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 У долині й на кількох пагорбах , за 5 кілометрів 
від Деражні, розкинулося село Буцнева. Через село 
протікає безіменний струмок, притока річки Вовк, 
на якому побудовано два ставки. З півдня майже до 
самого села приступає  ліс. 
 За переказами  село заснували вихідці із Пили-
пів, поселення назвали Нове. Під час одного з чис-
ленних татарських набігів на Україну село пограбу-
вали і спалили, жителів  не залишилося. Через   де-
який час село відбудувалося і його вже називали 
Буцім Нове.  Звідси - Буцнева.      

 
 

Краєвид села 
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 Буцнова, (Яковлеве) і Мордіно були отримані 

Теодориком (Федором ) Бучацьким  1450 року від   

Вітовта і Владислава ІІІ. 

 З документальних джерел про Буцневу відомо 

також, що король Стефан подарував її шляхтичам 

Йолтухам  1581 року.  В грамоті вона називається 

Лука - Буцнева. Місце знаходження її визначено 

між Деражнею, Кариченцями і Яблунівкою. Зго-

дом село згадується  в уступному запису на старост-

во Барське від Атонія Любомирського  Франциску 

Любомирському в 1761 році. 

Краєвид села 
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 Здавна село належало до парафії церкви села 
Кариченці Пилипівські (Пилипи). У 1901  році пра-
вославних парафіян у Буцневі було 186 чоловіків та 
156 жінок, католиків 133 чоловіки та 148 жінок.  Ос-
новні корінні прізвища  села: Ковальчуки, Ковалі, 
Гончаруки, Кравчуки,  Пекні, Щабельські, Ільчи-
шині, Іщуки, Кілімники, Пазюки.       
 В селі існували дві школи  грамоти. Перша бу-
ла відкрита в 1885 році,  а друга - 1891 року (в ній 
навчали і польської мови), містилася у власному 
дерев'яному будинку. 
 Попри всі  матеріальні нестатки діти селян тяг-
нулися до грамоти. 
 Жителі села займалися хліборобством, садів-
ництвом,  а також різними ремеслами в тому числі 
й гончарством. І до нинішнього дня є вулиця Гон-
чарі, на околиці якої ще в наш час викопують   фра-
гменти  гончарних виробів . 
  Біля Гончарів в 50 - ті роки  ХХ  століття знахо-
дився кар'єр високоякісної глини, з якої виготовля-
ли черепицю. В цьому кар'єрі  в 1955 році знайшли 
останки  мамонтів. Їхні бивні  сягали до трьох мет-
рів в довжину. Два зуби з цієї знахідки передали  до 
Хмельницкого краєзнавчого музею   
 На початку  ХIХ століття поміщик Козьмінсь-
кий побудував у Буцневі невеликий цукровий за-
вод, який використовував місцеву сировину.  Паро-
ві машини  працювали на дровах з місцевого лісу, 
воду постачали з двох ставків.  У1904 році  з недо-
гляду кочегара на заводі  зірвався паровий котел.  
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 Загинуло декілька   робітників, зруйнувалася 

частина обладнання.  

 Наступного  року на  заводі провели реконст-

рукцію, встановили нові парові машини  та облад-

нання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ярлик цукрового заводу 

 Підприємство   збільшило виробництво цукру 

до одного   вагона за добу  (18-20 т). Після реконст-

рукції заводу впорядкували територію. В урочищі, 

яке сьогодні називається Цегельня, побудували за-

водський виселок: лікарню, будинок фельдшера, 

керуючого, бухгалтера та інших працівників, виса-

дили сад. Дорогу до виселка обсадили осокорами, 

які являлися  окрасою  села. При в'їзді в село стоя-

ла скульптура святого Роха. 
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 Після реконструкції завод перейшов в оренду 
до Берлянта. Того ж 1905 року за кошти земства 
була побудована шосейна дорога від Деражні до 
села Волоське, а до села Буцнева за рахунок помі-
щика. 
 На початку ХХ століття найбільшим землевла-
сником у селі був дворянин Володимир  Леонович  
Козьмінський. Йому належало 643 десятини землі, 
з яких під садибою було 12, ріллі-400, лісу-265, ви-
гону - 1,5, непридатної - 24,5  десятин. Представни-
ком його був син Віктор  Володимирович  Козьмін-
ський. 
 Вісім десятин у селі тримало   товариство Де-
ражнянського цукрового заводу, представником 
якого був дворянин  Юліан  Осипович  Мальчевс-
кий. 
 Тут налічувалося 120 дворів, 695 жителів, діяла 
церковно - парафіяльна школа. 
 Багато селян оволоділи робітничими професі-
ями, частина займалась візництвом, інші купували 
в Зінькові на базарі воли чи іншу худобу, відгодо-
вували їх дешевим жомом і вже в Меджибожі про-
давали, з чого мали добрий зиск. 
 Поміщик Козьмінський  крім заводу  володів і 

вальцьовим млином. Він спершу був водяний, по-

тім працював з допомогою парової машини. Уже 

пізніше його електрифікували і млин діє по сього-

днішній день. 
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Сільський млин 

 До Великої Вітчизняної війни і в післявоєнний 
період млин належав Хмельницькому Облмельтре-
сту, потім був приєднаний до Деражнянського  
райхарчокомбінату, пізніше являвся цехом Ясько-
вецького комбікормового заводу. Млин переробляє 
зерно на разовий і сортовий помол, переробляє на 
крупу гречку, просо, ячмінь.  
 До революції 1917 року село фактично було 
промисловим. 
 Прошарок робітників складав значну частину 
жителів. Та все ж оскільки роботи були в основно-
му сезонними, то не всі мали постійну роботу. Де-
які сельчани були вимушені  шукати кращої долі за 
океаном.  
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 На початку ХХ століття  виїхали в Америку: 
Гончарук Катерина, Гончарук Тимофій з сином і 
дочкою, Гончарук Іван, Ільчишин Онисій, які там і 
залишилися.  Задерейко Кароль, Щабельський  Да-
нило, Пекний Гнат, Кравчук Павло, Плохотнюк 
Франц через деякий час повернулися. 
 Жовтневий більшовицький переворот 1917 ро-
ку відкрив дорогу грабежам і руйнуванням. Не 
обійшла ця доля і поміщицьку садибу в Буцневі. Її 
грабування, як  і всі «революційні» дії очолили міс-
цеві жителі Павло Атаманюк і Захар Ковальчук. Во-
ни розстріляли поміщика та керуючого заводом 
Фризовського. Завод  припинив роботу. 
 Громадянська війна прокотилася по Буцневі 
важким катком. Село часто  переходило з рук в ру-
ки і кожне військо вимагало харчів, кормів для ко-
ней, транспорту. Жителів морив тиф, багато людей 
померло. В 1922 році в битві з поляками у селі поме-
рли від ран 8 червоноармійців, яких поховали у  
братській могилі на сільському кладовищі. В селі не 
було кладовища. Православних хоронили в Пили-
пах, католиків - в Деражні. Відкрили кладовище у 
селі в 1924 році. 
 Під час громадянської війни поміщик Маєних 
переховувався в Буцневі у свого конюха. Його видав 
більшовикам Ісаак Пергамент. Однієї ночі 1919 ро-
ку Маєниха заарештували. У Деражні, куди прибув 
начальник повітового ЧК Леонтій Жук, відбулося 
засідання трибуналу. За його вироком поміщика 
розстріляли. 
 Із встановленням радянської влади в селі обра-
ли сільський ревком і комнезам. До складу остан-
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нього входили Митрофан Горбатюк(голова), Леон-
тій Ковальчук і Людвик Пекний. 
 Станом на 1 січня 1925 року до Буцневської 
сільради входили с. Буцнева, хутори Гончарі, Прис-
ки, Матушки, урочище Глибоке.  
 З остаточним утвердженням у краї радянської 
влади життя села поступово увійшло в колію.В1924 

році приступили до відбудови цукрового заводу. 
Однак наступного року, коли підприємство було 
майже готове до пуску, усе устаткування демонту-
вали  і вивезли на інші цукрові заводи: в Проскурів, 
Стару Синяву, Явтушків. На цьому завод припинив 
своє існування. 
 Під час НЕПу частково відновилася приватна 
торгівля. Селяни працювали на своїй землі, життя 
налагоджувалося. В селі було побудовано багато 
нових будинків. Однак незабаром колективізація 
зруйнувала не лише надії на краще прийдешнє, але 
й у багатьох відібрала саме життя. 
 У 1929 році в селі утворили  колгосп імені Пер-
шого кінкорпусу. Головою обрали Гната Тарнавсь-
кого, потім його змінив 25- тисячник Соколов- шах-
тар з Донбасу. За його головування багато землі пе-
редали сусіднім селам, майже половину лісу  сусід-
нім Пилипам. Людина далека від хліборобства, чу-
жа у цих краях, чужа українському народу — він не 
знав і ціни землі. Повноваження ж більшовицької 
влади дозволяли йому діяти по своїй волі.  

 Буцневський ліс був упорядкований, поміщик 
побудував   в  лісі двохквартирний будинок в якому 
жили лісники  Рачинський і Ацкевич У 1924 році 
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ліс повністю був  вирізаний,багато вивезено за гра-
ницю. 
 Свавілля, безгосподарність, знущання над пра-
цюючими  панували у колгоспі. У спецвідділені в 
ДПУ УРСР від 25 липня 1930 року начальник район-
ного відділення ДПУ  Баранов та уповноважений 
Сочиво повідомляли, що «в с. Буцнева коваль кол-
госпу Михайлов, уродженець села Кальня—
Деражня заможний середняк, розпроданий за не-
доплату податків, проводить агітацію проти соц. бу-
дівництва, висловлюючись: «Дивіться до чого до-
жилися,  не маємо підошов, чобіт, штанів і що їс-
ти, а нас пригощають машинами. А на який чорт 
вони нам потрібні, дивіться, скрізь  є прикажчики 
( комуністи), без них ніде не обійдешся. Гірше ніж 
за старого часу було”(ДАХМО,Ф.п-112,ОП.1, 
СПР.90, АРК.26).  
 Організовуючи колгоспи, сталінська верхівка 
насамперед ставила одну мету: мати зручну  мож-
ливість викачувати із села сільхозпродукцію. Плани 
хлібозаготівлі все збільшувались. 26 вересня 1930 
року райуповноважений ДПУ Булатович  та уповно-
важений Сочиво повідомили секретарю райпартко-
му, що сільрада Буцневи не вживає ніяких заходів з 
посилення хлібозаготівлі. Комісія сприяння хлібо-
заготівлі, до якої входять   С. Семерук, С.Пазюк  та 
Я.Щабельський, захищають інтереси середняків і 
куркулів(ДАХмО, ф. П – 112, оп  1 СПР.64 АРК.12.). 
 Силою загнавши людей до колгоспу, виславши 
в далекі суворі краї кращих господарів, названих 
куркулями, радянська влада все збільшувала на-
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тиск на селян – матеріальний, моральний, право-
вий.  

 Доповідаючи секретареві районного  парткомі-
тету і голові райвиконком в листі від  21 січня 1931 
року «Про  компанію перевиборів сільських рад», 
райуповажений ДПУ  Булович та  уповноважений 
Сочиво  відзначили як викривлення деректив з пи-
тання виборчих прав той факт, що в Буцневі не бу-
ло позбавлено прав «сім’ю висланого на північ 
куркуля Андрія Лисака (списки складав ку-
л а ц ь к и й  п р и х в о с т е н ь  М е л ь н и к 
Іван)» (ДАХМО, Ф. п-112, ОП. 1 СПР.90, АРК.3). 
 Зашморгом на шиї села став план хлібозаготі-
вель 1932 року. Під мітлу вимели до зернини з кол-
госпних комор. Неймовірного розміру податками 
обклали всіх жителів. 

   Місцеві активісти  вигрібали все їстівне з люд-
ських обійсть. Останню пригорщу  квасолі витру-
шували з глечика. Приміщення колишнього цукро-
вого  заводу  були вщерть засипані зерном, там зна-
ходилося більш 1000 тон зерна. А в той же час люди 
пухли з голоду і вмирали. 
 Жертв голодомору в Буцневі було менше ніж у 
сусідніх селах тільки тому, що частина жителів пра-
цювали  на інкубаторній станції та на щойно збудо-
ваній за селом птахофермі й там розживалися яко-
юсь крихтою зерна. В селі померли з голоду 5 чоло-
вік. 
 Станом на 20 листопада 1934 року головою 
сільської ради в Буцневі був  Кіндрат  Яцюк  1881 

року народження, освіта нижча, безпартійний, до 
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того він працював заступником  голови сільради. 
 У період колективізації зруйнували заводський 
виселок і з цих матеріалів побудували радгосп  
(сьогодні «Заготскот»). На базі цукрового заводу 
створили Деражнянський райпромкомбінат, де ви-
готовляли вози і волокуші . Працював вулканіза-
ційний  цех, який обслуговував  весь район. Тоді ж у 
селі відкрили районну школу керівних кадрів, де 
готували  завідуючих тваринницькими фермами, 
хатами-лабораторіями, бригадирів по боротьбі зі 
шкідниками, пасічників, комбайнерів і інших фахі-
вців сільського господарства. 
 У селі діяв клуб, ним завідував Петро Чаплінсь-
кий. В кількох шафах  містилася  приклубна бібліо-
тека, основу якої поклали книги з поміщицької 
книгозбірні, у тому числі багатотомний словник 
Брокгауза та Ефрона. В клубі знаходилось і помі-
щицьке піаніно. 
 Молоді  в селі було багато. В клубі активно дія-
ла художня самодіяльність, участь  у якій брали й 
курсанти школи та викладачі. 
 Колгосп  вів багатогалузеве  господарство. Ви-
рощували коней, корів, овець, курей. Крім зернових 
вирощували цукрові буряки, ріпак, тмин, тютюн, 
мак, коноплі. Садово-городня бригада, крім тради-
ційних овочів, вирощували кавуни і дині. В 1931-

1932 м роках у селі заклали великий сад, який був 
знищений у 60-ті. Жителі ходили  на роботу й у Де-
ражню, в МТС, заготзерно, на залізницю. 
 Школа в селі була 4-класною. Багато років нею 
завідувала Нона Васильівна Столярська. У семиріч-
ну школу діти ходили у Волоські - Кариченці, в се-
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редню  в Деражню         
 Інкубаторна станція в період сезону освітлюва-
ла сільську раду, колгоспну контору, клуб, частину 
центральної вулиці, що на той час було великою рі-
дкістю.                 
 У селі з’явилися перші трактори  й автомаши-
ни. 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Перший трактор 
 

 

 Працювали на них трактористи: Казимир Гон-
чарук, Назар Горбатюк, Роман Горбатюк, водії Іван 
Пекний, Петро Борцов, Зіновій Ковальчук. 
 У 1937-1938 роках селом прокотилася хвиля ре-
пресій. Вона захопила із собою 19 мешканців Буц-
неви. Дружин їхніх вислали за межі області 
 Уже 11 липня 1941 року  в Буцневу вступило ні-
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мецьке військо. З дотів, які були розміщені  вздовж 
залізниці, червоноармійці почали артелерійський 
обстріл  села. Бій точився три доби. Майже все на-
селення повтікало у Зяньківці і все ж загинули два 
чоловіки - Віктор Шинкарук і Яким Ковальчук, діс-
тав поранення Микола Тарнавський. Було вбито 
трьох німецьких солдатів, яких поховали на тери-
торії  села. 
 З початком окупації  гітлерівці розпустили 
колгосп, а натомість створили так  звані гуртки - 
десятихатки, між якими поділили землю і сільсь-
когосподарський реманент. Вирощений хліб виво-
зили до Німеччини. У побут селян повернулись ка-
ганець, кресало й інші атрибути середньовіччя. Се-
ляни самі ткали полотно, вичиняли шкіри, вигото-
вляли одяг і взуття. 
 У перший період окупації села гітлерівцями, 
за даними сільської управи в селі проживало 320 
дітей віком від 1 до 13 років, 68 молоді від 14 до 18 
років, 51 від 19  до 25 років, 408 чоловіків і жінок 
від 26 до 65 років, 51 старших 66 років. За націона-
льністю населення складалося з 895 українців, 2 
росіяни, 1 поляк. З них 555 православної віри, 320 – 
католицької, 23 євангелісти. Нараховувалися 259 
господарств, що мали до 5 га землі   
 У село часто навідувалися партизани . У місце-
вих жителів  просили харчів. У серпні 1943 року че-
рез Буцневу проходило партизанське з’єднання під  
командуванням Мельника, рейдувало з Вінниччи-
ни. Партизани підірвали в селі млин. Вибух повні-
стю зруйнував машинне відділення разом з паро-
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вою машиною 
  За часи окупації  із села на роботу в Німеччину 
було вивезено 102 юнаків і дівчат, 15 з яких до дому 
не повернулися. 
 25 березня 1944 року у село вступили радянські 
війська. Всіх військовозобов’язаних призвали 
польові військкомати. Всього ж на фронтах Великої 
Вітчизняної війн полягло 68 мешканців Буцневи. 
Всього брали участь  на фронтах 111 чоловік.  
 На жіночі плечі, на ще неміцні руки підлітків 
лягла відбудова колгоспу . На  той час колгосп уже 
носив  ім’я Суворова . Головою колгоспу був Мико-
ла Гаврилович Губенко. Колгоспники у жнива 
вдень косили і жали, а вночі носили сно-
пи ,скиртували. Оплата праці  була  мізерною: 100-

200 грамів зерна, 8-10  копійок на трудодень. 
  У 1947  році приміщення колишнього цукрово-
го заводу, клубу знову  засипали зерном, а на село 
темною хмарою насунув голод. Люди тижнями не 
бачили   хліба, відкопували кагати  з уже зогнилою 
картоплю, їли макуху. Важко, майже безплатно  
працюючи в колгоспі, селяни змушені були сплачу-
вати  державі непосильні податки і позики. Крім 
того, кожен двір зобов'язаний був щороку  здати 
державі 300 літрів молока, 200 яєць, 40 кілограм 
м'яса. 
 Трохи поліпшилися справи у 50-х роках. Підви-

щилися урожаї, збільшилася оплата праці. Тепер на 

трудодень одержували по 2-3 кілограми зерна і по 2 

карбованці (бохоня хліба тоді коштувала 1 карбова-

нець 60 копійок) відновили роботу млин, інкубатор-
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на станція. Зокрема у 1952 році за інкубаторною 

станцією (директор Мечинська) було закріплено 6 

га. землі.  

 Промкомбінат почав виготовлення алюмініє-
вих казанків, які на той час мали великий попит,  
розширилося виробництво цегли, черепиці – кера-
мічної і цементної, згодом - духовок, банок під фар-
бу,працював і швейний цех.  Пізніше промкомбінат 
перетворили у фабрику побутової  хімії, яка вигото-
вляла синьку, ваксу, сухе пальне, віконну замазку, 
пральні порошки, свічки. 

 У 1950 році початкову школу перетворили в се-

мирічку.  

 

 

 

 

  

                       
Сільська школа 

 Директором працював Леонід Якович Коню-

шинський. Через кілька років школа стала однією з 

кращих в районі.  

 У 1959 році села: Буцнева, Яблунівка і Шарки 
об'єднали в колгосп «Авангард» з центром у Яблу-
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нівці. Колгосп спеціалізувався на відгодівлі великої  
рогатої  худоби. У 1960 році  об'єднали сільські ради 
з центром в Яблунівці. 

 У 60-70 роках  інтенсивно велося індивідуальне 
будівництво. Майже кожна друга  сім’я справляла 
новосілля. Більшість будинків зводились цегляні. 
Село позбулося  солом’яних стріх .  
 У 1967 році в селі відкрито пам’ятник односель-

чанам, які загинули на фронтах Великої Вітчизня-

ної війни. 

Відкриття пам'ятника загиблим односельчанам 

 Внаслідок державної політики на фактичне  
винищення  значної кількості сіл Буцнева потрап-
ляє в розрад так званих неперспективних населе-
них пунктів. Будівництво соціально-побутових при-
міщень велося тільки  в центральній садибі колгос-
пу.  
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 В 1966 році школа з восьмирічної знову стає по-
чатковою, а згодом закривається зовсім. Інкубатор-
ну станцію, потім і фабрику побутової хімії переве-
ли у Деражню. Молодь почала шукати  кращої  долі 
в містах ,інших областях. 
    Коли в 1971 році село мало 312 дворів і 810 чо-
ловік населення то в 1984 році ці цифри складали  
відповідно 242 і 526. Так без будь яких на то причин 
село постало на краю загибелі. Безглузду антинаро-
дну політику радянської влади по знищенню села 
згодом було відмінено, але вона завдала  непоправ-
ної шкоди. У 1986 році в знову відкритій початковій 
школі  навчалося тільки 9 учнів .  
 У 1989 році  побудовано приміщення в якому 
розмістився фельдшерко-акушерський пункт і біб-
ліотека. Бібліотека, фонд якої становив більше 12 
тис. Книг  у 1992 році була закрита, фонд вивезено в 
Деражню.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Старе приміщення бібліотеки 
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 Наприкінці 80-х років  почалося  будівництво 
клубу і торгового центру, але  згодом внаслідок еко-
номічної кризи в країні  воно припинилося. Майже 
готове приміщення клубу було розібране.  

 В 1990-1993 роках у селі заасфальтували майже 

усі вулиці, до того  в селі було повне бездоріжжя.   

 Вулиця Лєнінська 

 Село входило до складу агрофірми «Авангард».        

 У 2006 році сільська  громада приступила до бу-
дівництва церкви. Керував будівництвом церкви 
Пазюк Едуард, все будівництво лягло на його  плечі  
і плечі його синів і дружини. Церква будується за 
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кошти зібрані громадянами села. 
 

 
  

Сільська православна церква 

 
 
 У 2006 році було проведено газифікацію села. 
 Станом на 1 січня 2013 року в селі нараховува-
лось 120 дворів і 330 душ населення, учнів -36, дитя-
чий  садок відвідувало 12 дітей. 
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ЖИТЕЛІ С. БУЦНЕВА, ЯКІ БУЛИ  
РОЗКУРКУЛЕНІ 

 

  
 

Бехта Йосип  

Гудовський Василь 

Докалюк  Никифор 

Лисак Андрій 

Столяр- висланий на Урал 

Терещук Казимир - висланий в   Мурманськ 

Храбуст  Демид 

Шинкарук Петро 

Щабельський  Фока 
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ЖИТЕЛІ СЕЛА, ЯКІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.  

ЕМІГРУВАЛИ ДО АМЕРИКИ        
 

Гончарук  Ганна 

Гончарук Віктор 

 Гончарук Іван 

 Гончарук Катерина 

Гончарук Тимофій 

 Задерейко Кароль - повернувся 

 Ільчишин Онисько 

 Кравчук Павло 

 Пекний Гнат - повернувся 

 Плохотнюк Франц - повернувся 

 Шинкарук Петро - повернувся 

 Щабельський Данило - повернувся 
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ЖИТЕЛІ С. БУЦНЕВА, ЯКІ ПОМЕРЛИ ВІД  
ГОЛОДУ В 1933 РОЦІ 

 
 

Горопаєв Радіон 

 Кілімнік Тимофій 

 Кравчук Григорій 

 Ільчишин Артем Микитович 

 Ільчишин Роман Микитович  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 

ЖИТЕЛІ С.БУЦНЕВА, ЯКІ БУЛИ РЕПРЕСОВАНІ  
В 1937р. 

 
Банделета Ілля Гаврилович 

Бехта Йосип Іванович 

Венгльовский Іполіт Войцехович 

Гончарук Антон Федорович 

Гончарук Антон Францович 

Задерейко Вацлав Йосипович 

Ковальчук Гнат Кирилович 

Пазюк Михайло Іванович 

Пазюк Станіслав Іванович 

Пекний Леонід Йосипович 

Пекний Станіслав Йосипович 

Присяжнюк Йосип Іванович 

Тарнавський Пилип Амбросійович 

Терещук Тимофій Францович 

Терещук Ярослав Францович 

Шинкарук Петро Йосипович 

Щабельський Данило Михайлович 

Щабельський Терентій Фокович 

Яцюк Станіслав Іванович 
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1945-1948 р. 
Байдецький Йосип Лаврентійович 

Задерейко Кароль Іванович 

Задерейко Людмила Вікторівна 

Кравчук Пилип Лаврентійович 

Мельник Володимир Іванович 

Пазюк Сильвестр Стахович 

Тарнавський Матвій Гнатович 

Терещук Франц Михайлович 

  
 

 



 

27 

 

 

 
ГРОМАДЯНИ С. БУЦНЕВА, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У 

ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 1941-1945 р. 
 

 
Березюк  Іван 

Борцов Петро Сергійович 

Буга Михайло Павлович 

Ваврух Гнат 

Глухівський Віталій Вікторович 

Гончарук Станіслав Федорович 

Горбатюк Іван Митрофанович 

Горбатюк Серафим Макарович 

Гребінь Марко 

Гребінь Сава 
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Дідух Іван Тимофієвич 

Дуднік Андрій Антонович 

Ільчишин  Митрофан Микитович 

Ільчишин Володимир Терентійович 

Ільчишин Кость Микитович 

Ільчишин Петро Антонович 

Кілімнік Петро Тимофійович 

Кілімнік Рафаїл Гаврилович 

Кілімнік Степан 

Коваль Марко Гнатович 

Ковальський Йосип 

Ковальчук Ілля Каленикович 

Ковальчук Кіндрат 

Ковальчук Кость 

Ковальчук Матвій Каленикович 

Ковальчук Мефодій Митрофанович 

Ковальчук Микола Леонтієвич 

Кравчук Віктор Григорович 

Кравчук Давид Сергійович 

Кучер Казимир 

Лисак Терен Андрійович 
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Мельник Пилип Федорович 

Паустовський Юрій Іванович 

Пекний Броніслав 

Пекний Броніслав Володимирович 

Плохотнюк Аполінарій Тимофієвич 

Синявський Василь Іванович 

Тарнавський Пилип 

Тимчишин Юхим 

Ткач Іван  Тимофійович 

Чаплінський Олександр Ілліч 

Чапліський Йосип  Ілліч 

Щабельський  Семен Захарович 

Щабельський Микола Захарович  
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ГРОМАДЯНИ СЕЛА БУЦНЕВА, ЯКІ ЗАГИНУЛИ 
ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ  

1941 - 45 р. 

 

 

Ацкевич Кароль  Петрович 

Ацкевич Фелікс Йосипович 

Бачурин Семен Якович 

Богданов Дем’ян Іванович  

Борков Олександр Петрович 

Вовкотруб Михайло Семенович 

Герцман Арон Семенович 

Гончарук Йосип Адамович 

Гончарук Карпо Іванович 

Гринчук Амбросий Зінов’євич 
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Гринчук Степан Артемович 

Даценко Марко Васильович 

Довгань Михайло Іванович 

Докалюк Арсен Никифорович 

Дубик Михайло Іванович 

Ільчишин Максим Юхимович 

Іщук Михайло Якович 

Килімнік Кароль Гаврилович 

Ковальчук  Терен Семенович 

Ковальчук Василь Євдокимович 

Ковальчук Кузьма Митрофанович 

Ковальчук Купріян Кирилович 

Ковальчук Михайло Кирилович 

Ковальчук Петро Созонович 

Кравчук Кіндрат Савович 

Кравчук Олексій Петрович 

Кравчук Профир Сильвестрович 

Кравчук Степан Савович 

Креськів Адольф Казимирович 

Кручик Йосип Тимофійович 

Мацюк Терентій Іванович 
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Мельник Зосим Захарович 

Мельник Іван .Захарович 

Остапчук Микола Давидович 

Пазюк Базиль Станіславович 

Панчук Лука Павлович 

Пекний Гнат Іванович 

Підгорняк Олександр Іванович 

Плохотнюк Павло  Тимофійович 

Цехуш Григорій  Леонтійович 

Цимбалюк Сергій Юхтимович 

Чаплінський  Микола Ілліч 

Чаплінський Михайло Ілліч 

Чаплінський Петро Ілліч 

Шинкарук Анатолій  Карлович 

Шинкарук Анатолій Петрович 

Шушук Анатолій Петрович 

Щабельський Август  Карлович 

Щабельський Леонід Якович 

Щабельський Тимофій Карлович 

Яцюк  Григорій Дем’янович 
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ГРОМАДЯНИ СЕЛА БУЦНЕВА, ЯКІ БУЛИ  
ВИВЕЗЕНІ НА ПРИМУСОВІ РОБОТИ  

ДО НІМЕЧЧИНИ 

Атаманюк Марія Митрофанівна 

Атаманюк Микола Денисович 

Атаманюк Ольга Денисівна 

Байдецький Йосип Йосипович 

Бедзінський Сергій Захарович 

Бехта Володимир Йосипович 

Богданова Ольга Демянівна 

Бригар Іван Антонович 

Бригар Микола Антонович 

Ваврух Яніна Гнатівна 

Воліх Антон Антонович (не повернувся) 

Воліх Олександра Антонівна 

Гнатюк Ганна Сергіївна 

Гончарук Ганна Адамівна 

Гончарук Казимир Тимофійович 

Гончарук Леонід Антонович 

Гончарук Мартин Антонович 

Гончарук Рох Войцехович. (не повернувся) 

Гончарук Станіслав Альбінович(не повернувся) 
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Гончарук Франц  Миколайович 

Горбатюк Дмитро Макарович 

Горбатюк Савелій Матвійович 

Гребінь Василь Кіндратович          

Гребінь Ганна Дмитрівна 

Гребінь Казимира Лаврентіївна 

Гринчук Гнат Захарович 

ГрищукАндрій 

Данєцкий 

Данилишин Микола (не повернувся) 

Дидик Микола Вадимович  

Дидик Михайло Демидович 

Дідух Іван 

Докалюк Ганна Сергіївна 

Дубик  Леонід Іванович (не повернувся) 

Дубик Михайло Іванович 

Дуднік Євдокія Андріївна 

Задерейко Вацлав Мартинович 

Задерейко Леоніда Карлівна 

Задерейко Людмила Вікторівна 

Задерейко Филимон 
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Ільчишин Віктор Артемович-малолітний 

Ільчишин Іван Онисимович 

Ільчишина Олена Митрофанівна (в Америці) 

Ільчишина Текля 

Іщук Митрофан Романович 

Карвацька Юлія Францівна 

Кирсанов Віктор Станіславович (не повернувся) 

Кілімнік  Станіслава Степанівна 

Коваль Антон (в Австралії) 

Ковальська Станіслава  

Ковальчук  Ганна Сергіївна 

Ковальчук Володимир Петрович 

Ковальчук Гнат Євдокимович 

Ковальчук Іван Леонтійович 

Ковальчук Іван Семенович 

Ковальчук Ольга Созонівна 

Ковальчук Танас Купріянович 

Кравчук Генефа Пилипівна 

Кравчук Давид Сергійович 

Кравчук Ілля Савович 

Кравчук Тимофій 
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Кравчук Янко Пилипович (не повернувся) 

Креськів Адольф Казимирович 

Лисак Микола Андрійович 

Лисак Петро Андрійович 

Мельник Володимир Іванович 

Мельник Ганна Митрофанівна 

Пазюк Станіслав Михайлович 

Пекний Арон Іванович 

Пекний Броніслав Іванович 

Пекний Володимир Михайлович 

Пекний Іван Михайлович 

Пекний Кароль  Карлович 

Пекний Климентій Людвикович 

Пекний Франц Людвикович 

Плохотнюк Броніслав Францович 

Плохотнюк Йосип Матвійович(не повернувся) 

Плохотнюк Франц Францович 

Романчук  Юхим 

Семерук  Михайло Карлович 

Семерук Йосип Іванович 

Синявська Ганна Іванівна 
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Стваржевська Ганна Казимирівна 

Стваржевський Леонід Казимирович 

Столярчук Яніна  Йосипівна 

Сумак Анеля 

Сумак Франц 

Тарнавська Ганна  Гнатівна                                                      

Тарнавська Генефа Гнатівна 

Тарнавський Людвиг  Якубович (не повернувся) 

Тарнавський Станіслав Пилипович 

Терещук Антон Тимофійович 

Терещук Петро Тимофійович 

Тимчишин Юхим  

Філіскевич Емілія Вацлавівна 

Філіськевич Віктор Антонович (не повернувся) 

Храбуст Іван Пилипович 

Храпун Володимр Васиьович 

Цісар Сава (не повернувся) 

Шинкарук Володимир Петрович 

Шинкарук Олена  Петрівна 

Щабельська Ганна Захарівна 

Щабельська Ірина  
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Щабельський Володимир Терентійович 

Ясінська Марія Альбінівна 

 

  

 НАШІ ОДНОСЕЛЬЦІ 
 

Офіцери 
Борков Фелікс Олександрович - капітан 

Гребінь Олексій Савович - полковник 

Задерейко Іван Мартинович - майор 

Задерейко Юрій Леонтійович - полковник  

міліції РФ 

Ільчишин  Володимир Терентійович - лейтенант 

Квасніцкий Анатолій Миколайович - підполков-

ник 

Ковальчук Матвій Каленикович - капітан 

Ковальчук Микола Леонтійович- лейтенант 

Ковальчук Олекандр Зінов’євич - льотчик цивіль-

ної авіації 

Пекний Володимир Йосипович - майор 

 Чаплінський Йосип Іванович - майор 

 Щесняк Леонід Йосипович - лейтинант   
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Вчителі 
Бартко Надія Степанівна 

Гончарук Мартин Антонівна 

    Горбатюк Євгена Василівна 

    Коваль Інна Миколаївна 

    Ковальчук Володимир Петрович 

    Ковальчук Ганна Семенівна  

    Ковальчук Олена Валеріївна 

    Пазюк Валентина Юріївна 

    Пекна Аделя Леонтіївна 

    Свирида Розалія Францівна 

    Шмагальська Ядвіга Францівна   

   

Лікарі 
Ковальчук   Олександр Танасович 

Ковальчук Григорій Зінов’євич 

Мацюк Ольга  Вікторівна 

Підгородецкий Станіслав Карлович 

Чаплінський  Едуард Петровия 

 

Фармацевти 
Гончарук Ганна Антонівна 

Квасніцка Галина Миколаївна 
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Ветеринарні лікарі 
Горбатюк  Леонід Назарович 

Горбатюк Лариса Степанівна 

Довгань Володимир Іванович 

 

Інженери 
Гринчук Ніна Гнатівна 

Іщук Анатолій Пилипович 

Ковальчук Борис Петрович 

Ковальчук Світлана Володимирівна 

Храбуст Ігор Борисович 

     
Економісти — бухгалтери 

Тернавська Діна  Матвіївна 

Цехуш Валентина Миколаївна 

Чаплінська Неоніла Олександрівна  

Агроном  
Пишна Світлана Михайлівна 

 

Біолог 
Пекна Людмила Леонідівна 
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ТОПОНІМИ С. БУЦНЕВА 
 

 

 

Вулиці: 

Ленінська, Ковалівка, Шереметівка, Матушки,  
Гончарі, Польська. 

Гончарі – був хутір, де жив гончар. 

Ковалівка – основні прізвища - Ковальчук,  

Коваль. 

Ленінська – раніше Ленійська від слова ленія 
(лінія). 

Матушки – від імені Матвій (Матушка). 

Польська – населяли переважно поляки 
(католики). 

Шереметівка – походження невідоме . 

 

Околиці села: 

Біля Стратів – колишні хутори  Гребенюків. 

Біля шламбона – при в’їзді в ліс (колись стояв  
шлагбаум) були хуторі. 

Ваканець – місце напроти аеродрому(тут ко-
лись пустувало поле - вакувало).   
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Васильова – долина в напрямку Волоського.  

В цій долині два ставки, які називають ставки Яг-
лінського. 

Вільшина – долина від млина до залізниці. 

Водяна – долина в напрямку Новостріївки. 

Глібока – долина на західній стороні лісу. 

Двірець – соснова посадка біля Матушків, ко-
лись там був будинок, в якому жили лісники. 

Довбинька - долина за Яблунівським садком в 
напрямку Шарок. 

Драпакова – поле яке тягнеться від млина до 
залізниці (по правій стороні струмка). 

За садками – поле за Ковалівкою. 

За токами - поле між Польською вулицею і 
Гончарами. 

Забита – долина біля залізниці (Ходять перека-
зи коли не   було залізниці там проходив шлях. 
Везли державну казну, напали розбійники, між 
перевізниками була жінка, яка розсівала монети 
щоб не дістались розбійниками. Підтвердження 
цього – сільськими жінками при прополці буряків 
було знайдено дві золотих монети. 

Карвацка обитація - колись садиба лісника 
Карвацкого. 
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Карпати - крутий схил біля Синявского ставу. 

Козацкий яр - глибока долина лісу в напрямку 
Яблунівського ставу, колись  там був хутір, який 
належав до Буцнівської сільської ради. 

Коло  баби Маринки - поле по праву сторону 
Ковалівки. 

Коло  Щеснячки - поле в напрямку Волоського. 

Коло Буравєцкого – кінець вулиці Матушки, 
під Каричинським лісом. 

Коло Сави Гребіня  - поле між Польською вули-

цею і лісом. 

Коло святого Роха - при в’їзді в село, сьогодні -  

біля  пилорами. 

Кривоміст – міст в напрямку Деражні. 

Крокосова – східна частина Каричинського лісу. 

Ленія – пряма дорога через ліс(від слова лінія) 

Лисячі ями – долина за Матушками (багато ли-

сячих нір). 

Літечина–сьогоднішні відстійники (буцнівський 
поміщик програв поле в карти літецькому помі-
щику - звідси й Літечина. 

Лужки – підвищення в сторону Волоського   
 (бувші хутори). 

Максимів яр – долина в Каричинському лісі. 

Малярів  садок - урочище за Теклюковим сад-
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ком. 

Між середніми горбами - поле на  межі з зем-
лями Криничного.           

Міхалків садок – галява на сході Каричинського 
лісу, недалеко Гнатишина галява. 

 Мужицький ліс – північна сторона лісу. 

На квітках – долина між Докальовим ставом і 
млином (в давні часи там розміщалась система 
ставків на воді яких працював млин). 

Панська - поле між Гончарами і Троянами. 

Пітомнік – поле по праву сторону птафірми. 

Поворотка - автобусна зупинка, біля млина. 

Посадка - поле за  Мужицьким лісом посадже-
ний Шинкаруком Петром (вуличне Теклюк). 

Пріски - невеликий лісок недалеко Яблунівського 
промгороду. 

Птафірма – поле за кладовищем (колись на по-
лі було приміщення птахоферми) 

Руда – долина між Польською і Ленінською вули-
цями 

Рудка – долина між Глібокою і Яблунівським 
яром 

Синявского став - став біля Лужків       

Теклюків садок - старий запущений садок з пів-
нічної сторони Гончарів. 

Трояни - роздоріжжя в напрямку Деражні (за пе-
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реказами тут колись стояли Три корчми. 

Храбустова – долина на заході села (від прізви-
ща Храбуст). 

Цегельня – урочище за Докальовим ставом. До 
війни там знаходилась цегельня, потім птахофер-
ма, до революції там був заводський виселок 
(будинки заводських працівників, лікарня), який 
зруйнували в 1924 р. 

Чортів ліс – ліс за відстійниками, а за ним 
Шмирків ліс. 

Шареччина - поле за Мужицьким лісом в на-
прямку Шарок. 

Широка дорога – дорога, яка розділяє Буцнів-
ський і Яблунівський ліс. 
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Ставки:  

Докалів став – у долині біля  Ковалівки. 

Калабаня – маленький ставок на узліссі. 

Карвацького – за прізвищем лісника. 

Олегів ставок – за іменем власника Олега  

Карвацького. 

Сільський став – в центрі села. 
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СЕЛО  В СВІТЛИНАХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорога до села 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В'їзд в село 
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Вид на Польську вулицю 
 
 

 

Вид на Ковалівку 
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Ленінська  вулиця 

 
 
 
 

 
Святкування Дня Перемоги 
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Приміщення фельдшерського пункту та сільського 
клубу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сільський дитячий садок 
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Скоро жнива 
 
 
 

 
Олегів  ставок 
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