
ССппллаавв   ппоо   ррііччцціі    ССттооххіідд  
                                                                                             
18-19 серпня 2010 року. 
 
 
Ідея мандрівки – сплавитись вниз по течії річки  Стохід від села Угли до села Заячівка 

                                ( Ковельський район  Волинської обл.). 

Це мій другий сплав  по Стоходу. Попередній описаний в  звіті «Стохід - Прип`ять_2010» 

                      Отже :     Маршрут  : село Угли – село Заячівка. 

                                      Протяжність приблизно 40 км. 

                                      Засіб сплаву - надувна байдарка. 

                                       Учасники : Савчук Богдан, Савчук Павло 

 
Довідка про річку Стохід 

(використана інфо з книги « Річки Волині») 
 
        Стохід – права притока Прип'яті. Довжина її – 188 км, площа басейну – 3155 км кв . Ріка бере 

початок поблизу с. Семеринське Локачинського району, і вся протікає в  межах Волинської області. 

Стохід – типова поліська ріка з дуже повільною течією, заболоченою заплавою і нечітко вираженими 

корінними берегами. Лише в  деяких місцях висота берегу сягає 1-3 м. 

     Від витоків  до с. Угли Стохід тече в  широкій заболоченій долині з пологими берегами.. Від с. 

Заячівка русло ріки розгалужується на багато рукавів , проток, стариць – «стоходів».Заплава в  значній 

мірі заболочена, поросла лугово-болотною рослинністю, чагарниками, місцями заліснена. У межах 

заплави є невеликі грядоподібні підвищення, зайняті, мішаними лісами. Як правило, це сосново-

вільхово-березові ліси. 

    Густота річкової сітки – 0,27 км/км кв . У басейні р. Стоходу налічується 144 річки, з яких 12 довжиною 

понад 10 км і 132 – менше 10 км.Основні притоки – річка Осина, річка Черева та стариця Стоходу . 

Ширина річки у межень на перекатах – 5-15 м, на плесах – 20-60 м. Глибина на перекатах – 0,5-1,5 м, 

на плесах 8-10 м. Найбільша глибина 11,2 м за о.5 км нижче села Гулівка. 

    Грунти супіщані, піщані,  в  верхній частині -  з дерново-підзолистим покривом , в  нижній  - з 
покривом глеєвих, торф’яних та болотних грунтів .  

    Стохід належить до рік змішаного живлення з перевагою снігового. В рівневому режимі ріки є 

яскраво виражена весняна повінь, що порушується літніми дощовими та зимовими паводками. 

     Щороку спостерігається весняний розлив  ріки та її приток. Ширина розливу інколи доходить до 5 

км, а глибина затоплення – становить 0,5-1,5 м. 

     Льодоутворення починається в  кінці листопада – на початку грудня і триває чотири-шість тижнів. 

Льодостав  встановлюється у першій половині грудня. Найбільш раннє замерзання виявлено 8.XI, а 

найбільш пізнє – 1.III. Тривалість льодоставу 3-3,5 місяці. Середня товщина льоду – 20-40 см. 

     У першій половині березня на річці починає танути крига, а 18.III починається весняний льодохід. 

Найбільш раннє скресання було відмічено 6.II.1923 p., а найбільш пізнє – 11.IV.1929 р. Тривалість 

льодоходу – 3-10 днів . 

У кінці березня ріка звільнюється від криги. Весняна повінь протримується один-два місяці. 

У липні, серпні і вересні часто трапляються дощові паводки. Середня висота їх на р. Стохід 



змінюється над умовним рівнем в  межах 0,4-1,8 м, а найбільша становить 3 м. У зимовий період під 

час тривалих відлиг бувають зимові паводки, висота яких над умовним рівнем досягає 0,7-2 м. 

Найбільша витрата води за рік на р. Стохід спостерігається в  квітні – 39,6 м куб/сек, найменша – у 

вересні (3,58 м куб/сек). Середній річний модуль стоку – 4,51 л/сек·км кв . 

 

 

День перший. 

М. Луцьк – с. Угли (автобусом) 

С. Угли – ліс біля села Ситовичі( сплав). 

Вихід на сплав 9.40. 

Зупинка на ночівлю  19.20. 

Протяжність 30 км. 

 



Зранку виїзджаємо рейсовим мікроавтобусом з луцької автостанції. 7.50.  Годину часу потряслись в  

автобусі і ми в  селі Угли. Поряд з цим селом річка робить різкий поворот  в  північному напрямку. 

Село розташоване на пагорбі . Внизу заплава річки. Навпроти – ліс. Це не просто ліс, а величезний 

масив , справжня пуща, яка простяглась на десятки кілометрів . 

               .  

 Пронизливий вітер, прохолодно і сиро. 

Після підготовки спорядження та байдарки , йду до одного подвір`я за питною водою. 

Привітна господиня недорого продала нам молоко, я набрав  воду в  каністру. 

Біля річки розмовляю з місцевим дядьком. Коли ми сказали, що туристи і будемо сплавлятись, він 

зауважив , що русло надто заросло, можемо не пройти.  Як потім виявилось, його син подумав , що 

ми рибінспекція і дременув  звідси . 

9.40  Відчалюємо. 

               

Цікаве походження назви села – воно знаходилось в кутку Ковельського уїзду. 



Історична довідка про село Угли в додатках. 

На одному з поворотів  несподіванка – піщана мілина. 

          

Русло заросле, але з річкою  Турія під час межені не порівняти. Там ми справді помучились , 

долаючи водяні зарості. 

                      

                      

                        



З гарних  жовтих квіток півників  , які цвіли в  травні-червні утворились якісь  какао-боби. 

 

Височезний очерет- «бамбук», ніби старий приятель, вітається з нами шелестом довжелезних 

тростин. 

                          

                       

 



Схожа на гетьманську булаву, їжача голівка. 

 

10.20. По лівому березі впритул до води  підступає ліс. 

 

                       

              



Стрілолист .                          

  

                

Жабурник    –   ряска-велетень. 

Цвіт  м`яти річкової. 

                      

  

 

 



Ось яке чудернацьке коріння в  латаття білого. 

                 

Плоди глечиків  жовтих. 

                 
.Причалюємо для невеликого перепочинку.   

                                           

                                                                                      Цвіт  іван-чаю. 



 Поряд на сінокосі знайшов  приховану гігантську  вудку з ліщини. Якийсь невдаха риболов  приховав  

до наступного рибальства 

                     

Річкова м`ята – п`янкий, духмяний запах відчувається уздовж русла. 

 

Величезна зграя лелек кружляє над нами. Це в  них тренувальні вильоти перед вирієм. 

                     

11.15. Зупиняємося , поряд  сосновий ліс, який простягається на десятки кілометрів . Поряд 

знаходиться ботанічна пам`ятка природи «Соснова субір» ( насадження сосни звичайної віком 70 

років, подекуди зустрічається сон широколистий ,місце розмноження куроподібних птахів, 

зокрема, тетерука та  орябка( рябчика.). 



                       

                         

Влаштовуємо ланч. 

 



                           

 

Череда трироздільна 

 



            

12.35.  Помічаємо гарне місце для обіднього відпочинку. 

                    

А ось це нас зовсім здивувало – рекреаційна зона, дитячий майданчик, альтанки, столики, живопліт , 

яма для сміття, туалет . Все чистенько-чепурненько.  Не втримались покататись на гойдалці.:) 

 



 

Після трапези – купання на піщаному пляжі. Неподалік, за декілька км, село Кашівка. Схоже, місцеві 

зробили собі біля пляжу зону відпочинку. Молодці. 

                        

Давно перевірено, що ніщо так не зігріває після сильного перемерзання, як 50–100 г настояної на 
горілці ожини. Варто також пам’ятати, що зрілі ягоди ожини сизої діють як послаблювальне, а 
незрілі – як в’яжуче при діареї та кровохарканні. Плоди ожини сизої виводять радіонукліди, хоча 
самі їх не накопичуюють. 

   Ягоди, листки й корінь ожини мають жарознижувальну, потогінну, зміцнювальну й заспокійливу 
дію. Листя має антисептичну, в'яжучу, кровоспинну, потогінну, ранозаживляючу дію; корінь - 
в'яжучу, кровоспинну; сік з кореня - сечогінну дію, а настій листів характеризується закріпляючим 
моторику кишечнику ефектом. 

 



                     

Плоди їжачої голівки та  стрілолиста і жабка-гість. 

 

   В їжу вживають бульбоподібні утворення, плоди стрілолиста , що виростають восени на 
кінцях пагонів і з яких наступного року розвиваються нові рослини. Вони містять у 1,5 раза 
більше крохмалю, ніж картопля, і в 5 разів більше білка. Сушені бульби накопичують до 55 % 
крохмалю і до 9% цукрів. У сирих бульбочок горіховий присмак. Варені вони борошнисті, 
розсипчасті, нагадують на смак каштани чи горох, а печені — картоплю. У сушеному і меленому 
вигляді бульби використовують як борошно для приготування різних страв. У Франції і деяких 
місцях Росії їх їдять печеними. В Японії і Китаї для харчових потреб вирощують спеціальну форму 
стрілолиста. 

Крім того, стрілолист — цінний корм для качок, ондатр і бобрів. 

14.30. Підпливаємо до села Кашівка. 

Цікавий факт, що ще в 17 ст. село мало назву Кашовград. 

Детальніше історичну довідку про село читайте в додатках. 

 



                               

14.35.  Минаємо автомобільний міст . 

  

14.40. Перешкода - низька кладка. Поряд з містком рясніють шишечки хмілю. 

 



                    

                   

                       

 

15.45 . Зупиняємося в  мальовничому місці  на протилежному березі від села Підріжжя. Досить 

непогане місце для ночівлі . 

                Історичну довідку про це село читайте в додатках. 



                              

      Комонник лучний 

 

Родовик лікарський    та  дзвоник  персиколистий 

 



Плеуроцій   Шребера                                                                                                

          

верес   звичайний 

 

                        

Хати села з ділянками  розтягнулись вздовж берега на п`ять  кілометрів  .   



У селі Підріжжя, на лівому березі річки –археологічна пам`ятка, двошарове поселення. У нижньому 
горизонті виявлено заглиблені житла і господарські споруди, фрагменти кераміки, металеві 
предмети ті інші знахідки пізньозарубинецької і пшеворської культур ( І ст. до н.е  , ІІ-ІІІ ст. н.е). 

Верхній горизонт займають матеріали другої половини ! тисячоліття.: ранньослов`янські 
півземлянкові житла з глиняними печами, господарські ями. Виявлено ліпну кераміку VI –IX ст., 
залізні ножі, кістяні проколки. 

              

 16.15. Знову низька кладка.  

 

Річка петляє, то звужується , то розливається  просторими плесами. 

16.45.  Ще зупинка на узбережжі села Підріжжя. 

 



                

              

 

Далі починаються заплави. Знайома ситуація – твердого берегу немає. Густі очерети, повз які ми 

будемо мандрувати декілька годин. 



                   

17.05. Скільки ще буде таких кладок… Змушені  зняти весь вантаж з човна.  

 

Зустрічаються небезпечні загати з гілок-кілків . Їх споруджують місцеві рибалки. Це завдає багато 

шкоди річці,  сповільнюється течія, заростає русло. Декілька разів  ми застрягали на підводних кілках, 

добре, що дно в  байдарки цупке. 

                   



 

18.40.   Неподалік село Ситовичі – на що вказують прив `язані човни. 

19.20.   Пронизливий вітер, холод нас потроху вимотали. Помітили невеликий острів-ліс, де 

планували влаштувати ночівлю. Але підходу немає – все заболочене. Довго кружляли по руслам –

рукавам, нарешті біля восьмої вечора знайшли придатне місце. 

Приємний сосновий ліс, діаметром декілька сот  метрів . Навколо болото, з іншого боку річка,  ген-ген 

видніється село Ситовичі. 

                       

Червоним кружечком позначене місце ночівлі. Пройшли за день 30 км. 



            

  Мокрі, з дрижаками, швидко перевдягаємося в сухе та тепле. Намет , вогнище, гарячий чай та каша з 

димком -  і ми в  нормі. 

 Розслабились… і вирубились. Проснувся я через декілька годин вже в  темряві, вогнище майже 

згасло, лише вуглини жевріли на вітрі. 

 Сильний вітер, хмари, побоювались, що буде гроза. Але  сон в  наметі був  мирним та спокійним. 

                           

 

 

 

 

 



День другий.  

С. Ситовичі – с. Заячівка ( сплав). 

Протяжність 10 км. 

С. Заячівка – м. Ковель ( поїздом). 

м. Ковель – м. Луцьк ( автобусом). 

Вихід на сплав 10.35. 

 Закінчення сплаву  15.50. 

6.30.   Прокинувся від дзвінкого  журавлиного курликання. Журавлі теж тренуються до далекого 

відльоту. Зграї кружляли над нами, потім струнко стали трикутним вирієм і рушили. 

 

 Спостерігаємо за павуком - аргіопою, його ще називають павуком-зеброю. 

 Малюнок на тільці  нагадує вишиванку. 

  



Кущики ялівцю. 

 

                 

Навколо глухі болота та ліси Полісся.… 



                    

Вирішуємо оглянути наш тимчасовий прихисток – обходимо острів -ліс. 

 

                 



Острів  звідусіль оточений болотами. 

 

 

                  

 

 

 

 



10.35. Відчалюємо. 

                    

10.55. Наближаємося до села Ситовичі, де  перетинаємо автомобільний міст . 

 

11.45.  Ще зупинка. Вдалині, на протилежному березі видніються серед садків  дахи села Озерного.  

А біля нас неподалік видно одиноку хатину хутора. 

 



  

Портал  - вихід за межі… 

 

 

                    



12.30 . Знову зупинка біля села Озерне. Лишивши Богдана біля байдарки, йду на розвідку в  село. 

                      

Вдається купити молока , ще й яблук торбу дали. На жаль, я не звернув  увагу, що посеред села 

велике озеро (звідси і назва). Озеро діаметром приблизно 400-500м. Пройшов  поряд за сотню 

метрів  і не помітив  плеса за  деревами-городами. 

             



                          

Варто зазначити, що в  районі сіл Ситовичі - Озерне знаходиться меморіальне кладовище воїнів  

першої світової. Адже тут  більше року проходила лінія фронту між російськими та австро-

німецькими військами, яка утворилась після Брусиловського прориву, внаслідок цього було знищено 

багато довколишніх населених пунктів . 

Цікава стаття: « Герої  « Тихого Дону» Шолохова на Волині.» 
 http://yarovenkosp.ucoz.ru/publ/volin_u_pershij_svitovij_vijni/geroji_quot_tikhogo_donu_quot_na_volini/14-1-
0-150 

 



Наближаємось до с. Гулівка. 

 

13.15. По цьому мосту проходить стратегічна траса  «Варшавка»  від Ковеля до Сарн . 

                    

 



 

Квіти глечиків  жовтих. 

 

                   



Хмари стають все густішими. Нічого доброго це нам не принесе… 

 

Знову петлі, плеса, річка раз-у-раз розпадається на декілька рукавів . Пливемо туди, де сильніша  

течія. Орієнтуємось по водяним рослинам. 

Неподалік,  на правому березі знаходиться гідрологічний заказник «Гулівський». 

   Заказник «Гулівський» - це болото, поросле рідколіссям вільхи чорної та берези, а також 
чагарниками, що є місцем розмноження болотяної дичини. 

14.10.Часто приходиться перетинати зарослі різака алоєвидного ( осота). Листки в  нього гострі як 

леза, з колючками. 

.  



Характер річки змінюється на очах. Як пише топографічна карта – середня  глибина річки по нашому 

маршруту  2,5 м. 

                 

                 

 



                    

14.20. Петляємо по вузеньких коридорах, ледве вписуємося байдаркою в  повороти. 

 

                          

Недарма згущувались хмари, почалась гроза. Спалахи блискавок, грім. Натягнули капюшони,  вода 

заливає очі. Ми блукаємо далі, адже сховатись ніде, берегу немає – лише стіна очерету. 



  

 

15.15.  Поблукавши серед вузьких проток, виходимо на ширше русло. Ливень різко припиняється. 

Вирішили скупатись та погрітись під теплим  сонечком. 



                        

 

15.50. А ось і фініш  - залізничний міст  біля села Заячівка. 

        



Історичну довідку про це село читайте в кінці звіту. 

Міст  є межею, за якою починається ландшафтний заказник « Стохід». 

   Унікальний природний комплекс, розташований у заплаві р. Стохід — сама ріка, десятки ЇЇ 
рукавів, заплавні ліси та прибережні ліси на терасах. Серед лісових низькобонітетних насаджень 
переважає вільха чорна, сосна звичайна. Тут зустрічаються з рослин плаун річний, а з тварин -  
махаон, лелека чорний, змієїд, скигляк (підорлик малий), глушець (глухар), журавель сірий, пугач, 
сорокопуд сірий, горностай та видра річкова, занесені до Червоної книги України, а також  деркач, 
занесений до Європейського червоного списку тварин і рослин, що заходяться під загрозою 
зникнення у світових масштабах. Тут проходять масові міграції птахів, де щорічно  пролітає до 
50 тисяч птахів, серед них найчисельніші гусеподібні, журавлеподібні, сивкоподібні та 
горобцеподібні. Ця територія віднесена до водно-болотяних угідь міжнародного значення як місце 
оселення водоплавних птахів. 

Витягуємо байдарку. До поїзда на Ковель в  нас часу біля двох годин. Поряд місцеві хлопці 

рибалять. Ми розкладаємо речі на просушку. Але знову зненацька сильний ливень. Хлопці десь 

щезли, залишивши вудки та велосипеди. (?) 

Намагаємось знайти прихисток під мостом.. Але ж це металеві конструкції, зі всіх щілин періщить 

вода. Сховавшись під поліетиленовим плащом, вдалось розпалити газовий пальник, приготувати 

чай та пообідати. 

Їмо по черзі. Спочатку Богдан тримає плащ над головою – я швиденько наминаю ложкою, потім 

міняємося. Ось так і пообідали під дощем. Злива вщухла – з`явились хлопці і запитують: «Чому не 

ховались в  бліндажі?» – «Які бліндажі?». 

Як виявилось, на обох берегах біля мосту по два бетонних доти, ймовірно часів  першої світової. 

 

Пауза була недовгою – на обрії клубочилась  густа, чорно-сиза хмара, яка стрімко до нас 

наближалась. Ми зрозуміли, що зараз нам буде непереливки. Хутко пакуємось, збираємо речі , які 

розносить шквальний  вітер по березі.  Блискавки, грім, завірюха.  

Під зливою стрімголов  біжимо до залізничної станції. ( 1 км від річки). 

Де ховаємось на станції в  бетонній схованці. А з нас течуть струмочки.. 

                    



                    

 

Чути гуркіт  електрички. Зручно вмостившись,  ми із  задоволенням передивляємось в  вагоні 

фотографії нашої подорожі .За годину часу ми в  м. Ковель, переходимо на автостанцію, ще година 

автобусом і ми дома, в  Луцьку. 

Відео ролик сплаву можна переглянути тут: 

http://photo.qip.ru/users/odzer/video/v1548981abfc/view/ 
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1. Стаття : Павук Argiope bruennichi 

Аргиопа (Argiope bruennichi), называемый также паук-зебра, принадлежит  к классу паукообразных, 
или арахнид (Arachnida). Узнать его можно сразу по своеобразной желто-бело-черной полосатой 

окраске, которая предназначена для отпугивания врагов  и за которую он и получил свое второе 

название — зебра. Хотя на самом деле паук больше похож на осу.  

Летом 2009т  года в  Аскании наблюдалось нашествие пауков . Они располагались практически на 

каждом кусте, в  сараях, любых дворовых постройках. А такого количества агриоп я не видела 

никогда. Многие жители заповедного посёлка отметили этот  факт .  

Паук Агриопа практически безвреден для людей, укус вызывает  лишь кратковременное жжение и, в  

особых случаях, тошноту. 

У самки брюшко с черно-желтым рисунком, головогрудь покрыта серебристыми волосками, ноги 

светло-бурые с черными кольцами; самцы: невзрачные и крошечные 

На свете насчитывается около 150 видов  таких пауков , однако в  Европе встречается только один. 

Необычна его мелкоячеистая паутина, состоящая из зигзагообразных полос, идущих вверх и вниз. 

Свою сеть паук раскидывает  между несколькими растениями на высоте около 30 см от  земли, 

располагаясь в  ее середине головой вниз и подстерегая добычу. 

      Отличительная особенность пауков  этого рода — строительство крепкой паутины, хорошо 

заметной благодаря наличию косого креста из зигзагов  многослойной паутинной нити, 

пересекающего центральную часть сети. Сам паук, как правило, сидит  в  центре этого креста, сложив  

ноги попарно в  направлении его лучей. А узоры паутины у пауков  рода агриопы могут  быть разными: 

крестики, линии, спирали, пупырышки, диски, шарики. Необычные белёсые вставки (стабилименты) 

всегда удивляли тех, кто наблюдал подобные "произведения искусства" в  дикой природе. 

Паук Argiope bruennichi свою сеть подвешивает  между растениями, обычно вплетая в  нее два 

стабишмента в  виде широких, зигзагообразно расположенных лент . Паук всегда сидит  в  центре 

сети, заплетенном беловатыми нитями. Ловит  кузнечеков , ос. Попавшая в  сеть добыча 
молниеносно заматывается нитями, парализуется укусом и затем съедается. 

     Художественное плетение пауков . Учёные выяснили, зачем паукам красивые паутины. 

Исследование биологов  из тайваньского университета Тунхай показало: такие паутины привлекают  

заметно большее. В результате проведенных опытов  учёные сделали вывод, что "украшения" 

являются своего рода световыми приманками для насекомых. Пауки используют  чувствительность 

своих жертв  к ультрафиолету. Дело в  том, что шёлковые вставки отражают  ультрафиолетовые 

лучи, а также голубую и зелёную составляющие дневного света, таким образом, они как бы 

мимикрируют  под лепестки цветов . В результате насекомые предполагают , что летят  к цветку, а 

попадают  в  лапы к пауку. 



  Однако именно владельцы украшенных сетей чаще других собратьев  становятся жертвами 

хищников . Из зарегистрированных случаев  нападений осы на паутины две трети атак приходились 

на хозяев  красивых, замысловато украшенных паутин. 

     Самка после спаривания поедает  самца и примерно через месяц после спаривания откладывает  

300—400 яиц в  один или несколько коконов ; маленькие паучки вылупляются еще осенью, однако 

кокон покидают  в  следующую весну (в  мае). Построив  один или несколько яйцевых коконов , самка 

погибает . 

2.   Інформація про Ковельський район. 
 
Розташований у північно-західній частині України в  зоні українського Полісся, у географічному центрі 
Волинської області. Межує з Старовижівським, Камінь-Каширським, Маневицьким, Рожищенським і 
Турійським районами Волинської області. 
Район утворено у 1939 році. Розташований на річці Турія правій притоці Прип ’яті. Місто Ковель 
засновано на основі села Ковле. Воно отримало Магдебурзьке право згідно королівської грамоти від 24 
грудня 1518 року. У 1518 році Ковле стало містом. 
Кількість населених пунктів  – 93, у тому числі: селищ міського типу – 2, сільських населених пунктів – 
91 
Площа - 173,4 тис. га, що становить 8,5 % території області. Населення 43 тисячі чоловік. 
. Площа лісів  – 76 тисяч гектарів , водойм (озер, ставків , водосховищ) – 24 тисячі гектарів .  
. 
На території району - 19 природних озер і 11 штучних водойм. Район розташований у північно-західній 
Поліській фізико-географічній зоні. 
Рельєф району має рівнинний характер, частково низинну поверхню. 
У Ковельському районі переважають дерново-підзолисті, середньо підзолисті, піщані та супіщані 
ґрунти, крім цього зустрічаються лучні, торфоболотні ґрунти та торфовища. 
Ковельщина багата на запаси корисних копалин: торфу, глини, піску, сапропелю. Детально розвідані 
запаси сапропелю в  озерах сіл Любитів , Уховецьк, Іванівка, Перковичі, Білин, Доротище, Облапи, 
Озірне, Любче загальною потужністю 5 - 6 млн. тонн. Розвідане також родовище піску в  с.Радошин.  
Ковельський район займає вигідне географічне положення, розміщена на перехресті європейських 
торгових шляхів . Через Ковельщину проходять найкоротші шляхи між Києвом, Варшавою та Берліном, 
що створює передумови для міжнародного співробітництва та набуття статусу трансєвропейського 
"мосту" у розвитку міждержавних зовнішньоекономічних зв 'язків . 
Відстань до баз відпочинку озера Світязь – 90 км. 
Під охороною держави знаходяться 85 пам’ятників  історії та культури, з них: археології – 4, історії – 75, 
мистецтва – 6. 
 
3.   Історична довідка :   Ковель і околиці  
 
Ковель на ріці Турія – найбільше після Луцька місто Волинської області, центр Волинського Полісся, 
важливий комунікаційний і промисловий вузол. Важко назвати Ковель атракційним для туристів , однак і 
оминути його неможливо, хоча б тому, що саме звідти можна доїхати до багатьох значно цікавіших 
міст .  
 
Археологічні розкопки свідчать, що стародавні поселенці на території Ковеля мали камінне знаряддя, 
списи з бронзовими наконечниками та римські монети. У «старому місті» було знайдено кілька 
видовбаних колод-трун, а на високому березі знайшлася кераміка з XII-XIV століть.  
 
Поселення Ковлє виникло в  часи військових походів  Данила Галицького 1238-40 рр. Перша письмова 
згадка про це село відноситься до 1310 р., саме тут  була тоді важлива переправа через ріку Турію з 
Литви до Русі.  
 
Щодо назви поселення, то існує легенда, що на місці, де зараз Ковель, колись стояла невеличка кузня і 
кілька хат , а довкола були ліси й болота. Їхав  тої давньої пори якийсь волинський князь на війну і 
зупинився біля тої кузні, щоб напоїти коней. Вийшов  коваль із кузні. Бачить, що гості не прості, а цілий 
князь з військом, але чує, що говорять так, як і в  навколишніх селах. Отже, мають бути свої, може, й з 
Володимира.  



 
– Дай, – каже, – князю, підкую коня на щастя. Щоб з моїми підковами й додому вернувся.  
 
– Добре, – каже князь, – але якщо ти вже такий вправний, то перекуй усіх коней.  
 
Три дні кував  коваль підкови, але таки поперековував .  
 
– Ну, – каже князь на прощання, – якщо збудуться твої слова, добру плату матимеш, а зараз не дам 
тобі ні гроша.  
 
З тим і поїхали.  
 
Пройшло трохи часу, аж заїжджає князь зі своїм військом знову до ковалевого двору. Везуть йому 
дорогі дари, бо жоден кінь не спіткнувся, жоден підкови не згубив .  
 
Хотів  князь забрати коваля з родиною зі собою, щоб і надалі кував  йому підкови на щастя.  
 
– Е, ні, – каже коваль, – бо то невідомо, що з того ще може вийти. У твоїх хоромах, князю, я тобі милий 
не буду – то раз. А там, на твоїй землі, може, й вода гинча, як у моїй криниці, і залізо не матиме того 
гарту, а може, й сам я, відірвавшись від рідного місця, вже тої сили в  руках не матиму. Тож аби не 
повернулося твоє добро злом для нас обох, хай буде, як є. Ліпше пришли мені молодих хлопців , бо 
живу сам на хуторі, маю тільки дочок. Нема кому й ремесла передати. А мої підкови довго носяться. 
Можна й тут  буде твоїх коней кувати.  
 
На тому й зійшлися. Прислав  князь майстрів , побудували хороми, а згодом наїхали й молоді ковалі. І 
стала тут  кузня на все князівство. А назви село так і не мало. Якщо питали якогось із майстрів  на 
ярмарку: «Де живеш, в  якому селі?», то він не знав , як і сказати. Але всі вони одказували однаково: 
«Живу в  ковале».  
 
У XIV ст . великий князь литовський Гедимін подарував  Ковель князям Сангушкам.  
 
24 грудня 1518 р. у Бересті король Зиґмунд І надав  Ковелю титул міста і маґдебурзьке право. Він також 
дозволив  проводити там два ярмарки щорічно – на свято Воздвиження Хреста Господня, та на 
четвертий день Різдва Христового. У 1547 році Ковель, з чималим уже населенням, перейшов  до 
польської королеви Бони Сфорца, дружини Зиґмунда І.  
 
У XVI столітті у Ковелі був  кравецький цех, а також пекарський, гарбарський, шаповальський, 
панчішний, різницький і кушнірський. Завдяки ремісництву і торгівлі місто швидко розвинулося. Про це 
свідчить і немала Ковельська волость, до якої належали два містечка – Жижва і Миляновичі, та села – 
Гриновичі, Шайно, Хотешів , Куйно, Красна Воля, Мощане, Дубова, Облапи, Вербка, Гойшино, Бахова, 
Скулин і багато инших.  
 
4 червня 1564 р. Ковель переходить до Андрєя Курбского – збіглого московського князя, з умовою, що 
той має дотримуватися литовського і місцевих законів , а також не порушувати прав  ковельських міщан. 
Коли князь Курбскій помер, його тіло було поховано в  церкві св . Миколая у с. Вербці. Уже у 1848 р. 
експедиція Київської археологічної комісії не виявила ані кісток, ані труни Курбского.  
 
Андрєй Курбскій (бл. 1528–1583) – князь, московський боярин, воєвода. Утікаючи від терору Івана 
Грозного, емігрував  до Литовсько-Руської держави і отримав  від короля Зиґмунда II маєтки на Волині, у 
Ковелі. Мав  певний вплив  у релігійних справах на князя Костянтина Острозького. Вважається, що 
Курбскій був  письменником-полемістом (відомі послання та листи до руських державних і церковних 
діячів , до Івана Грозного). Однак проф.  Едвард Кеннан (США) твердить, що ці пам’ятки пізнішого 
походження, а сам Курбскій був  неписьменним.  
 
У першій половині XV I ст . століття у Ковелі релігійна громада і церква були настільки зацікавлені в  
освіті дітей, що для підтримки шкільництва платили учителям так званий «третій гріш» від місцевих 
церков  і костьолів . Чудовий приклад для наслідування, тільки часи тепер не ті. Щось не пригадується, 
щоб якась церква поруч з новісінькими храмами, що ростуть, як по дощі, збудувала чи бодай 
відремонтувала хоча б одну школу.  
 



У XVII столітті і на початку XVIII Ковель починає занепадати і польські королі віддають це місто, як 
поганий бізнес, в  оренду. Так, у 1770 р. Ковель отримав  Дмитро Яблоновський за 18.000 золотих і 24 
гроша. Після двох років  Ковель переходить до краківського воєводи Вацлава Жевуського.  
 
Так наближається 1795 р., коли ціла Волинь, а з нею і Ковель, відходять до Росії. Місто було 
оголошено «уездным городом Волынской губернии». Єврейське населення втікає від погромів , 
населення міста з року на рік зменшується, життя завмирає. У 1863 р. це колись велике і торговельне 
місто нараховує ледве 37 644 мешканців  з усіма передмістями.  
 
Мало кому відома подорож Тараса Шевченка по Волині, і перебування його у Ковелі у 1846 р. Поет  
залишив  на папері рисунки багатьох пам’ятних будівель, могил, зібрав  чимало народних оповідань , 
пісень і казок. Про цю подорож по Волині Шевченко написав  у творі «Варнак».  
 
У першій половині ХІХ століття ковельські міщани з біди полишали центр міста і перебиралися на 
околиці, де можна було прожити з городництва. Але все змінилося у другій половині XIX століття, коли 
через Ковель пройшла залізниця до Любліна, Берестя, Києва. Відтоді символом міста став  вокзал, 
збудований 1907 року за проєктом відомого українського архітектора О. Вербицького.  
 
Із залізницею відродилися промисловість і торгівля. Місто знову почало притягувати людей. Статистика 
1893 р. нараховує в  Ковелі 15 116 мешканців , з них шляхти – 696, міщан – 13 032, селян – 1 266. 
Православних церков  було 4, костьол – 1, синаґоґа – 1, єврейських божниць – 7. У місті Ковелі було 
також дві школи – хлоп’яча і дівоча; дві лікарні, вісім лікарів  і дві аптеки. Крім того, був  один єврейський 
притулок для дітей, 1 друкарня, 2 фотостудії. Міські доходи того ж року нараховували 41 122 руб. 
Зареєстрованих ремісників  було 384, робітників  – 269, челядників  – 75. Торговельних свідоцтв  було 
видано 1 097, крамниць нараховувалося 194.  
 
Головним предметом торгівлі у Ковелі було дерево, яке сплавляли рікою Турією до Ґданська.  
 
Серцем Ковеля є розлога площа перед залізничним вокзалом, будівля якого є пам’яткою архітектури 
ХІХ ст . Для тих, хто любить технічний антикваріат , недалеко вокзалу стоїть старий паровий локомотив . 
Брати з собою для приватної колекції не радимо, а от  оглянути можна.  
 
Назагал у Ковелі переважає нова забудова. У центрі міста збереглося кілька кам’яниць кінця ХІХ – 
початку ХХ століть, пара-друга урядових будинків  з міжвоєнного часу, а у бічних вуличках – дерев ’яні 
будиночки з невмирущими городами.  
 
Найбільш цікавою пам’яткою у Ковелі є дерев ’яний бароковий костьол Вознесіння Матері Божої, 
збудований у 1771 році у селі Вишеньки поблизу Рожища і перенесений до Ковеля у 1994 році. 
Найбільш цінною оздобою костьолу є відновлений бароковий вівтар кінця XVIII.  
 
Довкола Ковеля і у самому місті є чимало військових поховань часів  І і ІІ Світових воєн. На кладовищі 
недалеко центру є окрема дільниця, де поховані поліцейські, що загинули на службі у міжвоєнний час. 
Або час був  такий неспокійний, або вже дуже ревно служили тоді поліцейські.  
 
Для мандрівників  Ковель є чудовим місцем, звідки легко вибратися до навколишніх містечок, які, 
инколи, є цікавішими, ніж Ковель – місто залізничників . 
 
 
 4. Історична довідка про село Угли 
 
  ( з книги «Волынь в  описании городов , местечек и сел», Теодорович, 1903 рік) 
 
  Село Углы очень древнее, В половине 16 века оно составляло владение дворян Семашков . В 1568 

вдова Кременецкого старосты София Семашко. уступила хутора в  с.Углы и Сельце зятю 

своему,Василию Павловичу, впредь до уплаты приданого за дочерью. 

  В 1573 г. Князь Андрей Курбский, владелец обширного Ковельского имения, жаловался в  Луцкий суд 

о том, что Василий Павлович, под предлогом изыскания чего-то, напал на слуг и крестьян его, кн. 

Курбского, подверг их побоям и грабежу и грозил топить их в  реке. 



 В 1591 г село принадлежало дворянину Матвею Малинскому. До 1640 оно принадлежало Малинским. 

После оно перешло к князю Иосифу Сапеге, жена которого, продала его в  1802 году вместе с 

окрестными селами дворянину Фоме Закашевскому. Потом оно перешло к дворянину Довгелло, 

который в  1892 году продал его русскому помещику Сироткину, нынешнему его владельцу 

 
5. Історична довідка про село Кашівка 
 
    ( з книги «Волынь в  описании городов , местечек и сел», Теодорович, 1903 рік) 
 
  Кашовка еще в  17 веке именовалась Кашовградом. Она принадлежала пану Яну Кашевскому, 

который в  1634 году получил от  короля Сигизмунда привилегию на учреждение здесь местечка.   

Кашевский  внес в  уряд замка Луцкаго заявление, что новосаженное им местечко не подлежит  уплате 

подымной подати, на основании льготы, дарованной королевской привилегией. 

  Вышеназванный Ян Кашевский был староста Щершевский, мечник Волынский, маршалок сеймика 

1653 г. Брат  его Александр был членом Луцкого православного Крестовоздвиженского братства. 

  В конце 18 века местечко принадлежало Гр. Мошинским, от  коих оно перешло к родственникам их 

дворянам Уздовским, кои и ныне им владеют . 

 
6. Історична довідка про село Підріжжя. 
 

    ( з книги «Волынь в  описании городов , местечек и сел», Теодорович, 1903 рік) 
 
 
  В древних актах оно именуется Подрыже. В первой половине 16 века оно принадлежало Семашкам. 

  Семашки владели только частью села. Другой половиной его владали Борзобогатые-Красенские. 

  В 1560 г. Борзобогатые продали свою часть судье Василию Семашко. Часть села принадлежала и 

князьям Святополк-Четвертинским..В 1570 княгиня Четвертинская передала в  аренду бурмистру и 

мещанину Луцкому Миску Чеху мельницу и пруд . 
 В 1574 году князь Четвертинский жаловался в  земский суд о нападении урядника и крестьян пана 

Лагодовского из с. Подрыжье на имение его в  с. Литогоще, а также грабежи. В 1576 году ввозный 

донес в  суд о грабежах Бороховскими крестьянами князей Четвертинских гороху и проса у Захария 

Лагодовского. 

 

7. Історична довідка про село Заячівка. 
              
    ( з книги «Волынь в  описании городов , местечек и сел», Теодорович, 1903 рік) 
 
Основано, по моему  мнению, на том месте, где  в 16 веке бsла мельника и корчма, принадлежавшие 

Марку  Заецу , уряднику  княгини Аннs Деспотовys, жены, по первому  браку , князя  Федора Андреевича 

Сангушка, а по второму  – князя  Николая Збаражского. По фамилии этого урядника получило свое 

название  и образовавшееся здесь село.  

 


