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 Сябры! Вы трымаеце ў руках краязнаўчы міні-

альманах, прысвечаны да 380-годдзя з першага ўпамінання 

вѐскі Чэрнеўка ў архіўных дакументах. Выданне падрыхта-

вана па матэрыялах кнігі «Памяць. Дрыбінскі раѐн» (Мінск, 

2004) і раѐннага перыядычнага  друка. Таксама былі выка-

рыстаны архіўныя звесткі з фонда Чэрнеўскай бібліятэкі-

філіяла. Прызначаецца для аматараў-краязнаўцаў, 

настаўнікаў, навучэнцаў школ, студэнтаў.  

 На беларускай мове. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дзяржаўная ўстанова культуры «Дрыбінская бібліятэчная сетка», 

Чэрнеўская бібліятэка-філіял, 2016 

 

   Черневка сегодня 
 

Смотрю я на Черневку – сердце поѐт: 

Дома в ряд построены, сад, огород. 

Ухожены сотки в каждом дворе, 

Цветник под окошками, порядок везде. 

А рядом работа, школа, детсад –  

Много здесь можно о ней рассказать. 

Богато историей это село 

Событие страшное произошло: 

Евреев-сельчан в гетто немцы загнали 

Гестаповцы-каты их всех расстереляли. 

Никого не щадили, только громко смеялись, 

Чтоб больше евреев в селе не осталось. 

Но Бог наказал всех карателей-катов –  

Их били нещадно наши солдаты. 

А наших героев помнят всегда 

Поставлен им помятник в центре села. 

И дети, и взрослые носят цветы 

Чтоб всех их всегда помнили мы. 

И слѐзы деревья роняют на них 

Оплаканы всеми, их помнят живых. 

И помнить о них будем всегда 

Погибшим героям и честь и хвала. 

А Бася-речушка, неся свои воды 

Об этом расскажет спустя многие годы. 

Никто не забыт, и ничто не забыто –  

Живые твердят всем народам открыто. 

Теперь мирное время в Черневке нашей 

Живите, растите, ведь мир так прекрасен. 

И каждый согрет в нѐм теплом и заботой 

Занимаются детьми, делами, работой, 

Чтоб наша сторонка стала лучше, цвела, 

Богататой, красивой в округе была. 

А черневцы были щедры, хлебосольны 

Урожай собирали только рекордный. 

И землю свою прославляли делами 

Как лето луга украшает цветами.   Людміла Лісава 
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Сельскі Савет – старшыня А.М.Гарбунова-Жванько; 

ДУА ―Чэрнеўскі ВПК яслі-сад-сярэдняя школа‖ – 

дырэктар Л.В. Хадановіч; 

Сельскі дом культуры – дырэктар Л.Д. Ганчарук; 

СВК ―Чэрнеўскі‖ – старшыня Н.П. Рыжкоў;  

галоўны ветурач – С.А. Лісаў. 

Універсальны магазін № 46 – загадчык А.І. Чэчэня; 

магазін № 45 – загадчык В.А. Шарснѐва; 

  

У 2006 годзе вѐсцы Чэрнеўка надалі статус 

аграгарадка. Пабудавалі новыя дамы для вяскоўцаў, а каля 

дома – добры кавалак зямлі, дзе можна пасадзіць кветкі, 

закласці сад, вырасціць добры ураджай. Падвялі прыродны 

газ, з явіліся тратуары і новыя асфальтаваныя дарогі на 

месцы выбоін і ям. Зроблена шмат для таго, каб людзям 

жылося ўтульней і прыгажэй. 
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Будынак Чэрнеўскага сельскага Савета 

Вечар над Чэрнеўкай 
 

Зара над Чэрнеўкай пылае, 

Садзіцца сонца на спакой. 

За Басей дзесь гармонік грае, 

Вярба палошча косы ў ѐй. 

Дзяўчына песню запевае, 

Аж лес заслухаўся – маўчыць, 

А салавей ѐй падпявае –  

Ў лугі мелодыя ляціць. 

У небе месяц выплывае, 

Вітае Чэрнеўку – сяло. 

І ў Басю шчодра высыпае 

Са свайго рога серабро. 

Пад ліпамі гуляюць пары –  

Наўкол такая прыгажосць. 

І хтось крануў струну гітары –  

Ў сяле квітнее маладосць. 

Чароўны вечар забірае 

Красу вячэрняе зары, 

Зямлю пяшчотна абдымае, 

Люляе хвойныя бары. 

І зноў за Басяй ажывае 

Ў чаромхах песня салаўя. 

Духмяны водар удыхае 

Вясною Чэрнеўкі зямля! 

        Анатоль Кананкоў  

 

Вось  такімі  пранікнѐнымі  словамі  расказаў  аб  

вѐсцы Чэрнеўка наш паэт – Анатоль Кананкоў. Прайшлі 

стагоддзі з моманту яе ўзнікнення, а вѐска па-ранейшаму 

застаецца чароўнай старонкай Дрыбіншчыны. Цвітуць 

лугі, дужэюць лясы і людзі становяцца прыгажэйшымі. 
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Зараз вѐска стал аграгарадком. А мы раскажам аб яе 

мінулым і сучасным. 

Мясцовыя жыхары ведаюць, што не больш за 1 км на 

поўнач ад вѐскі, на левым беразе р.Бася, каля дарогі на 

в.Прэабражэнск ѐсць 10 насыпаў – курганны могільнік. Усе 

яны паўсферычнай формы, вышынѐй 0,4-1,5 м, 

задзірванелыя, зараслі дрэвамі. Каля асобных курганоў 

захаваліся раўкі. 8 насыпаў пашкоджаны ямамі 

скарбашукальнікаў. Паводле звестак 1873 г., каля вѐскі ў 

той час было 50 курганоў. Навуковыя даследчыкі 

праводзілі толькі павярхоўнае абследванне курганоў (1983 

– В.М. Ляўко, 1991 – В.Ф. Капыцін). Мы можам толькі 

меркаваць, што першыя паселішчы паблізу Чэрнеўкі былі 

пабудаваны не пазней V стагоддзя н.э. Больш дасканалае 

вывучэнне насыпаў і разам з імі – вызначэнне дакладнага 

часу пражывання тут нашых продкаў – справа будучага. 

Можа будучы даследчык чытае гэтыя словы? Тады наша 

кніжка будзе для цябе заклікам. 

У той час на тэрыторыі цяперашняга Дрыбінскага 

раѐна жылі прадстаўнікі банцараўскай культуры, 

паходжанне якой навукоўцы звязваюць з больш раннімі 

балцкімі народнасцямі. Для банцараўскай культуры 

характэрна шырокае распаўсюджванне неўмацаваных 

пасяленняў – селішчаў. Звычайна яны размяшчаліся на 

берагах рэк, даволі часта з закінутымі гарадзішчамі 

(асноўны від пасялення днепра-дзвінскай культуры (VIII 

ст. да н.э. – V ст. н.э.), якія выкарыстоўваліся на выпадак 

ваеннай небяспекі ў якасці сховішчаў і як месца захавання 

розных гаспадарчых прыпасаў. Насельніцтва банцараўскай 

культуры будавала наземныя дамы слупавой канструкцыі і 

паўземлянкі з упушчанымі ў ямы зрубамі, ацяплялі жыллѐ 

печамі-каменкамі, радзей адкрытымі вогнішчамі. 

Асноўнай грамадска-гаспадарчай структурай 
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  З архітэктурных помнікаў у цэнтры Чэрнеўкі  засталіся 

рэшткі царквы, якая ў час ВАв была моцна пашкоджана. Зараз 

яна рэстаўрыруецца і ў хуткім часе адчыне дзверы для 

прыхаджан.  

 Па розным крыніцам назва вѐскі Чэрнеўка паходзіць 

ад слоў ―чэрнь‖, ―чэрнакі‖ – парасткі ліственных дрэў 

(вербалоза, вольхі). Магчыма, даныя характарыстыкі і па 

розным іншым прыкметам: чорныя землі, чорная рака, 

чорныя хаты, ці адмоўная характарыстыка чаго-небудзь. 

 

На 01.01.2016 г. у вѐсцы Чэрнеўка налічваецца 119 

уласных гаспадарак, 355 жыхароў. Усяго па Чэрнеўскаму 

сельскаму Савету - 893 гаспадаркі, 2414 чалавек. На 

тэрыторыі аграгарадка размешчаны:  

Аддзяленне паштовай сувязі – начальнік Н.У. Сцяпанава;  

АТС – электраманцѐр И.М. Буранкоў; 

Аддзяленне ААГ СБ ―Беларусбанк‖ філіял № 728/06 – 

спецыяліст па аперацыйна-касавай рабоце А.М.Пынціна; 

Бібліятэка-філіял – бібліятэкар Г.М. Гурская; 
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Вуліца Зарэчная ў сучаснай Чэрнеўцы 

(2013) 



―Ленінскі шлях‖ Чэрнеўскага сельсавета закончыў 

будаўніцтва калгаснай гідраэлектрастанцыі на рацэ 

Басі. За кароткі тэрмін электрычнае святло праведзена 

ў 30 дамах калгаснікаў.‖ У канцы 50-х ХХ стагоддзя 

лепшымі сельскімі бібліятэкамі Дрыбінскага раѐна 

былі прызнаны Чэрнеўская, Юраўская, Будзінская.  

 З 16 верасня 1959 г. да 29 снежня 1989 г. вѐска 

Чэрнеўка ўваходзіла ў склад Шклоўскага раѐна. З'яўлялася  

цэнтрам Чэрнеўскага сельсавета (24 вѐскі)  i саўгаса. Указам 

Вярхоўнага Савета БССР ад 29.12.1989 г. быў адноўлены 

Дрыбінскі раѐн, у склад якога ўвайшоў Чэрнеўскі сельсавет.  

З 17 лютага 1992 г. вѐска Чэрнеўка з’яўлася цэнтрам 

калгаса ―Прагрэс‖ (потым ѐн называўся ―Беларусь‖ - з 

4.12.1996 г.), які уключаў 13 вѐсак, меў 5,8 тыс. га зямлі. У 2003 

годзе калгас быў перайменаваны ў сельскагаспадарчы 

вытворчы кааператыў (СВК) ―Чэрнеўскі‖. Плошча – 5158 га, у   

т. л. сельгасугоддзяў 4742 га. Старшыня праўлення Рыжкоў 

Мікалай Пятровіч. 

 

Нешмат знакамітасцей узгадавала чэрнеўская зямля, 

прыгадаем іхнія імѐны:  

Кавалѐў Навум Гаўрылавіч (2(14).12.1898, в. Вуглы -

 ????) – адзін з кіраўнікоў партызансага руху ў Баранавіцкім 

крае пад час ВАв.  

 Колеснѐў Самуіл Георгіевіч (18(30).8.1896, в. Алюты – 

27.6.1970, Москва) – савецкі эканаміст у галіне сельскай 

гаспадаркі, акадэмік УАСГНІЛ, доктар экан. навук, прафесар. 

 Марчанка Віктар Васільевіч (г.н. 1930г.) за   шматгадовую 

працу ураджэнец в. Чэрнеўка быў узнагароджаны ордэнам 

―Знак Пашаны‖.  
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насельніцтва банцараўскай культуры была вялікая 

патрыярхальная сям’я, а сродкам існавання – ляднае 

земляробства, жывѐлагадоўля (разводзілі буйную рагатую 

жывѐлу, каней, свіней, авечак), у меншай ступені – 

паляванне, рыбалоўства, збіральніцтва. 

Мінуў час... Мяняліся людзі, валадары, народы... На 

змену балтам прыйшлі крывічы, якіх пасля змянілі славяне, 

уцягнутыя ў кола ―вялікага перасялення народаў‖.  

Абмежаванасць звестак аб тым часе не дазваляе нам даць 

поўную карціну жыцця. Крывічы, дрыгавічы і радзімічы, якія 

сталі асновай беларускай народнасці, у IX – XII стст. 

уваходзілі ў склад Старажытнарускай дзяржавы. З яе 

распадам землі сучаснага Дрыбінскага раѐна ўвайшлі ў склад 

Смаленскага княства (ХІІ – ХV ст.). 

Першыя пісьмовыя звесткі, якія непасрэдна тычацца 

населеных пунктаў Дрыбіншчыны, вядомы з ХIV ст., а 

паводле ―Уставы на валокі‖ 1557 г. , зямля  ў Вялікім Княстве 

Літоўскім наразалася на валокі (21,36 га), за карыстанне імі 

вызначаліся фіксаваныя памеры павіннасцей. Так, паводле 

архіўных звестак, вѐска 

Чэрнеўка мела 30 

валок зямлі, Алюты – 

14, Заборь’е – 10, 

Мілаўе – 11. 

 На складзенай 

гісторыкам В.Насеві-

чам карце ―Тэрыторыя 

Горацкага раѐна ў 

сярэдзіне ХVII ст.‖ 

пазначаны Стары 

Дрыбін, Чэрнеўка, 

Вуглы, Кішчыцы і 

іншыя (гл. малюнак). 
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У Рэчы Паспалітай была 

свабода веравызнання і 

рэлігійная згода паміж 

іншаверцамі. Так, у радзе 

вѐсак Дрыбіншчыны разам з 

каталіцкімі кляштарамі, 

дзейнічалі праваслаўныя 

цэрквы і іўдзейскія сінагогі. 

Дакладна вядома, што на 

пачатку ХVІІІ ст. у Чэрнеўцы, 

Жданавічах, Кішчыцах 

існавалі праваслаўныя цэрквы. Акрамя гэтага, у Чэрнеўцы 

працавалі сінагогі і малітоўныя дамы, бо з 1-ай чверці 

XVIII ст., як адзначае гісторык Э. Іофе, тут жылі яўрэйскія 

абшчыны.  

У 1772 годзе Расія, Прусія і Аўстрыя  ажыццявілі 

першы падзел Рэчы Паспалітай паміж сабой. Дрыбінскія 

землі адышлі да Расіі. У гэты час Кацярына ІІ «в воздаяние 

усердия и преданности к империи нашей» падаравала 

некалькі дзесяткаў вѐсак і больш за 12 тысяч сялян свайму 

фаварыту С.Р. Зорычу. так, вѐскі Чэрнеўка, Кішчыцы і 

іншыя атрымалі новага гаспадара. У 1785 г. мястэчка 

Чэрнеўка мела 32 двары і 165 жыхароў. Было уладаннем     

графа Зорыча. Пазней маѐнтак належаў Альшэўскім, з 1839 

г. Вайзбунам, да якіх перайшоў  разам з пасагам сястры 

Альшэўскага. У 1841—44 гг. у арэндзе ў памешчыцы 

Кубліцкай. 

У 1848 г. мястэчка Чэрнеўка мела  42 двары і пражывала 

тут 164 жыхары.  З 1870 г. маѐнтак разам з вадзяным 

млынам, піваварняй атрымалі ў спадчыну тры браты 

Мацкевічы  (1013 дзесяцін зямлі ў 1882).  У 1885 г. Чэрнеўка 

— сяло, цэнтр воласці,  24 двары, 195 жыхароў, царква, школа, 

2 яўрэйскія малітоўныя дамы, 6 лавак. Паводле кнігі “Волости 
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Рэшткі царквы Святой Троіцы 

ў в.Чэрнеўка  

 Героі Савецкага Саюза, якія вызначыліся пры 

вызваленні Чэрнеўкі і навакольных вѐсак:  

С. Адашаў, І.М. Бандарэнка, М.І. Грыбкоў, І.Ц. 

Грышын, М.І. Данілаў, Ф.П. Ермалаеў, Ю.Ф. Зарудзін, 

Ф.Д. Кастэнка, М.І. Кашын, М.М. Мультан, Д.М. 

Пічугін, М.М. Юдзін, І.С. Яжкоў.  

  

На палях баѐў загінулі ці прапалі без вестак 1 074 

воіна-земляка з Чэрнеўскага сельсавета, у тым ліку 

ўраджэнцаў Чэрнеўкі - 86 чалавек. Пасля вайны на 

чэрнеўскаю зямлю вярнулася 165 удзельнікаў ВАв, з іх 

непасрэдна ў вѐску Чэрнеўка – 19 чалавек. 

 

Пад мірным небам расквітнела чэрнеўская зямля. З 

першага дня вызвалення вяскоўцы ўзяліся за 

аднаўленне разбуранай гаспадаркі. Ужо ў 1944 г. была 

адноўлена работа сельсавета. У 1945 годзе ў 

Дрыбінскім раѐне працавалі 2 МТС – Дрыбінская і 

Чэрнеўская, і яны выканалі гадавы план на 140,6 %. У 

МТС сярэдняя выпрацоўка на 15-сільны трактар у 1946 

г. склала 320 га, супраць 247 га ў 1945 годзе. У 1947 

годзе ў Чэрнеўцы працаваў сельскі клуб. Але праз 

дзесяць гадоў у дакументах адзначаецца, што 

Чэрнеўскі маслазавод, разам з Дрыбінскім, не выканалі 

сваіх гадавых планаў.  

 У 1946 г. у Чэрнеўскім сельсавеце налічвалася 8 

калгасаў: ―Імя Будзѐнага‖ (старшыня Буранцоў), 

―Ударнік‖ (Ткачоў), ―Імя Сталіна‖ (Палякоў), ―Новы 

шлях‖ (Пруднікаў), ―Чырвоная зара‖ (Кавалѐў), 

―Кастрычнік‖ (Снытко), ―Ленінскі шлях‖ (Малашэнка), 

―Беларусь‖ (Іваноў). 27 студзеня 1952 г. раѐнная газета 

―Савецкая вѐска‖ пісала на сваіх старонках: ―Калгас 
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адміністрацыя раѐна, валасцей, вѐсак, паліцыі (на 

ўтрыманне паліцыі кожная вѐска здавала 8 пудоў хлеба ў 

год). Школы, у тым ліку і Чэрнеўская, былі заняты пад 

казармы для нямецкіх салдат. Планы акупантаў 

рэалізоўваліся ў першую чаргу вынішчэннем насельніцтва. 

Пагалоўнаму знішчэнню падлягалі грамадзяне яўрэйскай 

нацыянальнасці. У вѐсцы Чэрнеўка было закатавана 600 

яўрэяў у верасні 1941 года; усяго з вѐскі загінула каля 800 

чалавек. 
 

Як вядома, усходняя частка Дрыбінскага раѐна была 

вызвалена да 2 кастрычніка 1943 г. Вызваленне заходняй 

часткі пачалося 23 чэрвеня 1944 г. У гэты дзень войска 2-га 

Беларускага фронта пачалі наступленне на Магілѐўскім 

напрамку. Паспяхова праследваў праціўніка 459-ы 

стралковы полк 42 дывізіі. Перадавыя часці яго з ходу 

авалодалі Чэрнеўкай, Басю фарсіравалі ўброд, таму што 

вораг паспеў узарваць мост, і захапілі плацдарм на заходнем 

беразе ракі. Адбылася гэта падзея 24 чэрвеня 1944 года. У 

памяць аб тых гераічных днях каля Чэрнеўкі стаіць абеліск 

на брацкай магіле савецкіх воінаў.  
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Брацкая магіла ў в. Чэрнеўка. 

У магіле пахаваны 571 воін  

42-й стралковай дывізіі, 

49-й арміі 2-га Беларускага 

фронту, якія загінулі 

пры вызваленні вѐскі 

ад нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў у чэрвені 1944 года. 

У 1956 годзе на брацкай магіле 

збудаваны абеліск. 

и важнейшие селения Европейской России” (1886) у 

Чэрнеўскай воласці на адзін сялянскі двор прыходзхілася 8 

дзесяцін зямлі. 

У 1856 г. інфармацыя пра мястэчка Чэрнеўка з’явілася ў 

газеце ―Могилѐвские губернские ведомости‖, у якім было 47 

драўляных дамоў. У іх жыло 337 жыхароў. Існавала драўляная 

царква і малітоўны дом. 

Павелічэнне колькасці насельніцтва і адсутнасць зямлі 

прымушалі сялян перасяляцца ў Сібір і іншыя паўночныя рэгіѐны 

альбо займацца адыходнымі промысламі. Так у Чэрнеўскай 

воласці гэтым  займаліся  36 чалавек.  У 1885 г. Чэрнеўская  

(Чарняўская)  воласць  налічвала  23  сельскія  таварыствы,  29  

абшчын і паселішчаў, 862 двары, 33 801 дзесяціну зямлі, 6 697 

жыхароў. У 1880 г. мястэчка Чэрнеўка знаходзілася ва ўладанні 

дваран Мацкевічаў, размяшчалася каля р. Бася і налічвала 422 

жыхара, 83 дамы (драўляныя), 6 крам, дзейнічалі  царква, 

яўрэйская малітоўная школа, валасное праўленне, народнае 

вучылішча.  

Найбольш  значнымі  населенымі пунктамі (акрамя 

мястэчка) у воласці ў 1885 г. з’яўляліся: сяло Жданавічы, сяло 

Кішчыцы, сяло  Кароўчына, сяло Праабражэнск (Кулішава).  

  У 1880 г. жыхары Чэрнеўскай воласці акрамя сельскай 

гаспадаркі займаліся промысламі: кушнерскім, шавецкім, 

калѐсным, сталярным, такарным, кавальскім, выраблялі 

драўляныя рэчы і посуд, рэчы з лыку і кары. 36 жыхароў воласці 

займаліся адыходнымі промысламі. У 1881 г. на тэрыторыі 

Чэрнеўскай воласці працавалі невялікія фабрыкі і заводы: 

сукнавальні – Паўла Эйлера, калежскага саветніка,  фальварак 

Кішчыцы (заснавана ў 1846г.); Яўгеніі Былеўскай, дваранкі, 

фальварак Вуглы (1833); Эдуарда Шнейдэра, калежскага 

саветніка, фальварак Жданавічы (1861);  

піваварні – Стэфана, Станіслава, Людвіга Мацкевічаў, дваран, 

мяст. Чэрнеўка (1854); 
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маслабойні – Меера Фаермана, мешчаніна, мяст. Чэрнеўка 

(1877); 

бровары –  Эдуарда  Рэга, стацкага саветніка, с. Кароўчына 

(1874). 

  

Маёнткі  на тэрыторыі воласці: 

 

Чэрнеўка, 1013 дзесяцін зямлі, дваран Стэфана, Станіслава і 

Людвіга Мацкевічаў (спадчына 1870), вадзяны млын, піваварня; 

Праабражэнск (Кулішава), 728 дзесяцін зямлі, дваран  

Аляксандра і Юліі Афанасьевых (спадчына 1870), вадзяны 

млын; 

Рабкі, 368 дзесяцін зямлі, сялянкі Д.Ф. Бараноўскай (купчая 

1870); 

Алюты, Барок, 165 дзесяцін зямлі, губернскага сакратара Р.В. 

Бурскага (купчая 1878); 

Вуглы і Чартоўшчына (Дварэц), 1309 дзесяцін зямлі, дваранкі 

Я.І.Бялеўскай (спадчына 1864), вадзяны млын і сукнавальня; 

Пудаўня і Астравец, 889 дзесяцін зямлі, тытулярнага саветніка 

В.А.Дзем’яновіча (купчая 1858), карчма; 

Вуглы-2, 185 дзесяцін зямлі, купца І.В. Даманскага (купчая 

1878); 

Карзеева, 266 дзесяцін зямлі, дваранкі П.Ф. Казлінскай 

(спадчына 1870); 

Галабурды, 382 дзесяціны зямлі, жонкі сапраўднага стацкага 

саветніка Л.С. Краніхфельд (спадчына 1879), вадзяны млын, 

сукнавальня; 

Белае, 510 дзесяцін зямлі, дваранкі М.А. Красоўскай (спадчына 

1861); 

Кароўчына, 2663 дзесяціны зямлі, стацкага саветніка Э.Ф. Рэга 

(купчая 1867), 2 вадзяныя млыны, 2 карчмы, бровар; 

Жданавічы, 1777 дзесяцін зямлі, калежскага саветніка Э.В. 

Шнейдэра (купчая 1882).  

10 

зом руководит Моцькин Давид, беспартийный, 50 лет, хо-

роший организатор, общественник. В местечке Черневке 

имеется молочное товарищество, руководит последним 

член КП(б)Б, выдержанный дисциплинированный комму-

нист. И открыта семилетка, зав. семилеткой член КП(б)Б 

Попсуев Ефим, хороший общественник. Сельпо, состоя-

щее их 2-х лавок и заготовительного пункта. Есть школа, 

зав. школой Надькина, беспартийная, особенно себя не 

проявила в общественной работе. Председатель сельсовета 

Шермяков Григорий, проживает в коммуне “Беларусь”, 

член КП(б)Б”. 

У лютым 1935 г. Чэрнеўскі сельсавет увайшоў у 

склад адноўленнага Дрыбінскага раѐна. Найбольш 

значнымі прадпрыемствамі ў той час з’яўляліся Чэрнеўскі 

крухмальны завод і Раснянскі вінзавод. Праграму 1935 г. 

гэтыя прадпрыемствы выканалі на 102,6 %, выпусціўшы 

прадукцыі на 714,6 тыс. руб. У Дрыбінскім раѐне, і ў 

Чэрнеўцы ў тым ліку, працавалі саматужна-прамысловыя 

арцелі. ―Аднак, пры маючыхся ў некаторых арцелях  

дасягненнях маюцца недахопы. У прыватнасці шавецкая 

арцель ―Згода‖ у Чэрнеўцы супраць зададзенага плана (на 

1935 г.) у 30 000 руб. выканала толькі 22 000 руб., ці 

66,6%‖ (з архіўных звестак). У 1935-36 гг. у Чэрнеўцы 

працавала яўрэйская школа, была хата-чытальня. У 1940 г. 

тут акрамя хаты-чытальні дзейнічала сельская бібліятэка.  

 

З   пачаткам    Вялікай    Айчыннай    вайны      

тэрыторыя Чэрнеўскага сельсавета была разгромлена, 

мірнае насельніцтва знішчалася. Пад час акупацыі ўся 

ўлада належала нямецкім камендатурам. Воласці 

ўзначальвалі бургамістры, у кожнай вѐсцы былі старасты з 

ліку мясцовых жыхароў. На ўтрыманні сялян знаходзіліся 
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на цяжкасці будаўніцтва новай дзяржавы, у першыя гады 

савецкай улады  на Дрыбіншчыне пачалі стварацца савецкія 

гаспадаркі і камуны. Першыя саўгасы працавалі на базе былых 

маѐнткаў у Дрыбіне, Чэрнеўцы, Кароўчыне, Трылесіне. 

4-га мая 1922 года быў скасаваны Чавускі павет, 

Чэрнеўская воласць – перададзена Магілѐўскаму павету.  

Другая сесія ЦВК БССР 17 ліпеня 1924 г. зацвердзіла  новы  

адміністрацыйна-тэрытарыяльны  падзел  краіны. Па новаму 

падзелу Чэрнеўка з 20.08.1924 г. — цэнтр Чэрнеўскага 

сельсавета Лупалаўскага раѐна Магілѐўскай акругі (да 

26.7.1930). 

У пачатку 1930-х гг. на Дрыбіншчыне праводзілася 

калектывізацыя, ішло стварэнне новых калгасаў. Так, у 1932 

годзе ў Чэрнеўскім сельсавеце працавала 10 калгасаў (265 

гаспадарак з 3198 га зямлі). У самой вѐсцы было тры 

калгаса: ―Ленінскі шлях‖, ―Імя Чапаева‖, ―Чырвоная зара‖. У 

гэтыя гады ў Чэрнеўцы працавалі курсы па падрыхтоўцы 

для паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. На іх 

у 1931 г. вучылася 60 чалавек.  

З ―Дакладной запіскі райупаўнаважанага ДПУ БССР 

сакратару Дрыбінскага РП КП(б)Б‖ ад 3 сакавіка 1931 г.: 

“Черневский сельсовет имеет в своѐм составе 12 колхозов, 

где имеется 6 школ. 

Местечко Черневка, на-

селѐнное евнаселением, 

около 100 дворов. Кол-

хоз “Ленинский Шлях” с 

объединяемыми 43 хо-

зяйствами, в колхозе 

имеются волночѐски, хо-

рошо налажена органи-

зационная работа, колхо-

14 

Сям’я Кудравіцкіх 1930-я гг. 

 Згодна звестак ―Памятной книжки Могилѐвской губернии 

на 1895 год‖ старшынѐй Чэрнеўскай воласці быў Клім 

Міхайловіч Зепреў. Дзембавецкі А. у сваім ―Опыте описания 

Могилѐвской губернии…‖ (Кн. 2, Могилѐв, 1882) пісаў пра 

мястэчка Чэрнеўка: ―Принадлежит дворянам Мацкевичам. 

Расположено при речке Басе, в 35 верстах от Чаус. Жителей в 

1880 г. считалось 199 душ мужского и 223 женского пола, в том 

числе православных 92 мужч.  и 103 женщ., католиков 1 мужч. 

и 1 женщ., лютеран 3 мужч. и 1 женщ. И евреев 103 мужч. и 118 

женщ. Домов деревянных 83 (из них принадлежит христианам 

39 и евреям  44);  лавок 6, одна православная каменная церковь 

и одна еврейская молитвенная школа, деревянная. В местечке 

находится волостное правление и народное училище‖.  

У 1897 г. у Расіі праводзіўся першы перапіс 

насельніцтва. Паводле яго на месцы сучаснай вѐcкi Чэрнеўка 

знаходзіліся аднайменныя: сяло – 37 двароў, 243 жыхары; 

мястэчка – 51 двор, 444 жыхары, i маѐнтак – 16 жыхароў, 

уладанне Л.Ф. Мацкевіча. На тэрыторыі сяла размяшчаліся 

валасное праўленне, народнае вучылішча (з 1874), 

прытулак для бедных, цэнтральны хлебазапасны магазін. У 

мястэчку меліся: царква (мураваная), 2 яўрэйскія 

малітоўныя дамы, 14 лавак, крупадзѐрка, піцейны дом. 

Царкоўны прычт налічваў 14 жыхароў. 

У 1910 г. у  мястэчку Чэрнеўка і сяле Чэрнеўка, што 

было побач, размяшчалася валасное праўленне, цэнтральны 

хлебазапасны магазін, дом для бедных, казѐнная вінная крама 

(карчма), царква і сінагога. З прамысловых прадпрыемстваў – 

крупадзѐрка. Працавалі народнае вучылішча і 

царкоўнапрыхадская школа.  Вось што было напісана пра 

вучылішча ў ―Памятной книжке Могилѐвской дирекции 

народных училищ на 1909-1910 учебный год‖ (Могилѐв, 1910): 

―Черневское 2-классное (склад.: вучылішча) Министерства 

народного просвещения. Учащихся 85 мальчиков и 28 дево-
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чек. Первый учитель Михаил Малахович Камлев, окончил курс 

Полоцкой учительской семинарии. В приходе, в службе с 

1.10.1902 г., в должности с 1908 г., жалованье 360 руб. от казны. 

Вторая учительница Анна Андреевна Лобова, окончила курс 

Смоленской женской гимназии. В службе с 1900 г., в должности 

с 1908 г., жалованье 360 руб. от казны. Законоучитель 

священник Николай Сущинский окончил курс Могилѐвской 

духовной семинарии. В службе с 1.12.1906 г.,  жалованье 120 

руб. от казны.” 

 

Напярэданні Кастрычніцкай рэвалюцыі ў 1916 годзе быў 

праведзены Ўсерасійскі сельскагаспадарчы і зямельны перапіс, 

у якім былі звесткі і аб Чэрнеўцы. “Владение 31, имение 31. 

Имение Черневка губерния Могилѐвская уезд Чаусский       

волость Черневская. Ф.И.О. владельца: Дворянин Георгий-

Людвиг Феликсович Мацкевич. Адрес владельца: почтовое от-

деление с. Угло-Черневка, имение Черневка. При имении нахо-

дится: водяная мельница. Владельцу принадлежит ещѐ: хутор 

Заборье при имении Черневка. Имение находится в Черневской 

волости близ дер. Заборье. 50 число десятин, огород в аренду не 

сдаѐтся.  

 
 Сад основан 45 лет назад. Главное назначение – домашнее 

потребление. Предпочтение отдано озимым сортам ввиду их 

лучшего сохранения. Яблоки – Антоновка, груши – Венгерские. 

Полеводство: 25 лет тому назад с 1891 г. была введена система 

Название участка Заборье 

Кому сданы: звание, отчество и 
фамилия 

Дворянину Около-Кулаку 

В каком  году 1914 

На какой срок 3 года 

Арендная плата, руб. 1 8 0 6 9  (в год) 

При  услов. сдачи  обязательства Запрещение продажи сена и соломы из  

хозяйства 
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полеводства и севооборота. С 1891 г. посев не изменился,      

клевер сеют по ржи. Семена покупают в г. Могилеве в с/х    

складах Пробштейнскую и Саксонскую рожь. Выращивают 

культуры: рожь, ячмень, овѐс, картофель. Скотоводство – лоша-

ди. Часов раб. в день – 8 час; прокорм в раб. день – 8 фун. овса, 

12 фун. сена. Возраст пред. пользов. – до 20 лет. Породы овец – 

Шленские метисы; свиньи – Английские белые”. 

 

 Савецкая ўлада на Дрыбіншчыне была ўстаноўлена ў 

пачатку снежня 1917 года. 3-га сакавіка 1818 г. быў падпісаны 

мірны дагавор з Германіяй, паводле якога Дрыбінскі раѐн 

апынуўся ў прыфрантавой паласе. 11 чэрвеня 1818 г. ВЦВК і  

СНК прынялі дэкрэт ―Аб арганізацыі вясковай беднаты і 

забяспячэнні яе хлебам, прадметамі першай неабходнасці і 

сельскагаспадарчымі прыладамі‖. На Дрыбіншчыне пачалася 

арганізацыя валасных і вясковых камбедаў,  якая заняла 

некалькі месяцаў. Вядома, што вялікую арганізатарскую работу 

на месцах праводзілі бальшавікі. У гэты час у Чэрнеўцы 

мелася партыйная ячэйка, членамі якой былі 24 чалавека. Па 

ўспамінам удзельніка Кастрычніцкай рэвалюцыі і 

грамадзянскай вайны І.Я. Ісаева, у 1919 годзе была створана 

камсамольская ячэйка пры Чэрнеўскай воласці і налічвала 

прыкладна 13-15 чалавек. У яе ўваходзілі камсамольцы з ліку 

навучэнцаў Чэрнеўскай школы 2-й ступені і моладзь 

навакольных вѐсак. 

 Восенню 1919 г. у выніку наступлення польскіх войск, 

Дрыбіншчына зноў апынулася ў прыфрантавой паласе. У 

Чавусах быў арганізаваны павятовы Ваенна-рэвалюцыйны 

камітэт, які падпарадкоўваўся Рэўваенсавету 16-й арміі. У 

Чэрнеўцы, як і ў іншых валасных цэнтрах, быў створаны  

валасны рэўком, пры якім былі арганізаваны каравульныя 

атрады. Ваеннае становішча ў Чавускім павеце было адменена 

толькі ў снежні 1920 г. і ліквідаваны рэўкомы. Але не гледзячы 
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