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Юрій ФІНІКОВСЬКИЙ, Лариса СОЛОМ’ЯНЮК (Любомль)

РІЧКА ПРИП’ЯТЬ: ГЕОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Річка Прип’ять сьогодні бере свій початок між селами Рогові Смоляри і Будники Любомльського
району Волинської області. Тече переважно

Поліською низовиною на схід, у пониззі- на південний схід. Довжина річки складає 775 км. (на
території України — 261 км), а площа басейну - 121000 кмІ. Долина Прип’яті у верхів’ї виражена слабо,
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у пониззі - чіткіша.
Заплава розвинута на всьому протязі, виділяють дві надзаплавні тераси. Ширина заплави у верхній

течії 2-4 км і більше; в окремі роки затоплюється на кілька місяців. У пониззі ширина заплави сягає 10-
15 км. Річище у верхів’ї річки каналізоване; нижче - звивисте, утворює меандри, стариці, багато проток
(однією з них сполучена з оз. Нобель); є піщані острови. Ширина річки у верхній течії до 40 м, у середній –
50-70 м, у пониззі 100- 250 м, при впадінні у Київське водосховище - 4-5 км.

Дно піщане та піщано-мулисте. Похил річки 0,08 м/км. Живлення мішане, у весняний період основним
джерелом є талі снігові води, в літньо-осінній - дощі,в зимовий – підземні води.

Значна кількість опадів в басейні викликає високий стік. Середньорічний модуль стоку Прип’яті в
межах Волинської області становить 3,14 л/сек·км2. Найбільші витрати води пов’язані з весняним
сніготаненням та інтенсивними літньо-осінніми дощами.

Для водного режиму характерна тривала весняна повінь, короткочасна літня межень, що порушується
дощовими паводками та майже щорічними осінніми підняттями рівня води. На весну припадає 60-65%
річного стоку, вода підіймається на 1-4 м, на ділянках із звуженою заплавою - на 7 м. Пересічна витрата
води в гирлу 450 мі/с. Замерзає на початку грудня, скресає наприкінці березня.

Колір води визначається переважанням у басейні річки торфово-болотних ґрунтів. Судноплавна на
577 км, Дніпровсько-Бузьким каналом сполучена з р. Мухавцем (бас. Західного Бугу).

Сточище Прип’яті має добре розвинуту гідрографічну сітку (10,5 тис. річок та струмків). Більшість
приток повністю або частково каналізовано.Серед приток річки виділяють наступні: Тенетиска, Вижівка,
Турія, Стохід, Стир, Горинь, Уборть, Ствига, Жолонь, Піна, Ясельда, Бобрик Перший, Лань, Случ, Бобрик
Другий, Птич, Тремля, Іпа, Віть, Брагінка та інші.

На Прип’яті побудовані міста Пінськ, Мозир (Білорусь), Прип’ять, Чорнобиль (Україна).
В 1986 у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС річка та її сточище зазнали радіактивного

забруднення; уздовж берегів Прип’яті споруджено десятки кілометрів дамб для захисту річки від
радіоактивних речовин.

Рибне населення річки представлене 34 видами риб із 9 родин. Чисельними є популяції щуки, плітки,
карася, ляща, в’юна, окуня тощо.

Відомості про Прип’ять та її притоки знаходимо вперше ще у давньогрецьких та давньоримських
географів і істориків Птолемея та Плінія. Багато інформації також знаходимо в давньоруських літописах,
де мова йде про відомий шлях «із варяг у греки» через «Припеть». Проте спеціальних досліджень по
річці на той час не проводилось . На давніх картах вказано лиш основні контури річок[16].

Одним із перших про витоки річки Припять писав польський хроніст XV ст. Ян Длугош. За його
свідченням: «Припять, исток которой – неподалёку от замка Любомль, в деревне Головно»[6].

Перші історико-географічні дослідження присвячені вивченню річки Прип’ять,з’являються уже в
першій половині ХІХ ст. Одним із перших звернув увагу на праву притоку Дніпра - польський вчений
географ, етнограф Казіміж Контрим (робота «Екскурсія», 1829 р.). Згодом відомості про річку фіксуються
у російського дослідника географа Івана Штукенберга (робота «Гидрография России»). Порушували
питання про р. Прип’ять у своїх роботах вчені Російської імперії Зеленський (робота «Описи Минской
губернии») та Станіслав Ревінський (праця «Енциклопедия рільництва»)[14].

В другій половині ХІХ ст. більш детальний опис характеристик річки знаходимо у відомого польського
етнографа Александра Єльськего. Його стаття «Prypec» була вміщена в 15-томне енциклопедичне
видання «Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich». В своїй розвідці вчений
торкається проблем витоку річки Прип’ять, де говорить про 15 джерел-витоків, її
положення,характеристики, шляхи протікання тощо. По суті дана робота була першою професійною
розвідкою в плані детального вивчення річки Припять[19].

Поряд із цією роботою виходить і ряд інших напрацювання, власне, що торкались характеристик р.
Прип’ять та її витоків. Це стаття П. Семенова Тян-Шанского в «Географическо-статистическом словаре
Российской Империи» (т. IV, 215—216; 1860-1870 гг.), «Отчет комиссии по исследованию западной группы
искусств. водных систем» (1893 г)[14].

Згадки про р. Прип’ять знаходимо і в роботах дослідників-географів Моссаковського («р. Днепр»
(1884 г.)); О.Тілло («Свод нивелировок рек Европейской России», «Карта длины и падения рек Европейской
России» (1886 г.);А. Гедройца, («Материали для геологи России» (1895, т. XVII).) та ін.[7].

Хронологічно наступною була стаття відомого дослідника, геолога, географа, українського академіка
Павла Тутковського під назвою «Припять» опублікована в енциклопедичному виданні «Энциклопедический
словар Брокгауза и Ефрона». Тут автор теж торкається проблем витоку р. Припять і пише, що «…верхів’я
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Припяти находятся с северо-западной части Владимир-Волынского уезда Волынской губернии, в
местности, весьма богатой озерами и болотами, на абсолютной всоте около 72 саженей (по новой
гипсометр. карте А. Тилло), близ села Гуполы, к югу от местечка Шацка». В статті дані і інші
характеристики р. Прип’ять[14].

В кінці ХІХ - на поч. ХХ ст. дослідженням р. Прип’ять займаються вчені географи і геодезисти
Воєйков О. (робота « Климат Полесья»), Й.Жилинський (праця «Очерки работ западной експедиции по
осушению болот 1873-1898 гг.») тощо[4].

Багато інформації про р. Прип’ять та її витоки можна також знайти і у великому дослідженні 1911
року «Труды Общества исследователей Волыни»[14]. 

Як бачимо в даний період означеній проблемі було присвячено цілий ряд досліджень. Більшість із
них дають невелику інформацію по р. Прип’ять, однак тут вперше зустрічаємо інформацію про її витоки
- с. Гупали, Головно тощо.

Крім того всі ці праці ставали можливими через те, що в той час на Поліссі активно розпочався
процес меліорації та осушення боліт – як одних із джерел витоків річки.

В міжвоєнний період увага до вивчення річки Прип’ять не спадає. Виходять нові роботи, з’являються
публікації як у радянських вчених, так і польських (з 1919 року частина Зх. України, в тому числі і
Волинь, перебували у складі Польщі - авт). Серед радянських досліджень можна виділити роботи –
Бондарчука В.Г («До питання про четвертинні відклади низу р. Прип’ять»,1936 р.),Зерова Д.К. («Болота
УРСР, рослинність і стратиграфія»,1938 р.)[8], Личкова Б.Л., Молявко Г.І[9] та ін.

В середовищі польських вчених-географів в цей час теж є деякі роботи присвячені р. Прип’ять. Річ
в тому, що у 1930-х рр. польська влада активно проводила на Волині меліоративні роботи: осушувались
великі площі боліт, прокопувались канали. Перед цим проводились відповідні дослідження. Так, дані про
р. Прип’ять можемо знайти в роботі Б.Доманського («Повіт Любомельський»,1936 р.)[17], в географічно-
туристичному виданні «Путівник по Волині» Мечислава Орловича 1929 р [18]. та ін. довідкових і
енциклопедичних виданнях[5].

В радянський період кількість публікацій з природніх характеристик р. Прип’ять порівняно
збільшується. Це дослідження Богомолова Г.В (стосуються проблем осушення Полісся - авт.), Варави
К.М («Підземні води Полісся», 1959 р.)[3], Коржуєва С.С. («Рельєф Припятського Полесья»,1960 г.)
Ревери О.З, та багато інших.

 Крім того виходять колективні збірники («Западное Полесье», Нариси про природу та і с/г
Українського Полісся), енциклопедичні географічні та історичні видання[5;12;13]. Серед відомих
«прип’ятезнавців» є і наші волиняни – історик Іван Кичій, письменник В. Лазарук.

Окремо в українській діаспорі теж з’являлись роботи пов’язані з р. Прип’ять. В першу чергу мова
тут іде про роботу «Річка Прип’ять та її допливи» А. Бужанського (псевдонім волинського археолога,
історика О.Цинкаловського) в 1966 році в м. Вінніпег, Канада. Праця стосується географії річки,її витоків,
історії давнього населення на її побережжі. Практично, на сьогодні це єдина професійна публікація в
своєму роді[1].

В часи незалежності України увага р. Прип’ять та її витокам надається в основному лише на сторінках
довідкових географічних видань. Окремо зауважимо, що на сьогодні практично єдиним дослідженням з
цієї теми публікація 2014 року (в газеті «Голос України», а згодом і на конференції в смт. Торчин Луцького
району) журналіста і краєзнавця Миколи Якименка «Там, де народжується Прип’ять». Автором було
досліджено природу витоків р. Прип’ять,їх кількість, характеристики, їх історичне минуле тощо[16].

У 2015 році на базі Гороховищанської ЗОШ І-ІІ ст. була проведена учнівсько-педагогічна географічна
конференція «До проблем витоків р. Прип’ять». В ході заходу були здійснені виступи учасників, записані
спогади старожилів краю, здійснено експедиції до можливих витоків р. Прип’ять

Таким чином, можемо говорити, що інтерес до вивчення характеристик р. Прип’ять у наукових
колах триває давно. Однак, на сьогодні ще досить мало є спеціальних робіт присвячених її витокам на
Західному Поліссі, їх історичній зміні тощо.

Зауважимо, що проблема витоків річки Прип’ять на сьогодні є досить актуальною. Про це, в першу
чергу може свідчити той факт, що на сьогодні практично існує ряд версій і думок про її першопочаток.
Щоб вирішити ці питання варто залучати картографічний матеріал (карти XVII-XIХ ст., ще до перших
меліоративних робіт на Волині), топонімічні матеріали, історичні дослідження ХІХ-ХХ ст., сучасні науково-
дослідні висновки відомчих структур тощо[12].

Так, уже на картах XVII ст. видно що Прип’ять бере початок біля м. Любомль, або ж південніше
від нього. Для прикладу: на карті 1570 р «Польща описана в її кордонах і місцевостях В.Гродецьким»
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Дослiдження О.Цинкаловського про
р. Прип’ять.

Дослiдник історії Волинського Полiсся,
автор працi “Рiчка Прип’ять та її допливи”

О. Цинкаловський.

Дослiдник р. Прип’ять, український географ,
академiк П.Тутковський (1858-1930-тi рр).

Польський iсторик та географ, дослiдник
р. Прип’ять А. Eльський (1834-1916).
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витік річки йде поблизу м. Любомль. На карті 1578 року «Карта Угорщини, Польщі, Литви, Русі, Волощини
та Болгарії» виток річки позначений південніше м. Любомль, в межах сучасного смт. Головно. На карті
«Королівство Польщі» 1592 року – виток аналогічний-район сучасного Головно. На карті «Опис Польщі
та Литви….» 1602 р. – виток поблизу м. Любомль. На карті 1643 року «Велике Князівство Литовське з
багатьма краями,що до нього належить» головний витік річки Прип’ять знаходиться теж в Головно.
Аналогічні результати і на пізніших картах XVIII-початку ХІХ ст., оскільки вони часто робились на
основі старих[2].

На картах середини ХІХ ст. результати ті ж самі – головний витік біля смт. Головно (власне звідси
і назва населеного пункту – авт.). На топографічних картах виготовлених в Росії на основі топографічних
зйомок 1867,1873,1877 рр.,картах початку ХХ ст., витоки річки Прип’ять позначено в селища Головне.
Тепер цей витік називають «Нережею». Місцеві люди згадували, що в кінці ХІХ ст. в Головно на місці ур.
«Попова криниця» почали сильно бити джерела. Люди загачували ці джерела мішками з вовною, валунами.
Також на окраїні смт. Головно є урочище «Прип’ять»[16].

Однак, деякі із карт не позначають головного витоку, а виводять Прип’ять із району боліт району
сучасних с. Гупали-Голядин-Світязькі Смоляри. Уже в останній третині ХІХ ст., у зв’язку із першими
меліоративними роботами, прокопуванням каналів, річка свій витік, згідно із картами, бере біля с. Гупали[1].

 В кінці ХІХ ст., на карті 1896 року зазначений першопочаток ще далі на захід – між сучасними с.
Гороховище та Вишнівка (Опалин). Ймовірно, що саме зовнішні втручання і змінили «адресу» витоку. На
пізніших картах, уже після проведення меліоративних ровів у 1910-х рр., 1920-30-х рр. більшість польських,
німецьких та російських карт виводять Прип’ять із каналу в між сучасними с. Голядин та с. Столинські
Смоляри. Хоча на них уже добре видно рельєф, і можна побачити що канал живиться болотами між
сучасними с. Будники та с. Гороховище. За спогадами місцевих старожилів саме так із боліт «тут витікали
потічки, які тягнулись уже до самої річки і там впадали в неї». В Гороховищі витоки починалася з
невеличкого болота «Водопій», в центрі села. Цікаво, що сільська вулиця Гороховищ прокладена саме по
великому європейському вододілу. Вода з одного її боку стікає в Західний Буг, а з другого в Прип’ять[16].

Уже пізніше в 60-70-х рр. ХХ ст. меліоративні роботи були продовжені, і витік змістився ще
південніше. Сьогодні він знаходиться між с. Будники та Рогові Смоляри, що власне і підтверджують
працівники інституту «Волиньводпроект»[11].

Деякі відомості про річку Прип’ять можемо взяти із топонімічних даних. Саме походження назви
«Прип’ять» має декілька версій. В давньоруських літописах воно писалось як «Припеть» - і означало
«река-путь» - річка-шлях. Ще одна версія твердить , що можливо назва походить від слова «припадь»,
що у білорусів означає – «трясовина,перепадисте місце». Деякі вчені пишуть, що раніше річка носила
назву «Трип’ять», тобто – три по п’ять витоків. Ймовірно, що остання версія є досить правдоподібною[16].

В історико-географічних дослідженнях ХІХ ст. знаходимо різні розміщення витоку р. Прип’ять.
Деякі вчені пишуть про Головно (А.Єльські, К.Контрим), інші вважають - місцевість поблизу с. Гупали
(П.Тутковський,О.Тілло). Відомий дослідник О.Цинкаловський також пише, що Прип’ять бере початок
в с. Головно біля великого болота т.зв. «Тенетисько». На його думку саме «там починає формуватися
річка Прип’ять, засилювана численними невеликими струмками, які спливають з південної волинської
височини». Однак більшість вчених сходиться на думці, що головний виток річки безперечно доповнювали
й інші, менші, котрі брали початки із місцевих боліт.

Сучасні дослідники подають теж кілька версій – профільні інституції на основі меліоративних проектів
виводять початок між с. Рогові Смоляри та с. Будники. В довідкових виданнях пишуть про початок
річки біля с. Голядин Шацького району, в урочищі «Дубовець». Однак, більшість зупиняється на думці,
що витік в с. Головно біля т.зв. «Попової криниці».

При цьому ще на початку ХХІ ст. в населених пунктах с. Гороховище, смт. Головно, між с. Голядин
та с. Омеляне були встановлені спеціальні таблички-знаки з інформацією про витік річки в тій чи іншій
місцевості.

Зовсім нещодавно в Києві зголосились спорудити над місцем витоку Прип’яті в смт. Головно стрімку
5-купольну каплицю, із підніжжя якого витікатиме струмінь води. Розробити проект витоку Прип’яті
взявся заслужений архітектор України, автор багатьох монументальних споруд на території
області Андрош Бідзіля.

Сьогодні теж активно обговорюється тема відновлення водного шляху під назвою Є-40 Дніпро-
Прип’ять-Західний Буг-Вісла-Балтійське море.

Таким чином можемо зробити висновок, що головний (старий) витік р. Прип’ять знаходився в с.
Головно. При цьому були й інші витоки, менші, що брали початок із лісових боліт (в тому числі і з ур.
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Проект каплицi на мiсцi витоку р. Прип’ять
в смт. Головно.

Рiчка Прип’ять на Волинському Полiссi.
Сучасне фото.

Рiчка Прип’ять поблизу смт Шацьк. Сучасне
фото.

Росiйський картограф та геодезист
А.Тiлло (1839-1911).
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Водопій в с. Гороховище). Звідси і одна із колишніх самоназв – Трип’ять. Уже в кінці ХІХ ст. на території
розпочались меліоративні роботи, що дещо змінили структуру р. Прип’ять, і її першопочаток. Осушувальні
роботи на протязі ХХ ст. на території Волині теж дещо змінили географію річки, і вона змістилась на
південний захід нашого регіону, в район с. Гупали, а потім с. Будники і Рогові Смоляри.

Таким чином, дослідження географічних характеристик та історичних витоків річки Прип’ять
розпочалось ще на початку ХІХ ст. Тон задавали в основному російські та польські вчені, що проводили
на території Волині свої геодезичні, гідрологічні, етнографічні роботи. В основному увага приділялась
лиш поверхневому вивченню. Однак згодом, уже з другої половини ХІХ ст., у зв’язку із проведенням на
Поліссі перших осушувальних робіт, починає відлік більш детальне вивчення природи Прип’яті.

Однією із головних проблем, пов’язаних із р. Прип’ять є питання її витоків. Практично на сьогодні,
ще немає усталеної думки про першопочаток річки. Більшість з професійних дослідників вважають цим
місцем джерела в смт. Головно Любомльського району. Сьогодні, в зв’язку із проведеними меліоративними
роботами у ХХ ст., витік Прип’яті розпочинається між с. Рогові Смоляри та Будники Любомльського
району.

Не варто також відкидати версії про другорядні витоки річки, що брали початок серед боліт нашого
краю. Безперечно, що один із таких витоків в урочищі«Водопій» у центрі с. Гороховище. При цьому
такий же витік - біля с. Голядин.
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