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з українським рухом Опору [7, с. 387]. Натомість пропозицію співпрацювати з окупаційною владою
категорично відкинув, що коштувало йому життя. За непослух і відмову у налагодженні контактів, у
вересні 1944 року М. Ковальського заарештували і відправили разом з дружиною спочатку в концтабір
Штутгоф, біля Гданська, а в листопаді – у Дахау біля Мюнхена, де він і загинув 28 грудня 1944 року [3,
с. 100].

Як бачимо, Микола Ковальський – це приклад ідейного та принципового українського патріота, в
якого слова ніколи не розходилися з ділами. Він був справді невтомним працівником у справі відродження
і розвитку самостійної Української держави. Постійно пам’ятав про своє походження з Волині, розглядаючи
наш край органічною частиною незалежної України.
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Микола ЯКИМЕНКО (Луцьк)

ІСТОРІЯ ЗБУДОВАНИХ, ЗАПРОЕКТОВАНИХ І РОЗІБРАНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ ВОЛИНІ

Всі шляхи вели в Ковель
Історія будівництва залізниць на Волині цікава і повчальна. Початком її можна вважати 1857 рік,

коли з Києва, через Луцьк, Ковель, Брест було прокладено шосе в Польщу. Саме воно стало передвісником
приходу в наш край сталевих магістралей. Cпостережливі пасажири мабуть помітили, що колія на багатьох
ділянках прокладені поруч із цим шосе.

В 1870 році Київ було з’єднано залізницею через Козятин, Жмеринку, Балту з Одесою.  Колії впритул
підійшла до волинських земель і цілком логічним було створення того ж 1870 року Київсько-Брестської
залізниці.  А вже 15 серпня 1873 року було відкрито рух на всій 560-кілометровій лінії від Козятина до
Бреста. Цей день можна вважати днем народження волинських залізниць. В 2013 році в Ковелі урочисто
відзначили 140-річчя цієї важливої в історії краю дати. Можна лише подивуватися тодішнім будівничим,
які усього за три роки зуміли пройти цей шлях, долаючи ріки і болота, вирубуючи просіки у вікових борах,
маючи в розпорядженні лише лопати і кирки, кінні вози і ручні тачки.

Майже одночасно з віткою Київ – Брест було споруджено магістраль із Бреста в Граєво (пруський
кордон). Відтепер вантажі з Волині і Поділля могли безперешкодно потрапляти в порти Ґданська і
Кенігсберга. А в 1877 році  Товариством Надвіслянських залізниць завершило будівництво 500-кілометрової
лінії  Млава – Варшава – Ковель, відкривши пряму дорогу з Києва у центр Європи [4.с.95-96].

Здійснити мандрівку по лінія Козятин-Граєво ми можемо завдяки прекрасному «Иллюстрированому
путиводителю по Юго-Западним казенным железным дорогам», який побачив світ  1899 року в Києві.
Укладач книги розповів про довколишні міста і села, подав цікаві історичні і економічні відомості, описав
місцеві ландшафти, дав тлумачення назв населених пунктів. Ось, наприклад, в цій унікальній книзі
розповідає про селище Степань, що на Рівненщині.

«От станции Клевани отделяется Степанская железнодорожная ветвь, которая проведена к
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лесным дачам товарищества технической разработки лесных продуктов и с разветвлениями Цуманским,
Загорынским и Рафаловецким имеет 130 верст. Конечная станция Степанской ветви находится при м.
Степани, лежащей среди лесов… В местечке Степани более 5000 жителей и оно известно, как пункт
торговли лесными материалами. Здесь находятся лесопильни, паркетныя фабрики и механическая
столярная товарищества технической разработки лесных произведений; на паровых заводах
товарищества изделия изготовляются исключительно из дерева местных пород, за исключением высоких
сортов фанерованных паркетов, на которые употребляются в малых размерах заграничныя породы
дерева. Весь сырой материал, предназначенный для выделки паркета, окон, дверей и прочих столярных
изделий высушивается в специально устроенных сушильнях при помощи высокой температуры воздуха
и пара высокаго давления. Производство лесопилен определяется в 250-300 тысяч рублей, паркетных
фабрик 150-200 тыс. рублей и столярной мастерской 50-75 тыс. руб. На заводах товарищества работает
до 250 чел. рабочих, которым отводятся безплатно квартиры с отоплением; кроме того каждому рабочему
дается в пользование безплатно кусок пахатной земли; имеется собственная больница. Вообще заводы
товарищества технической разработки лесных произведений принадлежат к числу наиболее
благоустроенных предприятий не только исключительно с точки зрения коммерческой постановки дела,
но и со стороны обеспечения интересов рабочих и служащих. Изделия заводов находят преимущественно
сбыт в Варшаве, Киеве, Одессе и Лодзи» [1. с. 367-369].

Ще однією стратегічною магістраллю для Волинського Полісся є лінія Київ – Олевськ - Сарни –
Ковель. Рішення про будівництво цієї вітки, яка найкоротшим шляхом з’єднувала б Київ з Варшавою і
західним кордоном було прийнято урядом Росії 9 квітня 1899 року. Вже до літа наступного року усі
земляні роботи на трасі магістралі були в основному виконані. Укладання рейок проводили відразу у
чотирьох місця: з Києва, Сарн, Грабини (межиріччя Стиру і Горині), Сарн. Цю роботу було завершене в
липні 1901 року, але лише 17 грудня післявідкриття мосту через ріку Уж, шлях по всій лінії був відкритий,
а з 10 березня 1902 року було затверджено розклад руху пасажирських поїздів. Магістраль відкривала
найближчий шлях з Києва у Варшаву[5.с.58-59].

Так Ковель став  одним з головних залізничних вузлів Російської Імперії, її воротами на Захід.

Чиновники помилилися і … проклали в Луцьк колію
 Честь мундира у ті часи чогось таки вартувала! В цьому переконуєшся, коли знайомишся з історією

будівництва залізниці в Луцьку. Проклали її сюди значно пізніше як у Ковель. Сталося це за досить
кумедних обставин. Влітку 1990 року, під час військових маневрів, цар Олександр ІІІ вирішив побувати
в повітовому місті Луцьку. Він поцікавився в одного із своїх вельмож, чи має Луцьк залізницю? Глянувши
на карту, той побачив станцію Луцьк (нині Ківерці), і відповів ствердно.

Вже після наради з’ясувалося, що станція з такою назвою розташована на залізничній вітці Київ –
Брест за 11 верст від повітового центру. Щоб зберегти добре ім’я чиновника і не спричиняти царю
незручностей, вирішили негайно прокласти до Луцька залізницю. З Барановичів і Яблунної викликали
четвертий залізничний батальйон, мобілізували населення. По профілю близькому до нуля, без великих
земляних робіт, по твердому ґрунті вдалося швидко прокласти полотно. Роботи почалися 1 серпня, а 19
серпня Луцьк з’єднали залізничною віткою, по якій вже 20 серпня пішов перший ешелон з військами, а
22-го відкрився рух поїздів (дві пари в день, з середньою швидкістю 15 верст за годину). На місці
тимчасового металевого навісу згодом спорудили залізничний вокзал, в приміщення якого зараз
розташований ресторан “Світлофор”.

Довгий час залізнична станція Луцьк була тупиковою. Перша спроба позбутися цієї незручності
була зроблена в 1910-1911 роках, коли вирішувалося питання про будівництво залізниці Холм – Дубно –
Чорний Острів. Для того, щоб ця колія пролягла через Луцьк, міська Дума залучила в Петербурзі повіреного
з нотаріальним дорученням Ігнатія Кнолля, який мав лобіювати це питання серед столичних чиновників.
Однак його місія завершилась безрезультатно, за що розгнівана луцька Дума не виплатила пану Кноллю
обіцяного гонорару. Згодом почалася Перша світова війна і проектування цієї залізниці припинилося [10].

Якщо хочете, будуйте
Цікавою є й історія прокладання вітки Луцьк – Стоянів (прикордонне містечко Галичини Стоянів у

1910 році вже мав залізничне сполучення зі Львовом). У 1914 році її будівництво велось від Луцька австро-
угорськими полоненими. Роботи проходили мляво. В 1916 році  колію так само поволі будували від Стоянова
вже російські полоненні. У 1919 році роботи взагалі припинилися. Влада молодої польської держави не
виявляла особливого бажання поєднувати залізницею аполітичну на її думку Волинь з активною в пропагуванні
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Локомотивне депо - найстаріше
підприємство Ковеля.

Паротяг СУ 253-25 на станції Ковель –
пам’ятник всім волинським залізничникам.

Залізничний вокзал у Ковелі. Залізничний вокзал у Голобах (фото 1917 р).

Залізничний вокзал у Луцьку (сучасний). Перший вокзал міста Луцька
(фото 1930-х років).
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української національної ідеї Галичиною. Проте багата  продуктами Волинь цікавила Львів.
У Луцьку, де в той час споруджували річковий порт, теж були не проти, щоб деревина, зерно, м’ясо,

фрукти можна було відправляти в Галичину. У 1924 році делегатам від Луцька і Львова відмовили у
Варшаві у виділені коштів на будівництво цієї залізниці. “Якщо хочете, будуйте, дозвіл дамо”, - зверхньо
заявив міністр транспорту Польщі. Так воно і сталося. Після відповідної агітаційної роботи серед населення
сільських повітів було зібрано 125 тисяч злотих і в 1925 році будівництво залізниці з Луцька до Стоянова
відновили. Спочатку колію проклали лише до села Дубова Корчма (село на межі Горохівського і Луцького
районів), а вже потім завдяки старанням і наполегливості начальника залізничних будівель у Рівному
інженера Вишневського її продовжили до теперішньої Сенкевичівки. Лише в серпні 1928 року поїзди з
Луцька могли навпростець через Стоянів слідувати у Львів. З того часу станція Луцьк перестала бути
тупиковою [5. с.103-105].

Так і не реалізовані проекти
А ось вузловою станцією Луцьк так і не став, хоч мав на те надію. На польських схемах міста

передвоєнного періоду позначено аж три залізничні станції: Північну (пасажирську), Східну (вантажну,
тепер тут залізничний вокзал) і Західну (спроектовану в районі вулиці Чернишевського по той бік Стиру).
Планувалося спорудити ще один залізничний міст через Стир, а також прокласти колію на Володимир-
Волинський. Зробити це було нескладно, враховуючи, що з Володимира в бік Луцька ще в роки Першої
світової війни німці, аби підвозити до фронту боєприпаси, проклали майже 30 кілометрів колії і вантажні
тай пасажирські поїзди ходили аж до села Війниця Локачинського району. В 1994 році автор цих рядків
зустрівся із старожилом Війниці Маркіяном Петровичем Краєвським. Так ось ветеран сказав, що
залізницю спорудили німці ще в 1917 році для забезпечення потреб фронту, який проходив неподалік.
Була тут водокачка, стояв семафор. У міжвоєнний період вона досить активно використовувалася. Двічі
на день: о четвертій ранку і шостій вечора звідсіля на Володимир-Волинський відправлявся пасажирський
поїзд. Білет в обидва кінці коштував 1,6 злотого. Гроші на той час великі, бо за працю найманий робітник
за день отримував усього один злотий. Тому скористатися залізницею Маркіян Петрович так і не зумів.
А ось його дружина Софія Володимирівна раз з’їздила у Володимир та тільки грошей на товар не вистачило,
усі пішли на квиток. Досить активними були й вантажні перевезення. Відправляли з Війниці, а вона була
кінцевою станцією, деревину, зерно, худобу, свиней, яблука, обірвані разом з хвостиками вишні... Як
згадував Маркіян Петрович, були дні, коли з Війниці відправляли по 10-15 вантажних вагонів.

У 1940 році, враховуючи, що в повітрі вже пахло війною, військове відомство інтенсивно розпочало
роботи по продовженню магістралі до Луцька. До червня 1941 року майже на всьому відрізку шляху
відсипали залізничне полотно, вклали навіть кілька кілометрів рейок. Та до початку війни завершити
справу не встигли. А 1944 року колію до Війниці розібрали для ремонту магістральних шляхів, яким йшли
ешелони з вантажами для фронту. А ось насипи, навіть ті, де так і не встигли положити рейки, довгий час
заборонялось розорювати. Це вселяло надію на продовження будівництва.

Ще раз про цю вітку згадали в 1950-х роках, коли депутат від тодішнього Торчинського району
Євгенія Хитра звернулася у Верховну Раду УРСР  з проханням відновити її і добудувати до Луцька. У
1970-х роках, коли споруджувалась залізниця від Володимира-Волинського до Катовіц (Польща), цю
пропозицію висунуло тодішнє керівництво області. Це скорочувало б шлях криворізької руди до найбільшого
в Польщі металургійного комбінату більш як на п’ятдесят кілометрів.  Однак в той час прокладалася
Байкало-Амурська магістраль і коштів на цей економічно вигідний проект не віднайшли. Як пам’ять про
розібрану залізницю, залишилось вокзальне приміщення станції Рогізно, тепер це адмінбудинок Губинського
лісництва, залишки насипу в лісових масивах і рампи в селі Війниця.

Війна, до речі, завадила впровадженню ще одного цікавого проекту. Йдеться про будівництво залізничної
вітки Іваничі – Стоянів. Розпочали її будівництво так само в 1940 році. Стратегічне значення її було велике:
Іваничі тоді були останньою станцією на вітці Ковель – Львів на території тодішнього СРСР.  Кілометрів за
15 колія перетинала Західний Буг, а за мостом  була вже територія окупована фашистською Німеччиною.
На карті зберігся маршрут цієї напівзбудованої залізниці. Розпочиналася вона в Іваничах, потім кілометрів
на три південніше  Порицька (тепер Павлівки) прямувала на схід, далі з північного сходу обминала Грушів,
проходила біля сіл  Шарпанці, Печихвости, Княже. На трасі вже було відсипано насип, споруджено більшість
мостів і трубопроводів, навіть станційне цегляне приміщення в Стоянові. Як розповів Микола Іларіонович
Маковський, який нині проживає в селі Прилуцькому, колій не встигли прокласти,  а вокзал потім
використовували для навчань по цивільній обороні. Тепер немає навіть його сліду. Про залізницю нагадують
один із вцілілих  залізобетонних мостів, а також подекуди вцілілий насип [7.с.6].
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Карта-схема Ковельської залізниці.
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У роки Першої світової не лише руйнували
У Володимир-Волинський залізниця прийшла лише 1908 року, відразу після анексії Австро-

Угорщиною Боснії-Герцоговини. В повітрі пахло війною і Росія інтенсивно готувалася до неї. Вже в 1914
році, коли російські війська захопили майже всю Галичину, залізниця з Володимира-Волинського була
продовжена до міста Сокаля. В наказі арміям Південно-Західного фронту командувач генерал-ад’ютант
Іванов  відзначив цю важливу поді: «Дорога Володимир-Волинський – Сокаль відкрита. Виконана
величезна праця раніше заданого двомісячного строку, незважаючи на цілу низку перепон, викликаних
місцевими умовами: безперервними дощами протягом двох тижнів та обмеженою кількістю місцевих
робітників. Дорога довжиною сорок шість верст побудована за 52 дні. Виконано земельних робіт сорок
тисяч кубів, побудовано сорок мостів довжиною двісті шістдесят сажень, у тому числі міст через Західний
Буг, укладено шістдесят верст колії…». Наказом відзначено добре керівництво роботами полковником
Ведеренським. 30 жовтня 1914 року перші військові ешелони рушили в Галичину [5.с.55].

Остання залізниця, яка розширила і без того величезні транспортні можливості Ковеля, була
прокладена німцями в 1916 році до Каменя-Каширського. Більше того, вона мала своє продовження в
вигляді вузькоколійки, прокладеної в 1917 році від Каменя-Каширського до поліського міста Іваново
(станція Янув-Поліський на лінії Гомель-Брест). Слугувала вона для підвезення боєприпасів,
продовольства до фронту, який довго стояв на берегах Стоходу. Розпочиналася вузькоколійка в Камені-
Каширському і прямувала на північний схід через Озерце – Кримно – Пнівно – Деревок – Курінь. На
березі озера Любязь, неподалік місця, де в нього впадає річка Коростянка,  залізниця роздвоювалася.
Головна її вітка йшла на північ села Любязь – Шлапань – Дольськ – Коліно – Мохро до станції Янув-
Поліський. Інша, коротка, повертала на південь до Любешова.

-Перший раз скористалася вузькоколійкою в 1937 році, коли їхала в Любешів, - розповідала мені в
1995 році жителька села Деревок Антоніна Іванівна  Куликовська. – Тупикова станція була. Мала лише
дві колії. Розвороту не було, а тому паровоз штовхав в Любешів вагони позад себе. У вагонах, а їх було

Залізничники станції Дембова Корчма (лінія Луцьк – Стоянів) в години дозвілля (фото 1930 р.).
Крайній справа в першому ряду робітник колії Главінський.
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3-4, було чисто й охайно. Всі пасажири сиділи. Йшли поїзди точно за графіком. До пасажирських вагонів
причіплювали по кілька пасажирських і поштовий. У 1950-1951 роках працювала  бухгалтером
Деревківської лісодільниці Камінь-Каширського ліспромгоспу. Була в нас в селі, окрім пасажирської, ще
й товарна станція. Багато лісу тоді вивозили, до 10-15 вагонів щодня. А ось колію вже ніхто не ремонтував,
як це робили за Польщі. Збудували в Деревку і пасажирський вокзал з касою, залом для пасажирів,
двома коліями. Будинок його і нині зберігся на захід від церкви.

-Коли мене в 1938 році призвали в польську армію, то їхав я в Камінь-Каширський поїздом, - пригадував
в 1995 році Варфолом Парфенович Ковальчук з Деревка. – Дорога зайняла менше години. Їздив я поїздом
з Деревка до Янува-Поліського  (Іванова) вузькоколійкою, а з Янова до Пінська вже широкою колією.
Дорога була добре доглянутою. Шпали були металеві і дерев’яні. На кожній зупинці, окрім Куреня,  були
станційні приміщення. Коли церкву нашу будували, то всі матеріали в основному залізницею підвозили.

Житель села Зарудче Сергій Семенович Корх у своєму листі (1995 р.) розповів про останні роки
функціонування вузькоколійної залізниці Камінь-Каширський – Любязь – Янув-Поліський: «У роки Великої
Вітчизняної війни німецькі війська, відступаючи,  не забули забрати із собою і частину рейок із залізничної
колії на дільниці від Своротви  до Любешова. Розвалене господарство в тяжкі повоєнні роки особливо
відчувало нестачу  транспортного зв’язку. І в 1946 році за допомогою першого секретаря райкому партії
Івана Болеславовича Димецького були організовані роботи по відновленню втраченої вітки. Люди розібрали
і підводами перевезли частину залізничної колії від Своротви (у напрямку Білорусі) і самі проклали на
дільниці до Любешова, щоб з’єднати його з Каменем-Каширським.

Була виготовлена дрезина, до якої чіплялося кілька вагонів. Перевозилося все можливе: вантажі,
ліс, зерно. Все було б гаразд, але в 1954-1955 роках і завдяки знову ж таки першому секретареві, але вже
Дмитрові Гнатовичу Сивенку, частину колії було розібрано. А пізніше,  через нехлюйство і
безвідповідальність зникла (була розкрадена) і вся залізниця» [7.с.6].

Поліські трамваї
Загалом вузькоколійка до Любешова лише одна з багатьох в області. Найдовше, аж до 2000 років

протрималася вузькоколійка в селищі Цумань.  Використовувалася вона в основному для перевезення деревини
з лісгоспу до залізничної станції Цумань. Через бездоглядність її стало небезпечно експлуатувати і її розібрали.
Хоч при добрих господарях вона могла б слугувати своєрідним трамваєм, підвозячи людей з селища до поїздів.

Можна згадати і вузькоколійку з Ківерець, яка була прокладена вздовж дороги на Любешів аж до
повороту до села Омельне. Від Заболоття, що в Ратнівському районі,  обходячи  озеро Пісочне з боку сіл
Кропивники і Прип’ять,  вузькоколійка підходила аж до південних околиць села Любохини. Вузькоколійкою
було сполучено із станцією Мацеїв село Сьомаки, а Іваничі з Порицьком (Павлівкою), Устилуг – із
Стенжаричами, Поромівом, Бужанкою (використовували при будівництві дзотів). Нині мало хто знає, що
Камінь-Каширський був сполучений вузькоколійкою не лише з Любешовом, а із селом Верхи. Взагалі
тема вузькоколійних залізниць потребує окремого висвітлення [7.с.6-7].

В приміщенні колишнього вокзалу станції Рогізно
(розібрана лінія Володимир-Волинський – Війниця) тепер розташоване Губинське лісництво.
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На зміну тепловозам приходять електровози
На, жаль, у радянські часи на Волині будівництву нових залізничних магістралей не приділяли належної

уваги. Лише в 1979 році було відновлено залізничну вітку з Володимира-Волинського до Грубешова і далі
до Катовіц. До речі, унікальну, оскільки має широку колію і поїзди з криворізькою залізною рудою без
перевантаження надходять на металургійний комбінат в Катовіцах, подолавши 400 кілометрів територією
Польщі[5.237].

У листопаді – грудні 1998 року було електрифіковано дільницю Здолбунів – Рівне (12,6 кілометра).
На початку 2000 року розпочалася, а в грудні того ж року завершилася  електрифікація  64-кілометрової
дільниці Рівне – Ківерці. У вересні 2001 року було введено в експлуатацію  дільницю Ківерці – Ковель
(70,2 кілометра), а 19 грудня 2003 року перший електропоїзд прийшов у Луцьк[5.с.349].

Розповідаючи про історію волинських залізниць, не можне не згадати і про факт створення Наказом
Народного Комісара шляхів сполучення СРСР від 5 грудня 1939 року Ковельської залізниці. Головними
її магістралями  стали  двоколійні лінії Здолбунів – Рівне – Ковель, Здолбунів – Красне і одноколійні
Ягодин – Ковель – Сарни  - Олевськ і  Лунінець – Сарни – Рівне. В 1940 році експлуатаційна довжина
дороги складала 1247 кілометрів, в 1945 – 1111,3 кілометра[6].

У повоєнний період поблизу Ковеля  селі Вербка було споруджено спеціальну станцію, яка по вузькій
європейській колії (1435 мм) 66-кілометровій лінії Ягодин – Ковель приймала вантажі по репарації з
переможеної Німеччини. Як розповідав колишній начальник цієї станції Петро Жарський (1924 р.н.) обсяги
перевезень були величезними. В окремі дні доводилося перевантажувати по 500 вагонів [8.с.20].

У 1953 році було проведено укрупнення залізниць. Ковельська залізниця та три її відділення  -
Ковельське, Сарненське та Здолбунівське – увійшли до складу Львівської залізниці. На базі ліквідованої
залізниці був створений Рівненський відділок залізниці[5.с.234].

І ще про одну залізницю –Луцьку дитячу – хочеться згадати на завершення. Відкрили її 8 листопада
1954 року. За 60 років вона дала путівку в життя багатьом знаним сьогодні працівникам галузі [5. c. 477-479]

Залізниця змінила обличчя і географію нашого краю. Завдяки її будівництву на Волині виросли такі
селища, як Маневичі, Сенкевичівка, місто Ківерці, розвивалася промисловість, стрімко зростало населення
в Луцьку, Рожищах, Голобах, Заболотті. Десятки тисяч невідомих нам людей своєю працею створювали
одне із чудес ХІХ- ХХ століть – залізницю. Поклонімся їхній світлій пам’яті.

Хронологічна таблиця будівництва та введення в експлуатацію залізничних ліній на Волині
1875 р.  Київ – Ковель – Брест
1873 р. Брест –Граєво
1877 р. Демблін (Івангород) - Ковель
1890 р. Ківерці – Луцьк
1908 р. Ковель-Володимир-Волинський
1914 р. Володимир-Волинський – Сокаль
1916 р. Ковель – Камінь-Каширський
1928 р. Луцьк - Стоянів
1979 р. Володимир-Волинський – Грубешів - Катовіце
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