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Олександр ОСТАПЮК (Любомль)

З ІСТОРІЇ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГІЛКИ ХОЛМ-КОВЕЛЬ
ПРИВІСЛЯНСЬКОЇ ЗАЛІЗНОЇ ДОРОГИ

Залізничний транспорт почав свій розвиток з початку ХІХ ст. Спочатку були кінні залізні дороги.
Так, в 1806-1809 рр. на території Російської імперії вони використовувались на копальнях в Алтаї. З 1836
року почала діяти кінна залізна дорога Петербург-Павловськ, яка з 1837 року почала використовувати
парові локомотиви. З того часу протягом всього ХІХ ст. почав розвиватись залізничний транспорт, як в
Росії, так і в Королівстві Польському, яке знаходилось в складі імперії.

Розвиток цього виду транспорту мав переваги над гужовим і відігравав стратегічну роль. Крім
того, швидкими темпами почала розвиватись економіка і переваги залізниці оцінили військові, адже швидко
можна було перекидати війська на великі відстані.

Рішення про будівництво дороги було прийняте в Петербурзі в лютому 1873 року у Міністерстві
комунікацій. Розпочате будівництво в кінці 1874 року. Фінансували будівництво приватні підприємці. Нова
залізниця отримала назву Привіслянська ( в Королівстві Польському вживалась назва Надвіслянська -
авт). Вона брала свій початок від м. Ковель і проходила через м. Люблін, Варшаву, Дзялдово.

Дорога була широколінійна, російського стандарту – 1524 мм. Залізниця була побудована за рекордний
трьохрічний час та урочиста відкрита 24 липня 1877 року.[1].

ЇЇ довжина становила 475 кілометрів. На цілій ділянці було споруджено 289 мостів і переїздів. По
всій довжині на станціях побудовано вокзали з обов’язковим встановленням телеграфів. Враховуючи те,
що всі локомотиви були парові, поруч з вокзалами також будували муровані водонапірні башти для заправки
паровозів водою.

Під час будівництва дороги російська влада викуплювала у власників землю для залізничних колій.
На будівництві використовувались велика кількість інженерно-технічних працівників, а також місцеве
населення. Були подолані всі труднощі, адже дорога проходила через багна, низовини, підвищення, річки,
що потребувало великої кількості землі. Найдовший міст через р. Зх.Буг мав 230 метрів.

На 1887 рік протяжність Привіслянської залізної дороги становила 522 км і на ній працювало 2364
працівників. Багато людей отримало високооплачувану роботу і певні пільги на проїзд залізницями[2].

У м. Люблін для здобуття залізничних спеціальностей була відкрита Технічна залізнична школа,
яку пізніше перевели в м. Холм. По лінії дороги в прилеглих населених пунктах почало значно
збільшуватись населення. У 1898 році Привіслянська залізниця була націоналізована. На 1905 рік вона
складалась з трьох головних ліній: Млава-Варшава-Ковель, Варшава-Брест, Івангород-Домброво і 11
гілок: Брест-Холм, Луков-Івангород, Луков-Люблін, Малкін-Седлець та ін.). У 1905 році залізницею було
перевезено 4243000 чол., вантажів 326 млн. пудів, загальний прибуток склав 19739000 рублів[3].

Всі службовці залізниці мали посвідчення особистості з завіреним фото і вказаною посадою, а
також службову уніформу.

Про великий об’єм перевезень по ст.Любомль свідчать чисельні товарні пломби.
Маючи стратегічне значення на залізницях російський уряд заборонив страйки, але революційні

події 1905 року призвели до їх організацій. Так, повітовий справник повідомляв начальника Волинського
губернського залізничного управління, про страйк на станції Ковель: «14 жовтня 1905 року службовці ст.
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Карта. Вiдрiзок залiзницi Ковель-Дорогуськ

Привiслянської залiзничної дороги. 1910 р.

Список населених пунктiв, кiлькостi
жителiв,їх нацiональностей, поблизу
залiзничної дороги Ковель-Ягодин на

територiї сучасного Любомльського р-ну.
1910 р.

Посвiдчення жителя м. Любомль Ужвiя Г.Я. -
працiвника на будiвництвi Холмської

залiзничної дороги. 1915 р.
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. Наказ по Привiслянськiй залiзничнiй дорозi по технiцi безпеки. м. Варшава. 1880 р.
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4. Паровоз С-245 росiйського виробництва.
1913 р.

5. Посвiдчення працiвника залiзницi.

5а.Службове посвiдчення стрiлочника
залiзницi Михальчука Луки, жителя

с. Застав’я. Поч.ХХ ст.

6.Залiзничний майстер на станцiї Любомль
Пiкульський Д.I. Поч.ХХ ст.
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7. Начальник станцiї Любомль
Яровицький З. 1905 р.

8. Уродженець м. Любомль
I.Посельський,працiвник залiзницi. 1915 рiк.

9. Пряжка службовця залiзницi
Привiслянської залiзничної дороги. Поч.ХХ ст.

10. Залiзничний лiхтар. Поч.ХХ ст.
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Товарні пломби залізничних станцій Привіслянської залізної дороги

Станція «Холм» 22.09.1895 р. Станція «Дорогуськ». Кін.ХІХ-поч.ХХ ст.

Станція «Дорогуськ». Поч.ХХ ст. Станція «Дорогуськ». 1898 р.

Станція «Любомль». 25.07.1888 р. Станція «Любомль». 07.10.1891 р.

Станція «Любомль». 1898 р. Станція «Любомль». 05.08.1899 р.
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Станція «Любомль». Кін. ХІХ ст. Станція «Завалля». Поч.ХХ ст.

Станція «Мацеїв». 1913 р. Станція «Мацеїв». Кін.ХІХ-поч.ХХ ст.

Станція «Мацеїв».04.09.1913 р. Станція «Мацеїв». 1891 р.

Станція «Ковель». Кін.ХІХ-поч.ХХ ст.
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Товарні пломби станції «Ковель» Південно-Західної залізниці

23.10.1884 р. 17.12.1910 р.

«Любомль». 20.09.1938 р. Станція «Ягодин» Ковельської залізниці. 1958 р.

Ковельська залізниця. Сер. ХХ ст. Станція «Ковель» Львівської залізниці.
Остання чверть ХХ ст.
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Залiзничнi платформи на станцiї м.
Любомль. 1917 рiк.

Аварiя  потягiв на станцiї Любомль. 1916 рiк.

Австро-угорськi солдати на станцiї
м. Любомль. 1917 р.

Будiвництво залiзничного  моста через
р. Зх.Буг мiж селами Дорогуськ та Вовчий

Перевiз. Перiод I Свiтової вiйни.

Станцiя Мацеїв.1914 рiк. Залiзничний вокзал м. Любомль з пiвденного
боку. 1930-тi рр.
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м.Любомль. Святкове зiбрання залiзничникiв
з нагоди Свята Моря.

В центрi- начальник станцiї Ленц, злiва
заступник начальника - Власлав Штилько.

1932-1933 рр.

Працiвники залiзничної станцiї в м.
Любомль. 1930-тi рр.

Любомль. 1928 р. Вiдїзд  любомльського
старости Ю.Сiттауера з м.Любомль до

м. Луцьк.

Залiзничний вокзал м. Любомль.
1930-тi рр.

Зiстрiч волинського воєводи на залiзничному
вокзалi в м. Любомль. 1938 р.

Зустрiч волинського воєводи на залiзничному
вокзалi м. Любомль. 1938 р.
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Залiзничний вокзал м. Любомль.
На фото в центрi  - iнспектор шкiльництва

Любомльського повiту Здiборський.
1930-тi рр.

Станцiя с. Ягодин. 1920-тi рр.

Станцiя Ягодин. В центрi - залiзничник
Штиньо з дружиною. 1924 р.

Сучасний вигляд станцiї м. Любомль.

Зал очiкування станцiї Любомль. 2013 р. Станцiя Мацеїв. 2013 р.
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Станцiя Ягодин. 2010 р.

Ковель повністю зупинили роботу і оголосили страйк. Рух поїздів призупинено, залізничні лінії охороняються
військовими, а в попередження безпорядків в місті посилюються піші військові патрулі та кінні роз’їзди
від 19 драгунського Кінбургського полку. Мітингарі поки ведуть себе мирно»[4].

Слід відмітити, що будівництво Привіслянської залізниці зумовило розміщення м. Ковель, до якого
залізнична дорога з м. Київ була прокладена значно раніше і станція відносилась до Південно-Західної
залізної дороги. Станція Ковель була на межі двох залізниць. На відрізку від Ковеля до кордону з
Королівством Польським по річці Зх.Буг було три станції – у м. Мацеїв (нині смт. Луків), м. Любомль та
с. Ягодин. Станції в Мацеєві та Любомлі були дерев’яні, двоповерхові. У с. Ягодин у 1907 році була
побудована мурована одноповерхова станція.

На початку ХХ ст. ст.Любомль перейменована на станцію Завалля. Свою назву вона отримала від
села Завалля, яке на той час було окраїною Любомля, а в 1934 році увійшло в його склад.

Місцеві жителі розповідають, що деякі пасажири часто плутали міста Любомль і Люблін, сходивши
в Любомлі, тому вирішено було дати нову назву станції .

Поява залізничної гілки Холм-Ковель для сільських, сусідніх з дорогою жителів, коли люди вперше
вночі побачили паровоза з якого летіли іскри, а увагонах було освітлення, то люди цей потяг називали
«вогняним змієм», а деякі жінки навіть вишивали паровози на рушниках.

Із спогадів сестри Лесі Українки Ольги Косач-Кривенюк, цією дорогою їхали по Любомльщині
родина Косачів і Леся Українка в липні 1892 року із Ковеля до Ягодина [5].

Активно станція Любомль використовувалась в роки Першої світової війни. Збереглись фото із
аваріями потягів на станції в 1916 році.

На кінцевій станції в м.КовельПривіслянської залізниці знаходилось потужне ДЕПО по ремонту
локомотивів і вагонів, яке було записане до Південно-Західної залізниці.

В період серпня-вересня 1920 року у цьому ДЕПО базувались і проходили ремонт бронепоїзди №20
«Цетробронь», №39 «Суботник», №51 «Грозныймститель»,№ 56 «Коммунар», №82 «Смерть Директории»,
№60 «Карл Либкнехт», №72 «НиколайРуднев» та «Красноармеец», які були в складі 12 Армії Західного
фронту (командувач армії – М.Тухачевський), що йшла на Варшаву. Ці бронепоїзди під час відступу
обороняли м. Ковель від наступу польських військ [6].

В період польської окупації з 1919 до 1939 рр. від ст. Дорогуськ до ст.Ковель прокладена друга
вузька колія європейського стандарту. Враховуючи, що залізниця мала стратегічне значення службовцями
на ній були тільки поляки.

З приходом радянської влади у 1939 році відрізок залізниці від кордону по р. Буг був відрізаний від
Привіслянської залізниці і приєднаний до Південно-Західної залізниці.

Готуючись до війни від ст. Любомль в 1940 році по західній околиці міста була прокладена
вузькоколійка, яка протягувалась поза селами Запілля, Головно до Старовижівського р-ну для вивозу
лісу. Але ці роботи до початку війни не були закінчені і після війни не відновлювались.

Напад нацистських військ на територію району 22 червня 1941 року розпочався на основному об’єкті
– залізничному мосту на річці Буг, який охороняла прикордонна застава №8 під командуванням
П.К.Старовойтова. Протягом трьохденних боїв на відрізку Ковель-Ягодин велику підтримку бійцям надали
бронепоїзди1-го окремого Червонопрапорного дивізіону бронепоїздів під командуванням майора
Г.А.Макаєва. В перші дні війни з-під Києва був направлений в 5-ту армію генерал-майора Г.Потапова
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бронепоїзд №15,(командир - ст. лейтенант Т.В. Синберг), який прийняв бойове хрещення 25 червня
обороняючи м. Любомль, що дало можливість вийтиз оточення артилеристам 45-ї стрілецької дивізії [7].

Ділянка залізниці Ковель-Ягодин в період німецької окупації активно використовувалась ворогом.
Партизанами, які проводили рейди на залізницю, підірвано військовий ешелон з нацистами біля с.
Підгородно.

Перед наступом Червоної армії в 1944 році на ст. Любомль була розвантажена з платформ німецька
дивізія «Вікінг», яка нанесла відчутних втрат Червоній Армії, особливо біля с. Торговище Турійського р-
ну.

Під час визволення району в 1944 році радянська авіація знищуючи скупчення німецьких військ на
ст. Любомль повністю розбомбила приміщення станції і водонапірну башту. Після війни побудоване нове,
муроване, одноповерхове приміщення станції, але менших розмірів[8].

Після визволення Любомльського району від німецьких окупантів на р. Буг в районі Ягодина був
побудований новий металевий залізничний міст, який був демонтований у Німеччині і перевезений в
СРСР, розділений пізніше на два мости.

До кінця 1950-х рр. залізнична гілка з Любомля була для жителів району основним сполученням з
м. Ковель, Луцьк. Станція Любомль мала зупинки пасажирських поїздів, як їхали за кордон. Значно
збільшились об’єми перевезення різних вантажів та товарів. Привозилось вугілля, будівельні матеріали,
вивозили - ліс, продукцію, яка виготовлялась в районі. В 1960-х рр. залізнична гілка в м. Любомль була
побудована до місцевої військової частини.

З розпадом СРСР значно скоротились обсяги перевезення товарної продукції. У зв’язкуіз зменшенням
пасажирів, які надали перевагу автомобільному транспорту, зупинки міжнародних пасажирських поїздів
на ст. Любомль відмінено. Разом з тим почав ходити дизель Ягодин-Ковель, який має в межах
Любомльського р-ну зупинки – Ягодин, Любомль,Скиби, Підгородно, Руда.

У 2005 році планувалось провести електрифікацію ділянки Ковель-Ягодин та ремонт ст. Любомль,
однак чергові перевибори та зміна керівництва Міністерства транспорту завадили цьому.

У 2007 році почав курсувати на відрізку Ковель-Ягодин дизель європейського зразка, але через
короткий період його перевели на схід України.

За післявоєнний період ділянка залізниці Ковель-Ягодин змінювала свою назву, і нині відноситься до
Рівненської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці.

На сьогодні в м. Любомль знаходиться вантажно-пасажирська залізнична станція. Розташована
між станціями Мацеїв ((смт. Луків)(23 км)) та Ягодин (10 км.) На станції зупиняються лише приміські
поїзди.

Станція Ягодин вантажно-пасажирська прикордонна залізнична станція. Розташована в с. Римачі,
між ст. Любомль (10 км) та ст. Дорогузьк ((Польща) (9 км.)). У 1995 році на станції споруджено пункт
перестановки колісних пар.

З Ковеля в бік Польщі через станцію йде колія шириною 1435 мм, на станції одна з колій 4-ниточна,
ще три – шириною 1435 мм, дві інші – шириною 1524 мм. У західній частині станції знаходиться пункт, де
пасажирським вагонам замінюють колісні пари з 1524 на 1435 мм і навпаки.

На сьогодні через станцію проходить лише одна пара міжнародних поїздів Київ-Варшава, Варшава-
Київ. Митний та прикордонний контроль та заміна колісних пар триває 2 голини в кожен бік. На станції
знаходиться управління Ягодинської митниці. Для приміських поїздів, що курсують з Ковеля станція є
кінцевою[9].

12 червня 2017 року із ст. Ковель до ст. Холм відправився перший новий рейковий автобус Pesa.
Міжнародний маршрут Ковель-Холм обслуговує двовагонний потяг розрахований на 192 місця. Поїзд не
робить зупинок на інших залізничних станціях. Митний і прикордонний контроль здійснюється після посадки
на шляху прямування поїзда. Є плани продовжити рейс поїзда за напрямом Холм–Здолбунів [10].
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Григорій ОХРІМЕНКО, Володимир СВЕНЦИЦЬКИЙ,
Наталія СКЛЯРЕНКО, Світлана ЛОКАЙЧУК (Луцьк)

КЕЛЬТСЬКІ МОНЕТИ НА ВОЛИНІ ТА ПОДІЛЛІ

На території Волині, особливо в басейні Західного Бугу та «Римського шляху», що пролягав поблизу
Торчина, Садова, відомі знахідки монет Олександра Македонського та Філіпа Македонського. Ці знахідки
пов’язані з кельтами, які, ймовірно, мали відношення до постачання поліського бурштину на південь.

Тема стосунків Волині, Поділля зі світом кельтів маловивчена, але перспективна. Ще в 1950-х
роках канадський автор (псевдонім – Ю. П.) писав про ймовірність впливів кельтів на жителів
Прип’ятського Полісся – носіїв милоградської культури (VІІ–І ст. до н. е.) [3, c. 8–9]. Адже наявність у
той час у верхів’ях Погориння, на Житомирському Поліссі укріплених городищ, розвинутого залізоробного
ремесла треба було б пояснити впливами високо розвинутої культури, можливо, кельтської.

Краєзнавцям Хмельницької, Тернопільської областей відомо, що на цих землях трапляються знахідки
кельтських срібних та бронзових монет (ІV–І ст. до н. е.); і не лише окремих, а й у скарбах. Так, порівняно
недавно випадково знайдено депозит з 50 монет. Не виключено, що і кельтський посуд знаходять на
Поділлі, але його потрібно вміти розпізнати.

Впливи кельтського світу на територію Західній Україні могли надходити: 1) з Малопольщі, де були
поселення та міста-oppidumu (великі укріплені міста) кельтів; 2) із Закарпаття, де в той час перебувало
кельтське населення, про що свідчать значні укріплення біля сучасного Мукачева, відомі тепер під назвою
Галіш–Ловачка. Однією з причин проникнення монет на Хмельниччину та Поділля міг бути обмін
бурштином.

У ІІ половині І тисячоліття до н. е. важливу роль в історії Європи відігравали кельти. Цей народ
відзначався схильністю до завоювань та становив значну загрозу для навколишніх. У той же час кельтське
населення мало різноманітні стосунки із середземноморськими цивілізаціями греків, етрусків, а пізніше
римлян, в результаті чого витворили власну модель культури, багато в чому перейнявши античні взірці.
Впливи кельтської культури сягали далеко поза кордонами їхньої території [5, s. 189]. Римляни називали
кельтів галами, а греки – інколи галатами. Згідно з мовознавчими дослідженнями, кельти належали до
групи, що була споріднена з італійськими та венедськими племенами, а отже, до людності
західноіндоєвропейської. У писемних джерелах згадки про них з’явилися з VІ ст. до Р. Х. Теренами,
охопленими кельтами, були землі північно-західної Італії, південної Франції, над верхнім Дунаєм, Іспанії,
Англії, Закарпаття. На Балканах вони межували з фракійським, дакійським населенням [5, s. 190–191].

З середини ІV ст. до н. е. кельти опанували землі Чехії, частини Угорщини, Австрії, Моравії, потім
Семиграддя. У ІІІ ст. до н. е. вони продовжили експансію на Балкани – аж до Греції. У середині ІV ст.
до н. е. кельти мали контакти з Македонією, захопили частину Фракії, де утворили державу зі столицею
Тиліс; частина їх переправилась до Анатолії (Туреччина) [5, s. 192].

З ІІ половини ІІ ст. до н. е. в кельтів з’являються оппідуми – великі оборонні поселення, які були
осередками ремесел, торгівлі, центрами політичного життя, культури. Проте окремі оппідуми виникли
ще на початку ІІ ст. до н. е., зокрема згадане Галіш-Ловачка біля Мукачева на Закарпатті. Усього таких
кельтських центрів було більше 200. Окремі з них займали площу близько 1400 га, а в окрузі – близько 30
км. Менші мали площу до 25 га [5, s. 201].

Кельтські міста з’являються в період пізнього латену (ІІ – І ст. до Р. Х.) і це була найвиразніша
ознака того часу [6, s. 292-293]. Безперечно, на них покладалися не лише ремісничі, торгово-обмінні, але
й політичні, військові завдання. Тут концентрувалося духовне життя – культовими практиками керували
привілейовані верстви друїдів [6, s. 298; 7, s. 470-472].

За повідомленням істориків Гекатея (бл. 500 рр. до н. е.) Геродота (450 рр. до н. е.) та ін., гали були
високі, русяві, неврівноважені, схильні до показного в одязі, вчинках, при цьому жорстокі воїни. На


