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Микола ЯКИМЕНКО (Луцьк)

ТАМ, ДЕ НАРОДЖУЄТЬСЯ ПРИП’ЯТЬ

Більш як чверть води, яку несе Дніпро-Славутич у Чорне море, подарована йому красунею
Прип’яттю.  У своєму гирлі вона мало чим поступається головній річці України: майже така ж широка і
повновода. А втім при всій своїй чарівності і значимості, Прип’ять ще мало пошанована і вивчена.
Найприкріше: досі ніхто точно не може сказати, де саме вона починається.

1.П’ятнадцять витоків однієї ріки…
Тож звідкіля ж бере свій початок Прип’ять? Не раз запитував у відомих волинських географів. І

жодного не отримував конкретної відповіді.  Не найдете ви її і в серйозних академічних виданнях. У 20-
у томі Большой Советской Энциклопедии  (3-є видання), наприклад, читаємо: «Припять, река в БССР
и УССР, правый приток Днепра, самый значительный по водности и площади бассейна.  Дл. 775,
пл. басс.  114,3 тис. км2. Берет начало к северо-западу от г. Ковеля»  (1, 591).  «Точність» просто
дивовижна. Локалізовано територію площею щонайменше чотири тисячі квадратних кілометрів. Спробуйте
відшукати на ній це чарівне джерельце.

Але ця книга видана ще 1975 року. Гаразд, візьмемо, щось із новішого.  Наприклад, монографію
«Управление трансграничным  бассейном Днепра: суббассейн реки Припять» (Київ, 2012 р., видавництвом
«Кафедра»). На 46-й сторінці отримаємо ще цікавішу інформацію «Припять берет начало в районе г.
Владимира-Волынского. Исток ее расположен возле с. Гуполы к юго-западу от г. Шацка на высоте
163 м над уровнем моря» (5, 46). Отакої! Зауважимо, Володимир-Волинський розташований на п’ятдесят
кілометрів південніше Ковеля і майже на сто від русла Прип’яті. Як бачимо, знову пальцем в небо.

У відомому Энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, С.- Петербург, 1898 р. у
ХХV томі зазначено: «Припять - самый крупный из правых притоков р. Днепр, длиной в 759 верст (809
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км – М.Я.). Верховья П. находяться в северо-западной части Владимир-Волынского уезда Волынской
губ.,  в местности весьма багатими озерами и болотами на абсолютной высоте около 72 саженей близ
села Гуполы, к югу от местечка Шацка. Начало реки образуется  многочисленными безыменными
ручаями, сливающимися между деревнями Головно  и Ст. Гута» (2, 240).

Ось, виявляється звідкіля взялося в сучасних дослідників, що «Припять берет начало в районе г.
Владимира-Волынского». Дійсно у ХІХ столітті Шацьк і його околиці попри значну віддаленість належали
Володимир-Волинському повіту. Зараз ситуація в адміністративному поділі Волинської області зовсім
інша. Тож можна зробити висновок: що автори монографії не поцікавилися, а де ж все-таки насправді
розташовані витоки цієї ріки. Втім вони погоджуються, що рівнинний характер  територію водозбору і
малі нахили створюють труднощі при визначенні  показників довжини Прип’яті і площі басейну водозбору,
наводячи два зовсім різні показники  довжини – 748 і 761 кілометр, і площі водозбору – 114,3 тис км2 і 121
тис.км2.

Зауважемо: близько 80 відсотків річного стоку Дніпра формується в верхній частині басейну, де
випадає багато опадів, а випаровування мале. Зокрема, верхній Дніпро з Березиною і Сожем забезпечує
35 відсотків річної маси води, Прип’ять – 26,  Десна – 21 відсоток.

Географічна Енциклопедія України визначає інше місце витоку Прип’яті, стверджуючи, що вона
«бере початок біля села Голядин Любомльського району».

Досліджуючи витоки Прип’яті, автор у жовтні 2012 року побував у селі Столинські Смолярі
Любомльського району. Сільський голова Микола Козак відвіз мене ще до одного витоку Прип’яті в
прикордонному селі Гороховище. Місцеві жителі, як і Микола Адамович, переконані, що річка починалася
з невеличкого озерця в центрі села. Воно ніколи не пересихає, але і вода після проведеної в 1970-х роках
меліорації витікає з нього хіба що в повінь. Порушене меліоративними каналами і давнє русло. Тож про
річку залишилися тут лише добрі спогади. Цікаво, що сільська вулиця Гороховищ  прокладена якраз по
великому європейському вододілу. Вода з однієї її сторони стікає в Західний Буг, з іншої живить канали
басейну Прип’яті.

Довідково: Витік, або початок річки, місце з якого з’являється постійне русло річкового потоку.
Витоком може бути стік із озера, або потічок, що витікає з джерела, льодовика, болота. (Географічний
словник України).

Ще одну адресу мені назвали в інституті «Волиньводпроект», яке в 1976 році розробляло проект
осушення верхів’я ріки Прип’яті і її заплави. За їхньою версією Прип’ять починається між селами Будники
і Столинські Смолярі Побувавши там, мене чекало глибоке розчарування: прямий як натягнутий шнур
меліоративний канал, який має кілька відгалужень і майже стоячу воду. Вся ця величезна територія
площею 25 тисяч гектарів колись була болотом. На жаль, після осушення більшість земель тут облогує,
заростає бур’янами.

Колишній голова Шацької районної ради Володимир Васильович Голядинець, уродженець цих місць
теж має свою версію щодо витоків Прип’яті:

- Прип’ять бере початок на південному сході від села Столинські Смолярі  і на південному заході
від села Голядин. Раніше там були суцільні болота. Канал іде дальше. Коли приїздили з білоруського
телебачення, я їм показував це місце і вони погодилися, бо дальше не було вже що знімати.

Відомий волинський історик, професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки, голова обласної організації Національної спілки краєзнавців України Геннадій Бондаренко вважає,
що назва ріки походить від п’ятнадцяти її витоків. Більше того, за однією з версій, первісна її назва нібито
була Трип’ять (тобто три по п’ять), яка згодом трансформувалася  у Прип’ять. Отже витоків у Прип’яті
багато, але ж мусить бути  і один, основний!

2. У Головне, до Попової криниці
Читач напевно звернув увагу, що книги називають різну довжину Прип’яті: починаючи з 809 кілометрів

(Энциклопедический словарь Бокгауза и Ефрона)  (2, 240) до сучасних 748 і 761 кілометрів. Різниця
суттєва . Куди ж поділися ті аж 48 кілометрів, які називалися в «Словарю…»? Відповідь підказали
віднайдені старі карти. На одній із них, виготовленій в Росії на основі топографічних зйомок  1867,1873 і
1877 років, витоки ріки Прип’ять позначені зовсім в іншому місці як на сучасник картах: поблизу селища
Головне Любомльського району, що кілометрів на   двадцять південніше сучасного русла ріки. Щоправда
ця річечка тепер називається Нережою.  Колись Прип’ять (Нережа) текла через село Згорани, Перешпу
(тепер Заозерне) і губилася у Великому болоті. В міжвоєнні роки, коли Волинь належала Польщі, яка теж
активно займалася меліорацією, русло річки спрямили і направили в Згорянське озеро. Тепер її довжина
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При перетині шосе Любомль – Шацьк
Прип’ять швидше нагадує канал, як річку

(2162)

А такої величною і грізною стає Прип’ять
під час повені. Березень 2010 р., село Хоцунь

Любешівського району (6954)

За селом Положеве на річці встановлено
перший вказівний знак (2160)

На карті ХІХ століття витоки Прип’яті
позначені біля селища Головне; так

виглядала Попова криниця в жовтні 2012
року (2124)

З цього болітця починається Нережа
(Прип’ять) (2122)

Перший раз Нережа перетинає шосе
Любомль – Шацьк перед селом Згорани (2150)

Річка Нережа в Згоранах (3532)

Знак на ще одному витоку Прип’яті, що в
урочищі Дубець (4048)
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лише 13,4 кілометра.
Дослідник історії Шацького поозер’я, автор роману «Світязь» письменник Віктор Лазарук,  на

запитання, де бере початок Прип’ять,  не задумуючись відповідає:
-  В Головно з Попового саду, з колодязя.  Але це не один початок тому, що там є ціле гроно цих

джерел. Це є і Гупали, там є джерела, в Нудижині є дві криниці: Трактова і Польова. Там потужні джерела.
Річка Нережа, річка Рудка, Часновенка – ціле гроно річок малесеньких, які впадали у велике болото
Пожежа і там вже починалася справжня Прип’ять. Це лівіше сіл Любохини і Кримно. Там вона вже тече
під своїм іменем. Бо починається тепер не під власним своїм іменем: то Нережа, то Рудка , то Чесновенка
і ще один потік, який витікав із Гупалів, від Голядина,  але це був прокопаний рів від Голядина аж до
Положева.

- Кажуть, що там початок?
- Ні, ні. Отам збираються всі води в болото Пожежа і вже звідтіля вона витікала під власним

іменем. За Положевом.
Отже потрібно їхати в селище Головне до  Попової криниці. Від Луцька це десь 130 кілометрів.
Ось що ж пише про селище Головне відомий дослідник нашого краю Олександр Цинкаловський у

першому томі книги «Стара Волинь і Волинське Полісся» (Вінніпег, Канада, 1984 р.): «Головно, село
Володимирського повіту, 70 кілометрів від Володимира. Село положено при заплавній долині початків  р.
Прип’яті. На північ від цього  села терен значно обнижується і переходить за селом  Нудижами в болота,
що звуться «Тенетисько». Там починає формуватися  річка Прип’ять, засилювана численними невеликими
струмками, які спливають з південної волинської височини. При одному з таких джерел положено велике
село Головно… В 16 ст. с. Головно було зобов’язане виробляти «ком’яги» (дуже великі човни) і сплавляти
їх до Прип’яті вздовж малого поточка. Місцеві легенди твердять, що власне з Головно розпочинається
р. Прип’ять. Ком’яги, збудовані в Головно, пливли до Пінська, Турова і Києва».

В Головне нас зустрічає колишній керівник місцевого колгоспу Іван Прохорович Борисюк, 1935
року народження. З ним і підходимо до обійстя, де в садку стоїть криниця.

-  Оце і є Попова криниця, - пояснює Іван Борисюк. -  Ставочок, бачите, там за огорожею викопаний.
І дальше вода тече з нього до Нережі. Це колишнє попівське обійстя. Звідсіля, кажуть, бере початок
Прип’ять.

Скуштувавши по кухлику смачної джерельної води, йдемо до невеличкого озерця, розташованого
нижче метрів за двадцять від Попової криниці. Кілька джерел живлять його і вода, не вмістившись у
тісних берегах, витікає струмком поверх асфальту на іншу сторону сільської вулиці, а вже там у
меліоративний канал, з якого, власне і починається річечка Нережа.

Біля потічка ще одна зустріч.
-Лідія Сиротюк, - називає себе наша нова знайома,-  вже тридцять років тут живу. На цьому місці

завжди річка починалася. У воді купалися і всякої риби було досить. Знищили. Бачите, що зробили?!
-Закидали джерело, чи що?
- Його ввік не закидаєш. Де колодязь, там споконвіків колись святили воду...  Прокопали рови, вода

збігла. Рибу виловили, ковбані вже немає. Заросло, бозна що зробилося, а яка краса була.
-З тієї сторони ще джерел із п’ять є, - Іван Борисюк запрошує нас на інший бік вулиці. Тепер це вже

річка Нережа. Обабіч декілька невеликих ставків, у яких місцеві підприємливі люди вирощують рибу. Ту
саму, яку зараз годі упіймати в самій Нережі. А втім старожили пам’ятають зовсім інші часи.

-Нережу згадую як річку дитинства, - до розмови долучається ще один учасник нашої тодішньої
експедиції,  керуючий справами Любомльської районної ради  Михайло Склянчук. – Мій батько, який був
затятим рибалкою, водив нас із собою. Пам’ятаю цю річку з досить широким звивистим руслом. До
речі, була досить повноводою і багата рибою. Влітку, коли йшли рясні дощі, Нережа виходила з берегів і
рибу можна було ловити руками.  Принаймні сорок років назад вона була такою. Ми вчилися там плавати.
Вода була дуже чистою і коли Нережа входила в русло, то пили її прямо з річки.

Варварське ставлення до природи  продовжується і в наші дні. Перебуваючи в селищі Головне
через два роки в червні 2014-о, ми побачили колись ошатний моріжок біля Попової криниці вже розкопаним.
І це незважаючи, що територія ця заповідна і охороняється законом. Нова копанка негативно вплинула і
на якість води в криниці, що розташована нижче Попової.

Меліорація спрямила і вдвічі скоротила довжину Нережі-Прип’яті. Сьогодні вона мало чим різниться
від рукотворних магістральних каналів.

Поглянути  в не таке вже і далеке минуле річечки мали змогу 19 червня вже під час цьогорічної
експедиції до витоків Прип’яті. В селі Згорани Любомльського району, де Нережа впадає в однойменне
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Тут Нережа впадає в озеро Згоранське.
(2151)

Ріка Тенетиска біля села Прип’ять
Шацького району (4742)

Анатолій Мизовець біля кринички, з якої
нібито бере початок Прип’ять (4051)
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озеро, зустрічаємося із місцевими жителями Василем Лисом (молодшим братом відомого письменника
Володимира Лиса) та  Іваном Боярчуком. В їхній пам’яті Нережа теж збереглася, як широка повновода
річка, по якій навіть човнами плавали. Такою вона перестала бути після проведеної в 1972 році меліорації.

Допоки розмовляли з чоловіками, сільський голова Сергій Левчук встиг побувати у кількох місцевих
старожилів:

- Ганна Бенедиктівна Кравчук, 1925 року народження,  розповіла, що пам’ятає, що річечку Нережу
ще називали Прип’яттю, - ділиться щойно здобутою інформацією Сергій Петрович. - Також був  у Марини
Давидівни Лис 1923 року народження, яка родом із Заозерного (Перешпи). Вона пам’ятає, що річка ще
протікала через село Заозерне  і була завжди повноводною, але був вже прокопаний і до Згорянського
озера канал.

Разом з Сергієм Левчуком їдемо в Заозерне, через яке колись протікала річка Прип’ять (тепер
Нережа). До речі, залишки старого русла збереглися і зараз. Його дном тихенько жебонить струмок.  У
повінь, коли Нережа переповнена, вода тече і ним. Та все ж головний, відрегульований людьми вже в
1930-х роках  її водостік спрямований в Згорянське озеро, а далі через річку Тенетиску – в Прип’ять.

Довідково: Тенетиска  - права притока Прип’яті. Довжина – 36,8 км, площа водозбору – 222 км2. До
неї впадає річка Чесновенка. Бере початок на заболоченій місцевості на схід  від села Кружинець.
Впадає в річку Прип’ять на 720 км від гирла північніше села Прип’ять. За багатоводністю перевершує
Прип’ять.

3.Шляхами варягів і греків
Шукаючи в архівах і бібліотеках матеріали про витоки Прип’яті, натрапив на  книгу Антіна

Бужанського «Ріка Прип’ять та її допливи. Старі водні шляхи між доріччям Чорного моря і Балтиком»
(Вінніпег, 1966, Канада). Знайомство з нею ще раз підтвердило правильність версії, що основні витоки
Прип’яті слід шукати в селищі Головне.

-Ріка Прип’ять, правий доплив Дніпра, бере свій початок неподалік села Головня (Головне –
М.Я.), на межі волинських крейдяних формацій, - такими словами розпочинає автор своє
дослідження. – Твориться Прип’ять з кільканадцяти потічків на просторах великого болота т.
зв. «Тенетисько». Пливучи кількома відногами на північний схід, ріка часто губиться в розлогих
мочарах і трясовиськах, на яких не бракує малих озерець, т. зв. «вікон». Далі ріка тече кількома
відногами в напрямку містечка Ратне і тут власне приймає назву Прип’ять (3,5).

Говорячи про Прип’ять, варто пам’ятати, що вона була давнім водним шляхом «з варягів у греки».
Сьогодні теж активно обговорюється тема його відновлення, тепер вже під назвою Є-40 Дніпро – Прип’ять
– Західний Буг – Вісла – Балтійське море. Автор цієї статті, як член однієї з робочих груп по відновленню
цього проекту, з особливим інтересом познайомився із згаданою вже працею Антіна Бужанського.

-… Географічне положення Прип’яті і її допливів (приток – М.Я.) між Дніпром і Бугом вже
від найдавніших часів зв’язувало водну систему  цих рік в могутній водний шлях між басейнами
Чорного і Балтійського морів, - пише дослідник. -  На заході можливості пов’язання  двох річкових
систем, цебто Дніпра через Прип’ять і Вісли через Буг, оправдовують себе тим, що джерела
Прип’яті знаходяться ледве кілька кілометрів від середнього бігу Буга…(5,7). На цім, місцями
неозначенім вододілі, багна Тенетисько  в’яжуться біфуркаційними заглубинами з долиною ріки
Буг.  Одна з таких заглибин знаходиться недалеко села Столинські Смолярі, називається «Перекоп»
і тягнеться до села Забужжя над Бугом, друга простягається коло села Гороховище і доходить
до долини Бугу в околиці Опалина, третє біфуркаційне заглиблення лучиться під селом Рівне  з
невеличким потічком, що впадає до Бугу

Західна частина прип’ятського шляху, при високій поземі води в Тенетиську, могла бути
використовувана без потреби уживати волока, хоч плавба плиткими і часами зарослими корчами і зіллям
просмиками мабуть наражувала човни на шкоду, тому човни перед виходом до Бугу направляли і наново
смолили в Смолярах, де жили майстри зі Столина, або місцевими майстрами-лодкарями (Смолярі
Світязькі)  (3, 32).

До речі, перебуваючи в жовтні 2012 року в Столинських Смолярях, чув від сільського голови Миколи
Козачука подібну розповідь про майстрів, які готували човни до далеких подорожей. Звичайно ж, книгу
Антіна Бужанського, яка є бібліографічною рідкістю, він не читав, а збережені всі ці перекази в народній
пам’яті.
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4.Серед аргументів - давній топонім
Цьогорічна поїздка з начальником обласного управління водних ресурсів Ростиславом Кравчуком,

головою обласного товариства меліораторів та водогосподарників Юрієм Бахмачуком до витоків Прип’яті
принесла нам ще одне відкриття. Про існування на околицях селища Головне урочища Прип’ять чув і
раніше від директора Любомльського краєзнавчого музею Олександра Остапюка. Цього ж разу за
допомогою Головненського селищного голови Миколи Демедюка і спеціаліста-землевпорядника Василя
Дзядука нам вдалося локалізувати його розташування. Тож чи міг цей топонім  випадково заблукати так
далеко від теперішнього русла Прип’яті? Більше того, голова районної ради Микола Сушик розповів, що
в школі їм теж казали, що Нережа, це старий витік Прип’яті. Тож не дарма на картах ХІХ століття вона
позначена як річка Прип’ять.

Все це остаточно схилило всіх до думки: основний витік Прип’яті розташований все-таки в селищі
Головне біля Попової криниці. Тут і слід облаштовувати її початок, так як це зроблено Західному Бузі та
інших річках.

Щоправда такий знак вже встановлений і на Прип’яті. Про його існування 11 липня цього року мені
розповів директор Шацького національного природного парку  Володимир Захарко. Він же і допоміг
віднайти його, давши в провідники старшого майстра Світязького лісництва Євгена Сидорука. З ним, а
також начальником Шацького міжрайонного управління водного господарства Анатолієм Мизовцем
виїжджаємо до цього заповідного місця. Відшукати його серед лісових масивів нелегко. Нарешті
виїжджаємо на велику галявину. Серед кущів і високою майже по пояс трави видніється криничка, за
кілька метрів від неї щит. Напис на ньому сповіщає, що тут бере початок найбільша водна артерія
Західного Полісся ріка Прип’ять. Подано координати витоку (51’23’’ N – 23‘47“04). Повідомляється, що
знак встановлений 2004 року Лігою діячів заповідної справи України за фінансової підтримки Wetlands
International через грант, наданий Міністерством сільського господарства, природо управління та
рибальства Нідерландів. Подано також карту, на якій позначено Велике болото – місце витоку Прип’яті.

Цікавлюся в Євгена Сидорука,  де розташований знак.
- Урочище Дубовець, між селами Голядин і Омельне. Територія Світязької сільської ради.
- Рівчачок має витік?
-Це меліоративна система. Воно дальше в Прип’ять впадає.
Отже, здавалось би,  справу із визначенням місця витоку Прип’яті вирішено ще десять років тому.

Однак обстеження місцевості і огляд самої кринички ставить подібний висновок під великий сумнів. По-
перше, дебіт кринички незначний. Вода, хоч і дуже смачна,  майже не витікає з неї. А в засушливу пору
меліоративний рів і взагалі пересихає. У той час, як з Попової криниці випливає  цілий потічок.

Знайшли ми однодумця і в особі директора Шацького національного природного парку Володимира
Захарка:

-Сьогодні досить актуальними є питання відновлення джерел, естетичне оформлення витоків річок,
- вважає Володимир Захарко. - Нам є чому повчитися у львів’ян, які прекрасно облаштували витоки
Західного Бугу поблизу міста Золочева. Думаю, що і Прип’ять заслуговує на таке ж достойне оформлення
її витоків.

Щодо водогосподарників, то і вони виявили в цьому питанні одностайність.
- Історичним і найбільш виправданим з точки зору гідрогеології, треба вважати витік річки з селища

Головне Любомльського району, - говорить начальник обласного управління водних ресурсів Ростислав
Кравчук. - Адже саме тут на поверхню вклинюється верхньокрейдовий  горизонт і  артезіанська вода
потрапляє із джерел у водотоки. Вже сьогодні треба продумати умови і оголосити конкурс на краще
оформлення витоку ріки Прип’ять. Думаю в області знайдуться люди, які підтримають цей патріотичний
проект. Ріка Прип’ять достойна того, щоб до її витоку приходили з найкращими помислами люди. Надто
багато вона значить в нашій історії та історії наших добрих сусідів білорусів.

- Вважаю, що місце для оформлення витоку ріки Прип’ять вибране дуже вдало, - долучається до
розмови голова обласної організації Товариства меліораторів і водо господарників Юрій Бахмачук. –
Добиратися сюди буде зручно і туристам, і паломникам (думаю, що такі з часом з’являться). Хотілося,
щоб справу не затягували на роки, а вже в 2015-у ми могли б приїхати в Головне на врочисте відкриття
естетично вивершеного і духовно вмотивованого витоку ріки Прип’ять.

На знімках: при перетині шосе Любомль – Шацьк Прип’ять швидше нагадує канал, як річку (2162);
а такої величною і грізною стає Прип’ять під час повені. Березень 2010 р., село Хоцунь Любешівського
району (6954); за селом Положеве на річці встановлено перший вказівний знак (2160); на карті ХІХ
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століття витоки Прип’яті позначені біля селища Головне; так виглядала Попова криниця в жовтні 2012
року (2124); а так в червні 2014-о (3482); з цього болітця починається Нережа (Прип’ять) (2122);  перший
раз Нережа перетинає шосе Любомль – Шацьк перед селом Згорани (2150); річка Нережа в Згоранах
(3532);  тут Нережа впадає в озеро Згоранське. (2151); ріка Тенетиска біля села Прип’ять Шацького
району (4742); водозабірна споруда біля села Почапи Ратнівського району, якою вода Прип’яті самопливом
надходить у судноплавний Дніпро-Бузький канал. (фото 2006 року); знак на ще одному витоку Прип’яті,
що в урочищі Дубець (4048); Анатолій Мизовець біля кринички, з якої нібито бере початок Прип’ять
(4051).
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- Директором Шацького природного національного парку Володимиром Захарком;
- Старим майстром Світязького лісництва Євгеном Сидоруком;
- Начальником Шацького міжрайонного управління водних ресурсів Анатолієм Мизовцем;
- Начальником обласного управління водних ресурсів Ростиславом Кравчуком;
- Головою обласного товариства меліораторів і водо господарників Юрієм Бахмачуком;
8. Проект «Регулювання верхів’я ріки Прип’ять і осушення її заплави», інститут «Волиньводпроект», 1976.
9. Географічна карта Волинської губернії  зйомки 1867,1873, 1877 р. р.;
10. Карта Любомльського повіту, 1935 р.

Тетяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО, Іван РУДЯНИН (Луцьк)

КРЕМЕНЕЦЬ В КАМ’ЯНУ ЕПОХУ

Виклад основного матеріалу. На території сучасного міста Кременця сліди перших людських
поселень первіснообщинного ладу відносять до періоду пізнього палеоліту, який датується 30-10 тис.
років тому[8, 3; 2, 6]. Стародавній кам’яний вік охоплює кілька сот тисяч літ. Сама назва палеоліт походить
від грецьких слів „палеос” – стародавній та „літос” – камінь.

В період пізнього палеоліту людина освоїла техніку виготовлення різноманітних знарядь з каменю
із застосуванням розпилювання, шліфування та обробки рогу і кістки. В цей час удосконалюється
домобудування, розвиваються різні форми мистецтва, виникли перші форми релігійних вірувань,
поширюються позитивні знання про навколишній світ та людину. У цей час території Волині проходить
процес подальшого розселення груп палеолітичного населення в напрямку з півдня на північ, північний
схід та північний захід. Зокрема, це приводить до появи в окремих регіонах певних локальних груп
населення, що відбилось у матеріальній культурі населення [5, 9-10].


