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Тихо, зелено і гарно було в тій 

місцині, що нібито навмисне Бог 

приготував для поселення тутейших 

людей., які осядуть навіки, а 

поселення назовуть Німе Віче, через 

німого ватага. Саме через його 

німоту віча проводилися на німо, тож 

і було названо так поселення. З 

часом його почали називати 

Німовичами, а пізніше Немовичами… 
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НЕМОВИЧІ. СЕЛО І МИ 

Поклик душі 

 

 
У кожному селі була центральна вулиця – Вигін 

Передмова 

«До дрібниць знаємо, як спливає час багатих і вельможних, князів і королів, царів і 
президентів, як  жили древні юдеї та римляни і зовсім мало знаємо про життя 
простих поліских поліщуків. 
Скільки ж то незнанних куточків є на нашому Поліссі, які чекають на визнання своєї 
історії. Бо лише зараз доходимо до розуміння, що втрачаємо  те, що по суті є 
найважливішим. 
Тож розповім про історію життя-буття людей  свого села, яке сховалось в лісах 
Полісся, використовуючи опис мого рідного краю польським письменником 
Крашевським Ігнацієм, який так мальовниче і правдиво описав наш прадавній 
волинський край.» 
 
Варто нагадати, що 20 із 75 років життя письменника минули на теренах тодішньої Волинської 
губернії, зокрема сім — у її губернському центрі Житомирі. Уперше вже дорослого 
Крашевського, дитинство і юність якого минули у Польщі й Литві, доля пов’язала з Україною в 
1834 році, коли молодий випускник університету у Вільно здобував посаду викладача 
кафедри польської мови і літератури Київського університету. На заваді цьому призначенню 
стало «сумнівне минуле» вчорашнього студента, якого за участь у польському національно-
визвольному русі ув’язнювали, а після звільнення він перебував під наглядом поліції. 
На вимогу батька, який прагнув бачити сина заможним поміщиком, Крашевський почав 
господарювати в орендованому селі Омельне Луцького повіту, де ознайомився з життям 
простого українського люду та… продовжив розпочату ще у Вільно літературну працю. На 
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відміну від сусідів-шляхтичів, для яких закріпачені українці — «сіре бидло», письменник не 
лише цікавився побутом селян, а робив їх героями своїх творів. 

Географія і старожитність 

 
Село Немовичі, як і переважна більшість поселеньна Поліссі, розташоване в одній з тих 
місцевостей Волинського Полісся, в куточку, де в час Крашевського І. жили ще майже 
середньовічного життям і панували середньовічні ж - простота, чесність, веселість і 
убозтво. Прошу, проте ж, не підозрювати мене, нібито цим я хотів висловити, що великими 
дорогами разом з цивілізацією слідують і проступки і зіпсованість вдач, але є, здається, 
перехід між одним і іншим побутом, в якому поки виробляється нове, а старе вмирає , 
залишається якесь нецікаве ні те, ні се, якщо можна так висловитися. Перехідний же час, 
подекуди настало, ще не торкнулося нашої місцевості, де жили, особливо в невеликих 
будинках, слідуючи вдач і звичаїв XVI і XVII століть. Правда, в більш достатніх будинках, 
пофарбованих жовтою фарбою і належали полупанка[1] , починалася вже якась реформа, на 
яку, проте ж, дрібна шляхта дивилася, як на жахливу дивина. Та й чи могло бути інакше в цій 
нетрях, куди газети приходили раз на місяць, де обов'язок пошти виправляли євреї, які 
від'їжджали на шабаш в містечко, а торгове рух обмежувалося базарами, де продавали 
худобу і постоли (про дровах надаємо собі сказати нижче). Є, може бути, скептики, які не 
повірять можливості існування подібного закутка; але не підлягає сумніву, що в околицях 
Пінська зустрічаються або, по крайней мере, недавно зустрічалися вдома, де запитували про 
здоров'я короля Станіслава-Августа в скоєному невіданні про події, що відбулися з часів 
Костюшки. Ніхто там не бачив солдата, ніхто не знав чиновника, а ті, хто відвозить в Степань 
податі, не надто цікавляться знати, кому вносять гроші, і, загортаючи в хустинку квитанцію, не 
дбають прочитати її, що, втім, і не вправно було виконати . 
Це я кажу між іншим, тому що в місцевості, про яку мова, не все вже було до такої міри 
відстало і просто. Щорічно доходили туди, в кінці грудня, бердичівські календарі, вносячи з 
собою слабкий промінь цивілізації і запас найнеобхідніших відомостей для тамтешнього 
обивателя: час появи комети, число, в яке має настати паска, схід і захід сонця, і спосіб 
винищення комах, винайдений в Англії . Пошта була звідти не далі ста верст, але багаті 
посилали за нею раз на місяць - і вже не більше, як в шість тижнів: деякі навіть подібним 
шляхом вели свою переписку. 
Треба сказати, однак же, правду, що велика частина, в разі потреби, надавали перевагу 
посилати посильних, хоча б і за кілька сот верст. Та й не знаю, чи є де в світі посланці, подібні 
полесчукам [2] : ніхто не ходить так швидко, не пробереться скрізь, набридне вимогою 
відповіді і не викрутиться з усіх небезпек. З першого погляду приймеш неодмінно за жебрака 
або бродягу цього обшарпанця: в сірій свиті, обвішаного торбинками і запасом личаків, - а, 
між тим, у нього інший раз за околицею шапки або за онучею заткнути справа в кілька десятків 

http://testlib.meta.ua/book/22149/read/#n_1
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тисяч. Так вже й Господь Бог створив посланцем полесчука: він пронюхає дорогу коротший, і 
пробереться, і потрапить всюди, як-то вчасно, з неповторним швидкістю. Тому-то і в 
шляхетських звичаях збереглося вживання посланця, незамінного ніякою майже. У кожній селі 
існує кілька подібних привілейованих пішоходів, які відправляються за кілька сот верст за 
зразком пішого ходіння, і будь у них на увазі кілька злотих баришу, готові відправитися з 
листом хоч в Калькутту. І до сих пір ще існує переказ про одне полесчуке, якого якийсь пан 
Сгінскій послав в Париж до свого кузена, - і посланець приніс йому відповідь з поклоном через 
кілька місяців. 
 

 
 
Місцевість наша, географічного положення якої точніше позначати не бачимо потреби, 
становила щось середнє між Сарнами і Березним.  
На березі Случа – “ …осів люд слухняний і добрий при врівноваженому поводжені, але в 
глибині серця-гордий, довго пам’ятаючий правду і чекаючий на хвилю помсти поганим панам. 
Разом з тим волиняни (волини) вміють зворушливо виявляти вдячність за найменшу 
допомогу, або просто добре слово, покірно кланяючись і навіть падають до ніг”- писав 
Ю.Крашевський. 
Дрімучі ліси, осушені болота та непрохідні мочари, прозорі стави та чисті голубоокі озерця-
долини. Полісся-це космічна поганська колиска, басейн Прип”яті з притоками Горині і Случі, з 
його арійською чистотою коренів і древлянською нескаламученністю джерела з генетичним 
кодом волинян. 
Це була значна частина краю, здебільшого, що заросла сосновими і дубовими лісами, серед 
яких на розчищених просторах, в різних місцях лежали села з своїми закопченими 
хатами. Сплавна Горинь, і тихоплинна Случ перезивають бори, надаючи їм високу ціну, а 
тому і дохід маєтків в основному залежав від лісової торгівлі. При загальній простоті 
тамтешніх звичаїв і скромному побут, який і не вимагав більш розкішної обстановки, все 
майже наживали там стан і жиріли під старість. Найдорожча ціна м'яса була за фунт півтори 
копійки, та й за тим надсилати не було потреби, тому що євреї розвозили по дворах; за 
барана з шкірою платили три злота (45 к.)! Хліба було досхочу, в заробіток не 
бракувало. Одним словом, жалюгідний по зовнішності і колтуноватий [3] полесчук не проміняв 
би свого побуту на побут заможного волинцям. Тутешній селянин, не покладаючись на 
хліборобство, має різні способи заробітків, які позбавляють його від страху за неврожай, хто 

http://testlib.meta.ua/book/22149/read/#n_3
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буває бичем інших місцевостей, де іноді через сім, а іноді і через два або три роки 
трапляється убога жнива. Ліс і річка, від яких власники не усувають його - служать йому 
рясним джерелом доходів і дрібних промислів. По-перше, ліс, навіть і після вирубки в ньому 
кращих дерев на продаж, що не приносить власнику щодо ніякого доходу, надзвичайно 
прибутковий для селянина. Поміщик не стане займатися такими речами як дубова кора, 
липові ликі, обіддя, полози, господарське приладдя, обручі, постоли, лоза, тріски, - а селянин 
досі майже ще всюди виробляє в лісах, що хоче, навіть знищуючи молоді зарості і псуючи 
найкращі дерева. Хоч невеликі гроші, але все ж перепадає йому дещо за сушені ягоди і гриби, 
яких великий достаток; по берегу річки теж постійні заняття: то надходять на плоти, то 
займаються рибальством. Коротше кажучи, тут не можна померти з голоду. Звичайно, 
трапляється і біда (до кого, проте ж, не заглядає ця гостя), але варто тільки перебитися якось 
до весни, а там знову пішов собі людина жити. Бувають і тяжкі, чорні, як тут їх називають, дні, 
коли хліб печуть з статевої і деревних корою, але земля наша не була б землею, якби на ній 
постійно було, як на небі. 

Побут 

У хатах теж побут патріархальний, в підтримці якого мало беруть участі торгівля і чужі краї, 
так що при невеликому стисненні можна б без них обійтися зовсім. У селі легко дістати і 
зробити все необхідне, а привізні товари тільки цукор та сіль. Але і то у багатьох випадках 
цукор замінюють медом, який нічого не варто, кава - цукром, чай - ромашкою і більш здоровим 
липовим цвітом, вино - горілкою і медом, а перець - хроном ... Про яловичину ми вже 
говорили, птиця розлучається у дворі, свічки ллють будинку, сукно тчуть на старосвітському 
верстаті, що приводить в розчулення простотою, полотно готується також своїми засобами, і 
немає ремесла, яке не було б відомо в найзначніших селищах. Коваль, столяр, тесляр, 
бондар, муляр - все це хоч погане, але є, і готово до послуг. У разі будь-якої гострої потреби 
за відсутністю потрібного ремісника неодмінно вибереться полесчук, який бачив колись як 
десь, щось робилося - і візьметься спробувати, нерідко подібним чином зіпсувавши кілька 
разів речі, і виходить сільський ремісник. 
Не скажу, щоб тут сильно процвітали мистецтва і промисловість ... але якщо, наприклад, 
швець пошиє чоботи, - правда, з першого разу здасться, що вони зроблені не для людської 
ноги, якісь круглі, потворні і тверді, немов скуті з заліза.Але спробуйте надіти: років зо два не 
зноситься, хоча і будете ходити по бруду. Ніг, звичайно, не питають, як їм буде в цих 
чоботях; ноги нехай дякують Богові, що покриває їх чужа шкіра, і штучна підошва замінює 
живу, а що стосується мозолів, то їх ніколи не приписують взуття, а вважають природним 
наслідком праць відомого віку. 
Так і все тут робиться: міцно, надійно, товсто, а якщо негарно для очей або незручно для 
розпещених, то тим гірше для очей, які розбалувалися і для шкіри, яка звикла до 
комфорту. Треба додати, що кожен ремісник в цьому щасливому краю, де їх мало по 
професії, а все аматори і вміють все потроху, вважає себе артистом, вищою істотою, 
незрозумілим натовпом і мають право несть свій невизнаний геній в корчму з гордістю, гідною 
поваги, і разом збудливою сміх. Зносини з владельческим двором, зусилля проникнути в 
таємниці ремесла, розуміння себе як необхідного члена людства і однією з спиць 
громадського колеса, збуджують почуття, яке і в інших колах і під іншими широтами виникає 
також, як у нас на Поліссі. Не один паризький художник стоїть нарівні з тутешнім Чеботарем в 
цьому відношенні. Особливо знав я одного шевця ... Але цей епізод знову відволік би нас від 
нашої розповіді. 
Великі ліси служать тут фоном і рамкою кожному ландшафту. Серед них зустрічаються 
невеликі галявини, блищать ставки і річечку, гниють вічні болота, зеленіють сінокоси, зарослі 
наполовину лозами, сереют і чорніють закопчені постійним димом хати. Срібляста Случ, 
подібно блискучому поясу, велично прорізується посеред дрімучої місцевості, пожвавлюється 
і збагачує їй. По берегах Горині лежать майже всі тутешні невеликі містечка.Звичайно, в 
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іншому місці остання назва не дається дарма, але в Поліссі, де тільки є церква і костел, та 
базар, і де живе більше, ніж один єврей, там уже неодмінно існує містечко.  

Важливість волосного села 

Кількість синів Ізраїлю обумовлювало важливість волосного села, і чим більше в ньому 
євреїв, - тим славиться воно багатше, згідно перепису у селі їх жило 100 осіб.. У кожній такій 
маленькій столиці є свій панівний владика Лейба ,Ворох, Зельман або Майорка, який, всім 
торгуючи, доставляє все, що завгодно, від кожуха до годин; купує хліб і полову, тримає 
заїжджий двір, ром, тютюн і цукор, і знає наперечет всіх навколишніх поміщиків, маючи 
гаманець, наповнений їх листами і квитанціями. Лавки на базарі пристосовуються до потреб 
селянина, і в них продається все, починаючи від горщика, пояси, шапки до заліза, солі, дьогтю 
і т. п. Є дві, три червоні лавочки, стільки ж бакалійних - і справа з кінцем. Євреї становлять 
хіба що душу містечка, жителі якого займаються, однак же, і хліборобством, бо у нас мало 
таких містечок, в коло занять яких не входило б землеробство за слов'янським 
звичаєм. Кілька убогих шляхтичів, який-небудь бідняк чиновник, ксьондз - пробощ [4] , 
власницькі офіціалістів [5] - ось і все населення. Протягом тижня порожньо, вулицями грають 
єврейські діти, по базару ходять вільно кури, кози і корови; зате ж у неділю - стільки дроги, 
фур і такий гучний, живий торг різними продуктами, що неможливо пройти, а один раз на рік 
утворюється ціла ярмарок. Тоді з'являються три або чотири вози приїжджих торговців, на 
вигоні виставляються чоботи, єврей шапкар, де-небудь біля стіни, на високих жердинах 
розвішує свої привабливі вироби, бродить і циган-коновал і катеринщик, і збіговисько 
збільшується поступово. Приїжджають всі навколишні поміщики з дружинами, все економи, 
писаря, чіншовая [6]шляхта, і селяни з шкірами, вовною, сукном, полотном і т. П. Приємно 
бачити і чути цей шум, гам, жвавий торг і загальне пожвавлення. Щохвилини продавці і 
покупця його, вдаривши по руках, йдуть до корчми запивати могоричі, а тут баби з цибулею, 
часником, тютюном, червоними поясами і запонками безперервно знаходять покупців. На 
другий день після ярмарки і навіть до першого проливного дощу можна ще судити, що 
відбувалося на базарній площі. 
Зате ж після такого бурхливого дня загального руху вся околиця майже цілий рік перебуває в 
сумної тиші, складовою тут підставу повсякденного побуту. Людина часто мимоволі повинен 
узгоджуватися з навколишнім: ніколи ми не можемо абсолютно звільнитися від того впливу, 
якого підпорядковується черв'як - зелений на зеленому листку і червоний в червоному 
яблуці. У дрімаючих сторонах - як Полісся, де схиляють до сну і шум вікових дерев і мертве 
болото; де вологий, насичений смоляним димом, повітря віє тишею, житель поступово 
відчуває, як тихіше в ньому обертається кров, повільніше діють думки: йому так само хочеться 
відпочинку, він боїться будь-якого зусилля, і, подібно до грибу, приростає до грунту. Селяни 
близько сорока років відпускають бороди, а поміщики близько того ж віку вдягаються в халат, 
залишають фрак, і якщо одружені - не виїжджають ніколи з дому, а неодружені починають 
здогадуватися, що подружжя не веде ні до чого, крім непотрібних витрат. 
Незважаючи на загальні приятельські стосунки, відвідують тут один одного рідко: влітку 
жарко, взимку холодно, восени бруд, а весною безліч комарів. Лінощі перемагається тільки під 
час іменин люб'язного сусіда або в разі крайньої необхідності. Внаслідок того, що неможливо 
прожити без сторонньої допомоги, - допомога ця завжди готова до послуг в особі єврея 
Арендар [7] . Є він звичайно за покликом або в урочний час, стає на порозі і починає 
віддавати звіт про спостереження своїх протягом тижня по околицях, або про те, що почув від 
приїжджих на млин, або до коваля сусідніх обивателів. Звичайно, новини ці обмежуються 
відомостями: хто скільки висіяв, стиснув, де застряв, що і почому продав, хто куди їздив і т. П., 
Але і ці відомості на деякий час впливають на господарство, а іноді навіть змушують виїхати з 
дому для повірки повідомлених звісток. 
Природно, не можна тут шукати ніяких нововведень, ні навіть прагнення до них, а скоріше 
недовіру до них і огиду. Все тут робиться по-старому, зате ж, якщо хочете знати справжнє 
переказ, або бачити сліди минулого життя, давно зниклої в інших місцях, тільки тут можете 
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задовольнити свою цікавість. Пан розділяє з селянами глибоку повагу до переказами, і навіть 
якщо він освоївся трохи з філософією, і, мабуть, сміється над забобонами, то в куточку десь 
поклоняється їм, тому що ще в дитинстві всмоктав їх з материнським молоком, вдихнув з 
повітрям. 

Пролетіли роки 

Пролетіло століття , років вже двісті як немає замка. На роздоріжжі десь давно вже запала 
могила, камінний хрест вріс в землю, а селянин не пройде повз, щоб не кинути на неї гілки 
або камінчика за язичницьким звичаєм. Тут збереглося все минуле: і повість про заснування 
села, опахала парою чорних волів в оберігання від чуми і відмінка, і переказ про якийсь князя, 
втопили у ставку, і татарські набіги, і казки про двох братів, які, закохавшись в одну дівчину , 
вбили один одного, а вона з горя повісилася на їх могилі. 
Пісня існує тисячу років і споконвіку одні і ті ж звичаї у обивателів, які вірні переказами, як 
обов'язки, прийнятої щодо батьків і дідів. 
 
Але перенесемося  в тодішнє село Немовичі, на берег Случа. 
Бо ж і по нашій Волині тяглися загони численної наполеонівської армії, і в ній вони залишили 
сліди свого походу. 
Погляньмо на село в долині, між річками Случчю і Горинню. Один з берегів покритий молодим 
дубовим лісом, інший оточений ріллею, борозни якої вже заросли травою. Під ними 
розстеляється зелений луг, позолочений квітучими кульбабами. Біля Язвінки , що розлилася 
на кілька калюж, важливо походжають червононогі лелеки, літають чайки, жалібно 
оголошувати повітря своїм писклявим криком, блукають качки, відшукуючи своє у очереті 
приховане гніздечко. З пагорба, проти річки, спускаються селянські сади, засіяні коноплями, 
обгороджені тином, що відтіняють місцями квітучої грушею або похитнулася вербою. Але сади 
ці не оброблені, рідко у якого піднято дерен, повалені вулики поламані і тільки там і сям 
валяються стебла кукурудзи або кинуті качани капусти. За горе стоять хати, кожна проти 
свого городу. Хата волинського селянина варта уваги. Я нітрохи не дивуюся хаті селянина 
лісового краю, добре побудованої з товстих колод і покритою тесом. Коли все під рукою, трохи 
треба мистецтва, щоб вибудувати таку хату. Але на Волині, де часто у цілого селища немає 
прутика лісу, де так важко добути матеріал для споруди, селянська хатина так само варта 
уваги, як мазанка в Бессарабської степу. Втім, в Бессарабію то морем, то Дністром підвозять 
ще іноді ліс, до того ж великий достаток тамтешнього народу дає засіб всюди замінювати 
дерево каменем. На Волині, Бог знає, з чого і як будується хата. 
Кілька кривих дубових або осикових стовпів підпирають її на всі боки. Березові або осикові 
напівзгнилі криві балки служать підпорами даху. Про Тесея й говорити нема чого: він 
складається з обдертих осикових прутів, потворно причеплені один до іншого, так що, коли 
солома облежітся, то вся дах або піднімається буграми, або утворює ями, через які дощ 
струмками проходить в мазанку і прискорює її руйнування. Стіни, підперті колодами, служать 
цілої сім'ї захистом від зимової негоди і страшних хуртовин. Всередині і зовні хата щорічно 
обмазується і огороджується призьбою з землі і гною. Над прорубаним маленьким віконечком 
висить шматок згорнутої соломи. У такому вигляді хата існує багато років, зате старість її 
дуже сумна. 
Нескоро селянин думає про нову хаті. Для нього це неможливо. Дах розвалиться, поросте 
мохом, травою і житом. Стіни підуть в землю, так що і вікно доведеться на призьбі, зруб 
розійдеться навскіс, а все звуть її хатою, всі живуть в ній люди. Нерідко і дах злізе, стіни 
виваляться, але і це не біда, їх підіпруть і все-таки живуть в них. Важко збудувати житло в 
безлісної стороні. Тік огороджується з тину і з економії однією стороною примикає до хати, 
хлів і сарай теж притиснуті до неї. Зате, коли іскра потрапить на дах, немає порятунку: все 
горить! Тут вже мимоволі доведеться подумати про будівництво нового житла. 
Після дванадцятого року село представляла найсумнішу картину. Кілька хатин були 
абсолютно розібрані, стирчали тільки залишені стовпи і розвалені чорні печі. Тини зборів 
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лежали на землі, городи покриті були хмизом і кропивою. Подекуди виднілися сліди недавньої 
пожежі. Потоптана земля свідчила про недавно стояли тут конях. Купи кісток валялися по 
дорозі, ворони клювали залишки падали. 
Гробова тиша переривалася тільки їх каркання. Селян повернулося ще мало. Тому рідкісна 
хата топилася і рідко людська фігура показувалася на широкій вулиці, частиною поросла вже 
травою. 

Палац 

На початку села був старий панський палац, аде селяни звали - замок. Звали його так тому, 
що той, хто жив в ньому, називався графом. Це було жовта двооповерхова будівля, На 
першому поверсі були кімнати для слуг, пральня, службові приміщення. На другому -панські 
покої.  
 

 
 
 На початку ХІХ ст. палац належав Теодору Крашевському (єдине тому 
свідчення - літографія Піллера, яку ви бачите вище, і Роман Афтаназі 
зазначає, що невідомо, чи такий от Теодор взагалі існував в реальності), а ще 
через століття, в 1902 р. - Олександру Мендгену (Mendgen). Тож хто і коли 
збудував класицистичний двір в Немовичах - невідомо (ймовірно, це сталося 
до 1820 р.). Зате відомо, що його розібрали в 1926 р. Навколо палацу був гарний 
ландшафтний парк з класицистичною альтанкою на колонах. Був в селі і 
католицький костел - своєрідна копія (зменшена, звичайно) римської базиліки 
св. Петра. Інтер'єр прикрашали образи авторства Ципріана Прушинського, 
онука власника Сарн Антонія Прушинського. Зараз на місці колишнього 
палацу - транспортна база, а там, де стояв храм, стоїть магазин. 
 
Біля палацу росли велетенські каштани. За палацом (зараз стоїть будинок Абрамчука 
Григорія) було озеро, заросле чагарником. Люди розчистили кущі, ношами носили землю і 
посеред озера зробили насип для танців. Тут, під великим каштаном пани танцювали. За 
палацом був постерунок (управа), а на дворі лежав відполірований камінь у людський зріст, 
на якому карали тих, хто провинився перед паном. Залишки цього каменю і по нині 
зберігаються у дворі родини Після війни палац представляв не дуже гарний вигляд. 
У більшій частині вікон не було стекол і навіть рам: інші були зачинені віконницями, інші забиті 
дошками, а інші стали притулком виробів і ластівок. Один з флігелів служив, мабуть, стайнею, 
в іншому ж одна половина була порожня, а інша зайнята керуючим. 
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У передньому фасаді замку, не знаю, яким чином, гарматне ядро пробило діру над самим 
стертим гербом власника. Ластівки тут же приліпили собі гніздечко, руйнування послужило їм 
на користь. 
Сумно було увійти всередину будівлі. Пошкоджений дах пропускав сніг і дощ, брудні струменя 
яких лили на вибитий і виламаний підлогу, на алебастрові статуї і на розписані мозаїкою стіни. 
Замок сам оповідав про своє лихо. У сінях - прострелені стіни, що обвалився стелю, розбиті 
двері. У кімнатах були купи попелу і вугілля, крісла і столи без ніжок, замість печей одні 
цеглини. В їдальні висіло в безладді кілька фамільних портретів, розрубаних, обдертих і 
прострелених. Великий більярд без сукна закритий був соломою, до зеленого шнурку, на 
якому висів павук, прив'язана була мотузка, що служила, ймовірно, шибеницею, під нею була 
чорна запеклася калюжа. Скрізь валялися кістки, клаптики паперу, пижі, уламки меблів і 
лахміття одягу. Стіни списані були різними непристойними словами. 
У кабінеті стояло розрубане шабельними ударами фортепіано, а на підлозі валялися білі 
клавіші, розбита арфа висіла на кільці, порожні рами картин затягнуті були працьовитим 
павуком. 
У бібліотеці всі шафи були порожні, тільки кілька розпатланих книг валялося в безладді, і 
вирвані листи біліли по кутах. 
Потоптали навіть церкву, не пощадили святині. А тим часом люди, так по-звірячому 
зверталися з чужим добром, що не були варварами, вони прийшли з утвореного Заходу, війна 
зробила їх дикунами. Солдат багато собі дозволяє. Завтрашній день не належить йому. 
Церковний хрест був розсічений на дві частини і пробитий кулями, з вівтаря були зроблені 
ясла. 
В саду кращі дерева були вивернуті, мости зрубані, альтанки знищені, і де-не-де з кущів 
визирали уламки кам'яних статуй: то голова без носа, то рука без пальців. Садки покриті були 
цвіллю. У флігелі, майже заново обробленому, займав дві кімнатки пан Мржозовскій, який 
повернувся до своєї посади, як тільки все заспокоїлося і затихло, і залишив в Луцьку дружину 
і дітей. 
Але він міг спокійно відпочивати, тому що нікому і нічого було працювати і не за ніж було 
дивитися. Селяни, хоча і повернулися, але повинні були знову піти на заробітки, бо вдома не 
було що їсти, нічого сіяти, нічим орати і нізвідки було взяти ні хати, ні коси, ні зерна, ті, які 
мали коня або вола, повинні були продати їх, щоб чим-небудь годуватися. Обов'язки пана 
Мржозовского обмежувалися зітханнями, поглядами, розпитуваннями, курінням трубки і 
прогулянками по селу. Озимі поля залишилися незасіяними, та й ярого теж нікому і нічим було 
засіяти. 

Скільки років селу? 

Пройшло століття і на широкій рівнині зазеленіли луги, заколосилися жита, за селом струміла 
повна риби Язвінка, веселі хатинки всело біліли в зелені садків, споглядаючи на своє 
відзеркалення у блакиті ставків. 
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Вперше село згадується у польських хроніках 1437 року, як Німовичи. Але в іншому 
польському джерелі у праці “Падлєс”є”/Варшава 1932 рік/ констатовано, що переважна 
більшість поліських сіл вздовж берегів Случі виникла на початку , всередині і в другій половині 
ХІІІ століття, а що було тут раніше відомостей знайти не вдалося. Ю. Крашевський стверджує: 
село виникло на початку ХІІІ ст. і згадується під 1293 роком разом із Степанню, Дубровицею і 
Тутовичами,... як великі історичні поселення Надслучансько- Горинського басейну... 
Професор Волинського державного університету ім. Лесі Українки М. М. Кучинко 
у своєму досліджені ” історична Волинь” стверджує що поховання біля Немович 
відноситься до 11-13 ст.н.е.,про що свідчать залишки поховального інвентарю, 
дуже бідного,в основному – це горщики, глиняні прясла,та кремені до залізних кресал. Жили 
тут в той час нащадки слов”ян, які сповідували християнство,що й 
підтверджено знайденими бронзовими хрестиками та кістяками з перехрещеними 
руками, що й стверджує ,що захоронення в курганах біля села відносяться до 
поховань 2-го тис. до нашої ери і ХІ-ХІІІ тис. н.е., що підтверджено документально 
Чи не на кожному подвір’ї був колодязь і обов’язково з журавлем: “…диміли хати…, оточені… 
верхівками скрипучих журавлів”; “…довгий журавель біля колодязя повільно гойдається над 
головою перехожого”; “Скрипів ще журавель біля колодязя”; “…скрип журавля біля криниці” [4, 
8, 14, 24, 56 та ін.]; “Тут і там на вулиці або на подвір’ї витягував шию довгий журавель біля 
колодязя” [3, 176]. 
Із господарських будівель Ю. Крашевський називає хату, хлів, стодолу, “стаєнку”: 
“хати…,оточені… дахами стодол”; “…стодоли – цілі й зруйновані, горбаті, кривобокі, з 
похиленими стовпами, з крівлею, що вже завалилась або починає валитися” [4, 7]. 
 Життя було тихе і спокійне, у віковічних пущах немовичани оминали лихоліття воєн і смути. 
Жили собі спокійно, займалися рибальством, полюванням, різними лісовими промислами. 
 

Легенди 

 

Існує кілька легенд про походження назви села. Згідно з першою, на цій землі 

випасали панську худобу. Пастух був німим. Сюди ж висилали збезчещених 

покоївок зі своїми чоловіками. Першою сім'єю стали Кіндрат Мичка з дружиною 

Парасковією. Мали вони велику сім'ю - 11 дітей. Один із синів Кіндрата, Марко, 

служив у пана в Дубровиці при дворі. Саме він дав назву селу, коли говорив про 

чергову покоївку : «Уже піде до німого (до Немович)». 
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Згідно з другою легендою, граф із Дубровиці приїжджав у цю місцевість на 

полювання та риболовлю. Тут були запашні луки, розкішні гаї та діброви, багато 

звірів і птахів, а річка й озера переповнені рибою. Панський кучер 

був німим. За вірну службу пан дозволив йому жити тут (під Поповою горою), 

побудував сторожку, де він мешкав із сім’єю. Тут же зберігалось рибальське 

знаряддя, човни, все необхідне для полювання. Згодом кучер звів власний будинок і 

тим поклав початок селу Німовичі (легенди записані першим місцевим краєзнавцем 

Денисом Яременком). 

Ще одна /віднайдена автором/ розповідає, що на чолі громади плисаків стояв німий 

ватаг, який мовчки виконував рішення віча. Всі інші при голосуванні, з 

необхідними гримасами, кивали головами. Через таке німе віче громаду почали 

називати Німовичами. З часом назва трансформувалась у Немовичі. 
 

Умови і побут 

Сприятливі кліматичні умови, погідний ландшафт,рівнинні ділянки ппоміж лісів спонукали до 
праці у полі. Минали тисячоліття, відбувалися переміщення давніх хліборобських племен з 
місця на місце, і все ж хто б не оселявся на тій землі — неодмінно відновлював традиції 
вирощування хлібних злаків. 
Хліборобство   не   могло   успішно  розвиватись, якби не були приручені тварини, що 
забезпечували   мешканців   нашого краю молочними і м'ясними продуктами, 
використовувались як тяглова сила.   Добрий  урожай   отримували тоді, коли для посіву був 
якісно підготовлений  грунт.   Без   відповідних упряжних  знарядь  для  ефективного 
застосування у господарстві тяглової сили цього досягти неможливо. Найпростіше  рало,   
знайдене  у  степовому Подніпров'ї (курган «Висока могила»),  археологи датують початком  II 
тис. до н.є.   
Крім хліба, випікали ще “перепічки” з житнього борошна на сніданок, якщо в хаті не було 
хліба. З гречаного борошна пекли млинці, які їли під час сніданку з салом, смальцем, 
вершковим маслом чи конопляною олією. Так само з гречаного борошна готували розмазню, 
“лемішку” (запарене тісто) й подібну до неї “затирку” та рідшу кисло-солодку “кулагу”. З 
житнього, гречаного, а в свята з пшеничного борошна пекли “млинці” (оладки) й різні пиріжки – 
з маком, капустою, квасолею, товченим конопляним насінням (“разінкі”) тощо. Улюбленою 
стравою немовиччан, як і всіх українців, були галушки й особливо вареники, приготовані з 
пшеничного борошна з сиром та бараболями. Це була страва й на сніданок, і на друге в обід, і 
на вечерю. На десерт подавали вареники з ягодами, вишнями, полуницями, чорницями, 
калиною тощо, а також здобне печиво (“вушкі”) і мед. 
З круп’яних страв найпоширенішими були пшоняний куліш, пшоняна й гречана каші. Їли каші з 
салом, шкварками, а також з молоком. Подавали їх до столу звичайно на обід як другу страву. 
Першою обідньою стравою був неодмінно борщ, залежно від пори – скоромний, пісний, 
зелений або холодний. Заправляли борщ товченим здором із цибулею або часником. У пісний 
борщ додавали рибу та гриби (“губи”). Звичайний, т. зв. скоромний, борщ варили з м’ясом або 
на м’ясному наварі. Багато споживалося рослинної їжі, зокрема капусти, з якої готували 
страви, квасили посіченою або цілими головками, свіжих і солоних огірків, редьки, цибулі й 
часнику, квасолі, конопляного насіння тощо. У ХІХ столітті додалася картопля. Страви з неї – 
“юшка” (суп картопляний, затовчений здором з цибулею), “товченка” на сніданок, жаренка 
(смажена картопля), яку їли з солоними огірками на друге в обід. З крохмалю варили плодово-
ягідний і молочний киселі. На початку ХХ століття з тертої картоплі стали пекти деруни. У 
великій кількості вживали їстівні гриби. 
У М’ясниці борошняно-круп’яну й рослинну їжу доповнювали м’ясними стравами. Передусім 
використовувалися баранина й свинина. Готували різноманітні страви з м’яса свійської птиці, 
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віддаючи перевагу курям і качкам. Дуже поширеним харчовим продуктом було сало. Свинячу 
тушу, не розтинаючи, обкладали соломою, потім підпалювали солому і, повертаючи час від 
часу тушу з боку на бік та поливаючи її водою, вишкрібали шкуру ножами. Ця процедура 
тривала, поки підсмажувався верхній шар сала, про що свідчила чиста від щетини й 
підрум’янена шкурка. Вийнявши нутрощі й спустивши кров, знімали нутряне сало (“лій”). Далі з 
туші знімали пасами сало і, порізавши на шматки квадратної форми, солили та складали в 
бодні. Стегна й лопатки з м’ясом у морозну погоду підвішували в коморі до стіни чи стелі, 
решту м’яса різали й солили. (Коптити м’ясо не було заведено.) Із свинини виготовляли 
ковбаси – м’ясні, печінкові, кров’янки. Із свинячих ніг і голови, додаючи шматки м’яса, варили 
до свят холодне (“дрижку”). Баранину і яловичину їли звичайно вареними. З м’яса готували 
печеню -смаженину. 
Коров’яче молоко пили свіжим або кислим. З нього робили масло, сир і сметану. З молочних 
страв часто готували налисники й сирники. 
Улюбленими були риба й рибні страви, деякі з них вважалися за делікатес. З напоїв, залежно 
від сезону, вживали узвар, березовий сік, грушевий квас або сирівець тощо. 
Загалом для немовиччан був характерний триразовий режим харчування, лише в довгий 
літній день, приблизно о 17 годині додавався ще “полудень”. Господиня звичайно рано, ще 
вдосвіта вставала, розпалювала піч, готувала сніданок і обід. Вечеряли звичайно залишками 
від обіду. Рештки вчорашньої їжі згодовували худобі 

Промисли 

 
Окремою галуззю тваринництва на Поліссі було вівчарство, де протягом тривалого часу 

формувалися цікаві традиції.  Адже овець розводили з давніх-давен, оскільки вони 
забезпечували селян найнеобхіднішим: із шкір та вовни виготовляли одяг; м'ясо і молоко були 
цінними продуктами харчування; літування в кошарах на рільних площах сприяло 
удобрюванню грунту тощо. 

 Вівчарство в українському селянському господарстві узгоджувалось із усталеним 

напрямком і основними засадами культури господарювання. Хліборобські засади господарств 
на більшості території України і значною мірою ландшафт зумовлювали особливості 
випасання худоби в цілому і овець зокрема. Якщо для великої худоби були характерними 
вигінний, відгінний, а навіть змішаний типи (коли корів залишали у селі, а воли і коні 
стаціонарно літувались на відповідних пасовищах), то для овець побутувала відгінна форма 
випасання і лише у степовій зоні переважала вигінна. 
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Бджільництво належить до найдавніших занять українців. Про поширеність його свідчать 

збережені донині давні топоніми та гідроніми: Мединичі, Мединівка, Бортне, Бортники, Уборть 
тощо. Мед та віск завжди широко використовувалися як продукти харчування, а також 
служили оброком при зборі данини, були важливим предметом експорту до Західної Європи. 

Упродовж багатьох віків існування бджільництво пройшло кілька етапів розвитку, з яких 

дослідники виділяють три основні: дике (початкове, або земляне); бортне; вуликове. 
Бортництво - промисел, що існує на Поліссі ще з часів Київської Русі. Це одне з небагатьох 
ремесел, на яких вплив століть прогресу практично не позначився. Полягає він в утримуванні 
у видовбаних колодах диких роїв бджіл і отримання від цих комах дуже смачного, поживного і 
корисного меду, який називають лісовим. 
Вулики кріпили на більшій висоті, ніж нині (15-25 м) для того, щоб ведмедям та іншим ласим 
до медку істотам (людям в тому числі) тяжче було до нього добратись. Для захисту від 
ведмедів ставили палі, самостріли та інші пристрої. Дуже ефективним засобом була 
прив'язана поряд з вуликом колода. Ведмідь, що ліз на дерево до борті, натикався на колоду і 
намагався відштовхнути її лапою. Все це закінчувалося тим що розгніваний клишоногий 
відпускав стовбур дерева, щоб вхопити колоду двома лапами і падав донизу, на застромлені 
під деревом палі. За крадіжки меду бортники жорстоко карали. Подейкують, що "застуканих на 
гарячому" злодіїв примушували стрибати з дерева додолу. Дуже часто злодюги калічились, 
стрибаючи з дерева, або взагалі гинули. 
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Мисливство  Україні мало давні й міцні традиції. Питома вага цього заняття в господарській 

системі, розміри й способи мисливства склалися історично і залежали від багатьох факторів. 
Насамперед цьому сприяли природно-кліматичні та географічні умови: у лісах водилось 
чимало дичини — вовки, ведмеді, вепри, олені, борсуки, лисиці, зайці, куниці тощо, а також 
нині втрачені тури, дикі коні, зубри, лосі, різноманітне птаство — качки, гуси, куріпки, дрофи, у 
ріках — видри та бобри. Полювання переслідувало дві мети: вберегти господарство від 
шкідників, а також поповнити запаси харчування й сировини для домашнього виробництва в 
умовах натурального господарства. 

Рибальство для поліщуків було відоме віддавна. Це 
підтверджують археологічні знахідки — глиняні та кам'яні грузила для риболовних сітей, 
різноманітні гачки тощо, які належать до черняхівської культури (II—V ст.) та наступних епох 
(VI—IX ст.). Поширенню рибальства сприяла велика кількість рік та інших водоймищ, а також 
прадавня традиція використання риби у харчуванні. 
У період феодалізму вилов риби належав до панщизняних повинностей кріпаків. Крім того, у 
деяких районах України селяни зобов'язані були поставляти своїм поміщикам прядиво для 
риболовних снастей, підводи для транспортування риби. 

Гончарство — обробка глини та виготовлення різноманітного кухонного посуду, а також 

цегли, кахлів та іншої кераміки. Гончарні вироби на території України, що належали до 
трипільської культури, вже визначалися вишуканістю форм, цікавою озлобленістю. На 
ручному гончарному крузі, що з'явився тут у II ст. н.е., з використанням спеціальної 

обпалювальної печі — горна — виготовлялася основна маса керамічного посуду в Київській 

Русі, де гончарне ремесло досягло високого рівня. У XIV—XV ст. на Україні почали 
застосовувати досконаліший та продуктивніший ножний круг. 
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 Ковальство — обробка металів способом гарячого 
кування. На території України сформувалося ще у давньоруський період. З розвитком обробки 
металів у XV—XVI ст. від ковальства відокремилися більш вузькі спеціалізації по 

виготовленню голок, годинників, ювелірних виробів (золотарство), котрі зосередилися у 

містах. 
Вичинка шкіри волів та коней, з якої шили взуття, була відома на Україні під 

назвою чинбарство (на Західній Україні — гарбарство), вичинка шкіри овець для 

одержання овчини називалася кушнірством. У чинбарстві розрізнялося ще лимарство — 

вичинка шкіри-напівфабриката, так званої сириці, яка йшла на виготовлення збруї та інших 

господарських виробів. Разом із шевським ремеслом — пошиттям взуття, а 

також кожухарством та шапкарством вони складали групу традиційних шкіряних 

промислів і ремесел українців. 
Льон, коноплі, а також вовну здавна використовували як ткацьку сировину. Наприкінці XIX — 
на початку XX ст. домашнє ткацтво українців, незважаючи на розвиток фабричної 
промисловості, являло собою усталений комплекс технічних прийомів та знарядь праці, які 
склалися протягом століть. На початку XX ст. стали застосовувати й нетрадиційні види 
сировини: бавовняну та паперову пряжу, а в західних регіонах — металеву сріблясту нитку —

 сухозлітку. 
Теслярство — один із найбільш масових деревообробних промислів; зведення житлових та 

інших споруд, господарських будівель тощо. Зрубані дерева обтесували здебільшого вручну 
різного виду сокирами й розпилювали на колоди. Уздовж колод знизу долотами видовбували 
поздовжні пази, а по кінцях — зарубки. За допомогою простого, але ефективного знаряддя —

 драчки — колоди щільно з'єднували у зруб. 

Столярство — вид деревообробного промислу; виготовлення хатнього начиння — лав, 

ослонів, скринь, столів, табуреток та стільців, мисників, ліжок, а також віконних рам та рамок 
для вуликів, дерев'яних частин борін та плугів тощо. 

Плетіння — кустарний промисел по виготовленню господарсько-побутових та художніх 

виробів з різноманітної еластичної сировини. На Україні має багаті й давні традиції, особливо 
на Поліссі. Як сировину для плетіння використовували лозу, кору певних дерев, насамперед 

молодої липи (лико) та берези (береста, луб), верболоз, хвойну та дубову скіпку, коріння 

ялини, сосни тощо. Із дранки — тонких фанероподібних дощечок, які відщеплювали від 

товстих колод, ретельно обстругували і розпарювали у печі, гнули короби для сівби - сіяники. 
З вужчих і тонших смужок дранки, дуба, лика плели різноманітні кошелі та кошики. Останні 

часто робили із лози з корою (так зване сіре плетіння). Способом плетіння виконували стіни 

клунь, хлівів та кошар, живоплоти тощо. З лози та інших матеріалів плели рибальське 
знаряддя. 
Бондарство — вид деревообробного промислу, пов'язаний з виготовленням місткостей — 
бочок, діжок, барил, цебер тощо. Порівняно з теслярством та іншими деревообробними 
промислами бондарство на Україні поширилося пізніше, проте швидко набуло значного 
розвитку, особливо на Поліссі. 
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Займалися немовиччани і стельмаством — деревообробний промисел, пов'язаний з 

виготовленням транспортних засобів — возів і саней, а також коліс, полоззя, дуг тощо. Крім 
традиційного столярного інструмента, стельмахи широко користувалися вже згаданою 
коловороткою (звичайно при виготовленні округлих ступиць). Специфіка стельмаства 
полягала й у тому, що матеріал для гнуття ободів, дуг, полоззя заздалегідь розпарювали у 
спеціальному приміщенні — парні. Воно являло собою невелику зрубну землянку з 
подвійними засипаними піском стінами, піччю, над якою встановлювався чан з водою, 
димарем, а також отвором для виходу пари. Відомий був і давніший різновид парні: так звана 
суха парня — неглибока яма з вогнищем, що курилося, покрита дерном, зверху якого клали 
підібраний для гнуття матеріал. 
Назви урочищ Рудня, Гута, Буда, засвідчують поширення в минулому в Немовичах рудного, 
гутного, селітряного промислів. Проте особливо поширеним було добування поташу - лужної 
речовини (вуглекислого калію), яку одержували з деревини на спеціальних заводах “будах”. З 
лісохімічних промислів займалися смолокурінням. Смолу збирали, роблячи на стовбурах 
сосон ряди надрізів, або добували з соснових плах на “майдані” - “вибитій” вогнетривкою 
глиною ямі з отворами, у якій запалювали вогонь. Таким же способом добували дьоготь з 
корчів або кори берези чи бересту. Дьогтярство мало сезонний характер, ним займалися 

Плисаки 

Щовесни, колись по божественних для тутейших поліщуків, річках Горинь і Случ, які  
сполучали важкодоступні місцмини з «світом». І наші діди та прадіди кермували до Європи 
тисячі заготовлених з осені-зими плотів деревини. Все заради її продажу в розвинутих портах 
– Гданську, Кенігсбергу-Кролевці (сучасний Калінінград)1. Таким чином, шлях плисака з 
рівненського Полісся стелився водними дорогами Білорусі, Польщі та Литви. А в інші пори 
року туди ж відправлялися за сіллю, крупами та іншим добром. В Гданськ – жінці по хустку. 
 
Але особливо багато тутейших  людей було зайнято на поташних заводах, так званих будах. 
Найбільший поташний завод належав князеві Костянтину Острозькому. Шафарем його заводу 
був війт Степані Грін — багатий міщанин. У нього було 2200 кіп литовських грошей, перли, 
золоті ювелірні вироби, срібний посуд, дорогий одяг. Поташні буди купця Юнаса в 1565 році 
обслуговувало 700 підвід. У 1564 році луцький купець Батко Мисанович підписав контракт з 
війтом з Бережців на будівництво в лісах Степані поташної буди і забезпечення провіантом 
100 робітників. У Степані не вистачало візників, і шафарі поташних буд  в 1569 році підписали 
контракт з 13 візниками, котрі на 21 санках мали возити поташ із Степані в Устилуг, де його 
перевантажували на комяги. Візники з Володимира-Волинського діставали 1 копу 50 грошей 
від кожного перевезеного лашта. Незважаючи на інтенсивне виробництво поташу та руди, 
старанно слідкували за збереженням лісу. Існувало спеціальне законодавство проти 
браконьєрства та нищення лісів чи забруднення річок. Винних чекали суво¬рі покарання: 
шляхта та міщани платили грошові штрафи, залежних селян карали киями. За підпал лісу 
загрожувала смертна кара. 

Гміна 

Згідно “Историко-статистического описания церквей…”Н.И. Теодоровича у 1884 році у 
Немовичах було 147 дворів, 1187 були населення (а за даними довідника Барановича О. 
“Залюднення України перед Хмельниччиною”. Ч.1 Волинське воєводство. УНемовичах на 
1629 рік налічувалось 59 дворів). “Словник географічний королівства Польського, виданий у 
1902 році свідчить, що у селі налічується 239 обійсть, 1411 жителів. (З них 3 католики, 100 
євреїв), дерев’яна церква, школа./ Управління – гмінне. Немовицька гміна (адміністративно-
територіальна одиниця Польщі) об’єднувала 16 населення пунктів.; 
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фільварк Бердуша,село Доротичі,колонія-хутір Орловський,село Глушиця,колонія 
Язвінка,фільварк Юзефпол,колонія Яновка,село Карпиловка,село Карпиловська Рудня,село 
Катериновка,село Константиновка,село Немовицька Гута,Немовицька Рудня,село Немовичі-
гмина, хутір Ольшаниця, колонія Плоске, фільварк Перовка, хутір Пожога,фільварк Сарни, 
село Сарни,село Зносичі. 
Керували гміною голова і секретар. Пізніше всі питання вирішувала волость. Їй 
підпорядковувалось 6 сіл: с.Немовичі,с.Доротичі,с.Карпилівка,с.Катеринівка,с 
Зносичі,с.Сарни. 
Суддями були представники з кожного села. Городовий – на всі села. Управа волості 
знаходилась в нашому селі, навпроти церкви. 
Однокласне народне училище міністерства народної освіти в Немовичах відкрилось у 1877 
році. У 1884 році у ньому навчалось 45 хлопчиків і 5 дівчаток. Крім окремих предметів читався 
Закон Божий. Школа була поряд з управою волості. 

 
Церква Святої Мучениці Параскеви Сербської. Фото В. Савчина 
Перша церква була збудована у 1721 році, але не збереглася. У 1853 році знову збудували 
церкву, яка діє і по даний час. Крім церкви у селі діяв римо-католицький костел. Поряд було 
католицьке кладовище. Православне кладовище знаходилось за церквою, внизу. 
Нова церква була збудована на пожертвування селян і священика Василя Петровича 
Боровського.Псаломщиком був Аристарх Федорович Левицьки (з 1858року), пономарем – Іван 
Васильович Якимович (з 1843 р.).В П. Боровським – з 1868 року. Вперше відправа у церкві 
відбулась на свято Преподобної Параскеви Сербської. Тому і престольний Празник у СЕЛІ 
відмічається на це свято. За свідченням Боровика Олексія Хомича (1902р.н.) заклав її 
місцевий єврей (брат коваля Лейби), кузня якого стояла на Вигоні – зараз будинок Ковпака 
Івана Васильовича./Розвилка вулиці Радянської/ Пізніше цей майстер зірвався з дзвіниці і 
загинув. Саму ж церкву будували росіяни. 
Згодом священиком був Дубинський Василь.Церковним хором керував Шостацький. Хор 
співав слов’янською мовою, а на Великдень – українською. 
   Мені вдалося відшукати “Краєзнавчого Словника Волині і Волинського Полісся” авторства 
проф. О. Цинкаловського”. Книга ця —це неоціненої вартости історія нашої дорогої Волині, 
нашої рідної землі. Треба вірити, що вона стане настільною книгою кожного волинянина. У ній 
можна буде знайти своє село, місто чи хутір — усі рідні й знайомі місця, сповнені спогадів про 
дитягі та юні літа. До того ж на цю книжку посилаються усі історики, які пишуть про Волинь. 

Волость 

     У 2-му томі Словника,на 136-137 сторінках написано і про наше село Немовичі.  Отож 
навожу абзац з книги. 
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“Немовичі.Рівненський повіт, Немовицька волость.120 км. Від Рівного, над Случчю.В кінці 19-
го століття село з присілком мало 239 домів і 1411 жителів, деревляна церква з 1881 року, на 
місці старої. Невідомо ким і коли буда побудована, школа від 1834 року, волосне управління, 
фільварок, 2 доми, які належали до Мендена, а пізніше до поміщика Цялко- Кальчика-2942 
дес. /1911 рік/ За переписом цього ж року в с. Немовичі було 1820 жителів, волость, 
однокласна школа, 6 крамниць, водяний млин /1200 пудів річного перемолу. Згадка про село у 
1577 році, яке тоді належало до Степанського замку і платили за нього від 11 дим. до 8 дим на 
чверть вол., а в 1853 році Мартин Межинський платив з 16 дим 6 огород. В околиці Немович 
р. Случ. Пропливає кількома коритами, а навесні під час повені, розливається на ширину 
кількох кілометрів, затоплюючи широку долину.  В відлеглості 1 км. від села знайдено 17 
курганів, з них 6 було розкопано. /В. Антонович. Труди 11 археологічного з”їзду, 1901 р./” 
У другому томі „Історико-статистичний опис Волинської єпархії” М. Теодоровича під 
порядковим номером запису 536 є відомість про волосне село Немовичі, у якій сказано: 

“Село Немовичи при Случи, волости Немовичской, от  Житомира 250 верст, от 
Ровно 110 верст, от ближайшей почтовой станции Домбровицы 25 верст, от 
ближайшей железной дороги ст. Сарны 6 верст, от ближайших приходов с. Чудля 7 
верст и с. Зносичи 7 верст. /1верста = 1,0668км./ АлМаС/Приход 5кл. Церква во имя 
преподобной Параскеви. Построена в 1881 году на средства. Деревянная на 
каменном фундаменте. Утварью достаточна, копии метрические хранятся с 1840 
года, а исповедные ведомости с 1843 года. Опись церковного имущества 
составлена в 1868 году. 
Земли усадьбы с огородами в 3 дес./1десятина =1,0925га. /АлМаС/; пахоти 8 
десятин 1,526 сажен, сенокоса 24 дес. 868 сажен, под лесом 6 десятин./1 
сажен=2,1336м./АлМаС./  Пользуется землею  спокойно. На эту землю имеется 
проэкт от 1852 года 5 июля. Дровами на на отопление причет пользуется 
спокойно. Причет: 1 священик 300 рублей, псаломщик 50 рублей, пономарь 36 
рублей и просфитер 16 руб. Для священника дом церковный и хозяйственный 
заново  построен в 1886 году, для псаломщика дом составляет его собственность 
на церковной земле, а хозяйственные постройки частью церковные, а частью его 
собственные: для просфитера дома и хозяйственной постройки нет. 
 Есть волостное правление. Однокласное народное училище министерства 
народного просвещения, существует с 1877 года с жалованием учителя 330 
рублей, а законоучителю 100 руб.; учеников в 1884 году было 45 мальчиков и 5 
девочек. Крупный землевладелец Александр Евстафьевич Менгден. Деревень в 
приходе нет. Прихожан 1187, римско-католиков 3, евреев 100. Священник Василий 
Петрович Божовский /с 1868 г./, псаломщик Аристарх Феодорович Левицкий /с 1858 
г./ и пономарь Иван Васильевич Якимович /с 1843 г., а на службе с 1833 г./” 
Згідно “„Историко-статистического описания церквей и приходов Волынской епархии” 
Ровенський уєзд по своїй поверхні ділився на дві частини, з двох одна менша – південна, 
розташована на більш горбистій місцині званою “Волинню”, а друга – більша північна – вкрита 
лісами і болотами відома під іменем – “Полісся”. 
В громадському відношенні  Третій Благочинний округ Ровенського уєзду ділився на чотири 
стани; Немовичі входили до останнього за рахунком – четвертого стану, який мав квартиру 
станового пристава в . Домбровиці /Дубровиці/ і займав волості – Домбровицьку, Вирівську, 
Висоцьку, Любоковицьку і Немовицьку, а ближні сусідні села з Немовичами – Тинне і Зносичі 
відносились до  третього стану з  становим приставом у м. Березно. 
На час перепису  у Тинному було 86 дворів, православних 715 душ, римо-католиків 26, німців-
лютеранців 6, євреїв 50. До Тиненського приходу була приписана і Зносицька церква. На той 
час у Зносичах було 78 дворів, православних 608 душ, римо-католиків 18, євреїв 36 душ. 
Село Чудель входило у Вирівську волость і мало на час препису  146 дворів, православних 
1127 душ, римо-католиків 3 д., євреїв 7 сімей. 
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Назви урочищ Рудня, Гута, Буда, засвідчують поширення в минулому в Немовичах рудного, 
гутного, селітряного промислів. Проте особливо поширеним було добування поташу - лужної 
речовини (вуглекислого калію), яку одержували з деревини на спеціальних заводах “будах”. З 
лісохімічних промислів займалися смолокурінням. Смолу збирали, роблячи на стовбурах 
сосон ряди надрізів, або добували з соснових плах на “майдані” - “вибитій” вогнетривкою 
глиною ямі з отворами, у якій запалювали вогонь. Таким же способом добували дьоготь з 
корчів або кори берези чи бересту. Дьогтярство мало сезонний характер, ним займалися 

Транспорт 

Основними видами традиційного сухопутного транспорту надслучан були сани й вози з 
голоблями, розраховані на одну коняку з хомутно-сідельно-дужною запряжкою. На коня 
надівали “аброть” (вуздечку), до якої чіпляли “вожкі”. Кліщі хомута стягували тоненьким 
мотузком – “супонню”. До голобель чіпляли пропущений через сіделку повідок – 
“черезсідєльнік”. Панівним був тип порівняно невеликого воза з неглибоким півсферичним 
кузовом. Для транспортування сипких вантажів використовували безтарки (для зерна) і 
близькі до них будовою кузова грабарки (для землі). Колоди перевозили на “лю’шнях” – возах, 
що мали “передок”, з’єднаний за допомогою дошки-хрестовини із “задком”, для якого 
характерними були трохи довші люшні. 
Взимку селяни пересувалися на санях. Найпоширенішими були сани-оплини. Вони 
складалися з полозів, у які забивали дубові копили, сполучені в’язами. Щоб збільшити площу 
саней, по боках додавали “била” (жердини з двома поперечинами). Для зручності днище 
кузова встеляли гілками або дошками. Голоблі чіпляли до саней ремінною або мотузяною 
петлею – “завертнями”. Заможні селяни для урочистих виїздів використовували спеціальні 
сани – “возкі”. Вони мали зроблений з тонких дощок кузов з високою, іноді орнаментованою 
спинкою. 
Відомий був і стародавній вид важких саней – ґринджоли з напівзагнутими полозами-
копаницями. Ці сани використовували для транспортування колод. У новий час вони набули 
вигляду “подсанок”, які додавали до саней-оплинів, коли треба було перевозити колоди. 
Дуже поширеною була їзда верхи на конях. Селяни їздили на невеликі відстані охляп і лише 
колишні козаки користувалися різноманітними сідлами. 
У надслучанських селах звичним був водний транспорт. Вантажі перевозили на містких дубах, 
баркасах, байдаках та “чайках”, а також плотах. На “чайках” і човнах рибалили й плавали на 
невеликі відстані. Через Случ переправлялися здебільшого величезною чайкою. Усі водні 
засоби пересування – чайки, байдаки, дуби, човни, баркаси виготовляли місцеві майстри. 

Риси і традиції 

Загальноукраїнськими рисами характеризується святковість, а також календарна, трудова й 
сімейна обрядовість поліщуків. Під Різдво ватаги парубків і дівчат ходили по дворах 
колядувати – співати господарям дому величальних пісень, за що діставали символічну 
винагороду (ласощі, дрібні гроші тощо). На Різдво господарі ходили вітати один одного з 
святом, а в мо’лоді з цього дня починалися вечорниці. Під Новий рік молодь, дівчата й хлопці 
“щедрували”. Хлопці “водили козу”, яку вдавав парубок у вивернутому кожусі з дерев’яною 
маскою на лиці. “Козою” розігрувався ритуальний танець “вмирання” і “воскресіння”, що 
супроводився гуртовими співами величального змісту, зверненими до господарів дому. На 
знак подяки господарі за звичаєм клали в торбину “міхоноші” шматок сала, пиріг і давали 
дрібняки. Після вечері дівчата й парубки, зібравшись разом, ворожили. 
Вранці в перший день Нового року діти ходили по дворах “засівати”. Розкидаючи по долівці 
хати, наче сівач у полі, принесене в “кастюрці” (дуже малій торбинці) зерно й приказуючи “сію, 
сію, засіваю… сійся, родися всяка пашниця…”, бажали господарям доброго здоров’я й 
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щедрого майбутнього врожаю. Посипальників пригощали ласощами, обдаровували дрібними 
грішми тощо. 
На Масляну розважалися, “тягаючи колодки”. “Колодка” – це невелике поліно або палиця з 
мотузком. Нею спритні молодиці жартома прив’язували “колодку” до ноги парубка, який за 
віком мав би вже одружитися та все зволікав, перебираючи дівчатами. Той мав відкупитися 
могоричем чи грішми. З цього починалися гуляння з випивкою й закусками (здебільшого 
молочними, на які складалися). 
Як і по всій Україні, особливо урочисто святкували Великдень (“Паску”). У Вербну неділю 
освячували в церкві гілки верби, якими потім символічно шмагали всіх зустрічних у дворі, а 
коли виганяли в череду корів – останню з них. Майже всі люди йшли на великодню всеношну 
й несли всіляке їство для освячення. До Великодня готували якнайбільше страв: на столі під 
час “розговіння” конче мали бути пшеничні паски, крашанки, м’ясо, ковбаси, масло, сир тощо. 
На великодні гуляння, що відбувалися звичайно на цвинтарі, сходилося все село, 
спостерігаючи великодні ігри й танки молоді. Підлітки в цей день гралися крашанками 
“навбитки”. Спритні хлопчаки робили інколи підробні “смолянки”, висмоктуючи сире яйце й 
заповнюючи його середину смолою. Спійманих на шахрайстві суворо карали. До Великодня 
розмальовували також писанки, використовуючи поряд з фарбами віск. (На жаль, вони 
залишилися не дослідженими.) 
Через тиждень після Великодня поминали померлих. З великодніми пасками, крашанками, 
різними стравами люди йшли на мо’гилки і там, після прибирання могил, “похристосувавшись” 
зі своїми померлими родичами, сідали вулицею чи кутком, а то й усім селом і влаштовували 
тризну. 
Загалом померлих родичів, особливо батьків, всіляк ушановували. Випікаючи перепічки чи 
коржі, господиня ще гарячими розламувала їх і клала на підвіконня, вважаючи, що душі 
небіжчиків літають десь тут і живляться парою, що йде від цих шматочків. 
На Трійцю (Троїцька, або Зелена неділя), з якою були пов’язані численні народні повір’я, 
прикмети, магічні дії та гуляння, молодь “завівала вєнкі”, “проганяла русалок”. Забави й ігри з 
частуванням на Трійцю переносили звичайно за село на вигін чи узлісся. Дівчата прикрашали 
уподобану берізку або інше деревце стрічками й намистом, плели вінки, водили разом з 
парубками танки, співаючи: 
Праваділі русалачак, праваділі, 
Шоб яни да нас нє хаділі, 
Да нашага жітєчка нє ламілі, 
Да нашіх дєвачек не лавілі. 
У суботу напередодні Трійці двори й хати прикрашали “маєм” (клечанням) – молодими 
зеленими пагінками дерев або кущів, долівку встеляли лепехою, любистком, м’ятою. 
Господині в ці дні особливо оберігали своїх корів, бо було повір’я, буцімто відьми вночі 
приходять доїти їх і корови можуть утратити молоко. 
Напередодні Івана Купала дівчата й підлітки розпалювали вогнище з бадилля кропиви й 
стрибали через вогонь, жартували, співали. Існувало повір’я, що вночі проти Івана Купала 
зацвітає папороть, квітка якої має магічну силу. 
Святкували й інші народні календарні свята – Дмитра (“Митер”), Покрови тощо. Особливо 
шанованим було свято Миколая. 
Відзначали також завершення жнив. Закінчивши збирання врожаю на лану певного господаря, 
женці робили з колосся вінок або хрест і під спів обжинкових пісень оббризкували його 
горілкою та трохи випивали самі. Потім з піснями й танцями йшли до двору господаря, 
кликали його і вже разом несли вінок до церкви. Освяченого вінка батюшка вручав 
господареві. Усі разом тихою урочистою ходою поверталися до хати господаря, який частував 
гостей, при цьому неодмінно на стіл ставили пироги і лемішку. Після вечері дівчата 
розходилися, а одружені гуляли далі, співали й танцювали. Сюди могли приходити всі охочі, 
навіть незнайомі. 
Традиційна сімейна, зокрема весільна, обрядовість і звичаєвість поліщуків сарненщини за 
всіма ознаками – українська. Шлюб у їхньому розумінні мав велику соціальну престижність, і 
навпаки, довкола тих, хто вчасно не одружувався (дівчата в 16 – 18 років, парубки у 18 – 20), 
система звичаєвих норм створювала негативну атмосферу. 
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Парубки й дівчата знайомилися в теплу пору року переважно “на вулиці” (узвичаєне місце 
дозвілля сільської молоді просто неба), взимку – на вечорницях. Звичайно парубок і дівчина 
одружувалися після тривалого знайомства, за згодою і благословінням батьків, проте іноді на 
перепоні ставала майнова нерівність родин. Шлюбні партнери були з того ж самого або, 
зрідка, з сусіднього села. 
Основними складовими традиційної весільної обрядовості в поліщуків, як і в інших регіонах 
України, були сватання, оглядини і власне весілля. У ролі старостів-сватів виступали родичі 
парубка, іноді хрещений батько, близькі знайомі з поважних на селі людей. З паляницею й 
ціпками в руках старости йшли “висватати” дівчину. У разі згоди їх пригощали. Обмінявшись 
паляницями й погодивши справу з одруженням, старости поверталися додому. Засватана 
дівчина (у немовиччан наречену й нареченого називали здебільшого “молода” і “молодий”) 
обходила після цього своїх подруг і, кланяючись тричі в ноги їм та всім зустрічним і цілуючи їх, 
сповіщала цим, що вона виходить заміж. 
Подруги, зібравшись гуртом, приходили до двору молодої співати “змовних” пісень: 
Да змовленая Настячка, 
Да й перейді сєнци батькові, 
Да й падай свекорку вадіци 
З халоднай крініци: 
Сяя вадіца дарага, 
Дароже меду і віна, 
Щоб мая нявестка 

Піть падала 19. 

У середині ХІХ століття в печоглядинах брали участь батьки, а також одружені родичі й друзі 
як нареченої, так і нареченого. Зібравшись у призначений день і домовившись про все, що 
стосувалося весілля, вони розважалися й пригощалися, причому обов’язковою закускою було 
кришене сало, яке подавали на затулці до челюсті печі. 
Увечері напередодні вінчання молода влаштовувала “дєвішнік”, у якому, однак, брали участь 
не тільки її подруги, а й парубки, майбутні бояри нареченого. Сам молодий приходив з 
червоною стрічкою на шапці, наречена була з розпущеною косою й безліччю кольорових 
стрічок на голові. 
Весільна обрядовість у селян надслуччя,зокрема в селі Немовичі, відзначалася деякими 
архаїчними рисами, що не збереглися до другої половини ХІХ століття в центральних районах 
України. Серед передвесільних обрядів це стосується, зокрема, “продажі коси” нареченої – 
центральної обрядодії на дівич-вечорі. Брат нареченої або її найближчий неодружений родич, 
стоячи біля молодої з дерев’яною шаблею в руці, правив з нареченого викуп “за косу 
молодої”. Той удавав, що пробує оволодіти нареченою без викупу, за що діставав ляпанця 
шаблею і таки платив викуп. Цілий вечір молодь розважалася, співала й танцювала. Близько 
півночі мати запрошувала всіх до столу, подавала обрядову страву – смажену капусту, 
голосно примовляючи: “Їжте капусту! Після капусти не буде нічого”. Дружки і свахи при цьому 
співали обрядову пісню: 
Через сад гуска летіла, 
З перцем капуста кипіла; 
Баярі не відали 
Капусту обідали 
і т.д. 
Господиня з тією ж примовкою подавала до столу інші страви – галушки, яєшню тощо. До 
кожної з них дівчата співали обрядових пісень, у яких кепкували з бояр, що ті куштують 
недобру їжу. Певно ці пісні мали пережиткове побутування й відбивали змагання роду з 
родом у далекому минулому. 
З дальшим скороченням весільної обрядовості на зламі століть обряд продажу коси молодої 
трансформувався, ставши складовою безпосередньо весілля. 
У сарненських селян весілля відбувалося спочатку в хаті нареченої, а потім нареченого. Після 
вінчання урочистий почет з молодими приїжджав до батьків молодої, де збиралися увесь її 
рід, близькі й знайомі, нерідко – майже все село. Тут розгорталися основні весільні дії – посад 
молодого, розподіл короваю, виряджання нареченої до чоловіка. Під час “посаду” наречених 

http://www.haidamaka.org.ua/0168.html#prym
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спритний підліток (менший брат або сестра молодої), а якщо їх не було – найближчий родич, 
займав місце нареченого й правив з нього викуп “за косу”. Імітувалися торги, підліток усе 
накидав ціну, зрештою на тарілку лягала сума, на яку “торгівець” погоджувався, звільняючи 
місце. 
Весілля  супроводилося багатьма характерними для українського шлюбного ритуалу 
обрядодіями з магічним (на першу половину ХХ ст. часто вже невмотивованим) 
забарвленням. Дружки й світилки жбурляли, наприклад, “так, для годиться” на стіл до боярів 
кісточки від курячого м’яса. 
Центральним моментом весілля, як і по всій Україні, був поділ короваю. Його випікали у 
вигляді круглого буханця з пшеничного борошна найвищого ґатунку (“вальцованого”), 
прикрашали, уквітчували барвистим “вільцем”. Усі присутні на весіллі, а в першу чергу батьки 
й найближчі родичі, отримували піднесений на тарілці шматок короваю і, висловлюючи 
молодим свої побажання, обдаровували їх: хто телицею, вівцею, сувоями полотна чи сукна, а 
хто просто грішми. 
Поряд з величальними піснями на весіллі в поліщуків вирізнялися своєрідністю “гукалки” 
(кожний куплет у них закінчувався на високій ноті протяжним “гу…у…у…”). Їх співали дружки і 
світилки перед прощанням молодої з батьками й рідною хатою. Мінорні за змістом і 
звучанням, гукалки передавали тугу матері та її близьких по дівчині, з якою доводиться 
розлучатися, тривогу роду за її майбутню долю. Гукалки, очевидно, – один зі стародавніх 
жанрів весільних пісень східних слов’ян, що зберігся в цьому районі Полісся. Вони, як і поділ 
короваю, несуть на собі відбиток родових стосунків далекого минулого, коли дівчину видавали 
заміж усім родом. Можна гадати, що таким же відбитком минулого було у весіллі  і “заворотнє” 
– звичай, згідно з яким місцеві парубки, коли “весільний поїзд” виїздив з двору нареченої, 
зачиняли (іноді навіть зав’язували) ворота і правили з боярів викуп. Якщо наречений був з 
того села, що й молода, заворотнє обмежувалося могоричем. У разі, якщо дівчину брали в 
інше село, а парубки цих сіл не мирилися між собою, доходило й до конфліктів, зокрема коли 

правили непомірно великий викуп грішми 20. 

З наближенням весільного почту до двору нареченого підлітки робили перейму – впоперек 
дороги клали солому й запалювали її. Подекуди цей звичай мав назву “палити ступу”. 
Весільні чини у поліщуків надслуччя – загальноукраїнські: свати і свахи, бояри, дружки, 
світилки, приданки тощо. Весілля в них, як і взагалі в Україні, мало характер радісного 
багатоденного гучного свята, що супроводилося музикою, танцями, численними обрядовими 
піснями тощо. 
Дуже поширеним був у жителів Сарненщини звичай кумівства. При хрещенні дитини 
обов’язково “брали” кума й куму, які вважалися потім родичами по Хресту з відповідними 
стосунками між хрещеником і хрещеними. Народження дитини, з яким пов’язані також 
численні звичаї та обряди, сприймалося в сім’ї звичайно як радісна подія. Породіллю 
поспішали відвідати жінки – родички й близькі знайомі, приносячи пригощення й подарунки й 
висловлюючи побажання здоров’я матері, а також талану й щастя її дитині. Для гостей 
влаштовували веселе застілля, яке повторювалося після охрещення немовляти. Обрядовими 
атрибутами родин і хрестин були хліб (“пироги”) і каша та деякі інші страви. “Пироги” (паляніці) 
несли куми батькам хрещеників у день їхнього народження, що було приводом для веселої 
гостини. 
На день народження дитини її мати пекла пироги. Вибравши найбільший з них і поставивши 
його сторч на маківку голови, тягнула символічно дитину за вуха вгору, приказуючи, щоб у 
наступний рік вона виросла не менше, як на висоту пирога. Загалом для того часу були 
характерні багатодітні сім’ї. 
Поховальний обряд включав у себе голосіння по померлому, особливо щодо батьків, дітей та 
інших близьких родичів. 
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Творчість 

Яскрава й різнобарвна народна творчість наших прародичів. Населення краю відзначалося 
надзвичайною співучістю. Храмові й сімейні свята, будь-які інші урочистості чи навіть сходини 
гурту конче супроводив спів. Пісні були жанрово різноманітні (ліричні, календарно-обрядові, 
весільні тощо) – як спільні для всіх, так і окремо дівочі, парубочі тощо. Улюбленими піснями 
старих людей були “Ой горе тій чайці”, “Запрягайте, хлопці, коні, коні воронії, та й поїдем 
доганять літа молодії”. Парубки радо співали “Копав, копав криниченьку”, дівчата – “Ой у лузі 
калина стояла” та багато інших. На початку ХХ століття популярною стала “Галя”, 
поширилися також частівки й т. зв. жорстокі романси. Люди, що мали гарний голос і вміли 

добре співати, були особливо шанованими 21. 

Традиційними до другої половини ХІХ століття були танки (веснянки, русальні), а також 
індивідуальні танці: “тряпак” (гопак), “Ой кум кумі рад”, “Журавель” тощо. На межі століть під 
впливом міста з’явилися краков’як, полька, “карапет”, “страданія”, “нареченька”, “сербіянка”, 
бариня, чечітка, лезгінка. Майже всі танці за традицією супроводилися приспівками, 
наприклад, “Ой я тобі вже казала, кучерявий хлопче, шо до мене другий ходить, дороженьку 
топче” (“страданія”). В індивідуальних танках траплялися оригінальні танкові рухи, скажімо, 
стукання коліном об долівку (припадання на коліно) при танцюванні вприсядку. 
Виразними рисами характеризується ужиткове мистецтво селян. Багатством орнаментальних 
мотивів (“дерево життя”, “вазони”, “вершники”, “ружі”, “виноград”, “півники” тощо) відзначалася 
традиційна вишивка, якою прикрашали декоративні рушники, занавіски-божнички, сорочки та 
інші вироби. Переважали червоний (різних відтінків) і чорний кольори. Дерев’яні речі, дуги, 
спинки візків і особливо “обіконки” та віконниці прикрашали різьбленням з подальшим 
фарбуванням їх (темно-червоною, зеленою або блакитною) фарбами. 
Моральність, людяність населення в масі своїй була дуже високою. Старців обдаровували 
бодай скибкою чи окрайцем хліба. На вулицях села зустрічні неодмінно віталися, це 
стосувалося і незнайомих людей. Діти зверталися до батьків тільки на “Ви”. Дошлюбні 
сексуальні стосунки молоді вважалися за великий гріх, до цнотливості нареченої ставилися 
дуже вимогливо, хоча звичаю “комори” в другій половині ХІХ століття вже не зафіксовано. 
Розвинутою була демонологія. Згідно з  уявленнями поліщуків, довколишній світ населяють 
демонічні істоти – відьми, лісовики, домовики тощо. У хащах поблизу домівок ховаються 
“бабулі”, якими дорослі страхали дітей. У лісах і водоймах водяться русалки, що можуть 
своїми співами заманити до себе хлопця чи дівчину й залоскотати. Вважалося, що це вони 
толочать жита, посіяні поблизу лісу чи річки. Своєрідним було уявлення про “мару” (“маріщу”), 
яка нібито живе в болотах і нічної пори може позбиткуватися з самотньої людини. 
Найпоширеніші жіночі імена – Тетяна, Настя, Маріна, Галя, Проня, Явдоха, Мотря, чоловічі – 
Міхайла, Мікалай, Іван, Ляксей тощо. Деякі з них зберегли архаїчні форми: поряд з Михайло, 
Міша – Міхаль, поряд Ляксей (Олексій) – Льох. Заміжніх жінок у побутовому спілкуванні 
називали звичайно по імені чоловіка, додаючи суфікс “їх” (“іх”): Мікалай – Мікалаїха, Єсіп 
(Йосип) – Єсіпіха, Прокіп – Прокопіха, Хока – Хачіха тощо. 

Прізвиська 

На Поліссі з давніх давен,особливо в північній її частині широко розповсюджені клички 
/прізвиська/,які ідентифікують рід, від першозасновників,творців роду.Зокрема в селі Немовичі 
такі клички,як Лойники,Печкарові,Макарові,Жукові, Кратові,Приймакові, Наконечні і інші 
відображають приналежність селян до одного або іншого роду.Прізвища з часом через різні 
суспільні обставини можуть змінюватися, а клички роду залишаються незмінними. Дівчата 
вийшовши заміж, до імені нарікаються прізвиськом того роду та сім”ї, в яку вони 
прийшли;Макарчикові,Жукові,Кратові, Приймакові і таке інше. 
Поліщуки сарненщини - це аборигенне “руське” населення, не плутати з «російским, що 
внаслідок замкненості сільського життя в минулому й віддаленості від великих 
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адміністративно-політичних і промислових центрів, головних комунікаційних сполучень у 
новий час залишалося сталим у генетичному відношенні принаймні з часів Київської Русі. 
Вони стійко зберігали аж до початку ХХ століття “руську” самосвідомість. Перебуваючи на 
периферії і водночас перехресті формування східнослов’янських народів, вони називали себе 
“рускімі”. При цьому категорично відмежовувалися від росіян (“кацапів”, “москалів” – у їхній 
мові).  Українська свідомість, як і самоназва “українці”, остаточно утвердилася серед жителів 
півночі України в 20-ті роки ХХ століття з утворенням УРСР і посиленням у зв’язку з цим 
різноманітних контактів їх з населенням інших районів України, залученням до процесів 
консолідації української нації. 
В X столітті на цих  землях дреговичів виникло Туровське князівство, яке ввійшло до складу 
Київської Русі. По смерті Мстислава Великого в 1132 році єдність земель Київської Русі 
лишалась чисто номінальною. Землі, на яких виникло містечко Степань, стали пограниччям 
Волинської і Туровської земель. Процес розпаду Туровського князівства прискорився в другій 
половині XII столітті при синах Юрія Ярославича. Найсильнішим відламком Туровського 
князівства стало Пінське князівство, від якого, в свою чергу, в XIII столітті відділився уділ 
Дубровиця.  
 Дубровицький князь Олександр загинув у 1223 році в битві на Калці. Пінські та дубровицькі 
князі пробували розширити свої володіння за рахунок Волинських земель, використовуючи 
складне становище Романовичів. Особлива активізація їх діяльності припадає на 1228-1232 
роки, коли велася боротьба за спадщину луцького князя Мстислава Німого та його сина Івана. 
Тривала локалізація Поліського краю позначилася на формуванні його регіональної культури 
та її носіїв — своєрідної етнографічної групи — поліщуків. Етнографічна група Полісся відома 
з XIV ст., але під дещо іншими назвами — полісяни, підлісяни; з XV ст. з’являється вже 
сучасна назва «поліщуки». На первинному етапі її формування вона означала переважно 
міжетнічну спільність етнографічно близьких народів: українців, білорусів та литовців, 
об’єднаних однією державою — Великим князівством Литовським. 
Пізніше внаслідок різного спрямування історичного розвитку окремих земель Поліського краю 
відбулося розмежування його окремих етнографічних груп. Воно зафіксоване в різних 
етнонімах та крайнонімах. Так, білоруські поліщуки у білоруських районах Полісся (на 
Берестейщині, Підляшші, Чорній Русі) майже до XVII ст. називалися полісянами, нарівні з 
литвинами, русинами, поляками, білорусцями. На більш широкому етнонімічному рівні 
населення цих областей об’єднувалося назвою литвини в її державно-політичному, або, за 
тодішнім уявленням, «національному» значенні. Етнографічне виділення частини 
литвинського населення у поліщуки відбулося на зламі XVII—XVIII ст., оформившись у 
самоназви: 
 «Палещуки», «полищуки», «полещуки», нарешті — «поліщуки, "волиняни". 
Точно встановлено, саме ці люди поселились на березі Случа – “…люд слухняний і добрий 
при врівноваженому поводжені, але в глибині серця-гордий, довго пам’ятаючий правду і 
чекаючий на хвилю помсти поганим панам. Разом з тим волиняни (волини) вміють 
зворушливо виявляти вдячність за найменшу допомогу, або просто добре слово, покірно 
кланяючись і навіть падають до ніг”- писав Ю.Крашевський. 
Дрімучі ліси,осушені болота та непрохідні мочари, прозорі стави та чисті голубоокі озерця-
долини. Полісся-це космічна поганська колиска, басейн Прип”яті з притоками Горині і Случі, з 
його арійською чистотою коренів і древлянською нескаламученністю джерела з генетичним 
кодом волинян. 
Сам вигляд полішука, його поведінка говорять про те, що він ніхто інший, як тільки українець. 
Чорнобриву дівчину, карі шевченківські очі, широкоплечого парубка зустрінете ви в кожному 
селі. В неділю вистачить поглянути на дівчат, як вони йдуть до церкви. У вишиваних сорочках, 
з “пацьорками” (сережки) на грудях, з вплетеними у волосся різнокольоровими стрічками – 
вони живо нагадують галичанок. Те ж саме й із парубками. Майже кожний з них має вишиту 
сорочку, вишитого комірця і червону китайку. 
Полішук милується в своїй традиції, в старих обичаях і нерадо піддається новим впливам і 
течіям, бо знає, що вони можуть відірвати його від всього того, що він дістав у спадщині від 
своїх предків. Полішук взагалі то цікавий, проникливий, але до прибулої чужої людини завжди 
ставиться з недовір’ям. Він радо буде вас розпитувати: хто ви, звідкіль, куди, чого, але коли 
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ви поспитає те, як він називається і де його хата, не дасть вам належної відповіді. 
 
Полішук любить свою хату, але нерадо бачить у сусідстві прибулих чужих людей. Досить 
заговорити до нього чужою мовою, як він відразу буде поводитися перед вами натягнуто й 
нещиро. Хоч здебільша полішук не спроможний дати вам відповідь, коли ви його поспитаєте, 
хто він по національності. Відповість вам різно: раз вам скаже “руський”, другим разом 
“тутешній”, третім разом “православний” або “малорос”. Але коли той “руський” та ще й 
“православний” почне до нього говорити по-російськи, полішук відразу відчуває, що перед ним 
стоїть чужа людина. Недарма в селі Мисятичах, 25 км від Пінська, одного екс-матроса 
царської воєнної флоти, що намагався в селі говорити по-російськи, односельчани прозвали 
“приставом”. 
Звання це екс-матрос уважав для себе за найгіршу зневагу, чого, зрештою, було свідоме 
село. Чужу мову полішук завжди порівнює з різного роду жандармами, волосними 
секретарями, секвестраторами, які, крім лиха, більше нічого йому не давали. В глухих 
поліських селах на появу польського поліциста на вулиці полішуки похапцем хрестилися і 
ховалися в хатах, шепчучи молитви проти всякого нещастя. 
Унікальна своєрідність Полісся, зокрема його української частини, стала умовою формування 
локальних культурно-територіальних регіонів, хоча субетносами їх можна визначати дуже 
обережно.  
Але те, що вони стали, з одного боку, своєрідним консервантом давньої культури, а з іншого – 
питомими трансформаторами цього природного краю, сумнівів не викликає. 
Нині своєрідність окремих культурно-територіальних регіонів Українського Полісся втрачена 
повністю або частково через потужні міграційні чинники, зумовлені економічними та 
політичними факторами, які зривали корінну людність зі своїх земель, штовхали їх на Крайню 
Північ, Далекий Схід, в Казахстан чи в інші країни. Цьому сприяли і непродумані, інколи 
злочинні, меліоративні заходи – осушення боліт, невиправдане врегулювання річкових потоків 
тощо. Зміна ландшафту, зміна довкілля руйнували традиційний спосіб життя і 
господарювання та й саме ставлення до довкілля, яке на Поліссі зберігалося тисячоліттями. 
Не можна не згадати і найбільшу техногенну катастрофу ХХ ст., а може і всього останнього 
тисячоліття, – Чорнобильську катастрофу, яка зірвала з рідної землі нащадків давнього 
деревлянського племені. 
Саме поліщуки зберегли чимало архітипових українських рис: патріархальний склад великої 
сім’ї, передання спадщини по смерті батька старшому із синів. Хата, зберігаючи 
загальноукраїнські риси по схемі: хата-сіни, хата-комора, сіни-хата, зберігала архаїзм у 
побудові, тобто робилася з великих небілених колод, вкривалася дахом накатом, дуже часто 
опалювалася по-чорному. До речі, прекрасні зразки цієї культури, включаючи хату понад 500-
річної давності, зберегли в Музеї народної архітектури і побуту у Пирогово, що під Києвом. 
Зрозуміло, мова йде також і про особливості одягу, культури, фольклору. Не випадково, що 
саме на Поліссі, на Волинському Поліссі, було віднайдено аналоги давньоруських билин, які 
увійшли в історію культури по записах на Новгородській землі, але саме тут вони збереглись у 
своїй давньоукраїнській автентичності. Слід мати на увазі, що українці басейну Прип’яті не 
завжди називають себе поліщуками, а інколи вживають етноніми полісяни, підлісяни. 
Походження терміну етноніму поліщуки до цих пір є не до кінця з’ясованим. Але те, що це був 
нормативний термін, засвідчує існування численних прізвищ і прізвиськ серед сучасного 
населення України та й суміжних слов’янських земель, які мають корінь поліс, поліщ, тобто: 
поліщуки, полісяки, полісуни, полісяни та споріднені назви. 
 
Хоч селянин національно несвідомий, проте його українська душа проявляється скрізь і 
завжди в його житті.Такі моменти і ряд інших подібних найкраще говорять, хто є полішук і де 
шукати його національної душі й серця. Якраз тут треба дошукуватися джерел духовості 
полішука, і кожний чесний етнограф чи соціолог, політик чи журналіст, що побував у цій країні, 
мусив би погодитися з фактом, що полішук у своїй глибині душі є українець, а його земля – 
частиною України 
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Сорокові роки 

 
Як же жило наше село у тридцяті -сорокові роки минулого століття? 
Не таке вже й відстале було наше село, якщо в 1939 році сільський хор виступав в  
Ровно на “Шевченківських днях”. 
В тридцяті роки до самого початку війни в селі Немовичі активно працювала “Просвіта”, що 
розміщалася в хаті Мички Антона Мартиновича. Активними учасниками були: дяк 
Голубовський і дві його дочки, Батаревичі, Тарапан, Михнови, Тронько, Савчин О.С., Мичка 
І.А., Супрунові Трохим і Мих айло і звичайно освічений Ющик Петро. 
При “Просвіті” була невеличка бібліотека , працював гурток художньої самодіяльності. Під 
керівництвом дяка Голубовського ставили вистави:” Назар Стодоля” і “Наталку Полтавку” / 
Роль Наталки Полтавки виконувала Савчина Паланя Олексіївна/. 
Ось як Євген Петрович Ющик згадує той час: “…мабуть це було у 1939 році на урочистому 
зібранні в день народження Шевченка. 9 березня під час концерту, на п”ятому році мого 
життя, тато вперше виставив мене на сцену і прочитав короткий вірш: 
«Українець я маленький, 
Я люблю край рідненький. 
Вірний син я свого роду, 
Українського народу» 
До тепер пам”ятаю цей вірш. Часто мені нагадувала про цей виступ Стельмахова Варка, наша 
сусідка”… 
Про цей же день згадував Савчин Макар Олексійович, коли десятирічним співав “Реве та 
стогне Дніпр широкий…” 
Ось як з поліційного постерунку про цю подію доповідали до Волинського воєводства 
“Особливої уваги заслуговувала поведінка аудиторії, спричинена зростанням політичного 
виховання слухачів. На відміну від попередніх років, з першими словами “Заповіту”, що 
виконував малий хлопець, всі присутні в Немовицькому залі встали, а після закінчення пісні 
не було жодних аплодисментів (у польському документі зазначається, що “раніше багато 
менш свідомих осіб вважали цю пісню честю хору, а не як жалібним гімном”). Реакція 
аудиторії на виконання інших пунктів програми також була стихійною.” 
У Костопільському повіті наймасовіше урочистості відзначили у містечку Степань (500 
учасників), а в Сарненському – в селі Немовичі (250 осіб, у тому числі майже вся сільська 
молодь) [6, 340-342]. 
Церковні свята громада села святкувала у церкві, а світські культурні заходи, як то вистави, 
концерти,зібрання проводили в Ремізії, так називалось пожежне депо, що знаходилось на 
роздоріжжі Кашево-Гремяче, біля кам”яного хреста, що встановлений на честь звільнення 
села від татаро-монголів.. 
Федір Наконечний розшукав в своїх архівах збірник статей, матеріалів та документів, 
присвячених 90-річчю становлення “Просвіти” на Рівненщині під назвою “Державотворці”. В 
статті Раїси Тишкевич, яка називається “Сарненська “Просвіта”, написано таке. ” До “Просвіти” 
приєднувалась в основному молодь, але й були люди старшого віку. Так, у селі Немовичі 
члени осередку Товариства, заснованого в 1926 році, збирались у хаті Івана Антоновича 
Мички. Просвітяни читали газети, літературу, співали українських пісень. Активістами були 
Олексій Савчин, Іван Тарапан, Наум Яковець та інші. Література доставлялась з Галичини. Як 
згадує просвітянин Адам Крат, за участь у “Просвіті” польська влада відправляла в тюрму, в 
“Березу Картузьку”. А для того, щоб поставити п’єсу рідною мовою, за дозволом треба було 
їхати до міністра внутрішніх справ Польщі Пєрнацького. Одного разу на вечорі хлопчик читав 
вірша: 
“Бо хто мову забуває, того Бог карає, 
Чужі люди цураються, в хату не пускають.” 
А поляки стоять поза спинами і між собою говорять:”Дивись, що хлоп каже.” 
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“Просвіта” проводила різні політичні заходи проти польського гноблення. Звичайно влада не 
дрімала. При постерунку були поліцаї, які пильно стежили за настроями селян. Після 
підписання ”Пакту Рібентропа-Молотова” 23 липня 1939 року на Поліссі запахло війною. 
Для зміцнення тилу поляки розпочали терор проти активістів “Просвіти”. Невдовзі було 
заарештовано: 
Тарапан І.Ф., Мичка І.А.,Яковець Н.Д.,Савчин О.С., Ющик П.Є. і на початку вересня 39-го року 
Польська дифензива в Ровно винесла їм смертний вирок. Родичі активістів через адвокатів 
вирок оскаржили. Засуджених на смерть утримували в спецізоляторі “двуйки”/польське КДБ/. 
Поки апеляція “ходила” до Варшави і назад, вибухнула Друга світова війна. Польща рухнула, 
а 17 вересня 1939 року Червона Армія визволила Рівне. Смертників було звільнено… 
В Книзі “Пам”яті і Слави” згадуються наші земляки-немовичани, але чомусь наведені 
неправильні дані. Так на сторінці 208 сказано: 
Ющик П.Є. народився у 1908 році/правильно-1911р./. Учасник національно-визвольних 
змагань 1922-44 років/фактично 1930-1944роки/. Націоналістичний діяч під час 
полської,московської і німецької окупацій. Активний член формувань ОУН-УПА. 
ФактичноЮщик Петро у формуваннях ОУН-УПА участі не приймав, була на то постанова 
обласного проводу ОУН “Залишити для виховної роботи серед молоді села і району”. 
Закатований німецькими окупантами в Сарнах у 1944 році. 
-Тато добре розумів безвихідь свого становища і як розповідав мені у 2009 році Володимир 
Варламович /Пуркач/, він звернувся до його мами “Ганно. я знаю,що мені цю війну не 
пережити-німці , чи більшовики – все одно мене уб”ють, то краще вже нехай німці, може для 
сім”ї буде краще”- як у воду дивився- з гіркотою на серці констатує його син Євгеній. 
-Савчин О.С. народився у 1900 році. Учасник національно визвольних змагань 1941-55 років. 
Загинув у боротьбі з московськими окупантами, розстріляний у Рівненській тюрмі в 1945р. 
Фактично: Савчин О.С. участі у визвольних змаганнях участі не брав. Був членом “Просвіти” з 
1930 року і сільським головою під час німецької окупації. Розстріляний у Рівненській тюрмі в 
березні 1944 року. 
-Яковець Н.І. 1900 року народження. Учасник визвольних змагань 1941-45 років./правильно 
1930-44 рр./ Загинув у Рівненській тюрмі в березні 1944 року. 
“Наум був майстром “на всі руки” Він ремонтував годинники, до війни мав вітряну 
електростанцію і що найголовніше-користувався єдиним в селі радіоприймачем. Всю війну 
“ловив” Москву та Берлін і повідомлення розповсюджував за призначенням. Цей приймач у 44 
році ми, діти знайшли в діда Антона в сіні на вишках. З Вакулкою І.В. його включили, не 
розуміючи що до чого, а він взяв та й “захрипів-зашумів” так, що почув дід і нас вигнав, а радіо 
десь подів”- згадує Євгеній Ющик. 
Двоє з активних членів Немовицької “Просвіти”, стійких націоналістів: Тарапан І.Ф., Мичка І.А. 
пережили лихоліття війни і не були репресовані 
 

Невідомий «Золотий вересень» 

 

17 вересня 1939 року радянські війська на виконання секретної угоди, раніше підписаної 
між міністром закордонних справ СРСР Молотовим та міністром закордонних справ 
Ріббентропом, вступили на землі Польщі.  
Радянський Союз атакував кордони Польщі. Подія ця серед сучасних українців досі не має 
одностайного розуміння. Пам'ятаю, що починаючи з шкільної лави доводилися чути спочатку 
про «Золотий Вересень» – визвольний похід червоних полків, які хлібом і сіллю зустрічали 
селяни Західної України та Білорусі. 

Люди це майже відразу сприймали не як Україну, а як Росію, яка прийшла замість 

Польщі. 
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Оборона 

Правофлангова 60-та дивізія йшла вперед з боями. Лише до ранку 19 вересня 60-та сд 
досягла власне полоси оборони Сарненського Уру. Частинам дивізії довелося вести боротьбу 
з ДОТами противника вздовж правого берегу р. Случ. Лише через два дні боїв вдалось 
прорвати польську оборону на рубежі Тинне – Князівна. 21 вересня полки 60-ї сд вступили в 
Сарни. Проте ще до 25 вересня підрозділи з’єднання були зайняті очищенням території 
Сарненського УРу від невеликих польських груп, озброєння і боєприпасів.  
Ось як відбувались бої на цьому напрямку. 
Близько 7 години ранку  командир полку КОП «Сарни» (у зв’язку з вищевикладеними 
обставинами не відправки ешелонів з підрозділами полку до Львова  штаб полку залишався в 
Сарнах) підполковник Сулік отримав донесення про перехід кордонів Речі Посполитої 
радянськими військовими підрозділами. Так як зв’язку з вищим командуванням не було Сулік 
прийняв рішення підпорядкованими підрозділами зайняти лінію оборонних споруд 
Сарненського укріпленого району згідно з передвоєнними планами для відсічі агресору. 
Коли відновили зв’язок підполковник Сулік отримав наказ від Орлика - Рюккермана про 
відведення частин полку на захід і зайняття оборони на берегах Горині. Сулік зумів 
переконати генерала в правильності свого рішення – на Горині була лише водна перешкода, 
а на Случі – готова оборонна лінія. Незабаром в розпорядження КОП «Сарни» були 
направлені саперний батальйон і «Гродненська» група підполковника Чорного (батальйон 76-
го піхотного полку, фортечний батальйон «Осовець», запасний артилерійський дивізіон, 
укомплектований резервістами з Вільно під командуванням майора Черника), які на той час 
знаходились в еешелонах на лінії Лунінець-Рівне. 
Підрозділи фортечного батальйону отримали наказ вивантажитись з ешелонів у Сарнах і 
Немовичах та зайняти укріплення піддільниці «Чудель» і сектору «Тишиця» . Батальйони 
«Гродненської» групи отримали наказ зайняти оборону в укріпленнях піддільниці 
«Березне»,  та сектору «Поляни». Батальйони КОП «Рокитне» і «Березне» повинні були 
знаходитись в резерві та готовності до дій проти наступаючих радянських частин. 
Більшість з прикордонних пунктів встигли покинути місця дислокації, але деякі на ранок 17 
вересня залишились на місцях і вступили в бій з передовими частинами Червоної Армії. 
Одним з таких підрозділів був прикордонний пост, або як їх називали поляки „стражниця”, 
„Будки Сновидовичські” 3 роти батальйону «Рокитне» . На той час в стражниці залишалось 
лише 5 кадрових прикордонників (інші були передані до складу резервних частин, які 
формувались на базі частин КОП на Рівненщині) та до 20 новобранців з числа резервістів з 
Віленщини. Керівництво підрозділом здійснював плутонговий (командир взводу)  Кучма. 
Після нетривалого вогневого бою гарнізон застави відступив до Остки, а згодом до Рокитно. 
Опівдні 17 числа над казармами КОП у Рокитно з’явився  літак  P-11 який скинув наказ. 
Одинокий польський літак майже відразу після цього був атакований трьома радянськими 
винищувачами ( два І-153 і один І-16). У ході повітряного бою польський й пілот (за деякими 
даними підпоручик Станіслав Заторський з 113 винищувальної ескадри - аеродром 
Петліковиці, що поблизу Бучача) підбив дві „Чайки”, але згодом і сам був підбитий „Ішаком”. 
Льотчик загинув і був згодом похований в Сарнах. 
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Станіслав Заторський і літак РZL-11 
Слідом за польськими прикордонними  підрозділами до Рокитного підійшли підрозділи 60-ї сд. 
Увечері 17 вересня 18-й КОП покинув Рокитно і відступив до Страшова. 
Відразу після відходу поляків до Рокитно увійшли підроздіи Червоної Армії. Комендантом 
Рокитно був призначений старший помічник начальника відділення управління  19-го 
Олевського прикордонного загону старший лейтенант Алексо, який  до цього був првідником у 
підрозділів 60-ї сд. У якості гарнізону було залишено загін чисельністю 20 червоноармійців. 
Згодом на допомогу загону старшого лейтенанта Алексо прибув взвод маневреної групи з 
завданням очищення території від залишків польських підрозділів і відновлення лінії зв’язку 
Роктино-Остки-Сновидовичі. 
18 вересня роти батальйону КОП „Рокитно” відступали у західному напрямі, декого з 
відсталих поляків захопили в полон прикордонники Олевського прикордонного загону. 
Відступаючі поляки відбивались від насідаючої радянської кавалерії і розвід роти 60-ї 
сд.  Цікаво, що невеликі польські підрозділи, які знаходились в районі Кисоричі, Дерть, 
Рокитне радянські командири в своїх донесеннях у вищі штаби характеризували як значний, 
чисельністю до 500 шабель. 
Так, в донесеннях прикордонного відомства відмічалось: „По данным разведки частей РККА, в 
польской пограничной полосе, в районе сел Кисаричи, Дерть, Ракитино, оперирует польский 
кавалерийский отряд численностью 500 сабель. 18 сентября с. г. в 15.15 в районе Устье с 
двух польских самолетов, пролетевших на большой высоте, было сброшено восемь 
парашютистов, которые разошлись в разные стороны...” Втім, „загін у 500 шабель” проіснував 
не довго, вже 18 вересня в бою з червоноармійськими підрозділами загін втратив до половини 
особового складу, а інші розтворились у лісових масивах. 
Крім того зазначались випадки спроб організації підпільної і партизанської війни в тилах 
Червоної Армії. Так о 06.00 18 вересня в с. Дерть була обстріляна колона військових 
вантажівок. Через деякий час, через 5 км маршу вона знову була обстріляна в районі с. 
Карпилівка. Після короткого бою в полон було захоплено 18 польських вояків. В ході допиту і 
роботи серед місцевого населення було вияснено, що цей загін вів агітацію серед місцевого 
населення про супротив РСЧА, закликав створювати партизанські групи, базами яких повинні 
були стати будинки лісників і садиби місцевих поміщиків. 
Історії відомий і такий факт. 18 вересня 1939 року підпоручник Череховський з трьома 
польськими офіцерами, переодягнутими в цивільний одяг, з червоними пов'язками на 
рукавах, зайшли на територію польського військового госпіталю. Череховський оголосив себе 
«червоним комісаром» і зажадав негайного звільнення госпіталю обслуговуючим персоналом. 
Після відмови нападники відкрили вогонь по медперсоналу і хворим з револьверів. Нападники 
були затримані 21 вересня і 23 вересня за присудом військового трибуналу були розстріляні.  
Підрозділи  2- го батальйону КОП «Березно» 17 числа відходили з Борового, Балашівки і 
Мочулянки. 1,2 і 3 роти здійснили піший марш довжиною до 50 кілометрів, в місце збору в 
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с.Поляни . До полудня 19 вересня  три роти батальйону і окремі групи солдат з інших 
підрозділів зосередились у цьому населеному пункті , а згодом зайняли відведені позиції в 
секторі «Поляни». Перед сутінками командуванням батальйону були виставлені секрети на 
ближніх підступах до лінії оборони. На правому фланзі  2-го батальйону діяв ескадрон 
кавалерії КОП «Бистричі». 4-та рота батальйону поручика Душинського, яка дислокувалась 
перед початком війни у  Людвиполі до своїх не дійшла - на самому початку війни рота була 
оточена радянськими піхотинцями прямо в казармах Підпоручик Душинський і більшість 
солдат були взяті в полон. Лише деяким вдалося втікти (до 45 чол.) Ця група втікачів зуміла 
під час відступу знищити понтонний міст через Случ, а згодом обстріляла розвід дозор 87-ї сд, 
який рухався на танках Т-38. Допомогу у цьому вогневому бою втікачам надали кавалеристи 
„Бистрці” та відступаючі підрозділи з Мочулянки. 
У той же час  роти КОП „Давид-городок” встигли евакуювати більшість прикордонних постів, 
роти батальйону зайняли підготовлені позиції. Лише правофлангова 3 рота відійшла в 
напрямку на Столін. Протягом 17 і 18 вересня інші роти утримували позиції і вели бої з 
радянськими прикордонниками та малочисленими підрозділами ЧА з кількома танками. 
На правому фланзі полку ситуація була найбільш загрозлива. Був втрачений зв’язок з 3-м 
батальйоном КОП „Гоща”. Прикордонні пости „Сторожів”, „Кобили” та лівофлангова 1 рота 
„Халишівка” вже в перші години наступу були оточені і полонені радянськими підрозділами. 
Невдовзі, частинами 87-ї сд були роззброєні й інші підрозділи батальйону. Така ж доля 
спіткала підрозділи після нетривалого бою батальйону КОП «Острог». Все це привело до 
ослаблення правого крила полку «Сарни» яке зависло в порожнечі. Загрозла нависла і над 
усім угрупування КОП „Полісся” під орудою генерала Орлика – Рюккемана. Танки і 
бронеавтомобілі 36-ї тбр Шепетівської групи вже знаходились далеко на заході. 
Підполковник Сулік надіявся на допомогу і залучення до оборони району батальйону майора 
Яна Гараздовського (знаходився в районі села Антонівка поблизу Костополя), підрозділів 135-
го піхотного полку резерву з 2 дивізіоном 32-го полку легкої артилерії (знаходились в 
залізничних ешелонах в районі станції Малинськ) та 3-го піхотного полку (в районі Костополя 
та Решуцьк під Рівним). Однак зв’язок з ними встановити не вдалось. Ці підрозділи 
самостійним маршем згодом відійшли в напрямку на Тростянець – Колки – Маневичі). 
По полудню 18 вересня керівництво КОП перенесло свій штаб в Столін. Генерал Орлик-
Рюккеманн наказав підпорядкованим частинам зосередитись в районі Погост- Зарічне - 
Морочне - Кухітська-Воля (полк КОП «Сарни»), а інші передати під командування генерала 
Клеєберга, який очолив оперативну групу „Полісся”. 
18 вересня управління Українського фронту поставило Північній АГ завдання виходу в район 
Рожище - Горохів - Луцьк. Протягом дня війська 8-го стрілецького корпусу вийшли на рубіж 
Красниця-Погорільці, 44 сд увійшла до Дубно, 36 танкова бригада узяла Луцьк. 
15  стрілецький корпус своїми головними силами знаходився на рубежі Костопіль-Тучин (87 сд 
і Ядвиполь-Ясиничі-Велика Омеляна (45 сд). 60-та стрілецька дивізія надвечір вийшла на 
рубіж Мале Седлище - ліс на південному сході від Тинного - Чабель.  Прикордонники 19-го 
Олевського прикордонного загону, які в перші два дня наступу радянських військ 
супроводжували частини РСЧА, зокрема 60-ї сд, отримали наказ про повернення до місця 
дислокації своїх підрозділів. Сама ж 60-та стрілецька стала готуватись до боїв з укріпленнями 
в району Сарненського УРу. 
Активно діяла радянська авіація. Літаки діяли і як розвідники, і як зв’якові ( відновлювалась 
система управління між з’єднаннями та частинами, яка в перший день боїв була з 
незрозумілих причин втрачена) і як бомбардувальники. 
Один з найпотужніших бомбових ударів був нанесений по станціям  Немовичі і Сарни де саме 
в цей час здійснювалось вивантаження майна ф техніки фортечних батальйонів. Мало 
чисельні зенітки 51-го бронепоїзда та декілька зенітних кулеметів, які були встановлені 
поблизу станції відігнали радянські бомбардувальники, та було пізно - одна з бомб влучила в 
ешелон з боєприпасами. Внаслідок вибуху зайнялось ще декілька вагонів. 
Зважаючи на це підполковник Сулік переніс свій штаб із Сарн в бункер управління в Ладине і 
віддав наказ про встановлення зв’язку зі всіма підпорядкованими підрозділами та 
командуванням КОП. Зв'язок з ротами встановлений був вже до кінця дня 17 вересня, а з 
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командуванням КОП до кінця дня 18 вересня. 
Польські підрозділи облаштовувались у оборонних спорудах УРу. 
Район «Тракт» сектору «Сомино» зайняв взвод підпоручика Станіслава Лукашевича (згодом 
прийняв від капітана Никштого командування 1-ю ротою).  У першу чергу на цій ділянці було 
обладнано протитанкову оборону на шляху Клесів-Рудня Карпилівська- Сарни. Були 
встановлені протитанкові перепони з дерев'яних балок, загородження з колючого дроту. У 
бункерах встановлено єдину протитанкову гармату, кулемети, створені значні запаси 
боєприпасів і води. Висланий Лукашевичем дозор в напрямку на Клесів назад не повернувся. 
До вечора 18 вересня з амуніційних бункерів з району Страшова вузькоколійкою було 
доставлено боєприпаси. Прибула і невелика підмога – залишки підрозділу „Стрільця” з 
Рокитного. 
Позиції сектору „Тинне” стала займати 4-та кулеметна рота під командуванням Еміля 
Маркевича. Ця рота, як і увесь фортечний батальйон вранці 17 вересня вантажились у вагони 
для відправки у напрямку Львова. Біля 10.30 станція Немовичі, де стояв ешелон була 
обстріляна радянськими винищувачами, а вже біля 11.00 на станцію прбув квартирмейстер 
батальйону «Сарни» капітан Пашковський з наказом на розвантаження ешелону і повернення 
в свій район із завданням оборони сектора «Тинне». Біля 13.00 капітан Маркевич прибув з 
передовим загоном до казарм  в Зносичах, а близько 14 30 прибули перші транспорти, які 
відразу ж були обстріляні з кулеметів радянськими літаками. Вже о 16.00 рота вийшла на 
рубіж оборонних споруд. Офіцери і солдати роти були шоковані побаченим – бункери, інші 
бойові та забезпечуючі споруди були.... закриті на замки. Майстри та керівництво Управління 
будівельних робіт №13, які повинні були закінчити роботи (встановлення систем вентиляції, 
бронековпаків) повтікали. Поки командування роти шукало спосіб відкрити споруди солдати 
зайняли польові позиції. Коли ж споруди врешті решт були відкриті, то виявилось, що вони до 
бою в повному обсязі не готові -були відсутні бронеелементи амбразур для фіксації кулемета 
на лафеті. Не було і технічної документації, яка виявилось – була знищена. Не маючи іншого 
виходу капітан Маркевчч наказав демонтувати кульові яблука кулеметних амбразур що 
привело до ущільнення бронеелементів, а також погіршення умов оборони, так як темні 
отвори амбразур сталі видно з далекої відстані. Були вислані патрульні групи. Одна у напрямі 
Тинне-Бердуха-Чабель із завданням виявлення противника, а за його відсутності залишитись 
у Чабелі і вести спостереження за дорогами Лепань-Ясногірка-Слобідка Селішевська. Друга 
рушила у напрямку  села Кам'яне із завданням розвідати напрям Кам'яне - Слобідка 
Селішевська. У разі відсутності ворога залишитися в Слобідці Селішевській із завданням 
спостереження за напрямом Віри-Ясногірка-Чабель. До вечора групи вийшли на вихідні 
позиції не виявивши ні противника, ні своїх прикордонників. Надвечір до сектору „Тинне” з 
Немовичей прибули вантажівки з амуніцією, телефоними апартами,  гранатами. Ще одним 
завданням, яке ставилось перед гарнізоном „Тинне” було підрив бетонного мосту через Случ 
(якнайкраще підходив для переправи танків), але вибух ешелону з боєприпасами на станції 
Сарни внаслідок нальоту радянської авіації першкодив виконанню цього завдання – необхідна 
вибухівка не була доставлена. Дві спроби підірвати міст наявними запасами успіхом не 
увінчались, як і третя, здійснена вночі на 18 вересня – ручні гранати завдати шкоду бетонній 
громаді мосту не змогли. На кінець 18 вересня командування полку КОП „Сарни” отримало від 
розвідки дані про просування радянських підрозділів на напрямку Остки-Сарни і наявність 
танків в районі Борове перед фронтом 4 роти. За відсутності в роті протитанкових гармат 
було вирішено негано передислокувати 2 протитанкові гармати з роти «Тишиця». Проте 
гармати до місця призначення не прибули. Згодом виявилось, що у ніч з 18 на 19 вересня 
підофіцер, який супроводжуючий гармати сплутав дороги і замість Тинного потрапив в 
Немовичі. Капітан Маркевич негайно вислав патруль, який повинен був доставити гармати на 
позиції. Близько 15.00 19 вересня рота капітана Маркевича була піднята по бойовій тривозі і 
приготувалась для відбиття ворожого наступу. 
Біля 19.00 виявилось, що 4-й взвод підпоручника Максима самостійно, без наказу залишив 
укріплянн району „Бердуха”, який знаходився за Случчю і перекривав стик міст батальйонами 
КОП „Сарни” і „Малинськ”. Завдяки своєчасній реакції керівництва сектора «Тинне» і 
підпоручика резерву Болбота взвод був повернений на свої позиції. Район «Бердуха» 
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розташований на східному березі Случі залишився практично відрізаний від основних сил 
роти. Два бункери району що знаходяться на лівому березі - бункер №5 і №6 ( для 
артилерійського спостерігача) залишилися включеними в систему оборони сектора «Тинне» і 
підпорядковані підпоручикові Болболту. 
Невиясненою залишилася ситуація на ділянці роти «Тишиця» з батальйону «Малинськ». 
Спроби встановити зв'язок з цією ротою не увінчалися успіхом ні зі сторони 4-ї кулеметної 
роти, ні командування полку КОП „Сарни”. Послана взводом з Тинного розвідувальна група 
виявила, що підрозділів на головній позиції не має; об’єкти над Случчю, навпроти Князівки 
відкриті і порожні. Таким чином сектор «Тишиця» у момент підходу радянських сил залишався 
практично незайнятим, що давало противнику змогу виходу на фланги і  в тили лінії 
укріплень.  Залишені спостерігачі, ні піхоту, а тим більше танки зупинити б не змогли. 
Сектор «Поляни», який був довірений фортечному батальйону „Осовець” під командуванням 
майора Корпала Транспорт, в якому знаходився батальйон прибув в Сарни вранці 17 
вересня. Повинен був слідувати на південь, в напрямку Львова. Близько 16.00 прибув на 
станцію Малинськ, де командир батальйону отримав телефонограму від підполковника Суліка 
про пере підпорядкування командуванню полку КОП „Сарни”. Після встановлення зв’язку з 
командиром батальйону КОП „Березне” майором Фраковським майор Корпал дав команду 
про вивантаження з вагонів в районі станції Малинськ  і поставив завдяннм роам батальйону 
на зайняття сектору «Поляни». В розпорядження майора Корпала також поступали 2-й 
батальйон КОП „Березне”, кавалерійський ескадрон „Бистричі” та протитанкова рота (без двох 
взводів) 135-го піхотного полку резерву. 
Після пішого маршу на ранок 18 вересня батальйон „Осовець” заняв лінію оброни, налагодив 
зв’язок з сусідами, а невдовзі отримав інформацію про зайняття підрозділами 87-ї стрілецької 
дивізії ЧА містечка Березне і про рух радянських колон в напрямку Костополя. У не докінця 
обладнаних оборнних укріпленнях сектору «Поляни» хоча й не було проблем зі зв’язком, які в 
„Тишиці”, проте не вистачало кулеметних лафетів (їх замінили ящиками і мішками з піском) , 
як і в інших секторах були проблеми з озброєнням та боєприпасами. Про наближення ворога 
пртягом дня нагадували групи солдатів з 2- го батальйону КОП «Березне», які відходили з 
лінії кордону через позиції укріплень. 
Тривогу викликала відсутність сусідів - угрупування підполковника Чорного (близько двох рот 
піхоти), але 18 числа транспорт знаходився ще на станції Моквин. Затримувались на підході і 
маршовий батальйон 76 піхотного полку (76 polk piechoty) і дивізіон артилерії майора 
Стефана Черника, який увечері 19 числа тільки прибув на станцію Сарни. 
За кілька хвилин по півночі 19 вересня передовий дозор 4-ї кулеметної роти, який знаходився 
в районі села Чабель був обстріляний радянським підрозділом і відійшов в напрямку на 
Бердуху. З району Чабеля чувся гуркіт танкових двигунів. Вже біля другої години ночі передові 
радянські підрозділи вийшли до району „Бердуха”. Поступово сила вогню то зростала, то 
посилювалася. В цей час виникли проблеми із зв'язком ( підтримувався через район «Тинне») 
з керівництвом сектора. 
У цей же час з південного напряму був обстріляний правофланговий бункер району «Тинне». 
(бункер №5 «Wyciag»). Дозор, висланий у цьому напрямку првернувся через пів години і 
доповів про перехід противника на лівий берег Случі. Біля  04.00 несподівано почалася 
стрілянина в тилу сектора «Тинне», посланий для розвідки ситуації патруль з тилових 
бункерів району знайшов тіла двох польських солдатів і одного радянського.  Згодом, коли до 
бункеру пробрався підофіцер, раніше висланий за протитанковими гарматами до 
Немовичів,  ситуація прояснилась. Розрахунки гармат в темноті зіткнулися з розвідувальною 
групою червоних, яка й обстрілювала дот №5.  
На світанку з противником, який форсував канал в районі Кам’яного в бій вступив третій взвод 
району „Тинне”. 
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Т-26 атакує за підтримки піхоти 
О 4.00 2-й батальйон (майор Єрестов) 224 сп 60-ї сд, пітриманий ротою танків здійснив 
спробу з ходу прорвати оборону поляків в районі оборони „Бердуха” .Одночасно розпочався 
наступ підроздів дивізії в напрямі на Немовичі і лісу, що знаходився південніше. Біля 07.00 до 
роти того ж 2-го батальйну 224-го сп після артилерійсько - мінометного нальоту ( вогонь вели 
до двох дивізіонів) знову пішли в наступ. Зі сторони дороги на Чабель атаку піхоти підтримали 
вогнем три радянські танки. Коли радянська піхота наблизилася до бункерів на 1000 -1200 
метрів ДОТи „Бердухи” відкрили ураганний вогонь з кулеметів. Піхота залягла. Знову до 
справи взялась артилерія. Дивізіони Мартинова і Пікірідзе прямим наведенням розпочали 
вогонь по бронековпакам і амбразурам бункерів. Вогонь був настільки інтенсивним і сильним, 
що навіть за відсутності прямих попадань паралізовував вогонь бункерів. Польські 
кулеметники раз у раз вимушені були припиняти вогонь і ховатись за бетонними стінами 
ДОТів. 
У перші хвилини наступу радянських підрозділів до полонк потрапив поручник Максим, який 
напередодні  здійснював ровідку в районі ДОТу №2 "Wyciag". Радянська піхота, під покровом 
туману оточила фільварок Бердуха і вийшла впритул до оборонних споруд.У цій ситуації 
капітан Маркевич наказав командиру артилерійського взводу поручику Пиклекевичу відкрити 
вогонь по танкам із гармат традітора (артилерійського ДОТу) №2 "Ogien" району Кам’яне. 
Проте артилеристи не мали змоги навіть спостерігати за противником, а про виедення гармат 
за межі оборонної споруди і зайняття вогневих позицій на відкритій місцевості і мови бути не 
могло – радянські танки, піхота і артилерія відразу б їх подавили вогнем. Пиклекевич доповів 
про це капітану Маркевичу і запевнив, що як тільки радянські війська з’являться в секторі 
вонгю, він буде відкритий.  Таким чином район "Бердуха" фактично залишився поза зоною 
вогняного покриття знарядь традітора "Ogien", а традіатор району „Богуші” сектору „Тинне”, як 
повідомлялось вище зайнятий до початку радянського наступу так і не був. 
Використовуючи цю ситуацію, до полудня  19 вересня радянська піхота під прикриттям 
артилерійсько-мінометного вогню впритул наблизилась до ДОТів району "Бердуха". Два інші 
батальйони 224-го сп 60-ї сд зі східного берегу каналу Кам'яного вели вогонь по 
позиціям  району „Тинне”, а танки на узліссі вели вогонь по позицям третього взводу. На 
ділянках районів "Лачників" і "Кам’яне" дійшло тільки до невеликої перестрілки. 
Поки в районі „Бердухи” йшов бій поляки підтягували сили для подальшої  оборони. Вранці 
вранці 19 вересня підрозділи фортечних батальйонів"Сарни" і "Малинськ" зайняли лінії 
укріплень в вели розвідку передпілля. На ділянці роти „Тишиця” також були зайняті бункери, 
щоправда склад гарнізонів ДОТів і інших споруд був доволі малочисленним. З підходом 
радянської піхоти поляки роти „Тишиця” обстріляли передові підрозділи з кулеметів і гвинтівок 
і відразу покинули укріплення, відступивши в напрямку на Малинськ. 

Червона окупація 
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1вересня 1939 р. нападом Адольфа Гітлера на Польщу розпочалася Друга світова війна. Вже 
17 вересня у війну на боці фашистської Німеччини вступив СРСР. Сил боротися одразу з 
двома наддержавами Польща, звісно, не мала. Країну було окуповано і згідно з таємним 
протоколом до пакту Молотова—Ріббентропа поділено між переможцями. Так угода між 
Сталіним і Гітлером дозволила нарешті приєднати до Росії західноукраїнські землі (решта 
України була під совєтами ще з 1918–1920 рр.), після чого жителі цих теренів дістали 
можливість відчути на собі все "щастя" життя у Країні Рад. 
 
Радянський уряд не може байдуже ставитися до того, що єдинокровні українці і білоруси, які 
мешкають на території Польщі, покинуті напризволяще, залишалися беззахисними”, — так 
пояснював появу радянських військ у тодішній Східній Польщі нарком Молотов. Утім, як 
стверджують сучасні історики, західна Україна дісталася Радянському Союзу згідно з таємними 
домовленостями пакту Молотова-Ріббентропа про розподіл Східної Європи. 
У радянській історії той місяць назвали “золотим вереснем”.  
 
Фактично 17 вересня почася «західний похід д Червоної армії». По суті, події, які у шкільних 
підручниках більшість українців вивчали як возз’єднання українських земель в одній державі, 
були окупацією української території іншою державою — Радянським Союзом. Навіть в 
умовах відмови від залишків тоталітаризму оцінка тих подій не є достатньо чіткою. Існує 
колізія, як називати події 17 вересня 1939 року. Поляки називають їх не інакше, як анексією. У 
радянській історіографії  — пригадуємо про возз’єднання українських земель. Теперішні історики 
вживають вислів «західний похід Червоної армії». 
Суспільство Західної України у той час було традиційним, селянським, і багатонаціональним 
.Територію, до якої входили Полісся, Волинь, Східна Галичина, Хотинщина, населяли 9,5 млн. 
населення, з яких 6,5 млн. були українці. Ще 2,5 млн. були поляками-переселенцями, колоністи, і 
1,5 млн. — корінні поляки. Близько 970 тисяч — євреї. Також були німці, чехи, вірмени.  Звичайно, 
різними національностями, прихід Червоної армії розцінювався по-різному. 
Було приєднано чотири області — Станіславську, Львівську, Тернопільську і Волинську, пізніше 
зробили ще Дрогобицьку область. 
Величезна армійська система включала український та білоруський фронти. Дуже швидко 
захопили кордон, бо прикордонні загони були дуже малочисельними, тож опору майже не було. На 
загал — народ був спантеличений. Тоді такої інформації, як тепер є в інтернеті, не існувало. А 
пропаганда була поставлена на дуже широку ногу. Роздавали мільйони листівок, де наголошували 
на боротьбі простого народу проти польських панів. Підміна понять була дуже масштабною: 
простий народ вірив, що як говориться, так і робиться. 
Агітаційний апарат так подавав ці події, що простий народ вітав Червону армію. Особливо — 
єврейська молодь. Про це знімалося кіно, і ці фільми показувалися — «на ура». По-друге, 
радянська влада зібрала збіжжя і роздала селянам. Звичайно, навесні все це сказали повернути 
державі. Жодних грошей не повертали. Це ніде не афішувалося. 
Війська рушили на Західну Україну о п’ятій ранку згідно з Пактом Молотова-Рібентроппа, який був 
підписаний 23 серпня. Він розподіляв сфери впливу у Європі, а фактично, йшлося про четвертий 
поділ Польщі. 
Люди не вірили, що таке можливо. Адже приходили вже не одні окупанти, та тільки тут  були 
порушені класичні устої суспільства. Раніше при зміні ладу замінювалися чиновники, ну і все. Тут 
же всі верстви суспільства підлягали виселенню повністю. 
Була система, яка охоплювала державний апарат по тодішній структурі . — воєводство-повіт-
волость-село — повністю. Нова система була організована дуже швидко. 
Наприкінці вересня 1939 року моментально були створені селянські комітети, куди увійшли 
найбідніші селяни і робітники, які склали списки «куркульських елементів». Ще у жовтні 1939 року 
були проведені вибори у Народні збори. Був наголос на соціальне протистояння, ненависть 
українського селянства до польського панства. 
У містечках і селах було до ста різних організацій. Кожен ґазда, який поважав себе, належав до 
якоїсь із них, «крім дідів, драпів та пияків». Всі організації потрапили під контрреволюційну 
діяльність, навіть — Комуністична партія Західної України. Всі громадські організації були 

заборонені.Не стало і «Просвіти». З перших днів свого панування радянська влада складала 
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списки "ненадійного", "ворожого" елементу. Досить часто безглуздого доносу було достатньо 

для знищення людини.  
10 лютого 1940 року пройшла перша хвиля терору. Біля 100 тисяч найвідоміших людей було 
винищено. Починаючи від князів, поміщиків, офіцерських чинів, службовців до священиків, 
архієреїв та всього духовенства. Українську інтелігенцію повністю винищили. 
У селах були створені господарства — радгоспи, а тим часом 12-13 квітня — пройшла друга хвиля 
депортації. Знову — 100 тисяч населення. Їх не брали у тюрми. Ми бачимо по списках, що тюрми 
вміщували — до 26 тисяч людей, але в’язнів було удвічі більше, тобто 60 тисяч людей перейшли 
через в’язниці. Ще більше — це через так званий суд «трійок». Третя хвиля депортації  — 
включала біженців із Польщі, переважно євреїв, четверта хвиля депортації — відбулася за указом 
Сталіна 14 травня 1940 року. Вагони переселенців у дорозі бомбили німецькі літаки. Все 
змішалося. 
Таке було у кожному повітовому містечку нашої Галичини. Ми пам’ятаємо Дем’янів Лаз, коли 
розстрілювали звичайних людей без суду. Сталінський режим заклав основи, як можна повністю 
розгромити суспільство. 
Але чотири етапи депортації показали людям, що може радянська влада. 
Звичайно, перший раз завойовників зустрічали навіть із квітами. Але наступного разу їх уже ніхто 
не зустрічав. Селяни, як вірили, що радянська влада — то влада робітників і селян, які думали, що 
невже українці із українцями не порозуміються, переконалися, що ні. Тому ми знаємо, що 
вересень 1939 року — це «кривавий» вересень, який переорав усю політичну та економічну 
систему. 
«Золотий вересень» — поняття зі шкільної програми 1960-90-их років. Події вересня 1939 року 
називали «возз’єднанням земель України у складі Радянської України», святкували і відзначали на 
державному рівні. Натомість про депортації до Сибіру, репресії, Дем’янів лаз, ніхто не згадував. 
«Золотий вересень» — поняття, про яке вчили у школі всі 50-40-річні українці. Багато хто із них не 
хоче прощатися із гарною концепцією возз’єднання — так само, як нелегко було знести пам’ятник 
Леніну у центрі столиці України, Києві. 
«Золотий вересень» міг залишатися таким в очах українців Київщини, Наддніпров’я та Донбасу. 
Однак для західних українці — жителів Волині, Поділля та,— «золотий вересень» завжди 
залишався «кривавим вереснем». Події вересня 1939 року виявилися кривавим терором, а з точки 
зору Польщі — міжнародним злочином, анексією території іншої держави.  Істина не змінюється, 
залежно від того, хто її озвучує. Історична правда — ж у кожного своя. Чи не в тому горезвісна 
відчуженість «западенців» від східняків, яка на ділі виявляється бажанням зберегти від знищення 
свою історичну правду.  

Позитив 

Заради справедливості скажемо, що, безперечно, на початку "радянізації" (1939–1941 рр.) 
Західної України не можна не завважити очевидного позитиву — нарешті відбулося 
об'єднання українських земель в одній державі. Серед подальших зрушень — 
індустріалізація, розвиток промисловості регіону (у минулому лише аграрно-сировинного 
придатка Польщі), українізація освіти, збільшення числа українських шкіл і вишів, завезення зі 
східних областей України літератури українською мовою.   
Ще один «плюс» радянської влади – те, що вона почала безкоштовно навчати і лікувати. Адже за 
поляків усі клініки були страшенно дорогі, легше було померти. А «за совітів» зуби стало можливо 
пломбувати безкоштовно, та й дітей народжувати – теж. 
Стала доступною вища освіта. Українців допустили до керування в місцевих органах влади, 
бібліотеках, школах. Селяни, які раніше були батраками й прислугою, приїжджали вчитися в місто. 
«Совіти» навіть дозволяли ходити у вишиванках, національних строях. Вони відкрили багато 
українських шкіл, де всі предмети викладалися українською мовою. У вишах теж навчали рідною 
мовою й частково — російською. А в російських і польських школах українська мова стала 
обов’язковим предметом. 
Варто згадати й про те,що більшовики в 1939 році відразу взялися роздавати селянам відібрану у 
польських поміщиків землю й відкрили «засіки» з молоком, маслом і хлібом. Що більшою була 
сім’я, тим більше соток (“моргів”) вона отримувала. Народ зрадів! Раніше гарували на панів, на 
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збиранні врожаю платили снопами пшениці: дев’ять жнець віддавав поміщику і тільки один брав 
собі. А тепер – будь ласка, вирощуй усе для себе! 
Але “халява” скоро закінчилася. Селян стали заганяти в колгоспи. Щоправда, через напад німців 
не встигли провести масової колективізації. Її завершили вже після війни. 
Що дав населенню Західної України «золотий вересень»? Польське гноблення змінилося з часом 
на більш жорстоке радянське. Як писав один із свідків тих подій: «Страх…витав у повітрі та 
повільно проникав у кожного», а одночасно поширювалося переконання «у всевіданні і 
всеприсутності НКВС». В історії ніщо не пишеться одним кольором, навіть якщо він – золотий. Усе 
має тіні. 

 

НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЯ 

 

 
 
 У селі її ніхто не чекав і не хотів, але вона загуркотіла без попередження і виснажувала 
довгих чотири  роки. Та війна почалася ще 17-го вересня 1939 року, коли Червоноармійці 
прийшли в село, а влітку 1941-го прийшли німаки- чужинці. 
 Війна наближалася до села. Німці з’явились в Немовичах на велосипедах і мотоциклах. 
Перелякані люди, побачивши, як село оточують чужинці, хапали дітей та найнеобхідніше, 
кинулись ховатись на пасіку. Кулеметною чергою тяжко поранили Ольгу Бебіну, яка згодом 
померла. Але німці в селі не зупинились, - поїхали в Сарни. Щоб не бути захопленими 
зненацька, люди чергували ночами. Коли виникала щонайменша тривога чи підозра, били в 
рейку. І селяни ховались у сховах і схронах, які спеціально облаштовували під хатою, у 
сараях, клунях, навіть у боковій стіні дерев’яних колодязів, - так стверджують очевидці тих 
подій... 
 Храмове свято 1944-го… Немовичани завжди шанували церкву, Бога і храмове свято св. 
Параскеви. 28 жовтня 1944-го (другий день престольного празнику) стало останнім для двох 
хлопчаків – Романа Кишенка та Івана Баранова. Вони знайшли у копиці сіна сплячого німця і 
хотіли забрати у нього зброю. Останній виявився спритнішим і одним пострілом убив Івана, а 
Романа відбив на руці палець. Після цього радянські солдати, які були в селі, наздогнали 
фашиста аж під Сарнами, де застрелили. 
 За Андрієм Баєчком смерть ходила слідом. Спочатку забрала в нього матір Теодору Петрівну 
і 17-літнього брата Івана, чиї порубані тіла знайшли сусідиУ жовтні 1944  його мобілізували та 
повезли на навчання до Чкалова. Весною, коли мали їхати на фронт, дізнались про жадану 
Перемогу. Але війна для 23-річного Андрія і його товаришів ще не закінчилась. Вони чекали 
відправлення на Захід, та ешелон поїхав на далекий Схід. Так опинились у Монголії. Маленькі 
китайські хатки, тепла вода у флягах, якою не можна було втамувати спрагу, неймовірна 
спека і американська тушонка в жерстяних банках. А ще – 70-80 кілометрів у день під 
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супроводом нещадної спеки. Це була війна з Японією. У Китаї пробули до 1947, звідки через 
Владивосток, Читу, Київ поїхали додому. Головне, живі-здорові – це було найбільшим 
щастям. 
 До сих пір у селі згадуть випадки, коли німці заїжджали в села, щоб забрати людей на 
примусові роботи – на аеродром, копати окопи, збирати врожай. Як згадує Парасковія Панчук, 
жати жито на Малушці зігнали селян із Тинного, Зносич, Немович. Але в лісі на загарбників 
чекала засада. Люди кинулись втікати, однак деякі з них до села так і не добігли. Молодь 
вивозили в Німеччину, як дешеву робочу силу. За даними довідки сільської ради (1963 року), 
із села забрали 35 чоловік. Пам’ятають випадок, коли, щоб захистити доньку, у чужу країну 
замість неї поїхав батько - Василь Кірков (по вуличному Цвірко). На щастя, був звільнений 
радянськими військами. Василь Васильович залишився живим. Віддячила йому доля: за 
врятоване доньчине життя зберегла батьківське... 
 

БЕЗ ВИНИ ВИНУВАТИЙ 

 
 Німці в селі появились 6 липня 1941 року. 
Бої гриміли рід Сарнами… 
Лексій у лісі ховатися не хотів. Не міг залишити свюю Дарку з чотирма дітьми на поталу 
німецьким приходькам… 
І от 6 липня, під самий вечір, щосили грюкнули двері. На порозі з”явився круглоголовий 
хлопчина років дванадцяти- Макарчик., повідомив, що Вигоном вже їдуть німці на роверах. 
Лексій спершу кинувся у сіни, на горище, мало не збивши з ніг сина, та Дарка повернула його 
назад до хати. Лексій озирнувшись, вмить підняв ляду погребу, що був розташований позаду 
величезної поліської печі, в кутку. Цей потаємний погреб не один раз рятував його за часів 
Польщі, коли приймав участь у сільській “Просвіті”, за що й був засуджений Річчю Посполитою 
до вищої міри покарання — смертної кари. Добре що, совіти якраз нагодилися, вступивши 17 
вересня 1939 року на землі Волині, з метою визволення братів-українців з пазурів панської 
Польщі. Тоді повезло, а зараз — Бог його знає?… Отож, краще сховатись, пока все більш-
менш владнається. Та й обріз з того часу зберігся. Може й пригодиться… 
Без жодного слова Лексій зігнувся в отворі, зник з головою. Над ним глухо впала ляда. Дарка 
притрусила сіном, ще й зверху поставила величезний кіш-кубло з квочкою, що в цьому році 
запізнилася з виведенням циплят. А хлопцям, Василю і Макару пригрозила пальцем, мовляв, 
защепніть рота-ворота — і щоб навіть нікому не муркнули. Та, хлопцям не треба було й 
нагадувати, – вчені вже, хіба перший раз ховається батько… 
Лексій думав, що обминуть чужинські зайди його хату, не поїдуть у Вистрив, аж ні, завернули. 
Хоча правду казати йому кортіло глянути на німців. Колись бачив їх, коли служив на 
Балтійському флоті. 

Баварське пиво 
Виявилось, що не всіх німців бачив Макар на Вигоні. Насправді німаки приперли не лише на 
велосипедах, а й на такнкетках і одній машині, яка й зупинилася навпроти Лойничиного двору. 
З неї вискочив німець, щось загелготів і під собачий гавкіт просунувся у хвіртку. Він був якийсь 
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цибатий, зі зброєю на грудях, і одразу до Дарки, яка стояла посеред двору, швидко і чемно 
привітався, змішуючі польські слова з руськими вперемішку з українськими. 
Харашего вечара… Хазяйко!…Бардзо перепрошую… Офіцер Великої Німеччини мають 
велике жонданнє зайти до хати, і якщо понравиця — то й переночувати. Тільки пес мішає — 
забери до дябла! 
Двір, хата одразу сповнилися чужинським гелготячим гомоном і сумішшю незнайомих запахів 
цигарок, парфумів, вина і ще чимось таким, чим ніколи не оддавало в Лойничиній хаті. 
Непрошені гості щось гергонять між собою, не сідають на канапу, хоч і запрошувала їх Дарка 
присісти. Сміються декотрі і розглядають в рамках по стінах фотографії, здивовано зиркають 
на сволок з кіптявим хрестом — од Великодня ще залишився. А той цибатий нишпорив по 
закутках доті, поки в сінях не знайшов сокиру. Декілька раз намірявся підійти до квочки, але та 
сердито квоктала, тож він лишався свого наміру зазирнути за піч. 
До дябла цю сокиру, прошу господине, тут німа вовків, можна спати і без неї. І переклав 
сказане німцям. 
О, яволь!- ствердно закивав блакитноокий німець у кітелі з коричневими лацканами та 
орлиною кокардою на задертому кашкеті. – У вас на Украйнє много собак. Ти Украйна? Да? – 
звернувся до трохи старшого від Макара Дарчиного сина — Василя, лаштуючи фотоапарат. 
Це ви мене питаєте? – стрепенувся Василь, – коли руські прийшли, то назвали нас 
українцями, а так по сільському ми — поліщуки, ще тутейшими нас називали. А ви я бачу з 
поляків будете? – звернувся хлопець до цибатого навпроти. 
Так, я є з поляців. Моя матка Єва Грохольська. Но ойцец є чистої крові німець. Н-но, айн 
момент…, єдну секунду. Гер гауптман сфотографує цю панянку, що пораєца коло пєца. Як її 
звати? – Паланька. О ! Гут, гут! Фотографія вашої сестри Палані буде поміщена до 
європейського альбума найкрасивіших панєнок. Правду я мувлю, чарівна палєсянко – 
проворкотів проворний напівнімець чи напівполяк… 
Офіцер усміхнувся і почав клацати фотоапаратом. 
А тепер,- звернувся до Дарки – швидко давай яйка, млєко до пива на баварське пиво. 
Н-но такого пива ви ще ніколи не смакували. 
Через якихось півгодини лойничиного подвір”я і хати не можна було впізнати. Хтось витинав 
на губній гармошці бравурний марш. В кухлях іскрилося духмяне баварське пиво. На покуті 
стояв красивий ящик похідної радіостанції 

Рамки з карточками на стіні 
Блакитноокий гауптман, повісивши на косяк дверей свій кашкет з орлячою кокардою, 
прицмокував золотаве пиво з чудернацької бутилки. Облизуючи губи, він подивився на 
портрет Лексія у матроській формі. 
Він на фронті? Якби він попав до нас в полон, я б його і так відпустив… А на інших фото то 
ваші сини і дочки і родина? 
Дарка охоче пояснила, що отой, у формі, то її муж, десь подався, але повинен повернутися, 
ота вродлива дівчина — то Паланя, а там у другій рамці її родичі, а внизу троє хлопчиків, то 
сини… – Василь, Макар і Йван. Так і свербіло на язиці похвалитись, що дівчина грала 
Наталку- Полтавку на сільській сцені. Але те що Лексій накричить на неї за довгий язик, 
зупинило. А вона ще б похвалилася і Макаром, що так гарно деккламував Шевченкового 
вірша “Реве та стогне Дніпр широкий”, що аж польські газети писали 
За старшого Йосипа промовчала. Не могла вона сказати, що він вже працював на залізниці 
його недавно мобілізували на фронт і він воює проти німців… 
Німці щось герготіли по своєму. Дарка насторожено поглядала на офіцера, щоб бува знову до 
чогось не причепився. Але напівполяк показав рукою на стіну, де були рамки з фотографіями. 
Гер гауптман висловлює жаль з приводу того, що ми проти вас воюємо. Але війна є війна, і в 
ній гинуть люди, гине багато людей, бо вона є жорстокою. Вся Європа пішла проти совєтів. О 
матка боска, скільки вже загинуло людей!… 
Паланя принесла миску яєць і полумисок редьки з сметаною. Німець налив склянку пінястого 
пива, подав Дарці і Палані. Витягнув з кишені плитку шоколаду і розділив між хлопцями. Жінки 
, граючи очима, взяли пиво і подякували. Так хотілося попробувати заграничного питва. 
Дарка, трохи осмілівши, запитала — Слава Богу, ми жили не так вже й погано, не знаю, яка 
буде житка при вас, як воно буде, коли прийшла німецька заграниця? 
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Промова гауптмана 
Напившись досхочу яєць з пивом, гауптман наказав перекладати цій цікавій полісянці усе, що 
він зараз виголосить. 
В древнім вашім літопису сказано: земля руська велика й багата, а порядку на ній нема. Ідіть 
княжити і управляти ними, сказано. Отож ми, німці, для того й прийшли, щоб навести у вас 
порядок. А, якщо говорити про землю,- запитливо глянув на Дарку- то ваша Украйна завжди 
була житницею Європи. І тепер вона стане такою житницею. На цей раз-абсолютно нашою, 
німецькою. 
Німець називав міста, ріки, гори, країни, по яких мають пройти легіони третього рейху. 
Від сказаного Лексію в підпіллі аж лячно стало. 
Запищав блискучий ящик похідної рідіостанції. Гауптман аж протрезвів, даючи команду 
терміново рушати на Сарни. 
Незабаром хата , двір і сільські вулиці спорожніли. Гуркіт моторів, гелгіт і кінський тупіт 
віддалилися у бік Случі… 

Роздуми над Язвінкою 
Вибрався зі своєї схованки і Лексій. Видибав в огород і зупинився біля розчиненого вікна. 
-Хліб наш насущний, дай нам днесь,- вихоплювалось з хати молитовне буркотіння Дарки.- І 
прости борги наші, яко і ми оставляємо боржникам нашим… і не введи у напасть та ізбав нас 
од лукавого… 
Відступив від вікна, тінню посунув в сторону Язвінки, до обійстя старшого Дарчиного сина- 
Йосипа. Там сама Соня і маленький Тодік. Чи бува чого не сталося? Але двір відлякував 
темнотою, тож Лексій побрів до річки. 
Синюватими хмарами танув над річкою туман. З густих верб спадала рясна роса і зозуля 
відлічувала молодим наділені війною літа. Прийшло на думку, як занесло сюди колись 
давним-давно у древлянські нетрі та поліські болотяні пущі якихось молодих поселян, а може 
втекли сюди сіромахи, шукаючи вільної вольниці, де не було ні пана, ні гетьмана, ані якогось 
там татарина. Прийшли сюди на береги Язвінки й Случі і почали рубати ліс, випалювати 
згарища для посіву. Так і виросло село у місцині на трохи горбистій поляні, вкритій пахучою 
травою, з безліччю озер, повними риби, а в лісі-тетері,олені, лосі, вепрі, і бджіл диких хмари. 
Одним словом гарне місце. Немовичі стояли збоку від великих торгових шляхів. Отож і 
лишались збоку від усіх історичних перепетій. І в часи лихоліть жодна бусурманська нога не 
топтала надслучанські немовицькі землі. 
Бувало, траплялися в селі великі мори.Тоді смертельна хвороба гадюкою залазила в хати 
немовичан. І було чути голосіння за покійниками в кожній хаті, а вночі сумно вили собаки з 
вовками. Тоді хтось, з дуже старих , згадав дику давнину- розкопати на кладовищі могилу 
відьми Ганни Барчикової, і цвяхами й осиковим кілком прибити труну до землі, аби не 
накликала на село біди. Та ніхто не погодився розкопувати гробовище, бо боялися мабуть. З 
часом моровиця, наситившись людською смертю, поволі заспокоїлася… 
Всього було в селі, доволі бід воно пережило. І дарували його московському перебіжчику 
Андрію Курбському, і продавали польскому пану Кошевському. Під різною владою жило село; 
не один раз під росіянами, так само і під поляками, а тепер ось непрохано завітали німці. Що 
ж буде далі, як жити? Бог його знає… 
Треба завтра порадитись з просвітянами, а там буде видно… 
Перший наказ Василя Боровця 
 Вранці стало відомо, що німці захопили Сарни. І закрутилося, завертілося повне небезпек 
життя. Захоплену територію гітлерівці почали освоювати як воєнну здобич. Першим жахом 
поліського краю стало влаштування тут концентраційних таборів, в’язнями яких були 
насамперед військовополонені, комуністи та євреї. Впродовж декількох днів фашисти зігнали 
в гетто декілька тисяч євреїв і 28 серпня 1941 р. розстріляли їх у лісі поблизу Сарн. 
Люди стрічаючи один одного переповідали страшну новину, запитуючи і відповідаючи 
одночасно 
-Що ж буде далі?… – Бог його знає!… 
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На другий день, відразу ж після появи німців у селі, Василь Боровець, який невідомо звідки 
появився у селі за рік до війни і знімав куток у директора школи Ющика Петра оприлюднює 
свій перший 

Приказ № 1  

«От 28 июня 1941 г., село Немовичи, район Сарны. 
ко всем командирам боевых групп 

I. Приказываю всем боевым группам сейчас организовать небольшие 
повстанческие отряды и начать диверсионные акты в тылах Красной Армии.        
задачи:  1.Срывать мосты и связи.2. Уничтожать транспортные средства. 3. 
Собирать точные сведения по оборонительным сооружениям большевиков и 
немедленно направлять ко мне или непосредственно передавать на фронт 
немецким частям. 4. Не допускать в большевистские части украинцев, 
мобилизованных советами. II. В местах, освобожденных от большевиков – 
захватить власть, организовывая народную милицию с желто-голубыми 
повязками. Везде вывешивать желто-голубые знамена, организовывать 
торжественные встречи немецких войск. Приступить к организации нового 
отечественного порядка. III. Диверсионные нападения на большевиков 
осуществлять в таких условиях, которые исключают их возвращение и злостного 
уничтожения местного населения. 
Голова Украины Тарас Бульба 17 .”/ 
А до того, як оприлюднити свій перший наказ, який був написаний за тиждень до приходу 
німців у район, Тарас Боровець разом з немовицьким Жуком-Семенюком, який втік з Червоної 
Армії по дорозі на фронт і ще трьома спільниками, маючи на озброєні лише один пістолет, 
розброюють Сарненську більшовицьку комендатуру і створюють народну міліцію, яка невдовзі 
переросла в поліську повстанську армію- Поліську Січ , а потім в Українську Повстанську 
Армію, яка нараховувала понад десять тисяч січовиків. 

Сільське життя за законами Тараса Бульби 
Німці в селі не появлялись. Вся Волинь була підконтрольна Поліській Січі під орудою 
ющикового квартиранта Василя Боровця., який возвеличив себе у генерал-хорунжого Тараса 
Бульбу. Отож жило село за встановленими ним правилами і законами. Сіяло жито, садило 
картоплю і косило сіно.Час від часу ходили станичні і назначали контрибуцію провізією та 
одягом з селянських дворів. Посипалися накази. Ще й які!. З а порчу урожаю або не вчасний 
його збір — смерть! Хто не зареєструютья — розстріл! У церкві піп закликав до смирення і 
покірності. 
Брати і сестри! Багато чого можна говорити в цей тяжкий час, коли велика буря змітає з життя 
людські долі. Але ми тепер повинні залишатися братами і сестрами. Тому всі, всі — в поле. 
Бо, як сказано в святому письмі, жатви багато, а робочих рук мало…” – лунало з церковного 
амвону. 
На видних місцях у селі появилися листівки, які пояснювали хто такі українські партизани: 

1. Український партизан не є «бандитом», як його називають вороги, а вірним 
сином і щирим патріотом України. Він добровільно жертвує своє життя для 
загального добра свого рідного краю і народу. Партизанка не є жодним 
розбійницьким ремеслом, а зародком української національної армії… 3. Обов’язком 
кожного українського партизана є: 1) боротися всіма засобами з кожним ворогом 
України; 2) безоглядно винищувати всяку ворожу явну і таємну силу в Україні; 3) 
поборювати всяку чужу диверсію та свою анархію в краю, […] змагатися за новий 
лад і порядок та всіма силами будувати свою рідну державу… 8. Зброю, одяг, 
харчування […] і всяке інше постачання українська партизанка здобуває тільки 
двома шляхами: 1) шляхом роззброювання ворогів та розбивання ворожих 
арсеналів, магазинів, складів, банків і державних кас; 2) шляхом добровільної 
допомоги цивільного населення. 9. Хто примусово реквізує від цивільного населення 
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(без огляду на те, якої воно національності) які-небудь речі, як: харчі, одяг і т. п., 
той не є українським партизаном, а звичайним злодієм і грабіжницьким бандитом.  
У турботах і клопотах пролетіли довгі літні дні і короткі ночі. Промайнула тривожна і 
постріляна, почавлена осінь, поливши стражданну землю п”янкими соками, поломаними 
журавлиними ключами у не мирному, але все ще блакитно-синьому небі. Чим раз частіше з 
глинища і з-за ріки було чути постріли. Глинища- то давно забуте місце, де копали глину, 
тепер перетворилося в страховисько для людей. 
У ворота постукала зима. А з нею і розформування німцями Бульбівської міліції. Влада вкотре 
помінялася. В село знову навідались непрохані гості у мишиного кольору уніформі. На цей раз 
створили комендатуру і на сході села Лексія вибрали Головою села. 
І вкотре перед ним наяву постало споконвічне поліське запитання з одночасною відповіддю, 
— Що ж далі?… 

ЗА ЩО ЗАГИНУВ ГОЛОВА? 

 

 
Проходять роки, відійшли у вічність учасники тих  кривавих і непростих подій, 
безпосередні очевидці того братовбивчого лихоліття. По різному до них 
відносяться сучасники. Мої рідні дядьки були по різні сторони тієї боротьби. 
Одні воювали на фронті, інші боролися в лісах проти окупантів рідного краю. І 
не мені судити, хто з них був правіший. Але не можу серцем сприйняти того, 
коли з телевізійних екранів, зі сторінок газет читаєш про ” освободітєлєй 
Вєлікой Отєчєственной”, про їх вшанування, що зрозуміло потрібно робити. Але 
при цьому не згадувати про тих, хто справді боровся і віддав своє життя за 
незалежність свого краю – негуманно і по кощунські несправедливо.   
На дворі хмуро і не затишно. Над принишклим Поліссям сіється густа сніжна крупа. Село, що 
розкинулось на березі вкритого кригою Случа, завмерло. Люди подібні тіням,  сховались по 
принишклих хатах. Тривога і смуток заволоділи селянами. Що ж їх чекає? Скоро прийде 
весна. Вмиється і оживе зранена війною земля, а кінця цій страшній кровопролитній бойні не 
видно. Ось уже місяць, як фронт ледь просувається. Розсік Полісся пополам. І хоть боїв не 
чути, але санні підводи з пораненими десь під Костополем тягнуться на Житомир, серце 
здригається у селян при вигляді цих кривавих  струмочків, що залишають на свіжому снігу 
вслід за санами. Прості поліщуки в душі жаліли москалів, з цими вояками не страшно, але 
дуже вже голодні вони. Як тільки появляться в селі, то відразу ж по дворах швендяють  бодай 
якоїсь провізії, але може й вони проженуть нарешті клятих осадників, що наче круки налетіли 
на Волинь, після того, як більшовики у двадцятому році віддали ці землі полякам. 
Біля високої дерев”яної церкви,що знаходиться на найвищому пагорбі села тісно від людей. І 
зовсім не тому що сьогодні неділя, а більше від того що церква – єдине місце, де можна 
побачитись, поспілкуватись, почути нагальну звістку і  просто відвести душу. Та й помолитися 
гуртом ліпше, якось впевненіше почувається в колективі людина перед Богом. Ну, й звісно, 
Господь, мабуть скоріше відгукнеться на молитву сільської громади і нарешті зупинить 
страшну неприязнь між людьми. 
Тут біля церкви люди почули прикру звістку – руські арештували сільського голову. Приїхали 
ранесенько на світанку й забрали. Його арештовували вже декілька разів, та за курку або 
гуску, які носила комендантові його жінка Дарка, відпускали. І на цей раз вона прибігла слідом 
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за конвоєм до самісінької тюрми у районному центрі, але Голову закрили в кутузку, а жінку 
прогнали з погрозами, що і її закриють, якщо буде набридати… 
Як страшно небезпечного злочинця, його вели під конвоєм цілого взводу енкаведистів. Після 
місяця тортур у Першій Рівненській тюрмі НКВД, військовий трибунал, не засідаючи і години, 
виніс звичний для того часу вирок; “Селянина з Сарненського району Савчина Олексія 
Степановича, сорока чотирьох років, сільського старосту, за зв”язок з німецькими окупантами, 
як ворога народу, засудити до смерті, через розстріл” 
Повернувшись у камеру, подібну на біблійне пекельне місце, Олексій згадував трибунал. З 
жахом подумав, що зовсім скоро куля прониже його серце.” Господи! Боже мій, спаси і 
помилуй!  За що? За які злочини перед людьми розстрілюють його? За те що люди обрали 
його Головою? То ж не сам себе призначив, а люди обрали”… 
Олексій стрепенувся – нічого хоронити завчасно себе. Не може такого бути, щоб так ні за що 
його згубили.- Думки перенеслися назад у село, до сім”ї. Як вони будуть без нього? Як 
переживуть це криваве лихоліття? Аби не вивезли і їх десь, до Сибіру. 
Від тяжких дум у тюремні реалії повернула його команда. 
– Савчин!  З речами на вихід! 
Вивели його у двір і повели в бік міського парку. 
– Скорєє падло !- гаркнув  конвоїр. “А навіщо скоріше? Куди поспішати? Адже останній раз 
крокує він по своїй землі. Але чому його ведуть в парк? – не полишають сумніви Олексія, – 
невже будуть розстрілювати в самому  центрі міста – парку. І чому в них, в руках вірьовка, 
зав”язана петлею?…” 
Пролунала команда – ” Стой!” Взвод зупинився під вітами старезної сосни. 
” Що ж вони будуть робити зі мною далі?” – свердлила сумнівна думка в”язня. Перевів погляд 
на старшого конвоїра, і не спускав з нього очей, а той, наче й не помічаючи того погляду, 
передав вірьовку двом своїм підопічним. 
“Значить мене стратять, під цією старою, крислатою сосною – обпекла розум страшна думка”. 
Конвоїри вірьовку петлею накинули на засудженого, наказавши попередньо вирівняти руки по 
швах, затягнули петлю. Олексій не міх навіть поворухнути руками,щоб помолитися востаннє. 
Над парком,над чорними кришами міста, під деревами нависла мертва тиша.  Націлили 
конвоїри свої карабіни у засудженого до страти. Не  було сили дивитися, як вони в брудних, 
колись зелених бушлатах, пропалених рушничним вогнем у розстріляних, і просякнутих 
їхньою кров”ю, чекали на команду -” Вогонь!” 
Олексій зрозумів: смерть вже невідворотня, ось вона на цівці карабіну. ” Боже мій!, – 
відчайдушно молила  його душа, – невже настала остання його мить? Царю небесний, спаси 
мене!. Я ж все життя вірив у тебе, чим же так тяжко завинив я перед  тобою? ” 
Солдати ще тісніше прильнули до цівок карабінів. Пролунала команда – вогонь.., і не стало на 
світі простого селянина, сільського обранця – Савчина Олексія Степановича. 
Пройдуть десять післявоєнних років, і реабілітують розстріляного ні за що “ворога народу”, 
але що з того? 
Лише у “Книзі пам”яті і слави Волині /т.9/ буде коротенько відзначено: ” Савчин Олексій 
Степанович, 1900 року народження, учасник національно-визвольних змагань 1941 – 1955 
років. Член формувань ОУН-УПА /ніколи ним не був-авт./ Загинув у боротьбі з московськими 
окупантами, розстріляний у Першій Рівненській тюрмі НКВС у 1945 році.” 
А в книзі “Державотворці. /”Просвіта ” Рівненщини/ у розділі ” Сарненська “Просвіта” у 
розповіді про Немовицьку “Просвіту” наведено таке: ” Так у селі Немовичі члени осередку 
Товариства, заснованого 1926 року, збиралися у хаті Івана Антоновича Мички. Просвітяни 
читали газети,літературу, співали українських пісень. Активістами були Олексій Савчин, Іван 
Тарапан,  Наум Яковець та інші. Література доствлялася з Галичини. Як згадував просвітянин 
Адам Крат, за участь у “Просвіті” польська влада перед самою війною засудила немовицьких 
просвітян до смертної кари…” 
Від себе додам,що лише прихід Червоної Армії  17 вересня 1939 року врятував життя 
просвітянам. І треба ж такому трапитись, що саме Радянська влада привела до виконання те, 
що не встигли вчинити поляки. 
Проходять роки, відійшли у вічність учасники тих  кривавих і непростих подій, очевидці того 
лихоліття. По різному до них відносяться сучасники. Мої рідні дядьки були по різні сторони тієї 
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боротьби. Одні воювали на фронті, інші боролися в лісах проти окупантів рідного краю. І не 
мені судити, хто з них був правіший. Але не можу серцем сприйняти того, коли з телевізійних 
екранів, зі сторінок газет читаєш про ” освободітєлєй Вєлікой Отєчєственной”, про їх 
вшанування, що зрозуміло потрібно робити. Але при цьому не згадувати про тих, хто справді 
боровся і віддав своє життя за незалежність свого краю – негуманно і по кощунські 
несправедливо. 
А Бог його знає!… 

ВИБІР БЕЗ ВИБОРУ 

Й досі в селі пам”ятають той страшний й непростий час лихоліть. Багато тоді 
було наплутано і нав”язано вузлів. Багато з них було криваво розв”язано у війну й 
при колективізації, а ще більше зосталось на потім. І нелегкий ,часто трагічний 
рахунок пред”являвся і живим, і мертвим. За борги тоді платили майном, волею, а 
бувало й життям всієї сім”ї.. Бо ж, мало не в кожному кутку села споконвіку були 
люди, які доносили на своїх сусідів, мстили, за те що хтось багатший або скоса 
глянув при зустрічі. Завжди в селі віршаться якісь справи: праведні і неправедні. 
Звісно, влада не могла б контролювати села, якби не сексоти. І вони знаходились 
майже на кожному сільському кутку… 

Під осінь Немчиці, колись велике волинське село, завмирає. 
Приїдуть відпускники на літо, поживуть, пошпортаються в огородах, відпочинуть від міської 
суєти – і знову на городське сідало. 
Але серцем Олексій все частіше був там, біля покинутих хат. Відчував всім своїм нутром, як 
вмирають села і хутори.Зрушили селяни з місць, зриваючи одвічні устої села. Це в місті люди 
течуть і течуть, і ніхто не відає про іншого більше ніж на покоління вперед. А в селі 
піднімаються багатовікові образи, згадуються криво сказані слова, передаються з покоління в 
покоління, випливає на поверхню зло, вчинене не лише батьками, а й дідами. 
Все почалося тієї холодної зими 1947 року, відразу ж після Коляд.Тоді у Немчицях всіх 
розкуркулених селян загнали у найбільшу хату на Вигоні. Кращі хати комнезімівці на чолі з 
Ткачем, якого прислали звідкісь зі сходу, забрали собі або повіддавали фронтовикам. 
На сход села людей зганяли немчицькі активісти Свирид, Карп, Данило та Петро. Зібрали всю 
голоту. Багатих і заможних не кликали. Зібралися по питанню вступу у колгосп, навіть назву 
вже придумали, хоч і колгоспу ще не було – “Радянська країна”. 
До столу проштовхався комітетчик сількому Ткач,заговорив емоційно і рішуче розмахуючи 
руками. 
– Товариші, наше щастя тільки в колгоспі! Недарма на нашому червоному полотнищі 
майорить серп. Мабуть бачили на прапорі, що майорить над сількомом, така емблема – серп і 
молот. Це означає, що селяни разом з робітниками. І в цьому наша сила. 
– Серп і молот на хаті, селом керують бідні дяді – хтось вигукнув з переповненої світлиці. 
– Адже ти ,Ткаче приплівся з совєтами з багатого краю, де за вашої влади і через ваші 
колхози там навіть перед війною страшний голод збирав свою смертельну жатву. Хіба ж не 
їли у вас дітей? Ти ж навіть зараз зимою не маєш в чому вийти на люди, то ж днюєш і ночуєш 
в сількомі. 
Але комітетчик, наче й не чув і приступив до питання, через які зібрали сход села. 
– Ну, а тепер ставлю питання про вступ до колгоспу всіх бідняків нашого села Немчиці. – -
Наголошую:усіх до одного бідняків з нашого села. 
– Тільки добре став, щоб не повалилося,- пролунало з задніх рядів, – Он в сусідньому селі 
колгосп уже розвалився, не прохазяйнувавши й місяця. Буде так і в нас. 
– Так от товариші, в колгоспі в нас все буде общє і заживемо ми всі рівноправно і щасливо. 
Разом будемо господарювати, і не буде ні бідних, ні багатих, повторюю – все буде в нас 
общє: земля,стайні,худоба, реманент. 
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– А жінки, теж будуть общі?- поцікавились нежонаті, – нам казали червоноармійці, що були в 
нас на постої, що буцімто при комунізмі; і жінки, і діти общі будуть. Хіба не так? 
Тут Ткач не витримав і пригрозив. 
– Кожного,хто буде поширювати подібне , поки не буде спеціяльної вказівки згори, радянська 
влада буде нещадно карати, вплоть ло расстрєла. 
– Та ми нічого, – розгубилися цікаві , – ви ж самі тільки-но казали, – все буде общє. 
– Нам то шо, наша хата скраю, і ми бідні і з нас ніщо взяти… – але, якщо не можна взнати, то 
й хай буде і так. 
Дуже вже не хотілося селянській бідноті йти в той таємничий колхоз. Вони звикли до віками 
усталенного самостійницького життя і міняти щось у ньому не збиралися, а тепер й справді 
прийдеться працювати на когось. Самому що: десь щось заробили, щось сусіди позичили. Бог 
пошле, їли що попало, а тепер, як гуртом стануть робити, хто зна що воно буде? Коротше 
кажучи, нічого з того колхозу не буде. 
– Он, кажуть, начебто навіть у Святому письмі написано: …” зійде диявол на землю, буде 
жерти людей. Багато,погань,зіжре, а ті, що залишилися живими, будуть спати в великій 
господі, і все буде в усіх общє: і жіни, і діти.” 
В хаті були й такі, що вірили й не вірили цим побрехенькам. Хотіли розібратися в такому 
непростому питані, а у відповідь почули погрозу розстрілу. Мовчить біднота. 
– Ну, так, хто вступатиме до колгоспу – переходить на крик Ткач. 
У відповідь – ні-чи-чирк.Переглядаються межи собою, мовляв, є бідніші, то хай вони і 
першими вступають. 
– Мене записуйте – проліз крізь натовп Вусик. 
– І мене, – слідом поспішив його сусід Керза. 
Присутні вмить пригадали, як ці два товариші-сусіди завжди бралися за роботу у великі свята. 
Десь років п”ять тому, вони під час повені, на яку припав якраз Великдень,смолили чайку. 
Закінчили роботу, як люди паски посвячені несли додому. Не встигли проплисти з десяток 
метрів, як чайка потонула, ледь вибралися на берег. Зрозуміло чому так трапилось, бо у 
свято робили. 
” Ось такі безбожники і невдахи будуть заправляти у колгоспі” – зробив висновок , не такий 
вже й бідний, колишній просвітянин Турчик , – хіба ж можна довіряти таким людське добро?” 
… Мовчить сільська біднота. Притихли. Може краще зачекати, подивитись що буде з тим 
колхозом. Якщо складеться все добре, то ніколи не пізно вступити. А, ні, то жити,так як і жили 
споконвіку. Але своїм хліборобським нутром відчували що нічого толкового з того общого 
господарювання не вийде. 
Вийшли селяни на вулицю, думають, курять, сперечаються, ледь не до бійки доходить. 
– Я не проти колхозу,- озвався з натовпу Савчук. 
– Та все оце, і вдень і вночі думаю. Якщо по правді, то жалко віддавати свою худобину у чужі 
руки, та й жінку свою шкода. Тепер вона моя, а в колхозі – вже не тільки моєю буде. 
– А мені нема чого втрачати – заперечив Вусик, – якщо годувати будуть і чоботи дадуть у 
колхозі, то я вообще за колхоз. І пішов записуватись. За ним записалося до колгоспу, ще 
кілька чоловік. 
– Ну що ж не хочете в колгосп, посидите в коморі, може обдумаєтесь – просичав Ткач. 
За хвилину комора була повна. Люди в невеликій коморі стояли так щільно, що й рукою 
ворухути не могли. 
– Будете тут сидіти, доки в колхоз не вступите – залякували комітетчики. Біля дверей з 
наганми стали міліціонери, мабуть навмисне прислані з району заради такого трафунку. 
– Випустіть, я запишусь! – гукнув старий Тарас, – я тут не видержу і дня, я до ранку сконаю, і 
так нічого на господарстві в мене нема. 
– Виходь Тарасе – зкомандував Ткач. 
Через поріг переступив вже зовсім старий дідок, років під вісімдесят. Він тремтів і ледь 
пересував ноги. 
На порозі комори появився міліціонер. 
– Ну що більше, ніхто не хоче записатися?! Нічого, посидите з тиждень без хліба, на одній 
воді, вступите до колгоспу, як миленькі. Он в селі, що від вашого недалеко, вислали дві сім”ї в 
Сибір; на другий день майже все село колхозним стало – заспокоїв він селян. 
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Правий виявляється був конвоїр: на ранок всі без виключення, записались у колгосп. 
Після того сходу і добровільного створення колгоспу з бідняків по селу бродив неспокій, в 
серцях селян поселилася тривога. Душу кожного селянина точив черв”як сумніву. Ночами в 
оповитих мороком хатах рипіли сінешні двері, де-не-де займалися й гасли вогники. По дворах 
снували ледь помітні в темряві тіні. Інколи захрьокає свиня, закудахтають кури, замукає 
телятко. Люди вирізали худобу і ховали в глибоких ямах під гноєм сільський провіант. Тільки 
перед самісіньким світанком забувалися в тривожному сні, а вранці тривога змінювалася 
надією. “Може дасть Бог – обійдеться.То з району така вказівка прийшла, може взнає Сталін і 
відмінить самоуправство районних самодурів-начальників і все стане на свої місця.” 
Мудріші скрутно хитали головою: “Ні, нічого не зміниться. Марна надія. Невже там у наверху 
не розуміють, що такі господарі, як Ткач, Вусик, Керза і старий Тарас нахазяюють на упокій. 
Вони і своєї кровної землі ніколи толком не обробляли. Хоч і землі тієї в них по жменьці було, 
а щороку на ній родилися лише бур”яни, серед яких вікна їхніх хатинок ледь визирали”. 
… Хазяйновитий Савчук тинявся по двору. З голови селянина ніяк не виходила одна думка: 
“Як так можна! Уявити тільки: нічия земля. Та таке жодна нормальна людина не придумає. Що 
ж це твориться, наче перед кінцем світу?” Селянин хапається за голову і йде до стодоли. 
Входить і сідає на лаву. У кутку сани, віз, хомути, збруя. Пахне коломастю і потом худоби. Не 
піде він у колхоз. Не піде, ні за що не піде. Один буде робити до сьомого поту, не дасть тим 
безтолковим його трудом користуватися. Від таких думок затріпотіло серце, почала боліти 
голова. В тяжких роздумах насувався ранній зимній вечір. 
На невисокому столі з темних від старості дубових дощок, парувала варена картопля і 
величезний горшок з борщем. Величенька Савчукова сімейка сіла за стіл, взялася за 
ложки.Всі жадібно накинулись на вечерю. 
– Ото проголодались! – дивується господиня,- наче з голодного краю. 
– Не каркай, скоро і в нас буде голодний край – зауважив Савчук,- он, як прийдуть голодранці, 
опишуть усе, тоді розбагатіємо… 
Савчук, мов накликав біду, наче слово в погану пору сказане. Ще не скінчилася вечеря,а 
стежці до Савчукового двору показалися силуети комітетчиків на чолі з Свиридом. Ткача не 
було, бо мабуть не було в чому йти по снігу. 
– О, вже пруть! – бліднучи, сказав господар, – прийшла голота, відчиняй ворота – одним 
подихом , але чутно прошепотів Савчук. 
-…Прийшли до тебе, за твоїм багатством – глухо, знічев”я пояснив Свирид, – будемо 
описувати твоє майно. Нічого не сховав?!, – витягайте все з сундуків і скринь, показуй все, що 
є на хозяйстві. 
Комітетчики рискали зо дві години на савчуковому обійсті. Перед тим, як піти , Свирид 
порередив, щоб через дві години на обійсті і духу савчукового не було 
-Чому!? – обурилися Савчуки. 
– А так,тут буде контора колгоспу, хата в тебе добра, під бляхою, просторі кімнати, а нам 
саме така й потрібна.,- Не підкоритесь, завтра ж вишлемо туди , куди й очі не побачать. 
– А куди нам!? – хмуро і як лише міг , спокійно запитав господар. 
– А то ваша справа, куди хочете, туди і йдіть, займайте любу покинуту хату. – Забрати можете 
собою лише по одній сорочці на заміну, більше нічого в руки брати не можна. – Це все наше, 
то єсть- колхозне. Описане. 
– Ну йдіть, темно вже, ідіть !- комітетчики прикладами зброї випровадили Савчуків за ворота 
свого двору. 
Савчук озирнувся на своє подвір”я і вперше у своєму житті гірко заплакав… 
…. 
Після повальних обшуків і опису майна на протязі зими і висилки двох сімей за межі області, 
переважна більшість селян добровільно вступила до колгоспу, або як вони казали -колхозу. 
Наступила весна. На першій же колективній посівній, в кущах на березі річки знайшли 
утопленика. Тіло по пояс було занурене у воду, а ноги розкинуті на березі, мабуть пив воду і 
ненароком захлинувся. По крайній мірі такої версії дотримувались слідчі. Утоплеником 
виявився головний сількомівець -Ткач. А під час сіножаті і скирдування сіна Голова колгоспу 
Свирид, мабуть теж випадково, потрапив під кінну волокушу, його так скрутило і пом”яло в 
сіні, що він тиждень промучився і не приходячи до пам”яті, помер. 
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Решта комітетчиків, один за одним втратили обійстя від пожеж, що розпочиналися відразу з 
чотирьох боків і виникали ні від чого, самі по собі – мабуть теж випадково 
 

Після війни. Голод 

 
Коли мова заходить про голод, голодомор, то в людській уяві ці страшні явища 
асоціюються як правило передусім із 1932-1933 роками, що були найпоширенішими у 
той час на теренах східної України. Втім вже у післявоєнний період примара голодної 
смерті через ряд чинників накрила і західні області. 
Ось, що розповів мені батько про цей голодний час: 
 

«Після арешту мого батька Олексія Степановича, бо ж він при німцях був  сільським 

головою розпочалось наше бідування. Доки могли користувалися допомогою родичів, але 

після того, як за участь в ОУН зарештували двоюрідного батькового брата  Михайла ми 

немилосердно голодувади. 

 Ні жита, ні картоплі ми не мали. Тож перебували, так би мовити, на підножному кормі. 

Щодня мама варила великий баняк пісного борщу, в якому не було жодної картоплинки. 

Основні його складники – щавель, лобода, щириця, заяча капуста та всіляке інше зілля, 

якого вдавалось назбирати в полі, бо в селі його майже не було, адже голодували не тільки 

ми, хоча, мабуть, не так тяжко: у людей хоч корови були. А ми позбулися своєї 

годувальниці через оунівців, батько віддав, щоб не забрали у вдовиц контрибуцію За 

щавлем ходили на болото ,зілля збирали по полях.. Тому й зараз пам’ятаю смак багатьох 

рослин. Другий баняк призначався для затірки. У киплячу воду мама кидала кілька жмень 

житнього борошна й старанно розмішувала. То теж була вода, але дещо густіша за 

звичайну, і в ній інколи, як пощастить, можна було впіймати маленьку галушечку та 

отримати від  того незвичайну насолоду. 

Їли ми тричі в день, але я ні на хвилинку не відчував себе ситим. Тому й донині 

пам’ятаються окремі випадки, коли тебе хтось наділяв шматком хліба чи ще чимось 

їстівним, як-от цей. 

Пам ятаю той день,коли сестра Паланя дала мені кусочок хліба, який вділила їй мамина 

сестра Мар я.: 
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– Дивися-но, що я тобі принесла, – каже сестра й простягає невелику скибочку  хліба, 

тоненько намазану старим пожовтілим внутрішнім салом. Витираю руки й беру 

несподіваний дарунок. Запах хліба та старого сала п’янить мою голову ледве не до 

запаморочення. Я вдихаю ці такі жадані, але майже забуті пахощі, ділю скибку навпіл і 

ховаю на всяк випадок. Поволі, поволі пережовую хліб, намагаючись якомога довше 

протримати їжу в роті, а вже тоді ковтати. 

 Ту скибку житнього хліба з пожовтілим, наче віск, салом я не забуду повік Пізніше, коли 

ми зажили заможніше, хліб з салом вже так не смакував.  

Згодом десь мама роздобула торбочку жита, ото ми банували. А коли спекла коржиків 

вперемішку з травою, то вже було свято.  

Бабу Дарку поважали в селі, мабуть через діда. Багато він добра зробив людям.Тож дехто 

приносив то трохи сиру, то грудочку масла. Проте це траплялось рідко, адже люди й самі 

ледве виживали,  до того ж змушені були ще й здавати молоко, яйця, масло державі, 

платити податок та позику, продаючи останнє, аби виручити хоч якийсь гріш. 

За німців теж було, щось на подобіє колгоспу. Вирощували для фронту картоплю і буряки, 

бо ж сам знаєш без вдобрювання зерно в нас слабо росте.  

Відступаючи німці не встигли розкопати кагати і вивезти картоплю. Тож ми хлопчаки їх 

розкопали, картопля згнила, апе її багато було.    

 Хтось викопав скраєчку кілька картоплин, але то вже була не  картопля, а мішечки з 

крохмалем. Дощі, талі води вільно проходили крізь зернистий пісок, вимили з бульбин 

гниль, залишивши крохмаль. Я з такими хлопцями, як сам бігали до кагатів, набирали 

якомога більше картоплі і приносили їх додому, та висипали у корита з водою. Крохмаль 

осідав на дно, його промивали, висушували та використовували для харчування. 

Сестра щодня намивала досить немало цього продукту, а мати варила з нього на 

розведеному водою молоці ріденький кисіль, таку собі білувато-синювату рідину, що вже 

не була водою, але й повноцінним молочним киселем теж не була. Однак він нам 

видавався надзвичайно смачним. 

Дядько Кіндрат з тіткою Луцею допомагали нам. Одного разу мама порадила мені з Іваном 

піти до них  в гості та вигадала якусь причину для відвідин. Нині я розумію, що то була 

лише приключка, щоб піти туди, де нас нагодують. Приходимо, а вона саме виймає 

пампушки з печі та вкладає в  макітру з маслом,  пахтить – аж у голові морочиться. Коли 

господиня посадила хліб у піч, сіли обідати. Здається, я ніколи не їв такої смакоти. Навіть 

не хотілося повертатися додому: так тут було добре – пахтів хліб і хата була затишною й 

теплою. На дорогу  дали трохи пампушок. З цим дорогоцінним дарунком ми з Іваном  

летіли назад, мов на крилах: хотілось якнайшвидше пригостити своїх рідних» 

Голод відступав, хоча, треба сказати, він не раз переслідував мене, проте таким тяжким, як 

у 1947 році, не був. 

 Мої односельці, перенісши стільки випробувань, не очерствіли душею. Вони ще й 

допомагали біженцям. Узимку 1946 року росіянин з Курська , знесилений, змарнілий, 

рятуючись від голоду, ледве живим дістався до Немович. Люди зглянулися на його біду, 

назносили хліба, зерна. Щоб насушити сухарів, він на кілька днів затримався на 

Михнівському кутку. Відрекомендував себе як вправного кравця, розпитав, чи не міг би 

попрацювати в селі за спеціальністю. Отримавши позитивну відповідь, поїхав зі своїм 
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добром на батьківщину. Там віддав зібрані припаси голодуючим родичам і швидко 

повернувся назад разом. Він дійсно виявився вправним майстром. Працював цілими днями 

й вечорами, без перепочинку. А що гарно шив, в тім числі і верхній одяг, від замовлень не 

мав відбою. 
 
 

Колгосп «Радянська Україна» 

У 40-х – на поч. 50-х рр.  радянська влада намагалась встановити на західноукраїнських 
землях такий порядок, який діяв на інших територіях УРСР. Одним із дієвих засобів 
радянізації краю була колективізація. Її здійснювали за допомогою терору, штучного 
розпалювання соціально-майнової ворожнечі. За час проведення колективізації був 
встановлений тотальний контроль комуністичного режиму над сільським господарством, 
порушений баланс у розвитку промисловості й сільського господарства, перестало 
розвиватися сільськогосподарське виробництво, відбулося фізичне знищення найбільш 
кваліфікованих і працьовитих господарів. Колективізацію здійснювали партійні, радянські та 
державні працівники зі східних регіонів УРСР та Росії. 
У Немовичах колгосп створили у 1947 році під назвою «Радянська Україна». 
Біднота і сільські наймити під впливом радянської пропаганди шукали в колгоспах вихід зі 
злиднів. Вони першими добровільно вступали в колгоспи. Водночас радянська пропаганда 
поширювала гасла на кшталт: "Колгосп – єдиний шлях до заможного життя", "Куркуль – 
запеклий ворог селянина-трудівника", які загострювали соціальну ненависть. Радянська 
пропаганда всіляко вихваляла переваги колгоспного ладу, широко використовуючи приклади 
окремих "передовиків". Однак дійсний стан не відповідав комуністичним агіткам. За даними М. 
Сеньківа, наприкінці 1940 р. в західних областях було утворено 276 колгоспів, навколо яких 
об’єдналося 21,3 тис. селянських господарств. Господарства працювали неефективно, 
розміри держпоставок часто охоплювали весь урожай. Рівень матеріального забезпечення 
колгоспників був низьким. Більшість селян не підтримувала колективізації. Селянин відчував 
себе власником на своїй землі і не хотів віддавати її у колективну власність. Окрім того, 

довоєнна колективізація, Голодомор на Східній Україні 1946-1947, опір ОУН-

УПА підкріплювали бажання селян не вступати до колгоспів. Найбільш поширеним засобом 

впливу влади на селян було виселення до Сибіру за звинуваченням в 
“куркульстві”,“співробітництві” з німецькою окупаційною владою, чи у “бандопособництві” – 
тобто у наданні допомоги ОУН та УПА, які боролися проти німецької та радянської влади, в 
тому числі і проти колективізації. Якщо у зв’язках з ОУН та УПА підозрювали тільки одного 
члена родини, то висилці підлягала вся родина. 
Завершення колективізації в Ровенській області припадає на 1950 – середину 1951 р. 
Остаточно колективізація на західноукраїнських землях завершилася восени 1952 р. Так, у 
звіті ЦК КП (б) У на XVІІ з’їзді КП (б) У від 24 вересня 1952 р. зазначалося: “Великою 
перемогою нашої партійної організації є завершення колективізації сільського господарства в 
західних областях. На основі суцільної колективізації в цих областях ліквідовано куркульство, 
завдано нищівного удару недобиткам українських буржуазних націоналістів”.  
Цей процес мав водночас як негативні, так і позитивні наслідки. До негативних слід віднести 
те, що під час колективізації було ліквідовано і вивезено найбільш хазяйновитих селян, які 
вміли і хотіли працювати на селі; селяни були позбавлені стимулів до праці і часто-густо були 
змушені красти, щоб вижити і прогодувати свої родини.  
Читаєш радянські газети іпередивляєшся тогочасні фільми – аж завидки беруть. Яке щасливе 
життя було в колгоспників! Як дружно вони працювали! Ну справжнісінький тобі рай! А 
сьогоднішні селяни, молодість котрих минала у соцзмаганнях, із ностальгією згадують ті 
«прекрасні часи. 

http://territoryterror.org.ua/uk/guide/terms-dictionary/#73
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Та чи такі вони прекрасні? Що насправді ховалося між рядками газетних новин? Яку старість 
заробили собі ті, чиїми руками доїлося, жалося, косилося, збиралося, чиїми мозолями і 
горбами будувалася «найсильніша у світі держава»? 
Тяжко тоді люди Як згадаю, сам дивуюся, де ті сили у мами бралися: вдосвіта вдома 
попоратися, корову видоїти, свиням подавати, їсти наготувати, цілий день на ланці, а ввечері 
ще на свій город бігти, знову свині та корови, дітей-чоловіка нагодувати, попрати. 
Нікому навіть на думку не спадало нарікати на труднощі. Після повоєнного голоду людям за 
щастя було мати дах над головою і вдосталь хліба. 
Магазини хоч і були, та що в них купиш, коли ні товару нормального, ні грошей? М’ясо ми 
пробували тільки на Різдво, коли свиню кололи. Та й то – пробували, бо ж мусили на 
косовицю якісь припаси мати. А за ковбасу  мовчу. Не те, що тепер – приходь вибирай, яку 
хочеш! 
Однак тяжкою працею заробленого не вистачало навіть на найнеобхідніше.Коли б не 
домашнє господарство, хтозна, як би й виживали. 
 Кожен, хто мав школяра, мусив худобу тримати. Здаси корову на забій – і вже маєш гроші 
дитині форму купити, сумку, зошити. А якби хто сказав, що колись за новонародженого по 20 
тисяч платити будуть, мабуть, не повірив би. Бо в тодішні часи навіть на хвору дитину ніколи 
було глянути: 
Хіба раз таке бувало: прийдуть батьки  додому вже поночі, а діти сплять на порозі під хатою,а 
якщо не дай Боже хворе дитя, і бігаєш по селу чи медичку шукаєш, чи транспорт, щоб дитину 
в больницю завезти… 
Але , якось так тоді велося, що хай які проблеми, хай як тяжко, люди завжди з піснею жили. 
Їде ланка на поле чи з поля – й неодмінно співає.Агітаційні концертні бригади виїжджали на 
поле, безпосередньо до трудівників. В жнива на польовий стан комбайнерам і водіям 
доставлялися безкоштовні обіди., лише б ударно працювали заради вимпела, на якому 
красувався портрет Леніна. 
Та коли втому трударі хотіли зняти під «сто грамів», таких і бригадир, і навіть голова колгоспу 
викликали. А як розмови не доходили, штрафників усім селом на зборах виховували. 
 І ви знаєте: був результат! Хоч пити не кидали, але п’яні по селі не валялися. Якщо й 
наливали, то тільки нишком. А як кого зловлять, що самогонку жене, – тюрма! В нас одну 
жінку посадили, в котрої двоє діток було. Тому горілку колгоспники робили вночі й до кожного 
шурхоту прислухалися,: тепер би хоч трохи тої дисципліни. Бо молодь геть розбовтана. Нікого 
не боїться. А до роботи тягнуться лиш одиниці… 

Завдяки колгоспу 

 
Заради справедливості слід відмітити, що саме завдячуючи колгоспу  в 1964 році  замість 
хати-читальні, де 39-го року тіснилася сільська «Просвіта», було побудований на той час 
сучасний колгоспний будинок культури, у селі простяглися лнії електропередачі, появилися 
радіоприймачі, а трохи пізніше в хатах зелян засвітилися голубим вогником телевізори. 
До електрифікації село освітлювалось від 60-ти кіловатного генератора, якого крутив великий 
двигун,знятий з підбитого біля Сарнів танка.. 
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60 кіловатний дизельний генератор 
 
Варто закцентувати, що саме завдяки колгоспам на поля прийшла техніка, яка потребувала 
освічених механізаторів, агрономів, ветеринарів, ну і звісно-вчителів,тож колгоспи направляли 
кмітливих дітей селян на навчання. 
 
 

 
 
Середня школа, у якій я навчався десять років до 1973 року 
 
У селі зафункціонувала середня школа. Вже непотрібно школярам стало доїжжати в Сарни… 
Але  основна частина робітників була вихідцями з села, які не мали виробничої спеціальності 
або навичок роботи в промисловості. Для підготовки кваліфікованих робітників з молоді, яка 
переїхала на роботу до міст, були відкриті школи фабрично-заводського навчання, ремісничі 
та залізничні училища. Проблему нестачі робітників влада вирішувала також і примусовими 
методами, шляхом так званих організованих наборів (оргнаборів). Ці функції виконувало Бюро 
з обліку та розподілу робочої сили, які були створені при обласних радах. У західних областях 
об’єктом оргнаборів була насамперед сільська молодь. Однією з причин її залучення до 
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роботи в містах було бажання властей ізолювати від збройних формувань ОУН. Незадоволені 
насильницькою колективізацією селяни ставали соціальною опорою ОУН і УПА в боротьбі 
проти радянської влади. Перевівши колишнього селянина в статус робітника, радянська 
влада нейтралізовувала його протестні настрої міськими умовами життя і праці. Немало 
робітників в Західній Україні на свої робочі місця доїжджали із сіл, оскільки у післявоєнних 
містах не могли отримати житла. 
У Західну Україну для нових підприємств завозилось обладнання з інших регіонів СРСР, а 
також трофейне німецьке устаткування. Тільки до Львова протягом 1946-1950 рр. було 
доставлено 8200 одиниць різного устаткування із заводів Радянського Союзу. В західні 
області привозили електродвигуни з Уралу, устаткування для буріння нафтових і газових 
свердловин з Баку і Грозного, вантажні автомобілі з Мінська, інше устаткування з 
індустріальних центрів союзних республік. 
 Західноукраїнський регіон став основним постачальником деревини в УРСР. У 1950 р. з 
Карпат та Полісся на потреби шахт, новобудов вивезено 11,2 млн. метрів кубічних лісу 
(майже 70 % обсягів лісозаготівель в УРСР). 

Згадаймо про польську окупацію 

 
Адже до 39-го року Сарненщина перебувала під Польщею. За двадцять років окупації квітучий 
край перетворився на руїну. 
Значна частина населення займалась сільським господарством- 145 772 осіб, тобто 80,4% від 
всього населення (дані на 1931 р.). Основні ж земельні ресурси, а це 190 тис. гектарів землі, 
належали всього 113 крупним землевласникам, в той час коли майже 17 тисячам селянським 
господарствам, які мали наділи від 2 до 10 гектарів належало 96 тис. гектарів землі. Однак, 
погані землі, відсутність робочої, продуктивної худоби, примітивне сільськогосподарське 
знаряддя – соха, дерев’яне рало і дерев’яна борона, зумовлювали низький рівень 
урожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тваринництва. Місцеве 
населення не могло себе прогодувати. 
Голод і злидні гнали сільську бідноту у Сарни, Костопіль, Рівне, де вона сподівалась знайти 
роботу. Проте і в містах життя не було кращим, там панувало безробіття. 
Промисловість в Сарненському повіті розвивалась дуже слабо. Вона була пов’язана 
переважно з лісовими ресурсами, покладами будівельного каменю, торфу, продукцією 
тваринництва. Станом на 1936 р. в повіті було зареєстровано всього 209 підприємств (для 
прикладу: в Дубенському повіті – 296, Рівненському – 457), серед яких: 28 цегельних заводи, 
22 каменоломні, 1 завод з виробництва скла, 17 смолярень, 27 тартаків, 61 млин, 12 фабрик з 
виробництва олії, 2 молочних кооперативи, 1 друкарня. Тут було задіяно всього 16652 особи – 
9,2 % населення 
На низькому рівні були торгівля і побутове обслуговування. Так, наприклад, власниками 
торговельних точок в повіті було всього 1458 осіб, в той час, як тільки в одному Рівному їх 
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було 1892 особи. В самій же торгівельній і обслуговуючий сфері працювало лише 3063 особи, 
що становило 3,4%. 
Про те, яким було життя українців в тодішній польській державі говорилось в одній зі статей 
україномовної газети «Новий час», яка в 30-х роках минулого століття виходила у Львові. 
Сарненщина була одним з занедбаних повітів північно-західних земель Польщі і причиною 
такого становища автор статті вважав відсутність тут, на відміну від інших повітів, 
людей, здатних до «освідомлюючої і взагалі громадської праці», що призвело до того, що в 
дуже багатьох місцевостях неорана земля лежала облогом. За винятком десятка 
українських споживчих кооперативів, однієї-двох читалень, ніяких українських незалежних 
організацій там не було. 
Прибите жахливою нуждою поліське селянство було кинуто на поталу недолі, всіляких 
п’явок – лихварів, які здирали з нього «останню нелатану свитину». Брак від віків тут шкіл 
в потрібній кількості призвів до такого стану, що селянство, як і їх діти, в переважаючій 
більшості були неписьменні. Як свідчить тогочасна статистика, в Сарненському повіті з 
124000 населення 73366 осіб не вміло ні читати, ні писати. 

 
Недільні посиденьки жінок в Немовичах 
Погана земля – ще одна з причин недолі полішуків. Намагались вони заробляти на тартаках. 
Однак деревообробна промисловість не набула належного розвитку, дрібні напівкустарні 
підприємства цієї галузі забезпечували роботою мізерну кількість робітників. Ліс здебільшого 
вивозили в необробленому вигляді. 
Поліщуки голодували, бідували, і саме тут широкого впливу набула «всіляка демагогії 
більшовиків», які обіцяли поліщукам краще життя за порядками, які на той час вже існували 
«по тому боці греблі». Коли ж українські активісти намагались розповісти селянам, який 
«рай» на тому боці, що там найбільша в світі неволя, голод і пекло, поліщуки не вірили, 
говорили, що це випадки, а їх підкупили пани. 
Загал українського організованого громадянства Поліссям не цікавився, на місцях бракувало 
української інтелігенції, національної української преси тут майже не було. Натомість дуже 
активно по селах розповсюджувалась комуністична преса. Автор закликав свідомих громадян 
повіту долучитись до справи організації на Сарненщині українських кооперативів, осередків 
освіти та культури. 

В значно ліпшому становищі були Сарни 
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Як зазначено в одному з польських журналів за січень 1934 р.: «Місто Сарни почало 
розбудовуватись і мало європейський вигляд». У 20-30 роках минулого століття поклали 
дерев’яні тротуари, виклали бруківку на деяких вулицях, проклали дороги у двох напрямках, 
по них навіть їздили декілька автомобілів. Крамниці росли, як гриби після дощу, а також 
відкрили книгарню та комісійний магазин пана Бенета. Пан Богушевський тримав у Сарнах по 
вул. Купецькій ковбасний цех і продавав готову продукцію в магазині на розі вулиць Купецької 
та Гандльової (нині – Залоги та Просвіти). 
Вулиці освітлювались електричними ліхтарями, що на той час було великим дивом техніки. 
Реставрували залізничний вокзал, біля якого упорядкували квітники, посадили дерева, а 
хідники виклали цементною плиткою. У будинку братів Вєнзовських по вул. Гандльовій (нині – 
Просвіти) була доволі пристойна театральна зала, в якій 3 дні на тиждень показували фільми, 
а час від часу місто відвідували театральні трупи, такі як «Редута», «Театр Волинський», і 
навіть «Варшавська Опера». У Сарнах діяв тенісний корт, а взимку можна було розважитися 
на спеціально залитій ковзанці. 
На поліській стороні, на вулиці, паралельній до колії, була кам’яниця, яку тримав пан 
Вєнзовський, і розташовувався повітовий суд. На тій же вулиці діяв магазин споживчих 
товарів (пол. sklep), господарем якого був пан Шварцблат. 
 

 
 
4 грудня 1939 року була створена Рівненська область, до складу якої спочатку увійшло 5 
повітів, в т.ч. і Сарненський, а в січні 1940 р. на території області було утворено 30 районів. З 
території Сарненського повіту було виділено аж 11 районів – Сарненський, Рокитнівський, 
Клесівський, Дубровицький, Володимирецький, Антонівський, Рафалівський тощо. В 1962 році 
відбулося укрупнення районів і до складу Сарненського району повернули населені пункти 
Клесівського, Рокитнівського, Степанського районів; в січні 1965 р. населені пункти 
Рокитнівського району виведено зі складу Сарненського району в новоутворений 
Рокитнівський район… В цей час величезним лихом для Полісся стали науково не 
обґрунтовані меліорації, осушення боліт, що відігравали важливу роль регуляторів річкового 
стоку на значних територіях. Інтенсивне осушування на Поліссі розпочалося з 1966 р. 
Спочатку за рахунок знищених боліт площа сільгоспугідь збільшилася на 1,6 млн. га. Та вже 
до 1992 р. позитивний економічний ефект змінився на негативний — у тяжкому стані 
опинилися не тільки території осушених боліт, а й сільгоспугіддя в цілому: 24,4 % їхніх площ 
втрачають родючість через дефляцію (вітрову ерозію), 47,1 % — через підкиснення, 17,7 % — 
через водну ерозію. Рівень ґрунтових вод понизився в середньому на 1,8—1,0 м. Близько 50 
% малих річок стали жертвами необоротних змін режиму стоку, в багатьох річках істотно 
зменшилася кількість риби … Порушились умови відтворення представників дикої флори та 
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фауни, різко зменшилися площі боліт, багатство болотних видів рослин і тварин, триває 
винищення лісів. 

Сучасність 

Дамба 

 
Останні роки у нас панує жорстока засуха. Так, призабули ми старі перевірені життям 
заповіді древлян і дреговичів, які завжди обожнювали воду. Водним джерелам, які 
тут називають криницями, поклонялися в усі часи. Ця традиція збереглася і до цього 
дня, на жаль, лише у вигляді символічного свята. На Івана Купала. проходять масові 
народні гуляння, православні батюшки святять воду, і молодь, як і в язичницькі часи, 
запалює вогнища і йде на “всеношну”. У цю ніч хто шукає квітку папороті, хто 
ворожить, а хто просто веселиться. 

Слава Богу, поки що не пересихають на Сарненщині джерела, які навіть порахувати 
важко.А всього-лище сотню років тому тут стояли станційні бараки  і млин. Сарни 
входили у Немовицьку волость. Тут жили  заповзятливі полещуки (так називають 
один одного корінні жителі Полісся),  була корчма і заїжджий двір. В ті часи ніхто не 
вмів варити горілку, і доходи від шинку були чималі.Горілку, по тутейшому водку, не 
вміли гнати, а брагу квасили і багатші, і незаможні. Правда не так зловживали , як 
при москалях.Але поліщуки випити “клятої” любили і при литвинах, і при поляках. 
Навіть зі священиком і дяком , крім грошей, розраховувалися горілкою. Так у моїх 
рідних Немовичах, наприкінці ХУІІІ століття, попу громада платила 10 рублів і відро 
водки. 
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Звідки ж у корчмі бралися відвідувачі? Для мене це теж було загадкою, поки один 
застарий полещук не розповів мені, що,  щоб дістатися з товаром в Немовичі на 
ярмарок, жителі хуторів, які розташувалися по берегах річки Язвинці, вимушені були 
ночувати на заїжджому дворі. І бували випадки, коли хуторяни весь свій товар 
залишали в корчмі і вимушені були ні з чим повертатися додому. Тай що там 
говорити – життя  саме біля млинів і шинків в ті часи й вирувало. 

У вирах та заводях Язвінки й Случа завжди було багато риби, не кажучи про русалок, 
водяників і іншої симпатичною нечисті. Людина в наших краях здавна береже воду, 
незважаючи на її достаток. На невеликих річках робили невелику загату і 
встановлювали водяний млин. 

У будь-якому будинку є традиційна українська піч, на якій так приємно полежати в 
зимові морози. Вона незамінна і в грибний сезон, адже будь-яка сім’я в селі собі на 
зиму і на продаж сушить неймовірну кількість білих грибів. Юшка з сушених білих 
грибів – звичайна їжа моїх земляків. Землю тут як і раніше орють кіньми, а ячмінь 
жнуть серпами і обов’язково в’яжуть в снопи, при цьому ретельно укладаючи їх в 
копну на випадок негоди. 

Повені трапляються досить часто. Тому загибель врожаю від вимокання – явище 
звичайне. Колись, коли ще насипна дамба не оперізувала село,під час весняної повені 
зазвичай ми  по кілька тижнів жили, як кіношні поліські робінзони. Потім, як  вода 
поверталася в своє звичне русло, поверталися і ми до звичного життя. 

Велика кількість води і боліт, відсутність доріг, величезні відстані, практично повна 
відсутність телефонного зв’язку і часті відключення електрики – все це і 
перешкоджало нашим контактам з цивілізованим світом, але   в той же час сприяло 
збереженню стародавнього укладу життя, ремесел, повір’їв та культурних традицій. 

Однак повернемося до посухи, про яку вже йшлося вище. Вона стала справжнім 
лихом для Полісся! За радянських часів  нарили канав, зробили на річках 
“протипаводкові” споруди, випрямили русла річок – а в підсумку на Поліссі 
залишилося мало природних резервуарів вологи: боліт, мохів, джерел, звивистих 
русел річок. Вода у вигляді опадів не рятує. Влітку пересихають річки, болота, 
колодязі. В деякі поліські села минулого літа воду завозили автотранспортом!…Через 
сухість горить ліс. До того ж, ще й  його нищать дикунським добуванням бурштину. 
Через цей сонячний камінь  Полісся стало відоме  не лише українйям й білорусам. 

Тож, вже не забутий Богом  наш поки, що самобутній і дивовижний край… 

 

Немовичі-візитівка Сарненського 
району 
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  AlMaS на тему Нд Січ 22, 2012  

 Немовицька сільська рада - є однією з найбільших сільських рад району з 

населенням понад 4 тисячі жителів.У селі та станції Немовичі, Катеринівці люди 

користуються побутовим газом, а в селі Немовичі, крім того, швидкісним Інтернетом 

(понад 300 власників стаціонарних телефонів). Після розпаду колективного 

господарства основним на території ради став розвиток малого підприємництва. Тож 

немовичани пишаються тим, що можуть придбати продукцію птахопідприємства 

«Журавушка», хлібні та ковбасні вироби, поремонтувати авто й скористатся 

послугами автомийки, стоматологічного кабінету, перукарні. Крім того, альтернативне 

паливо, яке виробляють на місцевому підприємстві, постачають не лише в інші 

регіони України, а й експортують за її межі – Польщу, Нідерланди. У навчальному 

закладі навчається майже 600 школярів. Якщо в Катеринівці всі діти можуть 

відвідувати дошкільні навчальні заклади, то в Немовичах це питання потребує 

нагального вирішення. Понад 200 сімей отримали ділянки для будівництва власного 

житла і в планах сільської ради виділити молодим сім’ям ще стільки ж. Розвивається 

швидкими темпами й Катеринівка.Немовицьку сільську раду вважають своєрідною 

візитівкою району при в’їзді з обласного центру, територією, де поєднуються два стилі 

життя – сільський і містечковий (міський). Відзначив, що величезна реконструкція 

катеринівського Будинку культури, яка зараз відбувається, будівництво початкової 

школи, відкриття дитячого садочка та аптеки свідчать, що влада і небайдужа громада 

плідно працюють.  

 

http://nemovychu.ukrainianforum.net/u1
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Побутує кілька легенд про походження назви села. Згідно з першою на цій землі 

випасали панську худобу. Пастух був німим. Сюди ж висилали збезчещених покоївок 

зі своїми чоловіками. Першою сім’єю стали Кіндрат Мичка з дружиною Парасковією. 

Мали вони велику сім’ю – 11 дітей. Один із синів Кіндрата, Марко, служив у пана в 

Дубровиці при дворі. Саме він дав назву селу, коли говорив про чергову покоївку: 

«Уже піде до німого (до Немович)». Згідно з другою легендою, граф із Дубровиці 

приїжджав у цю місцевість на полювання та рибалку. Тут були запашні луки, розкішні 

гаї та діброви, багато звірів і птахів, а річка та озера переповнені рибою. Панський 

кучер був німим. За вірну службу пан дозволив йому жити тут (під Поповою горою), 

побудував сторожку, де він мешкав із сім’єю. Тут же зберігалось рибальське знаряддя, 

човни, все необхідне для полювання. Згодом кучер звів власний будинок і тим поклав 

початок селу Німовичі (легенди записані першим місцевим краєзнавцем Денисом 

Яременком). Ще одна легенда, винайдена дослідником історії села Савчин О.М. у 

літописних записниках розповідає, що на чолі громади плисаків стояв німий ватаг, 

який мовчки виконував рішення віче. Всі інші при голосуванні, з необхідними 

гримасами, кивали головами. Через таке німе віче громаду почали називати 

Німовичами. З часом назва трансформувалась у Немовичі.  

Одне з сіл сільської ради Катеринівка має свою історію, відмінну від немовицької. 

У Катеринівці з давніх давен земля належала поміщиці Катерині Барковій. Сюди, 

весною 1893-го року із Сичівки - села Уманського району Черкаської області на 

околиці Немович поселилсь 184 сім’ї безземельних селян. Вони надіялися вибратися 

зі злиднів і викупили під в поміщиці 1 тисячу 200 десятин землі, вкритої лісами й 

чагарниками. Так і виросло поселення, назване в честь імені благодійниці Катерина. У 

Катеринівці виріс Клим Ткач, який поетичним словом протистояв соціальній 

несправедливості.У роки першої світової війни його мобілізували в царську армію і 

відправили на фронт. За героїзм і мужність рядового солдата нагородили 

Георгіївським хрестом ІІ, ІІІ і ІV ступенів. Повернувшись через хворобу у Катеринівку, 

згуртував односельців для боротьби із загарбниками. Після звільнення Сарненщини 

від петлюрівців, Клима Ткача обрали головою Немовицького ревкому. Він також брав 

участь в організації катеринівського колгоспу «Червона зірка», який проіснував до 50–

х років. У 1920-ому став членом виконкому Рівненського повіту та депутатом 

Волинської губернської ради. У той же час журнал «Родная страна» друкував вірші 

поета. Клим Автономович налагоджував тісні зв’язки із львівським угрупуванням 

«Гроно» та його друкованим органом – журналом «Вікна», в яких також з’являлися 

його поезії. До Львова й назад ходив пішки, не маючи коштів на проїзд/?!/. Листувався 

із Степаном Тудором і Ярославом Галаном, зустрічався з ними особисто. Друзі 

допомагали діставати заборонену літературу. За розповсюдження «бунтарських 

поглядів» не один раз був ув"язненим. Клим жив під постійним поліцейським 

наглядом, у його хатині влаштовували часті обшуки, під час яких конфісковували різні 

видання заборонених книг, газет, журналів, а також рукописи віршів. Його разом з 

побратимом Федором Карпенком по-звірячому вбили в лісі після катувань у роки 
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Великої Вітчизняної війни. Лише на третій день пастухи знайшли їхні тіла, які 

поховали. У 1963-ому останки поета перенесли в Сарни й урочисто похоронили на 

міському кладовищі поряд з воїнами на меморіалі Солдатської слави.  

 

Катеринівка, розбудовується. Тут працюють магазини, їдальня, медичний пункт, 

дошкільний заклад «Дзвіночок», загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, 

аптека, сільський клуб, бібліотека, пошта... З 1934-го функціонує тюрма.Недавно 

зведений храм, у якому відбуваються богослужіння.  

 

Від початку 18 століття, коли тут з’явилась залізниця, з"явилося село Гута, з 

поселеннями поселення Неклюквин, Плоске (де мешкали виключно поляки), 

осадників, які займали кращі землі, і паровий млин, що був останнім словом техніки у 

1935-1936 роках. 

 Сільський голова Віктор Савчин задоволений досягненнях однієї з найбільших сільських рад 
району з населенням понад 4 тисячі жителів. Насамперед, у селі та станції Немовичі, 
Катеринівці люди користуються побутовим газом, а в селі Немовичі, крім того, швидкісним 
Інтернетом (понад 300 власників стаціонарних телефонів). Після розпаду колективного 
господарства, розповів сільський голова, основним на території ради став розвиток малого 
підприємництва. 

Тож немовичани пишаються тим, що можуть придбати продукцію птахо підприємства 
«Журавушка», хлібні та ковбасні вироби, по ремонтувати авто й скористатися 
послугами автомийки, стоматологічного кабінету, перукарні. Крім того, альтернативне 
паливо, яке виробляють на місцевому підприємстві, постачають не лише в інші 
регіони України, а й експортують за її межі - Польщу, Нідерланди. У навчальному 
закладі здобувають науку майже 600 школярів. Якщо в Катеринівці всі діти можуть 
відвідувати дошкільні навчальні заклади, то в Немовичах це питання потребує 
нагального вирішення. Понад 200 сімей отримали ділянки для будівництва власного 
житла і в планах сільської ради виділити молодим сім'ям ще стільки ж. Розвивається 
швидкими темпами й Катеринівка. 

Немовичі має певні переваги. 
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Ми вже звикли, що із всіляких трибун,зі сторінок періодичних видань та з екранів 

телевізорів-перед нами завжди постає узагальнене,усереднене, згорьоване наше село, 

пропущене через загальні уявлення,стандартні проблеми та через призму статистики, в 

якій тривожними начерками відображається і розвалена сільська економіка, і вмираючі 

хутори; і позбавлені молоді, катастрофічно старіючі з забитими навхрест дошками 

сільські кутки- укупі з безкультур"ям,бездоріжжям,поголовною пиятикою і що 

найстрашніше нашою вселенською тупістю, яка по відношенню до села проявляється геть 

у всьому на всіх рівнях влади,починаючи від тих хто бездумно і недбало пише закони за 

якими повинне жити сучасне село і закінчуючи тими, хто ці закони не читає ,але повинен 

дотримуватися,бо насправді їх не знає та й не бажає знати. 

 

Зринають з пам"яті картинки. З поміж поліських лісів в"юняться села своїми садибами та 

нивами лівобережжя річки Случ, які могли б слугувати еталоном краси класичного 

поліського села,затопленого цвітом садочків,заполоненого красою річкових безмежних 

лугів. 

 

Навіть зараз можна милуватися і гордитися своїм селом, аби тільки не знати через які 

складні проблеми сьогодення довелося йому пройти,щоб зберегти своє єство,свою 

сутність і історію ,і є надія, що і своє... майбутнє. 

 

Розповідати про вплив Чорнобиля та в якому стані залишилося село, як відмерли 

колгоспи, а все чим жило- було розкрадене,розвалене,занедбано і зневажено- це все 

одно,що переказувати новітню історію "становлення" сучасного села в Незалежній 

Україні. 

 

Настільки тут все знайоме,традиційне до болю відоме серцю за всіма подібними селами, в 

яких кожен із нас побував, або в якому живемо і за яке безпорадно щемить душа. 
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Немовичі та села, що входять до складу однойменної сільської ради, мають певні 

переваги над будь-яким віддаленим селом, адже розташовані всього за якихось десяток 

кілометрів від районного центру Сарни. Якщо підходити з погляду того,що будь якої 

днини до міста можна добратися будь яким зручним транспортом за декілька хвилин- то 

це є вагома перевага, але ця близкість призводить до відтоку молодої робочої сили, а ті 

що залишаються в селі просто відходять у інші світи, все зменшуючи і зменшуючи 

кількість населення. 

 

В Немовичах добре розуміють, якщо не вдаватися ні до чого такого, що робить село 

привабливішим, життєздатним, впорядкованим з необхідною соціальною сферою- воно 

справді загине, перетвориться на безликий хутір. Саме завдяки досить успішній роботі 

директора місцевого будинку культури Савчина Віктора Макаровича в селі тримається 

молодь. Він справедливо вважає, що селянин має бути духовно прив"язаний до свого 

села, і має почуватися в ньому не гірше від міста. 

 

 Савчин Василь Макарович 

Не може жити село без твариництва. А коли є тваринництво то конче необхідні 

ветспеціалісти, бо інакше замість ганджу будуть збитки. Село мало досвідченого 

ветеринара Савчина Василя Макаровича, якиий в будь який час, незважаючи на незгоди 

свого життя поспішав на допомогу односельцям, рятуючи занедужавшу худобу. Це теж 

один з вагомих акцентів, що не дало селу стати хутором. 

 

Немовичи назвати глибинкою у повному розумінні цього слова просто язик не 

повертається. Посудіть самі: у селі свої школи, дитсадочок,пошта, невеличкі 

підприємства, газ та котеджі, яким може позаздрити райцентр. 

Інформаційно - дозвільний центр 

Мiзернi кошти, що їх спрямовують на проекти розвитку бiблiотек в Україні, вiдсутнiсть 
науково-дослiдних установ у галузi бібліотечної справи, пенсiйний вiк більшостi 

директорів не лише сільських, а й провiдних бібліотек. А також несистемне оновлення 
фондів, слабка матеріально-технічна база, скорочення мережі бібліотечних закладів, 
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особливо в сільській місцевості. Такий стан i перспективи розвитку бiблiотечної справи в 
Українi.Сільська бібліотека намагається йти в ногу з часом. Нині це чи не єдина соціальна 

інституція, яка здатна забезпечити сільське населення інформацією. Разом  з  тим село 
загалом і сільські бібліотеки зокрема – одна з найболючіших проблем суспільства та 

влади . Однак, в Немовичах, дякуючи безмежним романтикам і оптимістам ще не 
защахла іскорка до пізнання цікавого і невідомого. 

В напрямку «Бібліотека в житті громади» кращим виявився досвід Немовицької 
публічно-шкільної бібліотеки Сарненського району «Сучасна бібліотека – 
активна громада». Автор проекту Любов Жук розповідає, що її сільська бібліотека 

справжній пульс громади. Завдяки сучасному технічному обладнанню та безкоштовному 
інтернету місцеві мешканці можуть тут вирішити свої побутові проблеми: оплатити 

комунальні послуги, купувати товари і замовляти послуги, спілкуватися з друзями, що за 
кордоном. В бібліотеці завжди багато дітей, які приходять «на безкоштовний Wi-Fi». 
Заходять сюди і люди старшого віку- щоб відвідати курси комп’ютерної грамотності. 

 

 

Жук Любов Сергіївна 
 Працювала  в Сарненській центральній  районній 

 бібліотеці з 1982 по 1986 рік. Починаючи з січня 1987 року працює в Немовицькій 
бібліотеці-філіалі бібліотекарем по роботі з дітьми, а з 1988 року -   

завідувачкою бібліотеки. 

  

Краєзнавча музейна експозиція вражає своїм інформаційним та меморіальним 
ресурсом гостей. Це гордість села та завідуючої бібліотеки Любові Сергіївни Жук. Тут 
- оцифровані фотографії, документи з сімейних архівів, ксерокопії історичних 
документів життя краю. Літопис села, окремих родин. Сьогодні проводиться 
дослідження та оцифрування церковних рукописів кінця XIX початку XX століття, які 
зберігаються в немовицькому храмі. Бібліотека у Немовичах справді виступає 
осередком збереження локальної культури для майбутніх поколінь. Під час екскурсії 
молодь вбирає в себе ті духовні скарби, якими багатий народ, мала батьківщина. 
Життя продовжується, поки живе пам`ять… 
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Немовчани завжди тягнулись до знань. На початку 30-х років у селі почав діяли гурток 

“Просвіти”. Національно свідома молодь збиралась (таємно від польських властей) у 

хаті читальні, котра відкрилась у будинку Любові Антонівни Мички (у заміжжі – Ющик). 

Керівником гуртка і завідувачем хати – читальні був Петро Євгенович Ющик, сільський 

учитель. Книги для читальні він привозив і виписував зі Львова. У 1942 році гітлерівці 

заарештували і розстріляли Петра Ющика, як українського націоналіста. 

 

Просвітницькою діяльністю у 30-ті роки займався і Володимир Борисов Бискаль. 

Маючи велику приватну бібліотеку (українською та польською мовами), він давав 

читати книги односельцям. Перед ІІ світовою війною Володимир виїхав на Волинь. 

 

У повоєнні роки бібліотека в селі відродилась у 1948 році. Першим бібліотекарем 

повоєнної хати-читальні стала Євдокія Василівна Наумова, 1915 року народження, 

родом з Полтавщини. Євдокія Наумова працювала бібліотекарем кілька років. Решту 

життя, до виходу на пенсію вона працювала техпрацівником у школі. Померла у 2000 

році. 

 

 

Марія Василівна Супрун працювала у бібліотеці до 1956 року . Тоді бібліотека 

http://ksenyyapavlovskaya.rv.ua/
http://ksenyyapavlovskaya.rv.ua/
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знаходилась у конфіскованому будинку Борисків, разом з клубом. Пізніше фонд 

перенесли до конфісковано будинку О.К. Мички, половину якого займала сільська 

рада. 

 

 

Наступницею Марії Супрун стала Степанида Василівна Денисюк, 1934 року 

народження, родом із села Люхча Сарненського району. Закінчивши Дубенський 

культосвітній технікум, вона отримала направлення на роботу в село Немовичі. Фонд 

бібліотеки на той час нараховував 1500 примірників, користувались бібліотекою 500 

читачів.  

 

 

З 1962 по 1964 роки бібліотека розміщувалась у одній з кімнат новозбудованої 

колгоспної контори. Наступне новосілля святкували у 1964 році в новозбудованому 

Будинку культури. Степанида Денисюк працювала тут до 1965 року . а з 1968 по 2000 

рік вона беззмінно працювала у шкільній бібліотеці. Загалом вона віддала бібліотечній 

роботі 44 роки свого життя.  

 

 

У 1965 році книжковий фонд сільської бібліотеки прийняла Вікторія Йосипівна 

Павловські, 1945 року народження, родом з Хмельниччини. У 1968 році Вікторія 

Йосипівна закінчила Дубенське культосвітнє училище. У 1970 році число читачів 

становило 1200 чоловік. Штат розширили до 2 чоловік і бібліотекарем прийшла 

працювати Галина Василівна Васильчик. Вікторія Павловські 1975 року, аж до виходу 

на пенсію працювала секретарем сільської ради. 

 

 

В 1977 році завідуючою бібліотекою призначили Валентину Іванівну Круглик, 1957 

року народження випускницю Дубенського культосвітнього училища, уродженку 

с.Чемерне Сарненського району. 

 

 

До 1987 року книжковий фонд бібліотеки збільшився до 24 тисяч примірників (в тому 

числі книг – більше 20 тисяч примірників). 

 

 

У 1988 році Валентина Круглик за станом здоров’я виїхала у Крим на постійне місце 

проживання; завідуючою бібліотекою стала Любов Сергіївна Жук, 1961 року 

народження випускниці Рівненського інституту культури. 

 

 

У 1989 році приміщення бібліотеки переобладнали у 2 зали. Після 1991 року почав 

змінюватись якісний склад фонду. Паралельно з надходженням нової літератури у 

фонді накопичувались книги, що втратили актуальність. Після очищення фонду на 1 
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січня 1999 року у бібліотеці нараховувалось 14476 примірників. 

 

 

З 1989 року бібліотекарем по роботі з дітьми працює Марія Володимирівна Мичка, 

1966 року народження випускниця Дубенського училища культури. 

 

 

У кінці 2002 року у районі реорганізували бібліотечну мережу і створили нову 

централізовану систему публічно-шкільних бібліотек. тож протягом 2003 року 

книгозбірня працювала у нових умовах. Фонд зріс з 13833 примірники (на 01.01.2002 

року) до 22594 примірників (на 01.01.2004 року), а число читачів збільшилося до 

тисячі чоловік.  

 

 

Співпраця у культурно – дозвіллєвому комплексі дозволяє більш певно реалізувати 

можливості бібліотеки щодо задоволення духовних, моральних та інтелектуальних 

потреб населення. 

 

 

Розширення сфери платних послуг дало змогу поповнити фонд новими виданнями, 

більш повно і якісно задовольняти запити читачів. 

 

 

У 2002 році отримало 412 гривні від платних послуг; придбано 80 примірників книг. 

 

 

У 2003 році платні послуги зросли до 745 гривень (що дало змогу придбати 116 нових 

книг). 

 

 

На даний час публічно-шкільна бібліотека с. Немовичі – важливий інформаційний 

центр, що надає допомогу у вдосконаленні навчально-виховного процесу. Робота 

бібліотеки і школи нерозривно пов’язана між собою. Вони є партнерами спільної 

діяльності заради підростаючого покоління. 
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У школі стало традиційним проведення предметних тижнів. До кожного предметного 

тижня бібліотекарі готують виставки літератури для додаткового читання, підбирають 

літературу для проведення масових заходів, проводять бібліографічні огляди. Цікаво і 

змістовно в школі було проведено тиждень математики «Математичний калейдоскоп», 

який включав тематичний вечір «Ці звичайні незвичайні числа», конкурс ерудитів 

«Щасливий випадок».  

 

 

Важливу роль в організації роботи на допомогу навчально-виховному процесу відіграє 

виставкова робота бібліотеки, а саме: тематичні виставки, виставки до знаменних і 

пам’ятних дат. Традиційною стала участь бібліотеки у Всеукраїнському тижні дитячої 

та юнацької книги. В рамках тижня проведено бібліотечний урок «Мандрівка за 

словниками від А до Я», конкурс «Юні читайлики», літературна година «Книги – 

морська глибина». 

 

 

 
 

Ефективною формою діяльності Немовицької ПШБ є презентація 1 вересня 

тематичної виставки літератури «В країну знань». Сьогодні від користувачів надходять 

усе більш складні запити, задовольнити які неможливо тільки за допомогою 
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традиційних систем – друкованих каталогів і картотек бібліотеки. 

 

У 2006 році Сарненська центральна районна бібліотека передала персональний 

комп’ютер у користування для Немовицької публічно-шкільної бібліотеки. Завдяки 

комп’ютерним технологіям значно змінився дизайн наочних засобів: книжкові 

виставки, тематичні полиці, роздільники у фонді; інформаційні матеріали для 

користувачів завдяки комп’ютерному оформленню стали набагато привабливіші, 

інформаційні ресурси бібліотеки поповнилися базами даних на електронних носіях. 

Це дозволило користувачам отримувати необхідну інформацію з мінімальними 

затратами на її пошук. 

 

Сарненською ЦСПШБ було укладено угоду з директором ЗОШ щодо використання 

комп’ютерної техніки в комп’ютерному класі навчального закладу с. Немовичі. Згідно 

заключеної угоди бібліотекар декілька разів на тиждень, у виділений час, користується 

одним із комп’ютерів у комп’ютерному класі школи. На робочий стіл ПК спочатку було 

встановлено програмне забезпечення «ІРБІС» (Інтегрована бібліотечно-інформаційна 

система). За допомогою якої бібліотекарі користуються електронним каталогом книг 

та періодичних видань. 

 

 

Створені бази даних на допомогу навчально-виховному процесу:  

 

 

· Каталог сучасних педагогічних технологій. 

 

 

· Конспекти уроків (математика, природознавство, іноземна мова, географія, фізика, 

хімія, українознавство). 

 

 

· Поради психолога («Перший раз у перший клас», «Як подолати стрес», «Заповіді 

батькам»). 

 

 

· Школа педагогічного досвіду. 

 

Створено ряд тематичних баз даних, як наприклад: «Українська мова», «Письменники 

України» (як класики, так і сучасники), «Зарубіжні письменники» (як наприклад: 

Андерсен, Байрон, Дефо, Гете, Гюго, Лондон Д, Маркс, Селінджер, Шекспір, 

Стендаль, Б. Шоу та ін.). 

 

Важливим джерелом інформації про діяльність бібліотеки є її веб рубрика, що 

розміщена на веб-сайті Сарненської ЦСПШБ. Вона знайомить з історією Немовицької 

ПШБ, історією села та родинними обрядами; роботами народної майстрині Панасії 
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Кишенко. 

 

Всі бази даних використовуються в основному на допомогу навчально-виховному 

процесу – для написання рефератів, тематичних робіт. Однак технічні можливості 

поповнювати БД відсутні, бо немає окремо виділеної мережі. 

 

 

ПУБЛІЧНО-ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА 

СЕЛА КАТЕРИНІВКА 

 

Весною 1893 року з Уманщини з Христинівського району с.Сичівка до околиць 

Немович пересилилось кілька сімей (серед них Карпенки, Добридні, Столяри, 

Замороки, Ткачі) всього 184 чоловіки. Вони і були першими жителями Катеринівки. 

Пізніше в 1922 році тут стали поселятися осадники поляки і німці. Вони викупили 

частину землі в поміщиці Баркової і Катеринівка стала рости. Перша бібліотека була в 

хатинці поляка Курака. Вся література була на польській мові. Завідувала бібліотекою 

Кальницька Марія жителька с.Катеринівка. Пізніше бібліотеку перенесли на Гуту 

Перейма, згодом бібліотека стала філіалом Катеринівської бібліотеки.  

 

Перші читачі і учні 

Початок 20 ст. Катеринівка швидко зростає, кількість дітей збільшилась і з’явилась 

необхідність відкрити в Катеринівці свою школу. В одному з будинків польського пана 

зробили початкову школу, яку переділили: в одній половині була школа, в іншій – клуб 

і бібліотека. 

 

Завідуючою клубу і бібліотекою стала Чернушенко Євгенія Тарасівна дочка 

колишнього голови колгоспу с.Катеринівка. В цьому будинку бібліотека була до 60-х 

років. В 1963 році її перенесли в приміщення гуртожитку. Бібліотекарем працювала 

Ковпак Галина Михайлівна, жителька с.Немовичі. на той час фонд бібліотеки 

нараховував всього 200 книжок. 

 

З 1974р. бібліотека знаходиться в новозбудованому клубі. Завідувати бібліотекою 

прийшла Цицюра Тетяна Іванівна, яка закінчила Дубнівське культосвітнє училище. 

Фонд бібліотеки збільшився до 8 тисяч примірників. 

 

Йшли часи, мінялись бібліотекарі, зростав, змінювався і якісний склад літератури. 

З’явились енциклопедії, словники, різна довідкова література. З 1993р. бібліотекою 

завідувала Самосенко Любов бібліотекар за фахом, яка закінчила Рівненський 

інститут культури. Вона працювала до 1993р. з 1993р. і дотепер працює в 

Катеринівській бібліотеці Годунко Ольга Пилипівна, вчитель за фахом. Катеринівська 

бібліотека знаходиться в приміщенні клубу, фонд бібліотеки становить майже 9 тисяч. 

Бібліотека обслуговує 409 читачів, з них 127 – дітей. 

 

В 2002 році відбулось об’єднання публічних і шкільних бібліотек. Тепер вона 
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називається публічно-шкільна бібліотека села Катеринівка. До ладу стала нова школа 

і бібліотека тісно співпрацює з школою і сільським клубом. Проводиться робота по 

вихованні учнів бережливого ставлення до підручників і книжок взагалі. 

 

Фонд бібліотеки поповнюється за рахунок платних послуг і дару читачами. В бібліотеці 

читач має змогу переглянути і періодику. Для того щоб допомогти читачам 

орієнтуватись краще в подіях міжнародного і внутрішнього життя в бібліотеці 

оформлені папки з газетними вирізками.  

 

 

На цьому історія бібліотеки не закінчується село росте, збільшується кількість 

жителів, може з часом під бібліотеку відведуть окреме приміщення 

Музична школа 

Філія Сарненської дитячої музичної школи в с. Немовичі  створена у серпні 1993 року. 
Перші викладачі філії - випускники Дубенського училища культури  Крат Едуард 
Петрович (клас акордеон) та Крат Лариса Василівна (клас фортепіано), яка викладає 
по даний час. З 2011 року філію поповнив випускник Рівненського музичного училища, 
викладач по класу баяну та акордеону Кононець Олександр Вікторович. 
 

 

На даний час у філії навчається 18 дітей. Це переважно учні Немовицького ЗНЗ І – ІІІ 
ст..  Діти оволодівають навиками гри на фортепіано,акордеоні,баяні. Філія здійснює 
естетичне виховання і культурний розвиток дітей та юнацтва,прилучає їх до цінностей 
української та світової культури. 
Вихованці мистецького закладу є постійними учасниками всіх масових 
дійств,концертів художньої самодіяльності,які організовуються у селі Немовичі. 
У 2007 році створений  дитячий вокальний ансамбль «Веселі нотки» (керівник Крат 
Л.В.),в репертуарі якого - твори українських,місцевих авторів.  Колектив веде активну 
концертну діяльність,щороку поповнюючи свій репертуар. 
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Філія з року в рік шукає та залучає до навчання здібних,обдарованих і талановитих 
дітей,розвиває та підтримує їх здібності,талант і обдарування,виховує в учнів почуття 
патріотизму,любові до України. 
Учням,які успішно здають випускні іспити видається свідоцтво установленого зразку 
про закінчення Сарненської державної музичної школи по певній спеціальності. 
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ПРОДОВЖУЮЧИ РОЗПОЧАТЕ ДІДОМ 

 

 
Сільський голова Віктор Макарович Савчин 
 
Минуло зовсім небагато часу, відколи громада переважною більшістю голосів обрала 
сільським головою Віктора Савчина. Досвіду йому не позичати: був директором Будинку 
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культури, депутатом районної ради, де довелося вирішувати чимало проблем односельців. 
Нині, каже, найголовніше – співпраця з депутатами місцевої ради та членами виконкому. 
 

 Савчин Олексій Степанович – сільський голова у 43-
44 роках 
Старостою села у воєнні часи лихоліття був і дідусь Віктора Макаровича – Олексій Савчин, 
людина неабиякого розуму. За свідченням старожилів, він урятував життя не тільки багатьом 
немовичанам, а й жителям села Сарни. Пригадують випадок, коли групу сарненських селян 
гітлерівці хотіли розстріляти, вважаючи їх повстанцями, а Олексій Степанович заявив, що це 
його односельці, котрих він послав у поле працювати. Трагічною була його доля, що згасла, як 
зірка, в Рівненській в’язниці № 1 Народного комісаріату державної безпеки (НКДБ)  в кінці 
зими 1944 року. А місце поховання й досі невідоме. 
 

    
 
 Савчин О.М. за значні особисті заслуги у становленні Незалежної України, утвердженні її 
суверенітету, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток району, активну 
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громадську діяльність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народу та з нагоди 
25-ї річниці Незалежності України. нагороджений Відзнакою Президента України та 
ювілейною медаллю “25 років незалежності України”  
 
На честь діда назвали одного з онуків, брата Віктора, який нині проживає на Закарпатті. 
Залишивши рідний край ще в 1973 році, земляк задумав благородну справу – написати 
книжку про село, своїх односельців, їх непросте життя на болотних землях Волинського краю. 
У творі автор намагається відтворити значимі сільські події з первісних часів до наших днів. У 
повісті, що входить у цю книгу, душевно змальовані картини життя прадавніх поліщуків. 
Нариси, новели, поезія, оповідання та спогади сільських старійшин  своїм фактажем 
доповнюють правдиве висвітлення буднів за виживання й непрості, часом навіть драматично-
трагічні події буремних днів війни та Чорнобильської трагедії. Є й розділ публікацій районної 
газети «Сарненські новини» про населений пункт. А ось як Олексій Савчин пише про загибель 
свого діда: 
– Везли його у відкритому кузові американського «Студебекера» під завивання хрещенського 
скаженого вітру й голосіння його вірної й такої нещасної Дарки, що босоніж бігла по снігу на 
лютому морозі. Уявив, як посиніли в неї ноги, як упала вона на коліна, молячи в Бога про його 
пощаду, але вдіяти нічого не міг… 
Наступного дня, ранесенько, відбулося засідання «трійки», й от він уже у Рівненському 
тюремному пеклі. Мабуть, самому Господу Богу такого не довелося перенести, як судилося 
пережити йому – старості нічим непримітного села Немовичі. Рівненська темниця зустріла 
його незбагненим  жахом від побаченого. 
«…В одній із камер було дуже багато крові, а ще декілька трупів, припертих до стінки. Вони 
були всі голі й чомусь коричневі, напевно, їх убивали струмом. У багатьох повикручувані ноги 
й руки – сліди не передсмертної агонії, а катувань, тому що кінцівки не трималися тіла. У 
багатьох трупів не було очей, повиривані язики…» (Архів НКВС). Савчина Олексія 
Степановича розстріляли тільки за те, що вірно й самовіддано служив селу. 
 
 Допомагають підприємці 
 
Немовицький сільський голова Віктор Савчин і секретар сільської ради Микола Колядко 
розповіли, чим сьогодні живе громада. Насамперед почали з ямкового ремонту доріг. 
Завдячуючи спонсорській допомозі підприємства «Вирівський кар’єр» (генеральний директор 
Юрій Горець) і сприянню приватного підприємця Станіслава Мички завезли 500 тонн 
щебенево-піщаної суміші. Депутати сільської ради на своїх округах організували людей, які 
розрівняли відсів на вулицях. 
Також відремонтували освітлення по вул. Лісовій. Виготовили проектно-кошторисні 
документації на електрифікацію Яблуневої та асфальтування Центральної (Кашево). Окрім 
того, задовольнили звернення тих учасників антитерористичної операції, які попросили 
виділити їм земельні ділянки. До речі, з початком бойових дій на сході країни в сільській раді 
створили фонд допомоги учасникам АТО та їхнім родинам для вирішення соціально-
побутових проблем і придбання необхідних речей. Однак його запаси майже закінчуються. 
Зазначу, що захищати Україну призвали з Немовицької сільської ради 23 чоловіка. 
Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», на 
сесії вирішили перейменувати назви вулиць і провулків. Так, 17 Вересня тепер Михнівка, 
Будьонного – В’ячеслава Чорновола, Ворошилова – Ярослава Мудрого, Ковпака – Поліська, 
Комсомольська – Свободи, Кузнєцова – Широка, а Медведєва стала Степана Бандери. На 
Хліборобів змінила свою назву вулиця Олеко Дундича, Радянська стала Центральною, 
Федорова – Захисників України, Чапаєва – Козацькою, Щорса – Поляна. Провулок Радянський 
нині називається Княгині Ольги. Цікаво, що в Катеринівці, розташованій на території ради, 
замість одного старого найменування вул. Колгоспної з’явилося аж три нові – Максима 
Карпенка, Покровська та Садова. Попри подорожчання будівельних матеріалів, немовичани 
зводять нові оселі. За минулий рік виросло будинків 12. 
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Віктор Савчин акцентував увагу на місцевому депутатському корпусі, який із відповідальністю 
ставиться до своїх обов’язків. Плідно проходять сесій сільської ради, адже всі питання 
попередньо обговорюют на засіданнях постійних комісій. Серед 13 членів виконкому є й 
учасник АТО, також багато підприємців, чиї фірми розташовані на території ради. Так, лише 
торговельних закладів тут 28. 
Активно допомагають і співпрацюють з радою Немовицьке лісництво, підприємницьке 
об’єднання громадян «Журавушка» Всеукраїнської громадської організації онкоінвалідів, 
підприємство з виготовлення пелетів (Юрій Мичка, Вадим Пацьола). Приміром, до 
Міжнародного дня інвалідів «Журавушка» надала  людям з обмеженими фізичними 
можливостями власну продукцію, за що громада села висловлює їм щиру вдячність. 
Долучилися коштами й бізнесмени. 
З ініціативи учасників антитерористичної операції, депутата сільської ради Юрія Кардаша та 
члена виконкому Валерія Кардаша, в переддень Нового року провели благодійну акцію – 
розвезли новорічні подарунки дітям учасників АТО і родинам тих, хто ще перебуває на сході 
країни,. Кошти на їх  придбання дали підприємці. А виконали почесну місію Віктор Савчин, 
Микола Колядко, Валерій і Юрій Кардаші, Валерій Міхнов разом із Дідом Морозом,  роль якого 
виконав депутат Ярослав Крат. З почину авторитетних земляків Євгенія Ющика, Зиновія 
Мазура, Федора Наконечного  й нині покійного Олександра Волощука частково впорядкували 
пам’ятний знак «Хрест», що по вулиці Гагаріна. 
Вистачає й проблем. Найбільша – зайнятість молодих людей, які не можуть знайти роботу. 
Питання номер один, що потребує вирішення вже не один рік, – будівництво дошкільного 
навчального закладу, в якому є велика потреба. На черзі в дитсадочок – 140 дітей, тож 
необхідно виготовити проектно-кошторисну документацію на його зведення. Щодо інших 
планів на найближче майбутнє Віктор Савчин, хоча й не забобонний, вирішив за краще 
промовчати. 
 
 Заспокоюють бджоли та шахи 
 

 Микола Колядко 
 
Вп’яте висловили немовичани довіру й секретарю сільської ради Миколі Колядку, який на цій 
посаді перебуває майже 18 років. Щоденні відвідувачі відзначають його коректне та ввічливе 
ставлення, вміння спілкуватися. Колеги також основними рисами Миколи Івановича 
називають професіоналізм і комунікабельність. Закінчивши свого часу Львівський 
політехнічний інститут, упродовж 11 років трудився інженером-конструктором на 
Сарненському заводі мостових технологічних  конструкцій. Із дружиною Світланою виховали 
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двох красенів-синів. Так, Віталій – депутат Сарненської районної ради, серйозно займається 
спортом. 
У секретаря сільської ради чимало захоплень. Скажімо, нумізматика. Колекцію зібраних монет 
і паперових грошей односельці могли побачити на одній із виставок у закладі культури. 
Микола Колядко – незмінний ведучий урочистих заходів і Дід Мороз у новорічних виставах-
казках. Із дитинства грає в шахи та шашки й навчає цьому школярів у Немовицькій ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. Неодноразово брав участь у районних та обласних змаганнях із шахів, що 
організовували серед держслужбовців, має багато заслужених медалей. Здобув  перше місце 
з шашок серед працівників органів місцевого самоврядування й друге – з шахів. А ще – перше 
серед аматорів шахів 2015 року. 
Але найбільше Микола Іванович любить спостерігати за своїми миролюбивими бджолами, які 
дарують не лише фізичне довголіття, а й духовне задоволення. І нехай вуликів лише 4, 
бджолярством займається вже чверть століття. Заходячи на пасіку після тяжкого трудового 
дня, втрачає відчуття часу й забуває про все на світі, навіть попоїсти, настільки спілкування з 
цими роботящими створіннями захоплює все його єство. Якби люди в усьому брали приклад 
із бджіл, висловлює думку, особливо в працелюбства, відтворенні та санітарії, то побудували 
б ідеальне суспільство. 
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ХРЕСТ НА РОЗПУТТІ 

 

   
Ще років 5-7 тому пошуки інформації про хрести-фігури дали дуже скупенький результат, в 
останні роки ця тема стала більш поширеною.. Потрібно зазначити, що хрести-фігури 
відіграють важливу роль у духовній культурі українців Полісся. Придорожні хрести виконують 
низку функцій — захисну, магічну, пам’ятну, водночас нейтралізують негативний вплив та 
освячують найбільш небезпечні місця й ділянки. А тепер щодо форми хрестів, їх 
місцерозташування. Зазвичай, хрести-фігури ставлять на роздоріжжі чи на в`їзді в села, також 
на межі обжитого простору, зокрема, полях. Згідно давніх вірувань, перехрестя доріг має 
магічну силу, тому чимало давніх магічних ритуалів були пов`язані саме з роздоріжжям. 
Нерідко хрести ставили біля струмків та криниць, як згадку про зцілення чи хрещення. 
Ставили , як спомин про визначні події – пам`ять про визволення від кріпацтва, врятування 
села віл голоду, ворогів, стихійного лиха чи масової хвороби (мору). Інколи «фігури» ставили 
для захисту від моровиць, вірячи, що хрести перегородять дорогу до села страшній хворобі . 
 Багато поставлено хрестів під час Великої війни (Першої світової) і по її скінченні: щоб Бог 
дав вернути щасливо, або як поляг хто з родини в чужій стороні, від своїх далеко – щоб земля 
йому була легка.» 
Коли чоловіче населення вирушало в далекий військовий похід, хреста прикрашали 
рушниками, заклинаючи цим повернення рідних додому. До фігури зверталися з молитвою, 
виряджаючи сина на чумакування чи заробітки, дочку на заміжжя до чужої сторони. Мабуть, ці 
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традиції існують ще з тих далеких часів, коли наші села не мали власних храмів і хрест був 
головним «святим місцем». 
Ставили хрести на своєму полі просто на «славу Божу», «за відпущення гріхів», «щоб ліпше 
родило» і т.д. Нерідко також заможні люди будували «фігури» за свій кошт – у пам'ять про 
важливу родинну подію, про що залишали відповідний запис на самій споруді. Хрести, як 
символ боротьби з пияцтвом встановлювали у селах , місцеві чоловіки на заклик 
антиалкогольного товариства «Відродження», зрікались пагубної звички, відмовляючись від 
вживання оковитої. 
Ставили хрести і на місці, де сталось самогубство , або «нагла смерть» , аби нейтралізувати 
негативну енергію. Відголоски цієї традиції можна зустріти і зараз, коли невеликі хрести 
ставлять на місці загибелі людей під час дорожньо-транспортних аварій. 
Тобто, одна з функцій хрестів-фігур – нейтралізувати та очистити негативні енергії в 
місцевості, гармонізувати навколишній простір. Певним чином, ці функції дуже схожі на 
функції буддійських ступ, субурганів, які теж встановлюють , аби гармонізувати і принести 
добро мешканцям території, де вони розміщені. 
 Відносно віку кам"яного хреста, що стоїть на розпутті у Немовичах  на Грем"ячому всупереч 
людській забудькуватості, і завдяки відмінній пам"яті  79- літнього нашого односельця Ющика 
Євгена Петровича нарешті встановлено вік цього християнського знаку пам"яті. ЄВген 
Петрович пам"ятає розповідь свого старшого брата Миколи, про те що в історичному журналі 
він читав згадку,наче хрест було витесено і встановлено козаками на честь визволення краю 
від монголо-татарського іга. /1380р./  
Традиції втановленя хрестів-каменів на могилах пов'язують з поширенням християнства. Але 
ще й нині в деяких поліських селах ставлять хрести всім тим, хто пішов з села у світ широкий і 
не повернувся назад до рідної землі, кого поховали в чужих краях. Хрести ставили і при 
дорогах і як межові знаки. Їх можна зустріти поблизу криниць-джерел та святих дерев. З 
історичної літератури відомо, що хрести встановлювали і в місцях поганських культів, і там де 
ставалось вбивство, або була пролита чиясь кров. Їх ставили в місцях древніх святищ-капищ, 
відомих подій, битв, біля водних переправ, на курганах.  
Камінні хрести, котрі були встановлені не на кладовищах, у великій мірі перебрали на себе 
функції святих каменів чи навіть язичницьких ідолів (кумірів-стуканів, бовванів, старих богів, 
божниць, святих каменів). З деяких хрестів шкребли порошок на ліки. Деякі хрести мали 
чудодійну силу зцілювати хворих при простому дотиканні. Інші допомагали при звертанні до 
них з молитвою. Окремі камені-хрести сприяли дівчатам вийти заміж чи навести лад у 
подружньому житті. Вважалося, що деякі Святі Хрести щорічно збільшуються в розмірах, інші 
навпаки – «тануть у землю». Ще зовсім недавно до деяких хрестів відбувались «хресні ходи» 
на Трійцю, Петра і Павла, Здвиження. На хрести пов'язували вишиті рушники. Клали біля них 
жертви – гроші, сушені ягоди, м'ясо, мед, рибу, конфети. Хрести можуть бути орієнтирами при 
переховуванні скарбів. Існувала давня традиція розбійників ховати награбоване поблизу від 
кам'яного хреста. Існують легенди про чудодійну появу хрестів у певних святих місцях, як то 
місця загибелі воїнів. Камінні хрести і надмогильні «пласкі» камені ще доволі часто 
зустрічаються у найближчих до Поліського заповідника селах. Древні майстри вміли тесати 
«надгробні хрести». Камінні хрести з напливами лишайників, шматочками зеленого моху 
просто чарують око. Від них нелегко відвести погляд. Вони заворожують довершеністю форм і 
відповідністю структури каменню...  
Однак Вікімапія чомусь стверджує інше: » Крест врос в землю. Стоит на развилке дорог. 
Раньше там было пустое место. Откуда он взялся, никто не знает. Известно, что в годы 
освободительной войны 1648-1654 гг. Немовичи были освобождены от польских феодалов 
полковником Иваном Богуном. Есть предположение, что под крестом похоронены воины 
императрицы Екатерины II, которые погибли в боях с турками. Сама Екатерина заезжала в 
Немовичи, отдыхая на хуторе Михновский возле часовни (за селом со стороны Зносичей).» 
 
 У роки войовничого атеїзму немовицькі  "хлопці" хотіли витягти його з землі. Тягнучи 
трактором Борис Лісаса переламав його. Пізніше люди його встановили знову, а ще 
пізніше під час прокладання шосейного покриття, перемістили його на один метр до узбіччя 
дороги. 
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Хрести завжди обгороджені. На Поліссі - дерев`яною огорожею, в давні часи звичайні 
жердини на кілках, пізніше – жердини почали оббивати штахетами 
 

Майбуття 

 
Любо дивитися на Немовичі,на акуратні хати, як вони красиво вписалися в мальовничу 
місцевість.  В моїй памяті до цих пір збереглися чудові, мальовані хатинки. Коло яких 
тихенько причаїлися квіти мальви. Ці величаві, чудернацькі квіти лише увінчують двір 
справжнього селянина. 
Повітря, яке дме з поля таке чисте та пахуче. Недарма. Засіяне поле золотавою пшеницею та 
жовтими писаними соняхами, наповнює груди повним щастям. Вдихаючи його, забуваєш про 
все і тільки насолоджуєшся цим неймовірним подихом стерні. 
Сільське життя прекрасне. Корови, кози, домашня птиця, яка пасеться на зеленій травичці, 
десь на галявині радує людське око. Так прекрасно спостерігати, коли доглянуті свійські 
тварини доповнюють всю вишуканість села. Незвичайні вигуки чути від них, та в цьому щось є 
чарівне. 
Село. Спокійне та привітне населення, зайняте своїми домашніми клопотами. Хто пере на 
березі голубої річки, яка розлилася пообіч села. Хто доїть корову, у себе в маленькому 
сарайчику, солом’яна стеля якого, нагадує казковий дім. А, ось, дід у капелюсі порається на 
городі, мабуть збирає щось насаджене. Здається, що таке життя наповнене любов’ю і 
працьовитістю. 
В сільській місцевості тихо, лише де-не-де заспіває свою солов’їну пісню соловейко в діброві. 
Чудово. В селі можна забути всі незгоди та збагатитися душею. Та й справді, підеш до лісу, 
присядеш навколішки і слухаєш спів прекрасних птахів. Ой, а ось сіренький зайчик промайнув, 
скрізь дерева, мабуть, спішить до своєї неньки, або тікає від якогось звіра. 
Старенька бабуся йде, на неї приємно поглянути. Хоч і згорбилась, але впевнено 
просувається по наїждженій дорозі. Незламна душею людина, так і нагадує цю стареньку. 
Адже, завдяки таким, як вона, вдається зберегти це спокійне і напрочуд зачароване село. 
 

Впродовж існування та розвитку української держави, українське село завжди відігравало визначну 
роль, адже так історично склалося, що українці вели осілий спосіб життя, який заключався в 
обробітку землі та веденні домашнього господарства. Українське село повсякчас було колискою 
культури, джерелом харчів для міських жителів та основною сировинною базою для багатьох 
галузей національного господарства. В різні часи воно переживало різну долю, часто і трагічну 
(часи колективізації та голодомору), а процеси урбанізації, які стосуються світу в цілому вимивали 
найкращі кадри з сільської місцевості, як в радянські часи так і зараз. Ми вирішили проаналізувати 
ситуацію з станом українського села за критеріями кількості сіл та чисельністю сільського 
населення, яка має місце в нашому житті впродовж останніх 20 років, адже з постійною втратою 
позицій українського села, наша держава втрачає своє автентичне обличчя в культурному плані та 
ставить себе в скрутне положення перед продовольчою кризою що насувається. 

Щороку з мапи України зникає кілька десятків сіл, а чисельність сільського населення 
скорочується високими темпами, при чому для українського села характерне явище «старіння», 
адже молоді мешканці сільської місцевості часто залишають свої домівки в пошуках кращої долі у 
містах. Загалом за роки незалежності за даними Держкомстату Україна втратила 475 сіл, а нових 
було створено 71. Причинами зникнення сіл та зменшення чисельності сільського населення є 
демографічна криза, урбанізація та старіння нації. Перспективні сільські мешканці переїжджають у 
міста через безперспективність сільської глибинки - відсутність роботи, розвалена соціальна 
інфраструктура (не працюючі лікарні, школи, клуби), не дають змоги створити належні умови для 
організації життя на селі для молоді. За результатами дослідження Департаменту економічних та 
соціальних справ ООН, починаючи з 70 років минулого століття сільське населення в Україні 
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зменшилося на 13,3 %, в результаті чого 69% населення України мешкають нині в містах, селяни 
ж складають 31%.. 

 

 
Жнива 
 

 
Копнітель. Механізм для скиртування соломи і сіна. Механізатори дуже боялися травмування 
скиртувальників залізними рогами. 
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Звозимо для скиртуваняя 

 
 
Копиця. Скоро буде дощ 
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Збір сіна 
 
 
 

 
 
На колгоспному току робота кипіла у дві зміни. 
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Збір картоплі 
 
 

ПЕСПЕКТИВИ 

. Мораторій на експорт лісу-кругляка продовжує рухати вперед українську 
деревообробну галузь — йдеться вже не лише про короткостроковий економічний 
ефект, а й про довгостроковий вплив на ринок у цілому. Скандинавські інвестори 
розпочинають будувати у Сарненському районі на півночі Рівненщини новий 
лісопильний завод — другий за останні два роки. Обсяг залучених інвестицій — 20 млн. 
євро. Ще 25 млн. євро вже інвестовано в завод у сусідньому Костопільському районі, 
який розпочне роботу до кінця літа. Це рекордні для України суми інвестицій у сферу 
деревообробки за останні роки. 

 
Підприємство "Українські лісопильні" у м. Костопіль (Рівненська область) 
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Компанія зі скандинавськими інвестиціями "Українські лісопильні"  оголосила про наміри  
будівництва на Рівненщині ще одного заводу з переробки деревини. Нове лісопильне 
підприємство, потужністю 250 000 м³  продукції на рік планують зводити у Сарненському 
районі. Воно  спеціалізуватиметься на виготовленні соснових пиломатеріалів ( обрізних 
дощок) для столярної, меблевої  та будівельної галузей. 
Завод побудують на майданчику поблизу села Немовичі, що розміщене на автодорозі 
Городище — Рівне — Старокостянтинів у 12 км від райцентру Сарни. Договір про оренду 
землі вже підписано, і нині інвестори приступили до розробки проекту будівництва. 
Розпочнеться воно вже цьогоріч і займе близько двох років. До роботи залучатимуть місцеві 
будівельні компанії. 

 
Співзасновник ТОВ "Українські лісопильні" Йохан Дунбек 
- Мораторій на експорт лісу-кругляка став для нас два роки тому вирішальним фактором на 
користь роботи в Україні - говорить співзасновник ТОВ "Українські лісопильні" Йохан 
Дунбек. - Адже це створює для наших інвестиційних проектів економічну перевагу. 
 Реалізовувати проекти лісопильного виробництва з нуля є складним процесом у будь-якій 
країні. Але ми вже маємо досвід роботи у зведенні першого лісопильного заводу у Костополі, 
тому використаємо його  під час будівництва об’єкту на Сарненщині. Нині на костопільському 
підприємстві завершуються  пусконалагоджувальні роботи, активно іде процес набору та 
навчання персоналу. Ми пропонуємо можливості для роботи таких фахівців як інженери з 
автоматизації, електрики, механіки, оператори, водії автонавантажувачів тощо. І сьогодні з 
радістю підтверджуємо наміри далі розвивати бізнес в Україні. Ми розглядали кілька варіантів 
для розміщення нового виробництва, і в підсумку обрали Сарненський район. Місцева влада 
та громада підтримали наші наміри збудувати тут деревообробне підприємство , надали 
ділянку під спорудження об’єкту. Щойно запустимо перший завод у Костополі — починаємо 
будувати новий у Немовичах. 
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Лісопильний цех підприємства у м. Костопіль 
 Голова Сарненської райдержадміністрації Ярослав Яковчук розповідає, що те,що 
інвестори  обрали саме їхній район – є показником соціально-економічного розвитку та 
стабільності регіону. 
- Наш район зручний для розміщення такого виробництва насамперед із логістичної точки 
зору: Сарненщина — це центр Полісся, вона знаходиться на перехресті автодоріг до 
західного та північного кордонів України, - пояснює Ярослав Яковчук. - По-друге, в районі 
працює два потужних держлісгоспи, які щороку виробляють 150 тисяч кубометрів деревини. 
Зважаючи на нинішню заборону експорту лісу-кругляка, це дає перспективу отримання 
місцевими держлісгоспами постійного ринку збуту продукції. З точки зору соціально-
економічного розвитку району, відкриття заводу "Українських лісопилень" стане насамперед 
потужним джерелом податкових надходжень до місцевих бюджетів. Перші такі суттєві кошти 
вже отримала Немовицька сільська рада, на землях якої буде побудоване підприємство. Це 
близько півтора мільйони гривень надходжень від оренди земельної ділянки на рік. У разі 
подальшого викупу земельної ділянки бюджет буде мати надходження від  земельного  
податку, а, згодом, після відкриття заводу — сподіваємось і на  інші податкові надходження 
вже від діяльності підприємства. Окрім того -  це робочі місця: прямі й непрямі. Йдеться мова 
про створення нових 65 висококваліфікованих робочих місць та ще до 300 непрямих. Адже 
робота такого підприємства сприятиме  розвитку інфраструктури району вцілому, це 
будівельні компанії, транспортні перевезення, підрядні обслуговуючі організації тощо. 
Загалом, сподіваємось, що відкриття другого заводу "Українських лісопилень" на Сарненщині 
стане не лише новим поштовхом до розвитку економіки району, а й позитивним сигналом для 
інших потенційних інвесторів. 
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ТОВ "Українські лісопильні" перероблятимуть той об’єм деревини, що донедавна йшов на 
експорт 
Саме таким сигналом стало те, що з 1 січня 2017 року мораторій на експорт лісу- кругляка 
поширився й на сосну. Це може стати і вже стає найпотужнішим імпульсом для розвитку 
поглибленої обробки деревини власне в Україні. Адже фактично кожен другий кубометр 
заготовленої деревини — саме сосна, а її частка в експорті необробленої деревини 
донедавна сягала 80%. Саме пиловник сосни з державних лісгоспів північно-західних 
областей України і стане сировинною базою для нового заводу на Рівненщині. 
На заводі встановлюватиметься обладнання фінського, німецького, шведського виробництва, 
що забезпечить повністю автоматизований процес виробництва продукції та дозволить 
переробляти деревину за сучасною скандинавською технологією лісопиляння, висушування 
та сортування пиломатеріалів.  
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Продукція матиме сертифікат ланцюга поставок FSC (Forest Stewardship Council - "Лісова 
опікунська рада", впливова міжнародна неурядова організація, яка просуває екологічно 
відповідальне, соціально вигідне та економічно життєздатне управління лісами в світі — прим. 
авт.). При цьому виробництво буде повністю безвідходним — залишки виробництва 
використовуватимуться на сто відсотків: кора деревини піде на паливо, а тирса 
постачатимуться виробникам пелет або деревостружкових плит. 
Саме на таку ланцюгову реакцію для всієї галузі деревообробки і розраховують прихильники 
збереження мораторію на експорт кругляка з нашої держави. Адже кожен новий етап обробки 
пиломатеріалів в Україні збільшує додану вартість деревини, і додатково зароблені кошти 
залишатимуться в українській економіці. Таким чином, наш експорт поступово перестане бути 
суто сировинним. До того ж, майбутній завод виготовлятиме продукцію не лише на експорт, а 
й для українського ринку. А доступність якісної деревини в Україні зменшуватиме нашу 
 імпортну  залежність у сегменті  дерев’яних меблів , вікон, дверей, підлоги тощо. Навіщо ж 
імпортувати від сусідів, коли можемо зробити самі? 
Фактично, нині у нас з'явився шанс повторити позитивний досвід сусідньої Польщі. Поки що, 
за практично однакової площі лісів, обсяги меблевого ринку в наших державах відрізняються 
щонайменше у 20 разів не на користь України. Натомість запуск таких підприємств як 
"Українські лісопильні" якраз і дає поштовх для розвитку в країні більш глибинної переробки 
деревини. Отже, нашу країну знатимуть у світі не лише як експортера лісу, а як виробника 
високоякісних меблів, столярних виробів тощо. Це і є економічний патріотизм по-українськи: 
використовувати наші природні багатства на користь своїй державі, національній скарбниці, 
українському робітникові й українському споживачеві. 
Віталій ГОЛУБЄВ 

«ЖУРАВУШКА» 

На Поліссі, в краю сонячного каменю і зелених лісових масивів, між річок Язинка і Руденка 
розкинулось мальовниче село Немовичі. Розпад Радянського союзу та втрата економічних 
зв’язків призвела до розпаду колгоспу та зубожіння господарства. Прихід інвестора дав 
руїнам старого пташника нове життя. 

Підприємство «Журавушка» засноване в 2008 році «Спілкою онкоінвалідів 
України»почало застосовувати новітні технології , пов’язані з виробничими процесами по 
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створенню сучасного комплексу зрощення молодняка, відгодівлі курей-несучок і отриманню 
продукції. 
Експерименти з різними кросами курей яєчної породи, дали підставу прийняти рішення що до 

підписання довгострокового контракту з угорським підприємством «Babolna TETRA» Kft,  
на постачання добових курчат кросів Tetra SL, Tetra Harco, Tetra Color. 
Про виробництво 
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На виробничих площадках знаходиться 5 птахокомплексів по утриманню курей-несучок 
загальною кількістю 230тис. голів, які дали в 2016 році понад 38млн. яєць. 
Відокремлений птахокомплекс по підрощуванню молодняка розрахований на посадку 60тис. 
голів добових циплят, яку в процесі розвитку, під наглядом кваліфікованих спеціалістів, 
отримують збалансований кормовий раціон, ветеринарне обслуговування відповідно до 
даного кросу та санітарно-епідеміологічної ситуації місцевості. Кліткове обладнання, 
вироблене провідними іноземними та вітчизняними фірмами, забезпечує стан комфортного 
утримання птиці та автоматизацію виробничих процесів. 
Потужності комбікормового цеху, який знаходиться на території майнового комплексу, дають 
змогу виготовляти комбікорм згідно рецептур для різновікових груп курей, які розроблені 
нашими та венгерськими спеціалістами і схвалені СПУ. 
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Набутий багаторічний досвід та високий професіоналізм працівників підприємства 
«Журавушка» забезпечує високу продуктивність та збереження поголів’я стада за 
показниками, які перевищують вимоги до даного кросу. 
Сертифікація підприємства по системі ISO9001:2008 підвищила ефективність виробництва та 
якість продукції, що, в свою чергу, зміцнило конкурентоспроможність підприємства. 
Маючи  дизель-генератор і використовуючи енергозберічаючі технології, підвищується 
життєздатність  підприємства та зменшуються витрати по собівартості продукції. 
В даний час ведуться переговори з нашими фінансовими партнерами «Укрексімбанк», 
«Приватбанк» та НАК «Украгролізинг» про втілення Постанови  КМУ №1056 «Деякі питання 
використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження». Впровадження нових 
технологій дасть змогу повністю відмовитись від природного газу та зменшити використання 
електроенергії до 30%. 
Стабільний фінансовий стан, тісна взаємодія з органами місцевого самоврядування і 
фінансовими інститутами, дає можливість з оптимізмом дивитись в майбутнє та розробляти 
стратегію подальшого розвитку підприємства. 
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Новий сміттєпереробний завод за селом 

Одна з найбільш затребуваних і вразливих проблем села - проблема виносу сміття, що ще й 
досі не вирішена незважаючи на марні промови депутатів. З кожним днем звалища побутових 
відходів виростають в кілька разів. Засмічується природа села. Хіба немає шляхи вирішення 
такого завдання? Звичайно є. Але про це по порядку. 
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Австрійська розвинена фірма «Зерде» нещодавно взяла ліцензію на спорудження сучасного 
сміттєпереробного заводу, потужністю приблизно 9 тис. Тонн сміття за рік. Таких обсягів 
достатньо, щоб переробляти побутові відходи не тільки нашого, а й ближніх 
районів. Розташований завод буде на півночі села Немовичі, за кілька кілометрів. Сучасна 
технологія переробки ліквідує всі отруйні сполуки, які можуть потрапити в повітря. 
Що сприяло такій жвавій потреби в закордонного інвестора? Це чимала виручка і 
стовідсоткова віддача залучених коштів - розповідає представник забудовника Уїнстон 
Мейс. Адже поряд з підприємством буде виростати комплекс, що буде інтегрований в єдину 
систему. По-перше, органічні або так звані «зелені» викиди будуть використані для створення 
компостів (добрив). В Україні ці добрива завжди в попиті, їх легко збути. По-друге, при 
практично тисячу температурі випалювання інших типів відходів створюється шлак, що є 
цінним матеріалом для освіти дорожнього покриття і укладання нових доріг. По-третє, на 
виході виходить велика кількість тепла для побудови міні ТЕС і освіти додаткової 
електроенергії місцевим мешканцям. При необхідності не зайве буде передавати тепло для 
локальної теплової системи. 
Не варто турбуватися за викиди шкідливих сполук в навколишній світ - їх практично 
немає. Для людства в багато разів краще переробляти побутові відходи, ніж кидати його 
валятися прямо на повітрі. Такий очисний комплекс вже не єдиний в Україні, що зібрав хороші 
відгуки жителів. Виграш від сміттєпереробного підприємства ще в тому, що люди навчаться 
власноруч ділити побутові відходи і здавати його на утилізацію, маючи ще один 
заробіток. Через 2 роки після завершення будівництва ми про це дізнаємося одні з перших. 
Майбутнє освітлення села  
В цьому році рідний населений пункт випередив сусідні населені пункти за рівнем 
технологічного оснащеніея. Навіть в містах Європи не вийде побачити таку чисельність 
сонячних колекторів, як Ви невдовзі  зможете побачити на околиці села Немовичі.Посадові 
особи сусідніх районів приїжджають дізнатися як проживають в енергонезалежному селі 
Немовичі. Відтепер сучасні технології прийшли до побуту пересічних жителів, ті побачили на 
собі справжні істотні зміни в енергетиці. Замість того, щоб платити за електроенергію, жителі 
прилаштовують на своїх дахах будинків сонячні батареї і реалізують її сусідніх селах. Якщо 
так піде і далі, то ОБЛРЕС не витримає конкуренції і знизить свої тарифи на світло – міркує 
сільський голова Віктор Макарович Савчин. 
 Після того як тутешній чоловік завоював в минулому році грант на освітлення, йому 
пообіцяли підвищити інвестиції рівно на стільки коштів стільки домогосподарств він приверне 
до встановлення сонячних колекторів.Умова була єдина - віддача землеволодінь під сонячні 
батареї. Недовго думаючи люди підрахували всі переваги і вирішили брати участь в програмі 
підтримки. У самому селі на додаткових землях запасу встановили сонячні батареї і сталося 
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неймовірне - навіть в самих крайніх вулицях села Немовичі включили освітлення. На 
автобусних зупинках змонтували розетки для підзарядки мобільних телефонів і провели wi-
fi. У селі Немовичі рівномірно впав рівень злочинності, тому що на вулиці було постійно 
освітлено, люди не боялася ходити темними вечорами. Навіть небо над села Немовичі було 
таке яскраве, що його можна було побачити за багато миль. Якщо поглянути на Україну з 
орбіти, то наше село в темний час доби через ліхтарі так добре видно, як і Ватикан. 

О Т Г  

Час покаже 

З початку набрання чинності закону про добровільне об’єднання громад у Сарненському 
районі створили лише одну – Клесівську. То в одному, то в іншому населеному пункті час від 
часу все ж відбуваються зібрання, де люди вирішують, з ким їм об’єднатися чи кого запросити 
до себе. 
Та кожен мешканець села чи селища хотів би, щоб центр цієї громади був саме в них. Те, що 
процес складний, уже всі добре зрозуміли. Чому ж так повільно проходить реформа 
децентралізації? Чи то інформації мало, чи хтось дуже вже хоче сформувати громади для 
себе? Хтозна. Час покаже. 
А поки що в населених пунктах, у сесійних залах вирують емоції, розгоряються справжні 
баталії. От і на нещодавній сесії обласної ради питання внесення змін до перспективного 
плану формування громад Рівненщини викликало бурхливе обговорення. Одні депутати 
наголошували, що об’єднання добровільне й саме до громад потрібно дослухатися, перш ніж 
приймати рішення. Інші вважають, що треба добре вивчити запропоновані зміни до 
перспективного плану, а дехто впевнений, що обговорення проходять таємно та відбувається 
чи не рейдерське захоплення сіл тощо. Найбільш гострі суперечки виникли навколо створення 
громад у Гощанському, Здолбунівському й Острозькому районах. Не менш складним є цей 
процес і в Сарненському, де жителі Немович, Тинного та Зносич вирішили об’єднатися в 
Немовицьку територіальну громаду з центром у Немовичах. Їх підтримали місцеві депутати, 
прийнявши відповідні рішення. Тому й внесли на сесію обласної ради пропозицію про 
внесення змін до Перспективного плану об’єднання громад. У сесійну залу завітали 
громадські активісти, депутати сільських рад, члени виконкомів цих сіл, учасники АТО, 
розгорнули й плакати з написами: «Немовицькій громаді – бути!!!», «Депутати, підтримайте 
об’єднання громад». 
Ось що розповів депутат Немовицької сільської ради Ярослав Крат: 
– Торік у липні розпочали процес об’єднання, але не за перспективним планом, що 
затверджений в області. Надіслали запрошення об’єднатися в 6 сільських рад: Кам’яне-
Случанську, Тинненську, Зносицьку, Чудельську, Костянтинівську і, звичайно, Немовицьку. У 
Немовичах провели 4 сходи села, у Тинному – 2. Відтак Тинне, Зносичі та Немовичі вирішили 
створити ОТГ. Уже підготували всі документи й подали в обласну державну адміністрацію на 
затвердження. А що ж відбулось в інших трьох радах? У Чудлі під час громадського 
обговорення 65% громадян проголосували за об’єднання з Немовичами, а 35% – з Клесовом. 
Сільський голова Савчин Віктор Макарович запевнив, що остаточне рішення буде за 
громадою. Проте депутати, мабуть, під тиском, прийняли рішення всупереч волі громади. 
Щось схоже відбулось і в Кам’яне-Случанському, де тиск зверху був такий, що люди просто 
відмовились голосувати. А в Костянтинівській сільраді взагалі не дали дозволу на проведення 
обговорень. Тож ми Немовицьку громаду створили не завдяки допомозі районної влади, а 
всупереч її бажанню. Тому дуже хотів би, аби на явні порушення чинного законодавства 
відреагували правоохоронні органи. 
А  громада має всі шанси на успішний розвиток. Адже вже зараз надходять пропозиції від 
інвесторів, що зумовлено й зручним географічним розташуванням, і наявністю земель 
комерційного призначення, розвинутою інфраструктурою. Можливо, через це в районі й 
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області, на думку Ярослава Крата, понад рік затягували це питання. А вони вже напрацювали 
не тільки відповідні документи, але й чимало проектів, які прагнуть якнайскоріше втілити в 
життя. Тож тепер чекатимуть на погодження облдержадміністрації та рішення ЦВК про дату 
виборів у Немовицькій об’єднаній територіальній громаді. 

http://sarnynews.in.ua/2017/06/18/немовицькій-громаді-бути/ 
 18 серпня, Центральна виборча комісія на своєму засіданні призначила перші вибори голів та 
депутатів в 202 об’єднаних територіальних громадах України. Відбудуться вони у неділю, 29 
жовтня 2017 року. 
Відповідна постанова уже розміщена на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. 

Зокрема, у Рівненській області вибори пройдуть у 5 ОТГ: 
Тараканівська сільська ОТГ (Дубенський район) 
Тараканівська сільська рада (села Тараканів, Великі Загірці, Малі Загірці), Рачинська сільська 
рада (село Рачин) 
Ярославицька сільська ОТГ (Млинівський район) 
Ярославицька сільська рада (села Ярославичі, Боремець, Велика Городниця, Підлісці, Чекно, 
Яловичі), Новоукраїнська сільська рада (села Новоукраїнка, Зоряне, Надчиці, Свищів) 
Клеванська селищна ОТГ (Рівненський район) 
Клеванська селищна рада (смт Клевань), Оржівська селищна рада (смт Оржів) 
Немовицька сільська ОТГ (Сарненський район) 
Немовицька сільська рада (села Немовичі, Гута-Перейма, Катеринівка, селище Немовичі), 
Зносицька сільська рада (село Зносичі), Тинненська сільська рада (село Тинне) 
Демидівська … 

http://charivne.info 
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