
 

 
Адреса бібліотеки: 

вул. Незалежності, 50, 

село Користова, 

район  Волочиський,  

область Хмельницька,  

країна - Україна 

індекс 31200 

Телефон   (03845) 4-20-10 

 

 

Розклад роботи: 

бібліотека працює з 9.00 по 19.00 

перерва 12.00 по 14.00 

вихідний день субота, неділя 

 

Активні посилання на веб-ресурси: 

веб-сайт бібліотеки – http://koristova-bibl.at.ua/ 
соціальна сторінка в мережі Facebook – 

https://www.facebook.com/Користовецька-сільська-бібліотека-

1390672687838548/ 

До послуг користувачів 

бібліотеки книжковий фонд кількістю 

13,5 тис. примірників видань. 

Бібліотека щороку передплачує 8-10 

назв періодичних видань та отримує 

біля 90 нових книг різної тематики.  В 

бібліотеці діє Інтернет-пункт та Пункт 

доступу до офіційної інформації. 

Завдяки  цьому  жителі  села крім 

традиційних послуг мають  змогу  

спілкуватись  з родичами  та  

знайомими  по  Скайпу,  сканувати, копіювати документи та користуватися  

електронною  поштою. Також шукати  роботу, здійснювати  купівлю-продаж 

товарів  та техніки,  оплачувати  комунальні  послуги, реєструватись  на  

ЗНО, купувати квитки, поповнювати  телефон. 

 При бібліотеці  працює  клуб «Лабіринт», основною метою якого є 

правова освіта молоді. 
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Цікаві місця села: 

 

Історичною  пам’яткою  села  є  млин  18  ст.  вул. Незалежності. 

 

Водяний   млин, 

побудований  у 18 

столітті польським 

маршалком 

Люшинським на 

території села. До  

революції  належав  

графу  Ледоховському. 

Після електрифікації  

села  млин  

переобладнали 

встановили  мотор, 

який  працює  від  

електромережі.  Тривалий  час  млин  був  законсервований,  але  в  1995  

році  його  передали  на  баланс  ТОВ  СВК  «Нива»,  відремонтували  і  з  

того  часу  і  до  сьогодні  він  працює.   

 

Криниця з  цілющою  водою  типу «Нафтуся»,вул.  Незалежності. 

 

В 1948-

1955 році було 

проведено 

розвідку 

родовищ 

сировини для 

підприємств 

промисловості 

будматеріалів. 

Під  час  розвідки 

на  території  

села  біля  

Користовецької  

школи виявили  

джерело  з  

цілющою  водою.  Планували  побудувати  санаторій,  але  подальші  

дослідження  показали, що потужності  джерела  для  потреб  санаторію  

замало,  тож  просто  встановили  криницю,  якою  і  зараз  користуються  

місцеві  жителі.  В  2017  році  криничку  розчистили  та  провели  

благоустрій  території  навколо  неї.  
 



Про  трагічні  сторінки  історії  села  свідчать пам’ятники  та  пам’ятні  

знаки: 

Пам’ятник  воїнам-визволителям, вул.  Незалежності. 

Братська могила радянських  воїнів –

визволителів. Памятник на могилі  

встановлено в 1956 році.   12 березня 1944 

року в результаті запеклих боїв село 

Користова було визволене від німецько – 

фашистських  загарбників бійцями 

Уральської танкової дивізії. Воїни, які 

загинули під  час  визволення  села,  

захоронені  в братській могилі в центрі 

села. Після війни в  1956  році там 

встановили  пам’ятник  визволителям. 

Іменем одного з них – підполковника  

Доброва  була названа вулиця села. 

 

Пам’ятний  знак  загиблим  

воїнам-односельцям, вул. Павла  

Чубинського. 

Пам'ятний знак  воїнам-

односельцям , які  не  повернулись  

з  фронтів   ІІ Світової  війни 

встановлено  в 1965 році  біля  

контори  колгоспу  «Зоря  

комунізму»,  тепер  ВПАФ  

«Нива». 

  

 

Пам’ятний  знак  жертвам  Голодомору  та  

політичних  репресій  1932-1933 років, вул.. 

Незалежності. 

   В  2007 році  в  центрі  с.  Користова,  

біля  пам’ятника  воїнам – визволителям   коштом  

приватного  підприємця  Ялового  Івана  

Петровича  за  сприяння  Користовецької  

сільської  ради,  

встановлений  пам’ятний  знак  жертвам 

Голодомору  та  політичних  репресій  1932- 

1933рр. 



Користовецький  ставок. 

 

Село Користова 

розкинулось на двох 

схилах берегів річки 

Грабарки, яка є  притокою 

річки Збруч. Пізніше для 

з’єднання двох частин 

села  насипали  греблю та  

збудували  міст. Завдяки  

цьому  утворився   

Користовецький  ставок, 

який  є  місцем  

відпочинку  для   жителів села  та  любителів  риболовлі.  В  2017  році  

місцеві  жителі  створили  громадську  організацію  «Користовецький  

риболов»,  членами  якої  можуть стати  всі  бажаючі. Організація  контролює  

вилов  риби  та  займається  благоустроєм  прибережної  зони. 

Справжньою  окрасою  села  стала   зона  відпочинку.  

 

 В  центрі  села  були  криничка та ставок, ще  донедавна  замулені  та  

занедбані.  Але  за  ініціативи жителів  прилеглих  вулиць  та  старости  сіл  

Користова  та  Бальківці  

Гранатиря  І.П. спільними  

зусиллями  мешканців  села,  

спонсорів  та  Волочиської  

ОТГ в 2017 році ставок 

розчистили  та  поглибили, 

над джерелом  встановили  

криничку і.  Навколо  ставка  

встановлені  альтанки  з  

лавочками,  обладнаний  

дитячий  майданчик, 

футбольне  поле, посаджені  

дерева. Цей  куточок  села  

став  улюбленою  зоною  відпочинку  користівчан. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Релігійна громада римо-католицької  

церкви Пресвятої Трійці (костел),вул. 

Хмельницька, 111. 

Жителі  села  за  віросповіданням  

є  католиками  та  православними,   але  

ні  церкви  ні  костелу  в  селі  не  було,  

тож  прихожани  ходили  на  службу  в  

м.  Волочиськ-1,  де  був  діючий  костел  

та  в  с. Копачівка  до  церкви. Та   за 

сприяння і фінансової  допомоги  

польської  римо-католицької  громади  в 

Користовій  була  збудована  і  в 1995  

році  почала  діяти римо-католицька  

церква  Пресвятої  Трійці. Службу  в  

костелі  проводить    ксьондз Володимир 

Кирилюк,  вікарій  Андрій  

Крушельницький.  Прихожанами  

костелу  є  не  тільки  користівчани,  але  

й  жителі  м. Волочиськ. 

 

Православним  храмом  села   є  Українська Автокефальна  

Православна  Церква  Миколи Чудотворця  Київського  Патріархату,  

вул. Хмельницька. 

У 1998  році  розпочалось  

будівництво  церкви. На  освяченні  

хреста  на  місці  будівництва  храму  та  

закладенні  першої  цеглини  був  

присутній   предстоятель  Української  

Автокефальної  Православної  Церкви  

митрополит  Мефодій.  В  2008 році  

відбулось  відкриття  новозбудованої  

церкви . З  часу  відкриття  сільського  

храму   своє престольне  свято  село  

відзначає  на  Святого  Миколи  

Чудотворця - 19  грудня .  Священником   

є  Митрофорний  протоієрей  Василь  

Григорович  Родзоняк . 

 

 


