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Олександр ОСТАПЮК (Любомль)

ЗМІНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПОДІЛУ ЛЮБОМЛЬЩИНИ

Першу писемну згадку про м. Любомль маємо за 1287 рік в Галицько-Волинському літописі[1].
Однак саме поселення виникло значно раніше, про що свідчать археологічні знахідки на городищі в ур.
«Шопи», яке проіснувало до кінця ХІ ст., знаходячись на пограниччі Київської Русі. Через Любомльщину
проходив т.зв. «Бузький шлях», що з’єднував українські землі з Балтикою.

Можемо твердити, що м. Любомль в останній чверті ХІІІ ст. вже було адміністративним центром
Волинсько-Галицької держави, адже в місті проживав протопоп і в 1280-х рр. волинським князем
Володимиром Васильковичем була побудована церква Св. Георгія [2].

Занепад Волинсько-Галицької держави після смерті Болеслава Юрія ІІ Тройденовича в 1340 році в
столиці м. Володимирі привів до загострення боротьби Польщі, Литви і Угорщини за її території.

У 1366 році польський король Казимір ІІІ завоював всю Холмсько-Белзьку землю, м. Володимир
та округи: Городельський, Любомльський, Турійський, Ратенський, Коширський, і Влучимський, а також
міста Крем’янець, Перемишль, Олесько[3].

Любомль і Ветли були віддані князю Федору Ольгердовичу[4], а пізніше дістається союзнику короля
Белзькому князю Юрію Наримунтовичу. Після смерті короля Казиміра ІІІ князеві Юрію Наримунтовичу
вдалося визволити край з-під впливу Польщі. Холм знову став столицею князівства.

Однак, у 1377 році Холмщина була завойована польським королем Людовиком Угорським, а через
десять років князя Юрія Наримунтовича позбавили Холмсько-Белзької землі, яка була прилучена до
Польщі[5].

Постійно ведучи боротьбу з Литвою за українські землі і для того щоб влада Литви не поширювалась
на південь в 1430 році до Холмщини було остаточно приєднано Любомльське і Ратенське староства.
Цей відрізок території в історії увійшов як «Ратенський клин».

Фундаментальною одиницею територіальних поділів, що склалася в післяруські часи була волость-
гродовий округ, який підлягав владі центрального осередку, що складав господарську цілісність, де почали
керувати старости і каштеляни, компетенції яких дещо відрізнялись від тих, що мали урядники на решті
земель Польщі. З цією метою протягом ХV століття ці округи називались також повітами. Фактором,
що прискорив зближення функціонування тих округів до схожих з ними на інших просторах Польщі, було
надання Червоній Русі польського земського права, що настало зокрема в Холмській землі біля 1425
року. Було запроваджено земську адміністрацію. У Холмській землі в XV ст. відмічено існування
Холмського, Красноставського, Щебрешинського, Грубешівського, Любомльського і Ратенського повітів.
У 60-ті рр.XVст. розпочався тривалий процес ліквідації менших одиниць. Він тривав майже все наступне
століття, бо наштовхнувся на опір місцевої шляхти. У результаті в Холмській землі до складу Холмського
повіту ввійшли Грубешівський, Любомльський і Ратенський повіти, які почали називатись староствами[6].

Із Холмщини, Львівщини, Перемишльщини, Галичини, Надсяння було утворене Руське воєводство.
Холмщина одержала статус землі, яка ділилась на повіти і староства. Такий адміністративний поділ був
до ІІІ поділу Польщі в 1795 році.

Любомльське староство вважалось одним із найбільш привабливих у Польщі, багате лісами та
озерами. Любомльське староство відносилось до королівщини. З кінця XVI ст. м. Любомль було посагом
доньки польського короля Сигізмунда ІІІ. Протягом XVI – XVII ст. староствопожиттжво надавалось
різним власникам.

Згідно люстрації Любомльського староства за 1564 рік воно налічувало 17 населених пунктів, а
саме: м. Любомль, села Скиби, Завалля, Ягодин, Райовище, Любохини, Нудиже, Запілля, Куснище, Головно,
Римачі, Шацьк, Кримно, Полапи, Світязь, Вишнів, Бережці. Тоді ж відійшли від Любомльського староства
населені пункти Мацеїв, Почапи, Руда Кошарська, Стакор, Висоцьк, Комарів, Новосілки, Олеськ, Мосир[7],
з яких останні сім були повернуті в Любомльське староство згідно люстрації 1570 року[8].

Слід відмітити, що частина нинішніх Любомльського і Шацького районів, по правому березі р. Зхідний
Буг тоді відносились до Грубешівського та Холмського староства.

У 1659 році Любомльське староство передане королем у вічне володіння колишньому запорізькому
гетьману Івану Виговському. Після його страти у  1664 році деякий час адміністратором староства був
Павло Тетеря. З 1670-х років за кривди, нанесені козаками, староство передане коронному гетьману
Польщі Дмитру Корибуту Вишневецькому.

У 1768 році власником староства став гетьман, граф Францішек Ксаверій Браницький. У 1770-х



407

роках він уже почав записувати староство графством[9].За участь у повстанні 1830 року в  Браницьких
у 1849 році любомльські маєтності були конфісковані російським урядом.

Після ІІІ поділу Польщі землі любомльського староства стали частиною Володимирського повіту
Волинської губернії, у складі якого перебували до 1915 року.

Територія колишнього Любомльського староства у Володимир-Волинському повіті на 1885 рік була
поділена на вісім волостей: Любомльську, Бережецьку, Головнянську, Городненську, Пульмівську, Шацьку,
Згоранську, Гущанську. Інші населені пункти сучасного району відійшли до складу Маціївської, Олеської,
Коритницькоїволостей. Села Руда і Хворостів були приписані до Перевельської волості, а с. Зачернеччя
- до Маціївської[10].

Любомльська волость.                                                  Головнянська волость
1. м. Любомль. 1. с. Головно
2. ур. Бабчин 2. с. Бик
3. с. Борки 3. х. Бєлєво
4. ур. Вили 4. х. Вязовиця
5. с. Вишнів 5. с. Галиноволя
6.  с. Завалля 6. с. Городно
7. с. Запілля 7. с. Гута
8. с. Ліщинець 8. с. Кіззя
9. с.Лісняки 9. с. Кукуріки
10. с. Машів 10.х.Заступє
11. х. Пендзюхи 11. с. Мшанець
12. с. Підгородно 12. с. Новосілки
13. с. Почапи 13. х. Паськи
14. с. Радехів 14. х. Потороччя
15. с. Руда 15.с. Скрипиця
16. с. Скиби 16. х. Стеблій
17.  х. Седлище 17. с. Сукачі

18.х.Цегельня
Бережецька волость 19. с. Черемошно
1. с. Бережці 20.с. Яворник
2. с. Біндюга 21 х. Ясинок
3. с. Бовтуни
4. с. Виджгів Гущанська волость
5. с. Висоцьк 1. с.Гуща
6. ур. Гремянка 2. г.двір Борова
7. ур. Заберезина 3. с. Воля Островецька
8.  с. Замлиння 4. с. Вовчий Перевіз
9. с. Коцури 5. с. ВулькаУгрузька
10. с. Красноволя 6. к.  Голендри Забузькі
11. с.Купрачі 7. к. ГолендриСвержовські
12. с. Кути 8. с. Гороховище
13. х. Підставя 9. с. Забужжя
14. х. Мурава 10. к. Замостече
15. с. Раковець 11. д. двір Королево
16. с. Римачі 12. с. Локутки
17. с. Савоші 13. с. Мельники
18. с. Терехи 14. к.Новини
19. с. Теребейки 15. м. Опалин
20. с. Чмикос 16. с. Островки
21.с.Штунь 17. с. Перекурка
22. с. Ягодин 18.х. Піскарово
23.с. Янківці 19. с. Ровно

20. д. двір Синє
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Пульмівська волость 21.с.СмоляриСтолинські
1. с. Пульмо 22. с. СмоляриРогові
2. с. Адамчуки                                                                23. д.двір. Смолярськ
3.с. ВулькаХрипська 24. х. Язвини
4. с. Грабово Шацька волость
5. ф. Грабово 1. с. Шацьк
6. с. Залісся 2. х. Броди
7. с. Затишшя 3. с. Бутмер
8. с. Камянка 4. с. Вілиця
9. ф. Климоськ 5. с.Голядин
10. с. Кошари 6. х. Козятник
11. х.КраснийБір 7. х.Кописть
12. ф. Ліски 8. с. Кропивники
13. прис. Мельники 9. с. Мельники
14. с. Вільшанка 10.х.Осимче
15. с. Перешпа 11. с.Пехи
16. с. Піща 12. с. Плоске
17. х. Підгур’я 13. х. Подобранка
18. c. Пулемець 14. с. Положево
19. ф. Ростань 15. с. Самійличі
20. х. Ритець 16. с.Світязь
21. ф. Точильне 17. с. Смоляри
22. с. Хрипськ 18. х. Скляна Гута

19. с. Хомичі
Згоранська волость 20. с. Омеляне.
1. с. Згорани Маціївська волость
2. с. Гуменець 1. с. Біличі
3. с. Гупали 2. с. ВулькаПідгородненська
4. с. Крушинець 3. с. Вигнанка
5. с. Куснище 4. с. Зачернеччя
6. с. Нудиже 5. с. Рудня
7. с. Перешпа 6. с. Чорноплеси
8. с. Полапи
9. с. Сильно
10. с. Сокіл.
11. с. Уласюки
Олеська волость Коритницька волость
1. с. Олеськ 1. с. Мосир
2. с. Владинопіль
3. с. Заглинки
4. с. Ставочки
5. с. Хворостів.
У 1897 році був проведений Всеросійський перепис населення.
На 1906 рік ця територія становила більше 1/3 Володимир-Волинського повіту і мала в своєму

складі 2 міста (Любомль і Опалин), 112 сіл, 32 хутори та колонії. Місто Любомль мало тоді 4989 жителів
разом і с. Завалля.

Станом на 1911 рік в семи волостях Любомльщини (Городненська волость була ліквідована – авт.)
знаходилось 2 міста, 96 сіл та 49 хуторів і колоній. Якщо враховувати єврейське населення на цій території,
то загальна кількість населення складала понад 75 тис. чоловік. Як бачимо після Столипінської реформи
кількість малих сіл зменшилась, а хуторів збільшилось[11].

Місто Любомль на 1914 рік нараховувало 7 тис. населення, основну масу яких складало єврейське
населення[12].

У період Першої світової війни з літа 1915 року територіюЛюбомльщини окупували австро-угорські
та німецькі війська. В період окупації, яка тривала до листопада 1918 року, територією управляла Етапна
повітова команда. Значна частина православного населення була евакуйована на східні території Росії.
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Тоді в Любомлі залишилось в основному єврейське населення.
Після революції у Німеччині, в листопаді 1918 року, австрійські війська змушені були залишити

Волинь. Розпочались бої за територію між українським військом і польськими легіонерами. Польські
війська на початку 1919 році захопили всю Любомльщину. Згідно з Ризьким договором у 1921 році Волинь
міжнародним правом була закріплена за Польщею.

З березня 1919 року Волинь частково підпала під владу Цивільного управління східних земель, а в
лютому 1920 року створили самостійний комісаріат земель Волині і Подільського фронту. Любомльщина
ввійшла до складу Володимирського повіту, який від червня 1920 року підпорядковувався урядові Речі
Посполитої і вищевказаному комісаріату.

На початок серпня 1920 року частини 25-ї Чапаївської стрілецької дивізії ввійшли в Любомль. На
короткий період була встановлена радянська влада і створений революційний комітет (ревком),який
поширив свою владу на 4 волості.

У середині вересня 1920 року місто і весь район знову окупували польські війська.
Згідно з новим адміністративним поділом Володимирський повіт 4 грудня 1920 року був поділений

на три: Горохівський, Любомльський, Володимирський. Любомльський повіт був найменшим на території
Волинського воєводства. Його географічна площа складала 208.558,69 га, адміністративна (без доріг –
авт.)  – 189.244,69 га.

З півночі повіт межував з Поліським воєводством, з заходу по р. Зх.Буг з Люблінським воєводством,
з півдня з Володимирським повітом, зі сходу – з Ковельським повітом[13].

Повіт ділився на 8 гмін: міську в м. Любомль, Бережецьку, Головнянську, Гущанську, Любомльську,
Пулемецьку, Згоранську, Шацьку. Повіт мав два міста – Любомль і Опалин та 101 село. До міської гміни
було включено с. Завалля, яке приєднане до міста в 1934 році.

Згідно першого перепису населення 30 вересня 1921 року на території повіту проживало 56.264
жителів. Наступний перепис проходив у 1926 році та зафіксував 73.411 жителів, а перепис 9 грудня 1931
року – 86.164 жителів.

Станом на 1 грудня 1935 року в повіті проживало 90.204 жителів, серед яких: поляків-12314 (14%),
українців- 70759, євреїв 6.971, росіян – 160. Сільське населення згідно перепису 1931 року складало
91,5%, міське 8,5 %. Єврейське населення (біля 8%), за винятком розкиданих родин в окремих селах,
створювало три основних групи: в м. Любомль, м. Опалин та с. Шацьк. Росіяни на теренах повіту складали
незначну частину, складались з кількох дворянських родин і незначних російських емігрантів.

Православне населення становило 78,8%, католицьке - 12,5%, єврейське - 7,7%, євангелістсько-
аусбургське – 1 % (вихідці з Голандії, місцева назва «Олендри» - авт.).

Повітова влада розміщувалась в м. Любомль[14].
Любомльський повіт

Любомльськагміна
- м. Любомль
Бережецькагміна
- с. Бережці
- с. Біндюга
- с. Бовтуни
- с. Вижгів
- с. Висоцьк
- с. Замлиння
- с. Купрачі
- с. Кути
- с. Раковці
- с. Римачі
- с. Савоші
- с. Теребейки
- с. Терехи
- с. Чмикос
- с. Штунь
- с. Янковці
- с. Ягодин

- с. Красноволя.
2. Головнянськагміна
- с. Головно
- с. Бик
- с. Галино-Воля
- с. Городно
- с. Кіззя
- с. Кукуріки
- с. Кучани
- с.Масловець
- с. Мшанець
- с. Новосілки
- с. Скрипиця.
- с. СмоляриСтарогутівські.
- с. Стара Гута
- с. Сукачі
- с. Черемошна Воля
- с. Яворник
Гущанськагміна
- с. Гуща
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- с. Будники
- с. Вовчий Перевіз
- с. Воля Угрузька
- с. Гороховище
- с. Забужжя
- с. Мельники
- с. Опалин
- с. Острівки
- с. Перекірка
- с. Петрівка
- с. Рівне
- с. Смоляри Рогові
- с. СмоляриСвітязькі
Любомльськагміна
- с. Бірки
- с. Боремщина
- с. Вишнів
- с. Завалля
- с. Запілля
- с. Застав’я
- с. Коцурі
- с. Лісняки
- с. Машів
- с. Підгородно
- с. Почапи
-  с. Радехів
- с. Руда
- с. Скиби
Пулемецькагміна
- с. Пулемець
- с. Адамчуки
- с. Вільшанка
- с. ВулькаХрипська
- с. Грабово
- с. Запілля

- с. Затишшя
- с. Кам’янка
- с. Кошари
- c. Красний Бір
- c. Острів’я
- c. Перешпa
- c. Піща
- c. Пульмо
- c. Хрипськ
Шацька гміна
- c. Шацьк
- c. Бутмер
- c. Вілиця
- c. Голядин
- c. Кропивники
- c. Мельники
- c. Пехи
- c. Плоске
- c. Положево
- c. Самійличі
- c. Світязь
- c. СмоляриСвітязькі
- c. Хомичі.
Згоранськагміна
- c. Згорани
- c. Власюки
- c. Гуменці
- c. Гупали
- c. Крушинець
- c. Куснище
- с. Нудиже
- с. Перешпа
- с. Полапи
- с. Сильне
- с. Сокіл

1 вересня 1939 року розпочалась Друга світова війна нападом Німеччини на Польщу. Польща
перестала існувати як держава. Згідно пакту Рібентропа-Молотова Червона Армія зайняла Волинь. У
Любомльському повіті була встановлена радянська влада. Після зайняття території вся повнота влади
перейшла до тимчасового управління.

З встановленням радянської влади в 1939 році Любомльщина входила по адміністративно-
територіальному поділу до Луцької області, яка указом Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939
року перейменована у Волинську. До складу області входили повіти: Володимир-Волинський, Горохівський,
Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький, Любомльський з колишнього Волинського та Поліського
воєводств.

Деякий час адміністративний поділ залишався повітовим, а колишні гміни називались волостями.
17 січня 1940 року Президія Верховної ради СРСР прийняла Указ про ліквідацію старого адміністративного
поділу і утворення нових територіальних одиниць – районів[15]. Того ж дня Президія Верховної Ради
УРСР прийняла рішення про ліквідацію повітів і утворення із шести повітів Волинської області 30 районів.
Зауважимо, що з початку планувалось утворити 31 район – до переліку мав увійти Згоранський район,
але його не затвердили.

З Любомльського повіту було створено три райони: Любомльський з центром в м. Любомль,
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Головнянський, центр – с. Головно, і Шацький, центр – с. Шацьк.
До початку нападу Німеччини на СРСР на території Любомлського, Головнянського та Шацького

районів проживало 100 тис.населення. Окрім звичайного приросту населення територія була значно
заповнена військовими і біженцями з Польщі.  Місто Любомль з військовими нараховувало до 12
тис.жителів.

22 червня 1941 року розпочалась окупація Волині нацистською Німеччиною. Окупантами був
встановлений новий адміністративно-територіальний поділ. Волинську область вони включили до
генерального округу Волинь - Поділля з генерал-комісаріатом у Луцьку. На території області створили
шість округів на чолі з гебітскомісаріатами, один із них знаходився у Любомлі. Територія району була
поділена на три районові управи – Любомльську, Головнянську, Шацьку[16].

Територія Любомльщини, як територія діяльності УПА, входила у групу Північний Захід і знаходилась
у військовій окрузі УПА «Турів».

Під час військової операції Червоної Армії, 19 липня 1944 року було зайнято м. Любомль, а 25 липня
весь район очищено від нацистів. Знову відновили свою діяльність Любомльський, Головнянський і
Шацький райони.

На 1 вересня 1946 року Любомльський район мав площу 0,5 тис. км2, нараховував 1 місто, 17
сільських рад, 19 сіл і 44 хутори. Головнянський район мав площу – 0,6 тис.км2, 28 сільських рад, 31 село
та 15 великих хуторів. Шацький район мав площу 0,7 тис км2 , 19 сільрад, 20 сіл і 105 хуторів.

В післявоєнний період багато сільрад було об’єднано. Ряд населених пунктів виключено із облікових
даних у зв’язку з переселенням жителів, а деякі населені пункти, що фактично злились з сусідніми селами,
об’єднані і для них відповідними рішеннями облвиконкому, присвоєна одна, найбільш сприятлива назва.

На 1січня 1957 року Любомльський район мав 18,7 тис. населення, м. Любомль – 5,6 тис., територія
0,4 тис. км2, 10 сільських рад. Головнянський район мав 29,6 тис. населення, територія – 0,8 тис км2, 19
сільських рад.

Шацький район мав 19,8 тис. населення, територія – 0,7 тис.км2, 15 сільських ради[17].
Окрім того  частина населених пунктів колишнього Любомльського повіту відійшла до Маціївського,

Оваднівського та Устилузького районів. Так, с. Олеськ в 1945 році відносилось до Вербського району,
пізніше до Оваднівського., а в 1957 році перейшло до Любомльського району.

До Маціївського району відносились села Біличі, Високе, Вигнанка, Чорноплеси, Зачернеччя,
Підгородно, Почапи, Руда, Хворостів.

До Оваднівського району належали села Вижгів, Глинянка, Ладинь, Петрівка, Олеськ.
До Устилузького району належали села Мосир та Мосирська Гряда[18].
У 1957 році районні центри – с. Головно та Шацьк віднесені до селищ міського типу[19].
До селища Головно в 1960-х рр. приєднане с. Кучани.
 У 1957 році частина Устилузького району відійшла до Любомльського району.
Згідно Указу Президії Верховної Ради СРСР від 21 січня 1959 року був ліквідований Головнянський

район, населені пункти якого частково приєднано до Любомльського, Шацького та Старовижівського
районів.

На 1 січня 1960 року в Любомльський район входило м. Любомль, 2 селища (Головно та Луків) і 61
село, 16 сільських рад, площа - 1,3 тис км2. Хутори в адміністративних звітах не значаться. На той час
Шацький район мав 48 населених пунктів, 10 сільрад, площа – 1 тис. км2.

Зміни в адміністративному плані проходили доволі часто. Згідно Указу Президії Верховної Ради
СРСРвід 30 грудня 1962 року у Волинській  області ліквідовано 12 районів і створено 7. Шацький район
було приєднано до Любомльського[20].

В період хрущовських реформ постановою Пленуму ЦК КПРС 1962 року створювалась нова
система управління сільським господарством. До Любомльського району увійшли від ліквідованого
Старовижівського району – Старовижівська селищна, Буцинська, Дубеченська, Кримненська,
Пісочненська, Нововижівська, Седлищанська, Руднянська і Старогутівська сільські ради. Від Турійського
району відійшла до Любомльського Перевалівська сільська рада[21].

Рішенням облвиконкому№9 від 8 січня 1963 року Старовижівська селищна, Буцинська, Пісочненська,
Нововижівська, Седлищанська, сільські ради передані до Ковельського району[22].

На 1 січня 1963 року в складі Любомльського району було 1 місто, 3 селища, 132 села та 96,661 тис.
населення.

Згодом надмірне укрупнення районів було визнане недоцільним і Президія Верховної Ради УРСР
Указом від 4 січня 1965 року утворила ще 5 районів (Локачинський, Любешівський, Маневицький,
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Карта Любомльського повiту. 1935 рiк.
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Любомльський район (Станом на 1 вересня 1946 рік).
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Шацький район (станом на 1 вересня 1946 року).
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Головнянський район (станом на 1 вересня 1946 р.).
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Карта Любомльського i Шацького районiв. 2011 р.
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Карта Любомльського району. Кiнець 1960-х рр.
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Карта Любомльського, Шацького i Головнянського районiв.1941р.
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Ратнівський та Турійський.), після чого Дубеченська, Кримненська, Любохинівська і Старогутівська
сільські ради переведені в Ратнівський район, а Руденська сільська рада повернута в Любомльський
район.

4 травня 1965 року рішенням облвиконкому№271 Старогутівська сільська рада повернута до
Любомльськогорайону, а с. СмоляриСтарогутівської сільради Любомльського району передано в
підпорядкування Кримненської сільради Ратнівського району[23].

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 8 грудня 1966 року було створено ще3 райони –
Іваничівський, Луцький та Старовижівський.

Станом на 1 січня 1966 року села Любомльського району – Рудня, Кукуріки, Сьомаки, Стара Гута,
Сукачі в кінці 1966 року повернуті до Старовижівського району[24].

На 1 січня 1967 року Любомльський район мав найбільшу площу у Волинській області – 2,3 тис
км2, 106 населених пунктів і 25 сільських рад[25].

Чергові зміни в адміністративному плані довели кількість населених пунктів в районі до 100, сільських
рад – 24, згідно даних в 1981 році. У 1989 році у Любомльському районі проживало 63 695 жителів.

Після проголошення Незалежності України зміни в поділі району продовжились. 3 лютого1993 року
був утворений Шацький район в складі Шацької селищної, Грабівської, Піщанської, Прип’ятської,
Пульмівської, Ростанської, ПулемецькоїСамійличівської та Світязької сільських рад.Площа Шацького
району складала 759 км2,  а кількість населення становила 17 тис. осіб.

Любомльський район сьогодні має площу1,485 тис.км2. Населення на 2001 рік знадно
Всеукраїнського перепису становило 43 263 жителів, в м. Любомль -10 124 осіб, в смт. Головно – 3212
осіб. В районі налічується 1 міська, селищна і 22 сільські ради, які об’єднують 70 населених пунктів[26].

На початку травня 2009 року в районі проживало 40,2 тис. осіб[27], а на 1 січня 2014 року – 39 648
осіб, з них в м. Любомль – 10274[28].

Станом на 2017 р. наявного населення в районі 39 316 осіб, в м. Любомль – 10 362. Як бачимо
кількість населення історичної Любомльщини в порівнянні з 1941 роком зменшилась майже вдвічі.

Територія нинішнього Шацького району складає 759 км2, населення – 16 962 особи.
Нині нові реформатори знову укрупнюють райони і замість міських та сільських рад утворюють

громади. Чи буде це жителям на користь покаже час. В області планується залишити тільки 4-5 районів.
Любомльський район планують ліквідувати. Найкращий варіант який влаштував всіх жителів було
повернення до реформи 1963 року.

Додаток1.
Населені пункти  Любомльщини, які змінили назву.

1. с. Бик – перейменоване в с. Ясне у 1963 році.
2. с. Бовтуни – перейменоване в с. Приріччя у 1963 році.
3. с. Бутмер – перейменоване в с. Прип’ять
4. с. Вовчий Перевіз – перейменоване в с. Старовойтове, в честь командира 8-ї прикордонної застави.
5. с. Владинопіль – перейменоване в с. Ладинь у 1941 році.
6. с. ВулькаХрипська – перейменоване в с. Ростань у 1940-ві рр.
7. с. ВулькаУгрузька – перейменоване в с. Новоугрузьке у 1940-их рр.
8. с. Куснище ІІ – приєднане до с. Куснище в 1963 році.
9. с. Новий Опалин – перейменоване в с. Підлісся у 1963 році.
10. с. Старий Опалин – перейменоване в с. Вишнівка у 1963 році
11. с. Перешпа – перейменоване в с. Заозерне у 1963 році
12. с. Язвини - перейменоване в с. Вербівка у 1963 році.
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Олександр ОСТАПЮК (Любомль)

З ІСТОРІЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ НА ЛЮБОМЛЬЩИНІ

Першу писемну згадку про м. Любомль маємо за 1287 рік. У Галицько-Волинському літописі
описуються події на Волині протягом ХІІІ ст. Частина цього літопису у 1280-х рр. писалась у м. Любомль.
Літописець описуючи життя волинського князя Володимира Васильковича, племінника Данила Галицького,
інформує, що князь мав одну зі своїх резиденцій в Любомлі, часто його відвідував, тут помер у 1288
році[2].

У 1280-х рр. цей князь побудував у Любомлі кам’яну церкву Св. Георгія Побідоносця, обдарувавши
її окованими іконами, службовим начинням, книгами, частину з яких переписав сам. Із тексту літопису
відомо: Євангеліє він списав апракос, окував все його золотом, і камінням дорогим із жемчугом (оздобив),
і Деісуса на ньому викувано із золота, образки великі з емаллю, чудовні на вигляд; а друге Євангеліє, теж
апракос, обтягнуто золототканим едвабом, і образок він положив на нього з емаллю, а на ньому – два
святі мученики Гліб і Борис; Апостола апракос, Пролог списав він (на) дванадцять місяців, (де) викладено
житія святих отців і діяння святих мучеників, як вони діставали нагороду за кров свою, (пролиту) за
Христа, і Мінеї (на) дванадцять (місяців) списав, і Тріоді, і Октай, і Єрмолой; списав він також і Служебник
(церкві) святого Георгія, і молитви вечірні і заутрені списав, окрім Молитовника; Молитовника ж він
купив у жони протопопа, і дав за нього вісім гривень кун, і оддав святому Георгію; кадильниці дві – одну
срібну, а другу мідяну, і хрест воздвижальний він дав святому Георгію; ікону також він написав на золоті,
намісну  святого Георгія, і гривну золоту возложив на неї, з жемчугом, і святу Богородицю написав він,
теж на золоті, намісну, і возложивна неї намисто золоте з камінням дорогим; і двері вилив мідяні»[1].

У літописі згадується 23 книги, але їх було значно більше, оскільки згадуються ще переписані ним
молитви вечірні і вранішні. Всі ці книги були рукописними і писались на пергаменті. Згідно Галицько-
Волинського літопису в Любомлі на той час була найбільша бібліотека у князівстві Володимира


