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НАДИБИ 

Надиби – село Самбірського повіту, знаходиться за 10 км. (14 км. 

залізницею) від Самбора, за 3 км. на захід від поштового          

відділення у Воютичах, поблизу  станції Наддністрянської залізниці                

Надиби-Воютичі. На південному сході межує з Воютичами, на   півдні – 

з Гуманцем, на південному зхаході – з Чаплями, на заході – із 

Сусідовичами. У південній частині села тече Стрвя’ж, притока Дністра, 

що протікає з півдня на південний схід, а далі на схід, до Воютич. 

Через центр села протікає безіменна притока Стрв’яжа. Через 

південно-західну  частину села протікає струмок, що бере початок на 

захід від Сусідович – також ліва притока Стрв’яжа. В південно-східній 

частині села протікає потік Пеклисько, що також впадає до Стрв’яжа. 

В долині середнього потоку лежать сільські забудови (322 м над рівнем 

моря). У південій часині села прокладена колія Наддністрянської 

залізниці, яка проходить по лівому березі Стрв’яжа. Тут знаходиться 

залізнична станція, будівля якої росташована  на межі Надиб і Воютич. 

Південна частина села знаходиться на висоті 304 м над рівнем моря, а 

центр – на висоті 322 м над рівнем моря. На південно-заході лежать 

ниви Шубенізиська, а у північній частині на висоті понад 340 м над 

рівнем моря розкинувся ліс. До того ж, через село, практично поруч із 

залізничною колією, проходить дорога, що веде із Самбора до Хирова.  

Село – власність Тхорницьких. Відповідно їм належали 496 моргів орної 

землі, 34 морги луків і садів, 10 моргів пасовищ  та 93 морги лісу. У 

1880 році в селі було 994 мешканці – 116 дворів. З точки зору релігії 

550 римо-католиків і 260 греко-католиків. В селі є приватна каплиця, у 

якій інколи відправляються меси та церква. В тій церкві було багато 

візитаторських записок з 1732 року, а також старочитне рукописне 

Євангеліє та Мінея. До того ж церкві з давніх-давен належала чверть 

землі надана руськими князями – 24 загони без 8 стай. У селі є садиба, 

фільварок, гуральня та корчма “Буди”. Колись село належало Леону 

Стадницькому  і мало взірцеве господарство. Стадницький збудував 

тут чудову хмелярню на  зразок чеських. Також відомо, що у 1446 році 

єпископ перемишльський Петро надав канонікам перемишльської 

капітули десятини в Надибах. 
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