитів через
електронні бази «Краєзнавство», «Періодика», «Підручники», електронний
каталог, повнотекстову базу даних з питань краєзнавства тощо. Доповнюють
документальні ресурси бібліотеки власноруч створені електронні матеріали з
краєзнавства та мультимедійні видання на допомогу навчальному процесу у
школі.
З 2012 року на базі ПШБ діє етнографічна музейна експозиція «І оживає
давня старовина: традиційні заняття поліщуків»; створюються цифрові копії
рукописних матеріалів, ведеться запис спогадів старожилів.
Народні умільці. Марія Василівна Сачук і Валентина Василівна Касюдик
– майстрині-вишивальниці. Василь Михайлович Керенович – різьбяр по дереву.
СЕЛО ЗЕЛЕНИЦЯ

Село розташоване на правому березі річки Стубла. У 1906 році в ньому у
31 дворі проживали 218 мешканців, а за переписом 2001 року – 246, у 2020
році – 277.
Історичні корені села Зелениця сягають глибокої давнини. У писемних
джерелах воно згадується на 80 років раніше, ніж село Половлі. А знаходилося перше поселення неподалік нинішнього села в урочищі Малинова гірка.
На північно-східній околиці села на невеликому піщаному горбі в урочищі Підкозел істориками виявлено могильник зарубинецької культури. Площа
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його – 600 кв. м. Могильник пов'язують з ранньослов’янськими племенами,
які заселяли Полісся у І ст. до н. е - І ст. н. е.
У 1937 році Я. Фіцке та Ю. М. Кухаренко виявили кілька поховань з трупоспаленням у невеликих ямках. Крім перепалених кісток, знайдено також
уламки глиняного посуду. Зеленицький могильник допомагає вивчити погребальний обряд у ранньослов’янських племен.
За часів Київської Русі через село в Галицько-Волинське князівство йшли
монголо-татари. Під час повені з села Зелениця у село Половлі вела дорога,
якої вороги не знали. Вони пішли вбрід, і багато війська загинуло. Цей брід
дотепер називають Татарським. В іншому місці, біля підніжжя Кам’яної гори,
знаходилися татарські склади.
У середині ХХ століття в Зелениці активно ліквідуються хутори. Хуторяни, звісно, не мали тих побутових умов, якими користувалися в селах, однак
переселятися не хотіли. Довелося! І в селі, яке до 1947 року було розпорошене на хутори (Скопці – 7 будинків, Кобилівка – 10, Брідці – 4), з'явилися нові
вулиці, в оселі прийшли радіо й електрика.
Школа у Зелениці запрацювала ще до війни. Заняття в 1939-1944 роках
проходили в хаті Трохима Міська. Школа була початкова, а вчителями працювали сестри Марія та Катерина Борсуки з Цепцевич. У школу ходили діти
різного віку. Книги, олівці та зошити видавали вчителі. А в 1950 році, коли
почали зносити хутори, хату, в якій навчалися діти, розібрали. Навчання
продовжилося в хаті Ярослава Мирончука, а згодом воно припинилось.
ПОЛОНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЕЛО ПОЛОННЕ
Полонне – колишнє село Володимирецького району Рівненської області.
У 1940 році в селі утворено сільраду, яка проіснувала до літа 1941 року, а
поновила діяльність у 1944 році, після визволення району від німецькофашистських загарбників. У 1959 році внаслідок укрупнення Полонську
сільраду приєднали до Заболоттівської, і в 1959-1986 роках село підпорядковувалося цій укрупненій сільраді.
У 1950 році в селі утворено колгосп імені Хрущова, який у 1955 році об'єднався з заболоттівським колгоспом «30 років Жовтня» у колгосп імені Хрущова. 10 жовтня 1957 року це господарство одержало назву «30 років Жовтня», і центральна його садиба розмістилась у селі Заболоття.
У кінці ХІХ століття в селі заснували однокласну церковно-приходську
школу. Для неї побудували спеціальне приміщення неподалік церкви. Старожил села Заболоття Іван Наумович Скібчик, 1886 р.н., згадував, що навчався
у цій школі в 1896-1900 роках, однак школа діяла й раніше. Вона ділилася на
три групи, і діти навчалися три роки. Окремі учні, найбільш здібні, могли за-
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кінчити її і за два роки, а «слабаки» – за 4 і більше. Навчання не було
обов’язковим, проте школа охоплювала села всієї церковної парафії: Полонне, Заболоття, Острів, Суховолю, Вараш. У ній навчалося біля 30 учнів, і з
усіма трьома групами (водночас!) працював один учитель. Щороку школу
закінчували 4-5 учнів. Випускні екзамени вони здавали в іншому селі, де
була церква і школа, зокрема у Більській Волі, Городці, Полицях. На екзаменах обов’язково був інспектор шкіл. За учня, який успішно склав іспити,
учитель отримував 20 карбованців премії (місячна вчительська зарплата становила 25 карбованців).
Приблизно у 1911-1912 роках у Полонному виникла пожежа. Разом з великою кількістю селянських хат згоріла і школа. Нове її приміщення збудували у 1913 році, але й воно згоріло під час Першої світової війни. За згадками Конона Карповича Грушевського, 1892 р.н., встановлено прізвища двох
учителів церковно-приходської школи: Семенюк і Хращевський. Закону Божого навчав священник Семонович. Колишні учні Кузьма Тетерук (1897 р.н.)
та Йосип Маркович Савчук (1901 р.н.) характеризують його як людину нестриману, грубу і жорстоку. Учителі вдавалися до тілесного покарання учнів.
Після революції 1917 року та громадянської війни село Полонне, як і вся
територія Західної України, опинилося під владою Польщі. На початку 1920х років поляки відкрили початкову («повшехну») школу для дітей Полонного
і Заболоття. У Полонному приміщення найняли в Опанаса Левковича Ошурка, а в Заболотті – у Степана Павловича Оштука. У кожному селі працювало
по одному вчителю. У Полонному до 1936 року навчав Клюковський, а далі,
до 1939 року, – Урбанек. А в Заболотті спочатку працювала Єлена Зелінська,
а згодом – Міхаліна Кмєцікова. Навчання проводилося польською мовою, а
рідна мова навіть під час перерв заборонялася. Тільки у 1936 році було введено українську мову (два уроки на тиждень), яку називали «єнзик рускі».
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Цей предмет вела та ж учителька, викладався він польською мовою, але писалися букви українського алфавіту.
Навчання проводилося за схемою комбінованих класів. Наприклад, якщо
у Полонному навчалися перший і третій класи, то в Заболотті – другий і четвертий, а наступного року – навпаки. У Заболотті проживала завідуюча початковою школою. Учителі-поляки були жорстокі і грубі, під час уроків вживалися й нецензурні слова. Особливою жорстокістю відзначалася М. Кмєцікова,
лупцюючи всіх підряд.
Щорічно закінчували початкову школу 7-8 дітей. Однак на кінець 1930-х
років у Полонному було тільки двоє людей з 7-класною освітою: Тадек Барщ
і Йосип Кононович Грушевський. Середньої освіти не мав ніхто.
Після 1939 року у Полонному відкрили окрему початкову школу з трьома
вчителями (Павло Васильович Костюк, Ганна Миколаївна Походенко і Рахіль
Шахівна Фукс) і українською мовою викладання. Приміщення було наймане і
складалося з двох класних кімнат, а навчання проводилось у дві зміни.
Після визволення радянськими військами згаданих сіл у них знову відкрилися початкові школи, які розміщались у селянських хатах. А в 1948 році
побудували спеціальні шкільні приміщення в обох селах. Тоді ж у Полонному відкрили семирічну школу, яка проіснувала до 1960 року. Директорами її
були І. К. Довженко (1949-1950), Г. С. Артемчук (1950-1954), Ф. В. Андрущенко (1954-1960). У школі працювали 10-12 учителів. За цей час семирічну
освіту здобули 272 учні.
У школу післявоєнного часу прийшли підлітки-переростки. Підручників
майже не було; для письма використовувалися старі газети, паперові мішки
тощо. Звичні атрибути вчительської праці – чорнильниця, ручка з пером і
гасова лампа. На сільську раду покладалося забезпечення вчителя найманим
житлом, дровами та гасом для освітлення.
Навчання було двозмінним. Через нестачу робочих рук діти часто пропускали уроки – допомагали батькам у полі, пасли худобу, доглядали дітей. У
Полонську семирічку ходили діти з хуторів Чертяжи, Дубина, а також (після
закінчення початкової школи) з села Заболоття. У теплу пору року учні приходили босими.
Шкільна бібліотека формувалася довго і не мала окремого приміщення.
Їдальні у школі теж не було. Діти брали з собою хліб, восени – груші, яблука.
У 1960-х роках ввели безплатну роздачу гарячого чаю, який на великій перерві розносили по класах і розливали у принесені з дому кружки. Пізніше
стали продавати ще й булочки.
Екзамени починалися з 5 класу. Учителі, крім уроків та виховних заходів,
мали багато інших громадських обов’язків. Вони разом з іншими освіченими
людьми ліквідовували неписьменність серед дорослого населення, виступали
з лекціями, агітували за державну позику, разом із школярами допомагали
новоствореним колгоспам, залучалися до проведення виборів, брали участь у
художній самодіяльності.
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У школах щорічно проводився медогляд школярів, робилися щеплення.
Традиційними були зустрічі весни на річці Стир (урочище Вир), де збиралися
учні та населення Заболоття, Полонного, Острова і Хряська. Там проходили
концерти, спортивні змагання, виставки досягнень місцевих господарств.
З січня 1961 року на базі семирічної школи відкрили Полонську восьмирічку, яку очолив В. П. Костюк. На її базі з середини 1960-х років почала діяти
й вечірня восьмирічна школа. Учителі проводили значну роботу по поширенню педагогічних знань серед батьків, були членами товариства «Знання»,
активними учасниками художньої самодіяльності й організаторами учнівських трудових загонів у літній період.
У 1969 році колгосп «30 років Жовтня» передав школі приміщення, побудоване для дитячого садка. Воно складалося з шести класних кімнат, учительської і бібліотеки. Окремо збудовано комбіновану майстерню та підсобні
приміщення, а на території колгоспу діяла шкільна їдальня. У цьому приміщенні школа працювала до 1986 року. За час існування восьмирічка випустила 742 учні, з яких майже всі продовжили навчання у середніх школах, зокрема у Рафалівській СШ.
У школі набрали розвитку пошуково-краєзнавча робота і туризм. У 19881990 роках відбувся ряд багатоденних піших і велосипедних походів по рідному краю. Більше 30 учнів були нагороджені значками «Турист СРСР». Діти
побували у Ленінграді, Києві, Бресті, Севастополі, Рівному, Колодяжному,
Берестечку та в інших історичних місцях.
Коли розгорнулося будівництві Рівненської АЕС, село Полонне опинилось у 3-кілометровій зоні станції, і його ліквідували. Рішенням від 16 грудня
1986 року виконком Ровенської обласної ради народних депутатів зняв село з
обліку, а його жителів переселили у Заболоття та Кузнецовськ. У подальшому на місці Полонного виник дачний кооператив, тож лише старе кладовище
нагадує сучасникам про колишнє село.
РОМЕЙКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село знаходиться у південній частині Володимирецького району, над
річкою Виркою, що впадає у річку Горинь.
Перша письмова згадка про нього відноситься до 1629 року, однак
кам'яні знаряддя праці, знайдені на околиці села, свідчить, що люди
жили тут з сивої давнини.
За народними переказами, село отримало назву від свого засновника
Романа, однак науковці виводять його назву від слова ромейський, тобто
грецький.
У 1820 році в селі було 39 дворів, у яких проживали 328 осіб (158 чоловіків та 170 жінок). А за переписом 2001 року тут проживають 1084
особи. Нині – 1087.
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СЕЛО РОМЕЙКИ

Ромейківська сільрада утворена у березні 1940 року, під час виборів до
місцевих рад депутатів трудящих. Хто був першим її головою, невідомо, а в
січні 1944 року, відразу після визволення села від німецько-фашистських
загарбників, її очолював Сергій Титович Федоров, потім – Органам Сидорчик.
У 1947 році в Ромейках головував Михайло Васильович Володько. Надалі
– Сергій Миколайович Москалик (1949-1952), Лаврін Волочнюк (1954-1955),
Адам Агафонович Волочнюк (1957-1962), Олексій Михайлович Володько
(1962-1965), Пилип Минович Тарасюк (1965-1969, 1971-1979), Петро Степанович Асауленко (1969-1971), Галина Василівна Кохтюк (1979-1982), Володимир Степанович Мазаний (1982-1983), Іван Данилович Криса (1983-1987,
1993-2002), Петро Микитович Міщеня (1988-1992), Надія Григорівна Антонюк (2002-2019).
Нині Ромейки входять до Полицької ОТГ. Обов’язки старости села виконує Сергій Михайлович Васильчук.
У 1949 році, як значиться в історичній довідці архівного відділу Володимирецької райдержадміністрації, в селі створено колгосп імені Фрунзе, однак
в газеті «Вільне життя», як ромейківський, з 1947 року згадується колгосп
імені Молотова.
У книзі І. Сидорчика «Ромейки на зламі епох» наводяться фотокопії заяв
про прийом у колгосп імені Молотова Ромейківської сільради, датовані 1947 і
1948 роками. А в книзі Ф. Сафоника «Сварині» зазначено, що «з 1 січня 1950
року… колгоспи у Сваринях і Веліхові ліквідували і приєднали до колгоспу
ім. Молотова, що в Ромейках», і що «в 1953 році його (колгосп імені Молотова – Ред.) знову реорганізовують і утворюють три колгоспи: імені Шверника
у Сваринях, «Зоря комунізму» у Веліхові та ім. Молотова у Ромейках»). От-
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же, колгосп імені Фрунзе – це, очевидно, вже пізніша назва ромейківського
господарства.
У 1977 році колгосп мав 3600 гектарів сільськогосподарських угідь, зокрема 1000 гектарів – осушених. Тракторна бригада нараховувала 85 одиниць
техніки, тваринницька ферма – 800 голів ВРХ (220 дійних корів, 660 овець,
300 свиней, 60 коней та пару волів).
У листопаді 1992 року колгосп імені Фрунзе перейменували у колгосп
«Ромейківський». У лютому 1998 року його вирішили реорганізувати в КСП
«Ромейківський», а в грудні 1999 року – в СВК «Ромейківський».
З великою повагою люди згадують Антона Адамовича Колодія, при якому
в селі проклали асфальтову дорогу, звели Будинок культури, лазню та дитсадок. Нині у приміщенні дитсадка розміщується Ромейківський НВК, в якому
навчається 201 учень, працюють 30 педагогів, діють гуртки спортивного,
декоративно-вжиткового, прикладного та вокального напрямків. Директор
школи – Олександр Борисович Городний.
Сьогодні кожен житель має своє господарство, приватизовану землю і
продовжує займатися землеробством та скотарством. Життя людей покращилось. Їх соціальне становище та добробут підвищилися.
Старожили пригадують, що, починаючи з 1940 року, молодь збиралась у
панському дворі, де розмістився перший клуб. І лише на початку 1990-х
років збудували великий двоповерховий Будинок культури. Старанням директора СБК Любові Іванівни Ляшик створено аматорський художній колектив
«Світанок», який бере активну участь у всіх культурних заходах села, району
й області.
У приміщенні сільради розміщено відділення зв’язку (завідуюча Лідія
Миколаївна Сидорчик) та публічно-шкільну бібліотеку (бібліотекар Ляшик
Ганна Петрівна).
У роки незалежності побудовано Свято-Воскресенську церкву, в якій настоятелем Ігор Андрійович Новак.
Село гордиться відомими особистостями.
Іван Миколайович Кидрук – знаний у краї письменник-гуморист, автор
кількох гумористичних збірок («Дай характеристику!», «Магазин правого
черевика»).
Віктор Миколайович Федоров (1962-2009) – український бізнесмен, генеральний директор заводу електронно-променевої металургії ТОВ «ФІКО»,
меценат.
Федір Іванович Тарасюк – педагог, поет-гуморист, автор збірки гуморесок
«Як не посади!».
Іван Степанович Сидорчик – медпрацівник, журналіст, письменник, член
Національної спілки письменників України, автор ряду поетичних і прозових
збірок та документального збірника «Ромейки на зламі епох» .
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СЕРХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЕЛО СЕРХІВ

Перші письмові згадки про село датуються 1570 роком.
До 1930 року всі мешканці жили на території сучасного села, але в 1930
році було дозволено розселитися на землі, що не оброблялися. На одному з
хуторів, що мав назву Заболоття, до 1947 року діяла початкова школа, яка
знаходилась у хаті Никифора Музичука.
У 1940 році було утворено Серхівську сільраду, яка входила до складу
Рафалівського району. Сільрада пропрацювала до липня 1941 року, а в повоєнний час відновила свою роботу.
У 1939-1940 роках в селі організували колгосп імені Ворошилова. Проіснувавши до літа 1941 року, він відродився вже після війни, у 1947 році, а в
1957-му був перейменований на колгосп імені Горького.
Спочатку всі польові роботи у колгоспі проводилися вручну. Потім, із появою МТС, на полях з’явились і трактори. Колгосп розширював свої володіння, і в 1954 році у ньому налічувалося 100 пар волів, 50 пар коней та свиноферму. Першим післявоєнним головою був Кирило Назарук.
У 1965 році колгосп увійшов до складу підсобного господарства Рафалівського лісгоспзагу. І цього ж року, 5 лютого, Указом Президії Верховної Ради
УРСР Серхівську сільраду з Володимирецького району перевели до Маневицького району Волинської області.
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СОБІЩИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село Собіщиці розкинулося на лівому березі річки Стир, за 30 кілометрів від райцентру та за 20 – від залізничної станції Рафалівка. Уперше воно згадується у 1629 році (за новими даними – у 1577-му). У
1906 році село мало 105 дворів і 663 мешканці; у 1973-му – 240 дворів і
1220 мешканців, а за переписом 2001 року тут проживали 835 осіб. Нині у
селі 324 двори і 1059 жителів.
У різні часи село входило до Рафалівського, Дубровицького і Володимирецького районів.
СЕЛО СОБІЩИЦІ

Господарство. Собіщицька сільрада утворена в 1940 році і проіснувала до
липня 1941 року. Після звільнення села від німецько-фашистських загарбників, у січні 1944 року сільрада відновила роботу. На її території розташований лиш один населений пункт – село Собіщиці, а першим сільським головою був Роман Євтухович Ткач.
За спогадами старожилів, ще в довоєнну пору найбідніші сельчани організували колгосп імені Чкалова. Очолив його уродженець Київської області
Васьковський, а першими колгоспниками стали Тимофій Денисюк та Яків
Кирилович Бабчанік. Люди забрали панську худобу, реманент і почали господарювати. У селі було відкрито магазин, в якому можна було придбати
хліб, сіль, цукор, гас, мазь для змащування возів та інші необхідні товари.
Після війни сільраду відновили. Головою її став Мусій Кузьмович Ткач. А
в 1950 році відновили колгосп, який одержав назву імені Калініна і головою
якого обрали фронтовика-орденоносця Олексія Петровича Єзгора. У 1959
році господарство перейменували в колгосп імені Чкалова. Сіяли в основно-
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му жито й овес. Великою підмогою для селян стала поява трактора. Збереглися й імена перших трактористів – Степан Романович Ткач, Василь Андрійович Павлусь, Петро Степанович Чех, Степан Семенович Бабчанік та Степан Іванович Єзгор. У 1956-1957 роках за роботу почали платити грішми, а в
1966 році село елекрифікували. З часом лише на тваринницькій фермі стали
працювати майже 60 тваринників. Колгосп мав 14 тракторів, 12 автомобілів,
7 комбайнів для збирання зернових, картоплі, льону та кормових культур. У
різний час його очолювали Московченко, Олексій Петрович Єзгор, Йосип
Ничипорович Коляда, Тихін Ничипорович Тимофієв, Григорій Никифорович
Гудима, Сергій Павлович Савчук, Василь Андрійович Карпач та Олександр
Іларіонович Галадюк.
Колгоспники доїли корів, вирощували хліб, мали стабільну роботу й
отримували зарплату. Але в листопаді 1992 року колгосп вирішили реформувати в КСП «Діброва», а в грудні 1999 року – в СВК під тією ж назвою. У
2004 році СВК розпався на два господарства: СВК «Діброва», яке очолив О.
І. Галадюк, та СВК «Собіщицький», який ненадовго очолив В. А. Карпач.
Керівництво останнього мінялося з калейдоскопічною швидкістю, а в 2006
році господарство припинило існування. СВК «Діброва» протримався до
2008 року і теж закрився. Землю і майно розділили між пайовиками, худобу
продали – і тваринницька ферма, як і тракторна бригада, стала пусткою. Значна частина землі, що раніше засівалася, заросла бур'янами, а люди втратили
роботу.
Сільраду у різні роки очолювали Мусій Кузьмович Ткач, Олександр Остапович Сидорчук, Степан Микитович Гузоватий, Тихін Іванович Романчук,
Іван Тимофійович Денисюк, Андрій Корнійович Тимофієв, Степан Кирилович Мельник, Крило Іванович Федіна-Ткач, Федір Іванович Черевач, Степан
Нестерович Пивовар, Іван Корнійович Тимофієв, Марія Григорівна Гузовата.
А згодом, у 2006-2015 роках, сільрадою керував Станіслав Степанович Ткач,
онук першого голови сільради Р. Є. Ткача. Нині з 2015 року її очолює Олександр Володимирович Гаврилюк.
Останніми роками збільшився приріст населення, змінилося демографічне
становище села, кожна молода сім’я має п’ять або й більше дітей. Широкого
розмаху набуло будівництво двоповерхових будинків та котеджів.
З розвалом колгоспного виробництва люди почали займатися хто чим
умів. Широкого розмаху набуло вирощування огірків та помідор у теплицях.
І праця дала результат. Багато сельчан придбали трактори, причіпний інвентар, мотоцикли, майже у кожному дворі – автомобіль. Люди поступово відкривали свій бізнес. Тож поруч з підприємствами споживчого товариства почали відкриватися нові торгові точки, мінімаркети. Нині чотири магазини
забезпечують село товарами повсякденного вжитку. Збудовано три автобусні
зупинки. А для надання первинної медичної допомоги у 2013 році капітально відремонтовано фельдшерсько-акушерський пункт. Він забезпечений
комп’ютерною технікою та новим фізіопроцедурним кабінетом.
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Освіта. Школа у селі почала працювати у кінці 1920-х років, однак свого
приміщення не мала. Навчання проходило по сільських хатах, і дітей навчали
польські вчителі Капліцька та Котус Кліменський. Школа була початковою,
польськомовною; чотири класи у ній закінчували впродовж семи років.
Окреме приміщення побудували у 1933 році, і воно збереглося до наших
днів.
Після Другої світової війни школа відновила роботу у 1947 році. До 1952
року вона була початковою, а першим директором працював Іван Йосипович
Вертелецький. У 1959 році школа стала восьмирічною, у 1980-ті – неповною
середньою, а з 1 вересня 1990 року – середньою. У 1975 році її очолив Петро
Степанович Асауленко, який взявся її добудовувати (роботи скінчились у
1984 році).
З 2005 року школою керує Анатолій Володимирович Гречуха. Нині у ній
293 учні і 36 учителів. Школа працює у дві зміни. Останніми роками у ній
замінено двері і вікна, а початкові класи перейшли у приміщення колишньої
колгоспної контори. До послуг учнів – просторий спортивний зал, новий
комп’ютерний клас з інтернетом, сучасні кабінети з усіх навчальних предметів, навчальна майстерня і їдальня.
Працює також дошкільний навчальний заклад «Берізка». Збудували його
у 1986 році, але постійно діючим він став у 2004-му. Очолює дитсадок Оксана Степанівна Мацюк.
Культура. У повоєнний час молодь гуртувалась у старенькому клубі: там
цікаво можна було провести час. Телевізорів ще не було, але люди цікавилися кіномистецтвом. У свята, коли місцева самодіяльність влаштовувала концерти, клуб не міг умістити всіх охочих. На превеликий жаль, Будинок культури, який побудували у 1986 році, нині в аварійному стані і потребує капітального ремонту.
Бібліотека теж відкрилася після війни. Знаходилася вона у старенькій хатині, і першим її бібліотекарем був Іван Прокопович Федіна. Довгий час, у
1950-1993 роках, завбібліотекою працювала Анастасія Гнатівна Рибчинчук.
Нині у приміщенні сільської ради працює публічно-шкільна бібліотека, й
очолює її Віта Іванівна Данілко. До послуг читачів – 15000 книг, включаючи
підручники.
У селі діє Церква Християн Віри Євангельської Незалежна. А в 2018 році
закладено фундамент Хрестовоздвиженської православної церкви.
На території сільради встановлено обеліск на честь односельчан, загиблих
у роки Великої Вітчизняної війни. На сільському кладовищі знаходиться
могила невідомому солдату.
Гордість села.
Володимир Гнатович Чех – механізатор колгоспу «Діброва». Нагороджений орденом Трудового Червоного прапора.
Степан Іванович Єзгор – сільський умілець; самотужки освоїв професії
шофера, тракториста, слюсаря, зварювальника, токаря, фрезерувальника,
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електрика і радіомеханіка. Довгий час очолював колгоспну тракторну бригаду.
Петро Степанович Асауленко – директор Собіщицької ЗОШ, автор краєзнавчої книги «Собіщиці: село над Стиром».
Василь Павлович Дукач – директор райзаготконтори, голова Старорафалівського споживчого товариства. При ньому збудовано торгові комплекси у
селах Собіщиці, Сопачів, Мульчиці, Більська Воля, Стара Рафалівка, Рудка й
Озерці.
Леонід Васильович Коляда – воїн-інтернаціоналіст. Загинув в Афганістані. На його честь названо вулицю в селі.
СОПАЧІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Село Сопачів знаходиться за 33 кілометри від райцентру та за 23 кілометри від залізничної станції Рафалівка. На віддалі 11 кілометрів знаходяться місто Вараш і Рівненська АЕС. Селом протікає річка Стир.
На думку деяких дослідників, назва села іраномовного походження,
але побутує легенда і про його першопоселенця-засновника Сопача.
Село відоме з 1629 року (за новими даними – з 1577-го). У 1906 році у
104 дворах тут проживали 864 мешканці, а за переписом 2001 року в селі
мешкали 992 особи. Нині – 1037.
На території сільради знаходяться 416 дворів, у яких проживають
1747 жителів.
СЕЛО СОПАЧІВ

Географія. Понад селом протікає річка Стир. Неподалік є також річечка
Стубла і струмки Рів, Довга Річечка, Чорна, Стеблова – всі впадають у
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Стублу. З озер – Борисове озеро і Рясне; з боліт – Ведмеже, Пасіка, Гальське,
Тьосна, Козачкове, Підмасінькове; з сухих річищ – Дригали, Наталижі, Трепська, Кравчукове, Тьосна.
Село поділяється на кутки, кожний із яких має назву: Кобань, Ризи, Рада,
Трепши, Наталижі, Баранні Роги, Великий Ріг, Горностаї, Биндюга.
Біля Стиру – мальовничі урочища Перерва, Збудловка, Олешків Ріг, Телячів, Пасіка, Підлисуха, Стубло, Захрест, Оболоня. У лісі – Романівка, Рижично, Гальське, Застайнища, Середня Дорога, Тьосна, Переходи, Довга Гора і
Лиса Гора. Навіть поля мають назви: Новина, Нивки, Талижі, Оболоння,
Підлисуха.
Господарство. Сопачівська сільська рада утворилась у 1940 році і діяла
по липень 1941 року. У 1944 році, після визволення села від німецькофашистських загарбників, вона відновила діяльність. У її підпорядкуванні –
села Сопачів, Щоків і Діброва. Першими головами сільради були Роман
Дем’янович Анцибор, Денис Якимович Бойко, Марцей Євдокимович Сніжко.
Потім, після війни, голови сільради змінювалися рідше.
До останнього часу сільраду очолювала Галина Андріївна Сніжко.
У 1939 році в селі організовується колгосп «Перше травня», першим головою якого був Євтух Омелянович Терентій.
Після Великої Вітчизняної війни, у 1947 році, колгосп відродився під назвою імені Молотова. У 1957 році господарство перейменовано на колгосп
«Шлях комунізму», а в січні 1963 року – у колгосп «1 Травня». На початку
1970-х років за ним було закріплено 2122 гектари землі, зокрема 488 – орної.
Господарство займалося льонарством і тваринництвом. Але в 1974 році його
ліквідували, приєднавши до колгоспу імені Дзержинського (с. Стара Рафалівка).
Сопачів славиться піщаним кар’єром, відомим далеко за межами села. У
1980-х роках його відкрили в урочищі Підлисуха для потреб Рівненської
АЕС.
Освіта. Найдавніша споруда в селі – школа. Вона почала працювати ще в
1924 році. Спочатку працював лиш один учитель, який навчав 25 дітей (звичайно, польською мовою). А в 1937-1939 роках працювали вже два вчителі –
подружжя Антоній і Галина Юзефівна Петляки. Антоній був поручиком
польської армії, і навчання велося за військовим зразком. Дітей за найменшу
провину карали. У той час у школі було 50 учнів, а от приміщення – не було.
Навчання проводили у звичайній сільській хаті.
Будівництво школи почалось у 1939 році, а завершилось уже після війни –
у 1946-му. У 1939-1941 роках школу закінчили 53 учні.
Директором нової школи, яка запрацювала у 1946 році, призначили Наталію Тихонівну Лозу, а першими вчителями були Микола Іванович Хатян,
Надія Миколаївна Мороз, Малка Янкелівна Рудень та місцевий житель Григорій Петрович Яйченя.
У 1950 році школа стала семирічною, у 1960-му – восьмирічною, а в 1991му – середньою. У 1950-1954 роках нею керував Феодосій Максимович Ні-
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чин, у 1961-1976-му – Ярослав Йосипович Мигович, у 1976-1988-му – Володимир Антонович Нікітчук, у 1988-1992 – Володимир Павлович Примачик, у
1992-2009-му – Володимир Іванович Мороз, у 2009-2016-му – Валентина
Миколаївна Саковець. 3 2017 року школу очолює Василь Петрович Савчук. У
Сопачівському НВК 405 учнів і 47 учителів.
Про розвиток освіти у 1950-х роках та ліквідацію неписьменності серед
дорослого населення свідчать накази по Сопачівській семирічній школі, де
сказано, що вчителі в позаурочний час, вечорами, мають ходити до жителів
села та навчати їх писати і читати. Підтвердженням цього – копії наказів по
школі «Про закріплення за вчителями неписьменних та малописьменних
жителів» із зобов’язанням навчити їх читати та писати.
У 1961 році школа з сільських хат перейшла у власне приміщення. Кількість учнів значно зросла, тож навчання проводилось у дві зміни.
Культура. У селі є публічно-шкільна бібліотека, а історію свою вона започаткувала у 1956 році. Маленька книгозбірня користувалася значним попитом і знаходилась у приміщенні старої школи. Завідувала бібліотекою
Валентина Федосіївна Нічик. У 1960-1992 роках бібліотекою завідує Марія
Антонівна Шуриберко. А після виходу її на пенсію справу старшої колеги
продовжує Світлана Яківна Сніберко. Нині це справжня духовна скарбниця, з
якої набирається мудрості не одне покоління.
У НВК діє музей, в якому зберігаються спогади ветеранів війни та їхні
фотографії, списки загиблих на фронті земляків, учасників бойових дій, учасників війни та солдатських вдів, а також побутові речі наших предків. У
центрі села – пам’ятник воїнам-односельчанам та братська могила воїнів
Радянської армії.
У селі діють Свято-Стрітенська православна церква (настоятель – Микола
Васильович Першута) і церква Християн Віри Євангельської (пресвітер –
Микола Федорович Федіна).
Медицина. У центрі села розташована амбулаторія загальної практики
сімейної медицини. Сопачівська АЗПСМ, почавши роботу в січні 2008 року,
замінила собою ФАП, який діяв ще з повоєнних часів. Амбулаторією завідує
Тетяна Ігорівна Стельмах.
Гордість села.
Василь Улянович Власюк – директор технікуму у місті Дніпропетровськ.
Віктор Дмитрович Федіна – начальник військового училища у Петербурзі.
Ростислав Васильович Яйченя – начальник Кузнецовського відділу міліції.
Тетяна Максимівна Сніжко – бухгалтер на будівництві БайкалоАмурської магістралі. Працювала також у Міністерстві будівництва та бухгалтером у видавництві «Преса України».
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СЕЛО ЩОКІВ

Село розташоване на правому березі річки Стир. За переписом 2001 року
у ньому мешкало 250 осіб. Нині – 256.
У 1947 році в селі, яке тоді вважалося хутором, відкрили початкову школу, яка працювала в хаті Рити Сніжко.
СЕЛО ДІБРОВА
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За переписом 2001 року в селі 280 осіб. Нині – 450.
У 1947 році в селі, яке тоді називалося хутором Дубрівка, було відкрито
початкову школу. Працювала вона у хаті Нимидори Сніберко. Нині це – Дібровська ЗОШ І ступеня.
СТАРОРАФАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Старорафалівська сільська рада знаходиться на межі Рівненської та
Волинської областей. До її складу входять села Стара Рафалівка і Бабка.
Сільрада межує з Варашем, містом обласного підпорядкування, в якому
розташоване одне з найбільших підприємств атомної енергетики України – Рівненська АЕС. Село має добре розвинуте транспортне сполучення: щоденно діє маршрут Вараш-Стара Рафалівка-Сопачів.
Стара Рафалівка – центральне село сільської ради. У ній проживає
819 жителів. А підпорядковане їй село Бабка розташоване на відстані 1
кілометра. У Бабці проживають 342 жителів, в основному молодь. Села
ваблять своєю красою та самобутністю. Багатовікові ліси та непрохідні
болота розрізані численними рукавами прекрасної річки Стир.
Друга світова війна порушила мир і спокій села. Учасниками військових дій стали 149 жителів Старої Рафалівки і Бабки. У роки війни в
селах діяла група підпільників та знаходився опорний пункт УПА. 14
жовтня 1943 року сталася одна з найбільших трагедій Старої Рафалівки:
загинули 73 жителів села, спалено 105 будинків, залишилося лише кілька хат. Рішенням сільвиконкому від 18 червня 1997 року у пам'ять про
події 14 жовтня в селі поновлено курган-могилу. Під час війни на фронті
загинуло 113 чоловік, на честь яких споруджено обеліск. Тут же – братська могила, в якій поховані 22 солдати, які загинули на території сільради.
Історія села нерозривно пов’язана з історією єврейської громади. Єврейські будинки були розташовані на центральній вулиці села та займали його східну частину. Біля річки знаходилися дві єврейські синагоги,
єврейська школа, пошта, лазня, кузня і маслобійне підприємство. До
наших днів збереглося єврейське кладовище.
СЕЛО СТАРА РАФАЛІВКА
У писемних джерелах Стара Рафалівка вперше згадується у 1647 році, хоча поселення виникло раніше. Назву його пов'язують з ім’ям колишнього
власника поміщика Рафаїла Романовського, який походив з нащадків князів
Чарторийських, і асоціюється вона зазвичай з невеликим селом, забудованим
звичайними селянськими хатинами і заселеним старенькими бабусями та зви-
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чайними селянськими хатинами і заселеним старенькими бабусями та дідусями, котрі доживають у ньому. Але кожен, хто проходить тутешніми вулицями, відчуває подих історії.
Господарство. Стара Рафалівка у давнину була справжнім промисловим,
культурним і духовним центром в окру́зі. Населення займалося переважно
землеробством. Але на той час в селі розміщувалися склади, з яких товари
переправлялися по річці Стир до Пінська. Крім вантажних барж, курсували й
пасажирські судна. З часом Стир обмілів, і тепер можна перейти його вбрід.
Сільрада у селі почала діяти у 1940 році, а в 1944 році, після завільнення
від німецько-фашистських загарбників, відновила свою діяльність. У 1953
році до неї приєднано Бабківську і Вараську сільради. Таким чином сільраді
підпорядкувалися села Стара Рафалівка, Бабка і Вараш.
У 1948 році у Старій Рафалівці був організований колгосп «17 вересня»,
який після об'єднання у 1955 році з вараським колгоспом імені Дзержинського прийняв назву останнього. У лютому 1959 році до колгоспу приєднався ще
й бабківський колгосп «Комсомолець».
У лютому 1996 року колгосп імені Дзержинського вирішили реформувати
в КСП «Хлібороб», а в грудні 1999 року – в СВК «Надія».
Після звільнення від німецько-фашистських загарбників у селі запрацювало Старорафалівське споживче товариство, а на початку 1950-х років –
Собіщицьке лісництво, контора якого знаходилась у Старій Рафалівці. Лісництво займалося як вирубкою лісу, так і доглядом за молодими насадженнями. У селі було відкрито два магазини та кафе.
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Освіта. Невід’ємна частина села – школа, якій уже більше 120 років. Уперше школа відкрилась у 1896 році. Спочатку це була дерев'яна двокласна
церковна школа, в якій навчали за церковними книгами. Коли село опинилося під владою Польщі, навчання припинилось і відновилося лиш у 1944 році.
У вересні 1965 року почалося будівництво нової школи, яке тривало до
1970 року. Директором школи був Віктор Федорович Царенко. У 1972-1973
роках на базі школи відкрили автошколу, яка мала три навчальні автомашини
й один трактор. Їй же належала навчально-дослідна ділянка, яка становила
1,2 гектара і була однією з кращих в районі.
У 1997 році В. Ф. Царенка змінив Володимир Романович Гурик, а в 2009
році школу очолила Ніна Сергіївна Будько, майбутня лауреатка обласного
етапу конкурсу «Учитель року-2013».
Нині у школі, розрахованій на 360 місць, 134 учні, яких навчають 23 педагоги. У їх розпорядженні 4 кабінети початкових класів, кабінети фізики та
хімії, біології та географії, математики й української мови, комп’ютерний
клас і бібліотека. При школі діє музей історії села, в якому зібрано матеріали
з історії життя єврейської громади, яка до Другої світової війни проживала у
Старій Рафалівці.
Село має дитячий навчальний заклад «Дюймовочка», розміщений у пристосованому приміщенні і розрахований на 15 дітей. Керує ним Наталія Володимирівна Зубкович. Дітям створено належні умови. Для художньоестетичного їх виховання використовуються телевізор, магнітофон, відеомагнітофон, працюють гуртки за інтересами «Веселі нотки» і «Працелюбчики».
Культура. Ще коли село перебувало під владою Польщі, у ньому, згадують старожили, було три хати-читальні, в яких поряд з польськими книгами
були й українські. На зламі 1930-1940-го років, коли весь центр села займали
євреї, у селі розмістилося дві єврейські хати-читальні. А в 1946 році у Старій
Рафалівці організували бібліотеку, яка налічувала понад 500 книг та журналів. Бібліотекарем був Микола Степанович Кальковець, і бібліотека знаходилась у його будинку.
У 1960-х роках бібліотеку перенесли в окреме приміщення, і її після закінчення Київського інституту культури у 1962 році прийняла Олена Юхимівна Ткач. У бібліотеці було 5000 книг. З 1992 року у бібліотеці працює Ганна
Кирилівна Карпач.
У 1994 році бібліотеку перенесли у приміщення колишнього побуткомбінату, де для неї виділили п'ять кімнат. Працює читацький зал, книжковий
фонд постійно поповнюється. А в 2002 році бібліотеку об’єднано з шкільною
бібліотекою й утворено публічно-шкільну бібліотеку.
У 2007-2008 роках бібліотеку комп’ютеризовано і підключено до інтернету. Є також телевізор, цифровий фотоапарат, DVD-програвач, Webкамера і
копіювально-розмножувальна техніка.
Окраса села – православна Свято-Миколаївська церква. Монументальна
цегляна будівля, вибудувана у 1783 році на зразок римських базилік перших
віків християнства, зведена коштом польського поміщика Рафаїла Романов-
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ського. Її занесено до списку пам’яток архітектури і взято під охорону міжнародної культурної організації ЮНЕСКО.
Медицина. Фельдшерсько-акушерський пункт з'явився у селі вже після
війни, а 1960 році на його базі почали діяти лікарська амбулаторія і пологовий будинок. Згодом відкрився стоматологічний кабінет.
31 грудня 2007 року з ряду причин лікарську амбулаторію перенесли в сусіднє село Сопачів, а в Старій Рафалівці відновили фельдшерськоакушерський пункт.
Гордість села.
Петро Петрович Ошурко – талановитий художник. У його творчому доробку більше сотні картин, на яких зображено переважно поліські пейзажі.
Митець бере участь у всеукраїнських та обласних виставках, його роботи
зберігаються у вітчизняних та закордонних колекціях.
СЕЛО БАБКА

Село розташоване над річкою Стир. Перша письмова згадка про нього датується 1403 роком. На його околицях виявлено городище-святилище VIII-Х
століть, залишки якого знаходяться у заболоченому урочищі Замок. Старожили оповідають, що перші поселенці жили в урочищі Городище, а на вершині Замкової гори стояв замок. Назву села пов'язують з давньоукраїнською
міфологією. За уявленнями наших предків, у світі існувало жіноче божество
баба – тітка бога Святовида, яка витала над світом у вигляді хмар, а згодом
стала уособленням світла.
У 1906 році в селі нараховувалося 69 дворів і 527 мешканців.
За переписом 2001 року у селі значиться 288 мешканців.
У 1940 році почала працювати сільрада. Проіснувала вона до липня 1941
року, а відновила роботу вже після визволення села від німецько фашистських загарбників. У 1953 році Бабківська сільра об'єдналася зі Старорафалівською і село перейшло у підпорядкування до цієї укрупненої сільради.
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У 1950 році в селі організували колгосп «Комсомолець», а в 1959 році він
приєднався до старорафалівського колгоспу імені Дзержинського.
СТЕПАНГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Найкращим місцем на землі більшість степангородців вважають своє
рідне село Степангород, що розкинулось на крайній півночі Володимирецького району між берегами річок Стубла і Морочна. А перша писемна згадка про нього сягає 1629 року.
Село розташоване на півночі Володимирецького району. Більша його
частина, зокрема центр, розкинулася на східному березі Стубли. З півночі на південь село простягається на чотири кілометри, а зі сходу на захід
– на три. Воно поділяється на кілька частин-кутків: Посьолок, Карея,
Галя, Загора, Сад, Сукач і Заволинець. За переписом 2001 року у селі
мешкали 1782 особи, а за даними 2014 року – 2234. У селі понад 500 дворів
Як розповідає легенда, село виникло ще до царювання Катерини ІІ.
Цариця начебто побувала у цих краях, а пропливаючи річкою Стубла,
зазнала нападу розбійників. Порятував її місцевий рибалка Степан, і
вдячна цариця щедро його винагородила: дала гроші на будівництво
міста, яке називалося б Степангород. Гроші Степан згубив чи розтринькав – і замість міста лишилася тільки назва. Цікаво, що у багатьох корінних степангородців прізвище російського походження – Міхеєв.
СЕЛО СТЕПАНГОРОД
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Мешканці сусідніх сіл, особливо старожили, часто називають Степангород по-іншому – Дубуя, а степангородців – дублянами. У селі пояснюють це
тим, що довкруги села росло багато дубів. Сусіди ж переконані, що таке
ймення – наслідок розбишацької вдачі чоловічої частини села: щось не поїхньому – відразу хапаються за «дубчики»-кілки. А що ж кажуть документальні джерела?
До 1939 року село Степангород входило до Пінського повіту (Білорусія), а
згодом було у підпорядкуванні Хиноцької сільради. До 1939 року село мало
назву Дубуя, і в ньому, та на численних хуторах, мирно уживались українці,
євреї і поляки.
У селі була початкова школа, в якій працювали двоє вчителів. Навчання
велося польською мовою. Щоп’ятниці приїздив священник, який проводив
заняття з дітьми українців. Поляки водили дітей на заняття до ксьондза, який
проживав у сусідніх Хиночах. Ще одна школа була на хуторі Гута, і молоді
вчителі їздили на роботу й туди.
За селом на хуторах жили польські пани. За Лугом мешкала Ясна Пані
(так називали її). Тримала великий будинок, обсаджений декоративними
кущами, і численну прислугу. Мала пишне вогняне волосся і любила верхову
їзду. Пан приїжджав у помістя зрідка, бо був зайнятий справами у Варшаві.
Ці пани були багатими, володіли великим лісовим масивом, що простягався
до сіл Воронки, Луко, Дібрівськ і далі. У Гуті знаходилася контора, де всіма
справами керував управляючий. Пани виписували людям ліс, продавали квитки на збір ягід і різного зілля. Пізніше Ясна Пані в центрі Степангорода
побудувала великий дерев’яний будинок і перебралась у село. Перед приходом радянської влади у 1939 році вона виїхала, а в кількох кімнатах покинутого будинку проживала її колишня служниця, в інших – навчалися діти і
розміщувалась бібліотека. Лиш недавно цей будинок розібрали, бо став аварійним.
В урочищі Крушина жив інший пан – Шишкін. У нього були троє синів:
Микола, Михайло і Андрій. А неподалік жили мазури, які працювали на
землях Шишкіна. Цей пан був бідніший за Ясну Пані. А на Згощі жив третій
пан, який мав землю в урочищі Хотуні. Земля була скудною, не давала прибутків, тому цей бідний пан проживав удвох із дружиною, прислуги не тримав і батраків у нього не було.
Після встановлення радянської влади більшість поляків покинули село,
однак досить заможно жили на хуторах Гута, Хучево, Вишневський, Згіщ,
Острий Ріг. Старші люди згадують, як ходили копати їм картоплю за «кушіль» диких грушок. Хутори були чималенькими. У Згощі було 90 хат і школа. Зараз про них нагадують старезні дикі груші, зарості акації та пагорби на
місці поселень. Хто з цих людей ризикнув залишитися, той наразився на
небезпеку. Під час війни загострилися міжетнічні стосунки. В урочищі Острий Ріг у 1943 році було вбито чотирьох поляків: трьох чоловіків і жінку –
Білявського і Туровських.
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Степангородська сільська рада, що виникла у 1940 році, проіснувала до
липня 1941 року. Тяжко переживало село Другу світову війну. У центрі села
про неї нагадує обеліск, на якому 11 прізвищ та імен степангородців, які загинули у боях і поховані у чужих краях. Живими повернулися, пройшовши
фронтовими дорогами й отримавши поранення та бойові нагороди, тільки
троє: Віктор Прокопович Міхеєв, Соловей Єлисейович Міхеєв і Талимон
Іванович Макарчук.
Тяжко було не тільки на фронті, а й у тилу. Німці встановили свою владу,
однак у лісі, на північний захід від села, в урочищі Перехожа, отаборився
партизанський загін імені Кармелюка під командуванням О. Н. Шитова, а в
лісі, на південний схід від села, знаходилися бульбівці. Там були їхні криївки,
лазарети, кладовище – у 1950 році все це зарівняли бульдозерами.
Особливо тривожно ставало ночами, коли не знали, хто може постукати у
двері і як йому відповідати на питання. З повагою відгукувалися старожили
про повстанського лікаря, який, чим міг, допомагав місцевим жителям. А ось
молоду дівчину Варвару Стрілу, яка працювала секретарем сільради, разом із
багатодітними сусідами Круками невідомі забрали серед ночі – і відтоді їх
ніхто не бачив. Діти Круків, залишившись сиротами, дуже бідували, а замість
Варвари рідня знайшла у лісі тільки її одяг.
Згадують степангородці і партизанського командира Сидора Ковпака,
який тиждень квартирував у місцевого жителя. Про самого Ковпака у них
збереглися гарні враження. Він суворо слідкував за тим, щоб партизани не
чинили зла селянам, а допомагали їм. Одного разу власноруч відшмагав нагайкою бійця, який кілька разів вистрелив по фашистському літаку, що кружляв над селом. Ці постріли не завдали літаку шкоди, а село наразили на
небезпеку. Ковпаківці зразу залишили село, а наступного дня ворожі літаки
засипали село бомбами. Через кілька днів хижацький наліт повторився, завдавши степангородцям багато лиха. Поблизу села у лісі збереглися вирви
від бомб. Те місце так і називається – Ями.
Війна досі живе у людських спогадах. Місце у болоті неподалік села називають Біля Рябого Паля або Біля Літака. Саме сюди впав збитий у повітряному бою у 1943 році фашистський винищувач. Льотчики викинулися з парашутами і пішли у бік Пінська. А ось літак місцевий хуторянин розпиляв на
частини і взимку по замерзлому болоту перевіз до свого обійстя. Це було ціле
багатство. Із знайденого там парашута жінка собі і дочкам пошила спідниці; з
алюмінію чоловік майстрував ложки і миски. А двигун заховав на горищі.
Хтось із заздрісників доніс про це владі, й енкаведисти так «поговорили» з
чоловіком, що він власними волами відвіз той двигун у Володимирець.
У 1944 році, коли Степангород звільнили з фашистської окупації, знову
запрацювала сільрада. Переживши воєнне лихоліття, люди зводили нові оселі. Переважно це були традиційні для нашого краю дерев’яні будинки на дві
кімнати: світлиця і кухня. Про давній побут степангородців розповідає музейна кімната, яку у 2010 році створила вчителька суспільних дисциплін Л. І.
Міхеєва і розмістила в ньому 168 експонатів.
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Люди працювали у колгоспі (у газеті «Вільне життя» господарство згадується під двома назвами – імені Дзержинського й імені Орджонікідзе). Основною їх діяльністю були льонарство і тваринництво. А ще обробляли власні
наділи. Багато роботи виконувалося вручну. А в 1969 році Степангород сколихнула біда – вигоріло пів села. Довго погорільці жили у землянках або в
підсусідках у тих, чиї будинки обминув вогонь. Наполегливість і праця допомогли вистояти. І слід зауважити, що степангородці нечасто виїжджають в
інші села чи міста. Навіть чорнобильське лихо не змусило їх до цього. Тож у
селі побутує приказка: «Степангородці – то така нація, що їм не страшна і
радіація». Ті, що виїхали, згодом старалися повернутись. Та й дівчата з сусідніх сіл охоче йдуть заміж за степангородських хлопців. Знають, що житимуть
у власній хаті, адже в селі побутує традиція: скільки у батька синів, стільки
має збудувати хат.
У 1960 році Степангородську сільраду приєднали до Хиноцької, а в березні 1982 року на базі степангородського відділення радгоспу «Хиноцький»
утворився радгосп «Степангородський», який підпорядковувався Ровенському спеціалізованому тресту м'ясомолочних радгоспів. У грудні 1996 року
радгосп реорганізували в КСП «Степангородське», а в грудні 1999 року КСП
реорганізували в СВК «Степангородський». Але й цього господарства не
стало.
У районі можна почути, що степангородці мають запальну вдачу. Усе ж,
головна їхня риса – надзвичайна працьовитість. Славиться село своїми майстрами, з яких формуються родинні династії: будівельники – Макарчуки і
Кречки, штукатури – Міхеєви, теслі – Незелюки й Іваненки, ткалі та вишивальниці – Круки і Дячки, музикант – Сергій Іваненко. Радував своїми художніми творами письменник Петро Міхеєв. Майстерно продовжує його справу
Олександра Стріла. Саме такі люди сприяють тому, щоб село процвітало.
Колись Степангород був настільки малим поселенням, що навіть не позначався на географічних картах. Тепер це велике село протяжністю чотири
кілометри, розгалужене від центру у всі кінці. Люди, які вперше тут побували, дивуються, що в такому глухому поліському закутку виросло таке село.
Один із них, ознайомившись, мовив: «У світі фінансова криза, а у Степангороді будівельний бум!» І справді, мов гриби після дощу, виростають нові
будівлі, витісняючи старі хатинки. В оселях – сучасні меблі, гарне оздоблення, сантехніка й опалення. Кругом обійсть – дорогі огорожі; господині змагаються, хто посадить кращі квіти у дворі. Якщо розбудова йтиме такими ж
темпами, село й справді виправдає свою «міську» назву.
Зростає і кількість жителів. У 1987 році, коли поновилася Степангородська сільрада, в селі у 186 домогосподарствах проживали 874 жителі. Нині ж їх
у 624 дворах 2490. Зареєстровані 22 підприємці, працюють 12 магазинів, бар,
кафе, ФАП, аптека, відділення зв’язку, Будинок культури, бібліотека, школа.
Виготовляються будівельні блоки і бруківка. Люди тримають теплиці, малинники, пасіки.
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Колись Степангородська школа мала лише кілька класів. У неї не було
свого приміщення й учні тулилися по людських оселях або в якихось малих
будівлях. Ось як згадує початок своєї роботи в селі вчитель-пенсіонер Л. Л.
Кречко: «Завели мене у маленький старий будинок. Це і була школа, в якій
мав учитися мій другий клас». У 1967 році збудували нове приміщення. Його
споруджували толокою: колгоспники, вчителі, техпрацівники. У вільний від
роботи час возили трактором колоди, зводили і штукатурили стіни, стелили
підлогу. У школі працювали 12 приїжджих учителів. Згодом школу кілька
разів добудовували, але вона знову стала тісною для 654 школярів, яких у дві
зміни навчали 60 педагогів. Шість років поспіль у школу приходять три класи першокласників. І ця тенденція триває. Оскільки приміщення стало аварійним, сільська громада у 2016 році правдами-неправдами домоглася будівництва нової школи, і в жовтні того ж року воно почалося. Уже зведено два
блоки, а ще два чекають своєї черги.
Степангородська школа пережила багато змін за свої роки. Першим її директором стала Єфросинія Михайленко, згодом – Василь Шкалиберда, а в
1965-1967 роках – Віра Карпівна Бутенко. Надалі директорами були Борис
Пилипович Купчишин (1967-1969), Іван Миколайович Жук (1969-1971), Лідія
Яківна Мельник (1971), Анатолій Володимирович Шпильовий (1971-1981),
Анатолій Іванович Антончик (1981-1988), Раїса Василівна Міхеєва (19882001), Надія Миколаївна Крук (2001-2003), Галина Адамівна Міхеєва (20032005), Тетяна Станіславівна Михеєва (2005-2007), Анастасія Іванівна Левечко
(2007-2008), Галина Іванівна Міхеєва (2008-2014), Сергій Костянтинович
Кречко (2014-2018), Тетяна Іванівна Іваненко (2018-2019). Нині обов'язки
директора виконує Галина Миколаївна Макарчук.
Село розвивається. Занепав тільки СВК «Степангородський». Забравши
свої земельні паї, люди господарюють на них. Сумно тільки дивитися на
залишок колективного господарювання – колишню ферму, що потихеньку
руйнується, та на рештки дитсадка, який свого часу збудували, а в дію так і
не ввели. Приміщення двох колишніх корівників викупили місцеві жителі і
ремонтують їх.
У 1991 році громадським коштом збудовано церкву святого пророка Іллі.
Першим священником у ній був о. Валентин, а з 1998 року править о. Володимир. Протестанти-п’ятидесятники також збудували Будинок молитви.
Дозвілля сельчан організовують завідувачка Будинку культури Марія Макарчук і соціальна працівниця Ольга Макарчук. Не пустує і бібліотека, якою
багато років завідує Раїса Макарчук. Часто до заходів, що організовуються
культпрацівниками, долучаються вчителі та учні місцевої школи. У 2013 році
започатковано свято «У Дубую за бетками», яке проводиться 2 серпня, у
День святого Іллі (престольне свято села Степангород). Завітайте на це свято
– і ви відчуєте щирість і щедрість степангородців, самі побачите, яке це гарне
село – Степангород. Якщо всі українці так же любитимуть свою малу батьківщину, як це роблять у Степангороді, то не буде у нас покинутих хат, закри-
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тих шкіл, зарослих бур’янами полів – усі села і міста процвітатимуть так же,
як Степангород. Так вважають у селі.
ТРІСКИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЕЛО ТРІСКИНІ

Село відоме з 1577 року.
У 1885 році тут мешкало 700 осіб і налічувалося 88 дворів, існували православна церква і постоялий будинок. За переписом 1897 року кількість мешканців зросла до 794 осіб (397 чоловічої статі та 397 – жіночої). У 1906 році
мешканців було 683, а дворів – 136. За переписом 2001 року у селі мешкало
1506 осіб.
Сільраду утворено в 1939 році, але вона проіснувала до липня 1941 року.
Відновила діяльність після визволення села з німецько-фашистської окупації.
У селі був організований колгосп.
У 1945 році у зв'язку з віддаленістю від райцентру село з Володимирецького району передано до Сарненського.
У місцевому ліцеї (колишня ЗОШ І-ІІІ ступенів) здобувають середню
освіту приблизно 400 дітей. У кожному класі нараховується у середньому 25
учнів.
У селі народилася Жанна Василівна Колоїз – український мовознавець,
доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови
Криворізького державного педагогічного університету.
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ТУТОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СЕЛО ТУТОВИЧІ

У 1939 році в селі було створено сільську раду, яка проіснувала до липня
1941 рокую. Першим її головою був Кирило Матвійович Якименко.
сільрада відновила діяльність після визволення села від німецькофашистських загарбників, а в 1945 році село було передане до сарненського
району.
У 1948 році в селі створено колгосп «Шлях до комунізму». Першим його
головою став колишній батрак пані П’ятковської Іван Омелянович Момоток.
Противники колективного господарювання тероризували селян-бідняків.
Внаслідок боротьби між колгоспниками та їх противниками загинули 30
чоловік та було спалено 11 хат активістів колгоспу.
Весняну оранку у 1948 році виконали тракторами Сарненської МТС, а до
кінця року у колгоспі вже перебували 82 особи.
У 1951 році відбулося укрупнення колгоспів. До складу колгоспу «Шлях
до комунізму» увійшли колгоспи імені Чкалова й імені Чапаєва. Укрупнений
колгосп, розширюючи орні землі, освоював перелоги й осушував болота.
Невдовзі він обробляв 5195 гектарів землі, в т.ч. 1560 – орної. Господарство
вирощувало льон, картоплю, розвивало м’ясо-молочне тваринництво.
У 1949 році в Тутовичах збудували клуб, у якому виділили кімнату під бібліотеку. Пізніше відкрили дільничну лікарню на 35 ліжок та амбулаторію.
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ХИНОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
З книги О. Цинкаловського відомо, що Хиночі (Хиничі, Хиновичі,
Хинона) входили до Осовсьої волості Луцького повіту. Перша письмова
згадка про нього датується 1629 роком.
Село розмістилося за 135 кілометрів від Луцька над річкою Стублою,
при озері. У кінці ХІХ століття у ньому було 66 будинків і 430 жителів. У
селі стояла дерев'яна церква, збудована у XVIII столітті. Був також
млин. Село колись вважалося містечком і в 1577 році належало до Чарторийської волості: князь Михайла Чарторийського платив з нього від 4
димів, а в 1583-му – від 26 димів і двох вальних коліс. У кінці ХІХ століття поміщику Венгжиновському належало 2920 десятин, а за переписом
1911 року поміщиці А. Подгурській належало 7287 десятин.
До 1917 року 2/3 всієї землі належали поміщику, церкві та сільським
багатіям. На звичайну селянську родину припадало 1-1,5 гектара землі.
Врожаї збирали низькі, хліба до нового року не вистачало.
У 1921 році село попало під владу панської Польщі і було під її гнітом
до осені 1939 року. З архівних даних відомо, що Хиночі входили до Сарненського повіту Поліського воєводства. У 1927 році в селі проживали
210 чоловіків, 220 жінок, 308 дітей та було 132 будинки.
СЕЛО ХИНОЧІ

178

Господарство. Хиноцьку сільраду створено у березні 1940 року, і свою
діяльність вона здійснювала по липень 1941 року. Після війни сільрада відновила роботу у лютому 1944 року. У 1953 році до неї були приєднані ще дві
сільради – Степангорордська і Радижевська. У різний час сільрадою керували
Йосип Володимирович Швець (1996-2010), Вікторія Леонідівна Мартишевська (2010-2015), з 2015 року сільським головою працював Микола Федорович
Шеліган.
Господарство. Хиноцьку сільраду створено у березні 1940 року, і свою
діяльність вона здійснювала по липень 1941 року. Після війни сільрада відновила роботу у лютому 1944 року. У 1953 році до неї були приєднані ще дві
сільради – Степангородська і Радижевська. У різний час сільрадою керували
Йосип Володимирович Швець (1996-2010), Вікторія Леонідівна Мартишевська (2010-2015), з 2015 року сільським головою працював Микола Федорович
Шеліган.
У 1940 році в селі створили колгосп «Нове життя». Село й справді пробувало жити по-новому, але зростанню культури і добробуту перешкодили
німецькі фашисти, які, окупувавши Полісся у 1941 році, зруйнували колгосп і
спалили більшу половину села.
Після війни, у вересні 1948 року, колгосп відродився під назвою «Червоний партизан», а в травні 1960 року був реорганізований у підсобне господарство Володимирецького лісгоспзагу. Згодом це господарство укрупнили,
приєднавши до нього село Радижеве. А в 1966 році на його базі утворився
радгосп «Хиноцький», до якого належали села Хиночі, Степангород і Радижево. У розпорядженні радгоспу було 8962 гектари землі, включаючи 1371
гектар орної. У селі трудовою самовідданістю відзначалися Андрій Іванович
Гуляр, Павло Савович Жогло, Надія Іванівна Мариніч, Іван Васильович Хомич, Андрій Антонович Колодій.
У березні 1982 року на базі степангородського відділення радгоспу «Хиноцький» утворився радгосп «Степангородський». У липні 1996 року радгосп
реорганізували в КСП «Хиноцьке», а КСП у грудні 1999 року реформували в
СВК «Хиночі». Невдовзі це господарство припинило своє існування.
Вузькоколійна залізниця від Антонівки до станції Кухітська Воля була
збудована приблизно у 1895 році як лісовозна. Також запрацювала вітка Хиночі-Дубровиця-Висоцьк. Діючу ділянку Антонівка-Кухітська Воля у 1957
році на 10 років передали Сарненському лісгоспу. Її вантажопотік складався
в основному з лісу, що заготовлявся в районі Хиноч і Білого. Будувалися й
тимчасові гілки у лісові масиви. У середині 1960-х років вузькоколійка знов
увійшла до складу МЦС, а в 1968 році побудували ділянку Локниця-Зарічне.
У 1993-1995 роках вантажопотоки на малій залізниці практично припинились і постало питання про її існування. Найдовша в Європі вузькоколійка,
протяжність якої 106 кілометрів, яку внесено в усі спеціалізовані міжнародні
довідники й енциклопедії і яка, ставши музеєм під відкритим небом, проходить мальовничим, мало зміненим цивілізацією Поліссям, сьогодні під загрозою закриття.
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На території сіл Хиночі і Степангород базувався партизанський загін імені
Кармелюка (з’єднання О. Ф. Федорова). Керував ним Олексій Нилович
Шитов, штаб очолював Михайло Петрович Ковтун, а його молода двадцятирічна дружина Дуся була зв’язковою.
Після визволення у 1944 році соціальний розвиток села відчутно пожвавився. У 1954-1958 роках виросли нові, криті дранкою просторі будинки. У
1957 році відкрилися клуб і магазин. А в 2018-2019 роках колишнє радгоспне
адмінприміщення реконструювали під лікарську амбулаторію загальної практики сімейної медицини.
Село Хиночі славиться Хиноцьким заповідником, у якому збереглися різні види тварин та рослин, занесені до Червоної книги України.
Освіта. Школу у Хиночах відкрито приблизно в 1970-х роках. Для неї
збудували й однокласне приміщення. Школа була церковно-парафіяльною з
трирічним навчанням, й перші її вчителі – Хвостов із села Галузія та Корній
Курта з Бережниці. До 1917 року школу закінчили приблизно 150 дітей. У
1917-1920 роках навчання не проводилося – село окупували німці й петлюрівці. Навчання відновилось у 1920-х роках, і до 1939 року школу закінчили
160 учнів.
У 1940 році в селі запрацювали органи Радянської влади й була відкрита
безкоштовна, доступна для всіх початкова школа. Почалося будівництво
нового життя, на заваді чому стала війна. Окупувавши в липні 1941 року
село, гітлерівці зруйнували школу, а вчителі Петро Борисович Левицький
(згодом загинув на фронті), Григорій Васьков і Михайло Ткаліч включились
у боротьбу з фашистами. Про інших учителів нічого не відомо.
У 1945 році школа відкрилась у приміщенні вцілілого єврейського будинку, а з 1946 року навчання стало регулярним. У 1950 році школа вже була
семирічною, у 1961-му – восьмирічною, а в 1973 році почалося будівництво
нового двоповерхового приміщення школи – на ту пору вже середньої.
Культура. Село має свої цікаві звичаї. Свято села проходить на Покрову
Пресвятої Богородиці. Проводиться фестиваль на свято Петра і Павла. У
1992 році створено ансамбль «Надвечір`я», яким керувала Л. В. Жданюк,
потім – Л. В. Босик. Ансамбль тричі побував на телепередачі «ФолькМюзік», брав участь в обласному і районному фестивалях «Мистецтво одного села» й обласному фестивалі «Красносільські вітряки». Найстарішій учасниці колективу Вірі Антонівні Швед незабаром виповниться 90 років.
Хиноцькою публічно-шкільною бібліотекою з 2003 року завідує Людмила
Адамівна Омельчук. Читачі бібліотеки – активні учасники конкурсів «Книгоманія», «Кобзарева струна не вмирає», літературного конкурсу імені Михайла Дубова, тижня дитячого читання.
У 2016 році бібліотека активно включилась у формування сайту Рівненської обласної універсальної бібліотеки «Рівненщина туристична», розроблено
та створено туристичний літературно-краєзнавчий маршрут сіл Хиночі і Радижево. Краєзнавство – пріоритетний напрямок діяльності бібліотеки. Експонатами, світлинами та предметами побуту наповнюється бібліотечна му-
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зейна експозиція, зібрана читачами-волонтерами. Людмила Адамівна й сама
– майстриня-вишивальниця. Її роботи неодноразово представлялися на районних мистецьких виставках, на виставках регіонального етно-турфестивалю «Бурштиновий шлях» та обласного фестивалю «Спасова борода».
Гордість села.
Галина Митрофанівна Колодій – диктор обласного радіо. Саме з її голосом упродовж багатьох літ прокидались і засинали жителі області. Галина
Митрофанівна все життя пропрацювала у Рівненській телерадіокомпанії.
Село славиться музикальною і співучою родиною Олександра Антоновича Шелігана. Його мама Лідія Дмитрівна Шеліган, сестра Світлана Антонівна
Ковальчук і брат Петро Антонович Шеліган були і є учасниками численних
заходів навіть за межами району.
Лідія Микитівна Домінська фактично відродила в селі пошиття килимів,
доріжок, подушечок із різнобарвних клаптиків тканини. Вона чудово шиє та
вишиває. А її син В’ячеслав В'ячеславович освоює стародавні ремесла і промисли, пов’язані з обробкою деревини, – випалювання, видовбування, виготовлення хатнього начиння. Роботи майстра викликають інтерес на численних виставках і неодноразово відзначалися нагородами.
Світлана Назарівна Шеляг – визнана у селі коровайниця. Вона випікає
смачні та оригінально оформлені торти, хліби і короваї.
Петро Арсентійович Кутенець – протоієрей, настоятель місцевого СвятоПокровського храму. Славиться своїми виробами, майстер по виготовленню
постолів.
Село має династію лісників Самолюків. Олексій Устимович Самолюк
пропрацював у Хиноцькому лісництві більше 40 років.
СЕЛО РАДИЖЕВО
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Село розташоване між річками Стублою та Безіменкою.
У 1906 році Радижево належало до Бережницької волості Луцького повіту
Волинської губернії. Дворів у ньому було 49, а мешканців – 234. За переписом 2001 року в селі мешкало 355 осіб. Нині – 357.
У 1940 році в селі запрацювала Радижевська сільрада, на території якої
було створено колгосп імені Будьонного.
У селі є початкова школа, клуб, бібліотека, магазин споживчої кооперації
і ФАП, який більше 30 років очолює Валентина Захарівна Супруневич.
У 1960 році Радижевську сільраду приєднано до Хиноцької.
Свято села проходить у день Георгія Побідоносця.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА РЕФОРМА ТА ЇЇ ВПЛИВ
НА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ РАЙОНУ
В Україні у 2020 році було 490 районів, а відповідно – стільки ж районних
рад та районних державних адміністрацій. Функціонал у них був однаковий,
однак навантаження дуже різнилося через різний розмір і кількість населення. В Україні було 6 районів з населенням до 10000 людей, у 9 районах –
більше 100000, у 3 районах – понад 150000. При однакових функціях обсяг
роботи у них був різний.
На цей же час 26 районів були вже повністю покриті спроможними
об’єднаними територіальними громадами, а 173 – на 50% і більше. Переважна більшість повноважень від органів районної влади перейшла до громад.
Система рад була розбалансована, і перед урядом та парламентом постало
питання реорганізації влади на районному рівні. Зробити це треба було до
чергових місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.
17 липня Верховна Рада України прийняла Постанову №3650 «Про утворення та ліквідацію районів». Як наслідок, в Україні стало 136 районів, а
старі 490 районів ліквідували. За це рішення проголосували 238 народних
депутатів.
У Рівненській області утворили 4 райони: Вараський, Дубенський, Рівненський та Сарненський.
Постановою визначено, що межі районів встановлюються по зовнішній
межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, які
входять до складу відповідного району.
До складу Вараського району увійшли 8 територіальних громад, до складу
Дубенського – 19, до складу Рівненського – 26, до складу Сарненського – 11.
Вараський район (адміністративний центр – місто Вараш) об'єднав у собі
два колишніх райони, Володимирецький і Зарічненський, та місто обласного
підпорядкування Вараш. До складу району увійшли території Антонівської
сільської, Вараської міської, Володимирецької селищної, Зарічненської
селищної, Каноницької сільської, Локницької сільської, Полицької сільської,
Рафалівської селищної територіальних громад.
Антонівській сільській раді (села Антонівка, Чаква) підпорядковано колишню Великоцепцевицьку (села Великі Цепцевичі, Нетреба) сільську раду.
Вараській міській раді підпорядковано колишні Заболоттівську (село Заболоття), Більськовільську (села Більська Воля, Березина, Кругле, Рудка),
Мульчицьку (села Мульчиці, Журавлине, Кримне, Уріччя), Озерецьку (села
Озерці, Городок), Собіщицьку (село Собіщиці), Сопачівську (села Сопачів,
Діброва, Щоків), Старорафалівську (села Стара Рафалівка, Бабка) сільські
ради.
Володимирецькій селищній раді підпорядковано колишні Берестівську
(села Берестівка, Острівці), Біленську (села Біле, Малі Телковичі, Новосілки),
Великотелковицьку (села Великі Телковичі, Бишляк), Воронку (село Жовки-

183

ні), Красносільську (села Красносілля, Зелене, Липне), Любахівську (села
Любахи, Чудля), Половлівську (села Половлі, Зелениця), Степангородську
(село Степангород), Хиноцьку (села Хиночі, Радижеве) сільські ради.
Зарічненській селищній раді (смт Зарічне, села Іванчиці, Чернин) підпорядковано колишні Борівську (села Борове, Лисичин, Млинок), Вичівську
(села Вичівка, Бродниця, Бутове), Дібрівську (села Дібрівськ, Вовчиці, Зелена Діброва), Кухітсько-Вільську (села Кухітська Воля, Ждань, Острівськ),
Морочненську (села Морочне, Мутвиця), Неньковицьку (села Неньковичі,
Комори), Новорічицьку (села Новорічиця, Голубне), Перекальську села Перекалля, Річки, Тиховиж), Річицьку (села Річиця, Коник, Привітівка), Серницьку (села Серники, Бір, Олександрове, Соломир) сільські ради.
Каноницькій сільській раді (села Каноничі, Дубівка) підпорядковано колишні Кідрівську (село Кідри), Новаківську (село Новаки), Озерську (село
Озеро) сільські ради.
Локницькій сільській раді (села Локниця, Храпин) підпорядковано колишні Кутинську (села Кутин, Задовже, Заозер’я, Кутинок, Любинь), Кухченську (села Кухче, Новосілля, Радове), Нобельську (села Нобель, Дідівка, Котира, Млин) сільські ради.
Полицькій сільській раді (села Полиці, Веретено, Іванчі) підпорядковано
колишню Ромейківську (село Ромейки) сільську раду.
Рафалівській селищній раді (смт Рафалівка) підпорядковано колишні Великожолудську (села Великий Жолудськ, Малий Жолудськ, Мостище, Чучеве), Лозківську (села Кошмаки, Лозки, Суховоля) сільські ради.
Вараський район серед чотирьох новоутворених територіально найменший в області і налічує близько 139000 жителів.
Згаданою постановою в області ліквідували Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Здолбунівський, Корецький, Костопільський, Млинівський, Острозький,
Радивилівський, Рівненський, Рокитнівський і Сарненський райони.
15 липня 2020 року Верховна Рада України ухвалила постанову «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році», і 25 жовтня виборці Рівненщини обрали депутатів обласної ради, чотирьох районних рад та депутатів і
голів 64-х територіальних громад.
Вибори депутатів районних рад ліквідованих районів у відповідності з постановою не проводились, а повноваження депутатів районних рад у ліквідованих районах припинились у день набуття повноважень депутатів районних
рад, обраних на перших виборах до районних рад у нових районах.
Городецька сільрада, яка раніше належала до Володимирецького району і
якій підпорядковувалися три села – Городець, Велихів і Сварині – відійшла
до Кричильської ОТГ Сарненського району, а вже разом із нею – до Сарненської ОТГ.
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СКОРОЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАНІ У ЦІЙ КНИЖЦІ
АЗС – автозаправочна станція.
БК – Будинок культури.
ВВРУ – бюлетень Верховної Ради України «Відомості Верховної Ради
України».
ВПЗ – відділення поштового зв'язку.
ВРУ – Верховна Рада України.
ЗОШ – загальноосвітня школа.
кв. – квадратний.
КДК – культурно-дозвіллєвий комплекс.
КСП – колективне сільське господарство.
м. – місто.
НВК – навчально-виховний комплекс.
оп. – опис.
ОТГ – об'єднана територіальна громада.
с. – село.
смт – селище міського типу.
спр. – справа.
стор. – сторінка.
х. – хутір.
Українська РСР, УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка.
ПШБ – публічно-шкільна бібліотека.
п/я – поштовий ящик.
РАПО – районне агропромислове об'єднання.
р.н. – рік народження.
СВК – сільськогосподарський виробничий кооператив.
УПЦ – Українська православна церква.
УПЦ КП – Українська православна церква Київського патріархату.
У т.ч. – у тому числі.
ЦДЮТ – Центр дитячо-юнацької творчості.
Ф. – фонд.
ФАП – фельдшерсько-акушерський пункт.
Церква ХВЄ – Церква християн віри євангельської.
цнт – центнер.
чол. – чоловік.
WTA – Жіноча тенісна асоціація (Women's Tennis Association).
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