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ВІД УПОРЯДНИКІВ

У нове тисячоліття Україна увійшла незалежною, суверенною держа-
вою, перед якою постало безліч важливих завдань, зокрема у сфері дослі-
дження, збереження та використання культурної спадщини — пам’яток 
історії та культури.

Вінниччина багата своєю історичною спадщиною, культурними над-
баннями. Тут протягом віків відбувалися значні історичні події, що набу-
вали загальноукраїнського, а нерідко і європейського значення. Сьогодні 
понад п’ять тисяч па м’я ток, об’єк тів архітектури, пам’ятних знаків, мемо-
ріальних дошок увічнюють історичне минуле нашого краю.

Книга «Пам’ятки історії та культури Він ниць кої області. Вінниця», що 
підготовлена дослідницьким колективом науковців та краєзнавців, є ре-
зультатом реалізації проекту пам’яткоохоронної діяльності в Україні в рам-
ках на у ко во-довідкового видання про нерухомі пам’ятки «Звід пам’яток 
історії та культури України». У книзі представлені матеріали про основні 
археологічні й історичні пам’ятки, твори монументального мистецтва та 
архітектури, що сьогодні репрезентують історико-культурну спадщину 
Вінниці. При підготовці статей автори опрацювали значну кількість ар-
хівних матеріалів, мемуарів, пам’яток особового походження, фахової літе-
ратури. Частина інформації вводиться до наукового обігу вперше. 

Він ниця — один із найдавніших історичних центрів Східного Поділля. 
Її історія сягає глибини багатьох віків. Нині Вінниця помітно розвивається, 
набуває рис сучасного європейського міста. Його пам’ятки, образно кажу-
чи, складають підмурівок будівлі, яку ми називаємо культурною спадщи-
ною.

У розділі «Пам’ятки археології м. Вінниці» подано інформацію про ма-
теріальні свідоцтва життєдіяльності людини з давніх часів, залишки по-
селень пізнього палеоліту, доби енеоліту, раннього заліза, черняхівської 
культури, бронзи й середньовіччя, що є безцінним джерелом інформації 
про зародження і розвиток суспільного життя на теренах краю.

Серед поданих у дослідженні історичних пам’яток — об’єкти, пов’язані 
з національно-визвольною боротьбою народу протягом віків, місця масових 
поховань жертв репресій, голодоморів, героїв воєн та воєнних конфліктів, 
трагедії у Чорнобилі, Героїв «Небесної сотні» та АТО. У різний спосіб у Він ни-
ці вшановано пам’ять багатьох українських історичних діячів, зокрема тих, 
які у попередні часи або замовчувано, або дискредитовано осудливими по-
літичними ярликами: Богдана Хмельницького, Данила Нечая, Івана Богуна, 
князів Коріатовичів, Петра Могили, Костянтина Острозького, Михайла Гру-
шевського, Володимира Винниченка, Симона Петлюри.

Історичні пам’ятки представлені описами будинків, архітектурних 
споруд та комплексів, музеїв-садиб, а також інформацією про архітекторів 
та власників будинків (особняків), які розглядаються в межах культурної 
та архітектурної спадщини міста. В розділі міститься інформація про ме-
моріальні дошки видатним вінничанам, пам’ятні знаки, присвячені істо-
ричним подіям, та архітектурні об’єкти культурної спадщини, які зберег-
лися і характеризуються ознаками певної культури та стилів, традицій, 
будівельних технологій.
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У виданні широко відображено розвиток науки, освіти, культури, мис-
тецтва на теренах міста в описах споруд вищих навчальних закладів, на-
укових установ, житлових будинків, інших об’єктів, пов’язаних з життям 
і творчістю визначних діячів української культури: письменників Степа-
на Руданського, Марка Вовчка, Михайла Коцюбинського, Василя Стуса, те-
атральних діячів Панаса Саксаганського, Миколи Садовського, Амвросія 
Бучми, Гната Юри, Марії Литвиненко-Вольгемут, діячів кіномистецтва 
Ігоря Савченка, Артура Войтецького, композиторів Петра Ніщинського, 
Миколи Леонтовича, науковців Миколи Пирогова, Івана Огієнка, архітек-
торів Григорія Артинова та багатьох інших.

У процесі підготовки даного видання редколегія та авторський колек-
тив організували додатковий пошук та обстеження пам’яток, які значно 
ширше і багатогранніше представили історію і культуру міста, аніж це ві-
дображали подібні дослідження радянської доби. З цією метою було під-
готовлено ґрунтовне видання 2011 р. «Пам’ятки історії та культури Він-
ниць кої області. Словникова частина». 

Редколегія переконана, що дане науково-довідкове видання заціка-
вить науковців, освітян, краєзнавців, працівників культури і туризму, 
всіх, хто цікавиться і досліджує історію нашого краю.

У виданні представлено ілюстративний матеріал. Світлини наочно до-
повнюють інформацію про пам’ятки міста Він ниці. Отже, перша частина 
книги містить передмову, кілька вступних статей і статті про пам’ятки. 
Друга містить фотоматеріали про найважливіші пам’яткові об’єкти. Кни-
га подає також списки джерел та літератури, іменний та постатейний по-
кажчики. З цією метою використано фонди архівів, музеїв, бібліотек, нау-
кових і навчальних закладів Вінниці, Києва та деяких інших міст.

Покажчик статей та іменний складено за абетковим принципом.
Книгу підготовлено обласною редакційною колегією Зводу пам’яток 

історії та культури Він ниць кої області. До написання статей було залуче-
но працівників низки закладів та установ, переважно викладачів Інститу-
ту історії, етнології і права Він ниць кого державного педагогічного універ-
ситету ім. М. Коцюбинського.

Належну підтримку при підготовці видання редколегія отримала від 
обласної та міської держадміністрацій та рад, управлінь культури, архі-
тектури і містобудування.

Наукове редагування здійснювали і надавали методичну допомогу 
працівники Інституту історії АН України, Інституту археології АН Украї-
ни, Інституту історії, етнології і права Він ниць кого державного педагогіч-
ного університету ім. М. Коцюбинського, обласного та міського управлінь 
культури.

Редакційна колегія висловлює подяку авторам, співробітникам бібліо-
тек, архівів, музеїв тощо, викладачам вищих навчальних закладів, крає-
знавцям за фахову участь у підготовці цього видання, а також за слушні 
зауваження і пропозиції, висловлені в процесі рецензування та обговорен-
ня рукопису цього науково-довідкового видання. 
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ВІННИЦЯ  СУЧАСНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ, 
ЕКОНОМІЧНИЙ, ОСВІТНІЙ І КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
За підсумками історичних досліджень простежено еволюцію освоєння 

цієї території східними слов’янами з давнього часу та вірогідність поступово-
го формування міста Вінниці з 14 ст. Першою письмовою згадкою про Вінницю 
вважається повідомлення литовського літопису про перемогу князя Ольгерда 
над татарами на Синій Воді близько 1362 р. та входження Подільської землі до 
складу Великого Литовського князівства. Серед низки споруджених у цей час 
«городів», тобто замків, князями Коріатовичами тут названо і Вінницю. Відтоді 
Поділлям, окрім південної степової смуги, де ще залишалися татари, правили 
литовські князі або посаджені ними старости, а вінницьку громаду очолював не 
отаман, як це було раніше, а війт. За Кревською унією 1385 р. Польща та Литва 
об’єдналися. Великий литовський князь Ягайло став королем і згодом своє кня-
зівство передав під оруду своєму двоюрідному брату Вітовту. Литовсько-руська 
опозиція на чолі з Вітовтом домоглася збереження Великого Литовського кня-
зівства як окремої держави. Великий князь Вітовт (1392–1430 рр.) значно розши-
рив межі князівства між Дністром і Дніпром, дійшовши до Чорного моря. Він по-
ділив Поділля на дві частини, західну та східну, у 1394 р. усунув з Поділля остан-
нього з Коріатовичів і посадив тут намісника.

Після смерті Вітовта великим литовським князем став Свидригайло, молод-
ший брат Ягайла. Він боронив незалежність свого князівства, спираючись зо-
крема на руську аристократію, але зазнав поразки і незабаром на боці Свидри-
гайла залишилося тільки Східне Поділля. 

На степовому порубіжжі Брацлавщини у боротьбі з татарами прославився 
ще один князь, православний русин Костянтин Острозький, який у 1497 р. отри-
мав від великого литовського князя гетьманську булаву та привілей на поса-
ди старости у трьох містах східного Поділля: Брацлаві, Вінниці та Звенигород-
ці. Більше він бував у Вінниці, турбуючись про оборону краю та господарство 
розлогого Вінницького повіту. Близько 1512 р. він спорудив у місті новий замок. 
Костянтин Острозький та його нащадки протягом тривалого історичного періо-
ду мали володіння на Східному Поділлі, зокрема його син Ілля у 1522 р. отримав 
від польського короля Сигізмунда Старого ті ж самі староства, що й батько. Він-
ницькі міщани зобов’язані були боронити замок і місто і навіть ходити «в поле», 
утримувати найману сторожу за свій кошт. Східне Поділля не було тоді окремою 
адміністративною одиницею. Лише у 1566 р. було утворено Брацлавське воє-
водство з трьома повітами — Брацлавським, Вінницьким та Звенигородським.

Протягом 16 ст. було видано три Литовських статути  — кодекси права. 
В останньому з них ще зберігалися основні засади давньоруського права. Утво-
рення спільної держави поляків і литовців під назвою Річ Посполита (1569 р.) озна-
менувало інкорпорацію Брацлавського, Київського та Волинського воєводств 
до Польської Корони, по суті, появу нової автономної території з неофіційною 
назвою «Князівство Руське». До унії Брацлавське і Вінницьке староства посідали 
переважно руські магнати К. Острозький, Р. Сангушко, І. Острозький, С. Прон-
ський, Ф. Сангушко, Б. Корецький, але після 1569 р. більшість старост, окрім 
О. Балабана, були поляками: Ю. Струсь, О.-В. Калиновський, О. Пясочинський, 
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ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІННИЦЯ

А. Калиновський, Я. Одривольський. За старостування Ю. Струся міський центр 
Вінниці остаточно перенесено на правий берег Бугу, згодом О.-В. Калиновський 
заснував монастир єзуїтів — майбутнє осердя Мурів — та розбудував новий за-
мок на острові Кемпа. Брацлавське воєводство у складі трьох повітів належало 
до Речі Посполитої до 1793 р. Еволюція адміністративного ладу відбувалася на 
шляху зміцнення впливів шляхетського стану. Органами його самоврядування 
на місцях були сеймики.

У 1598 р. центр Брацлавського воєводства перенесено до Вінниці. За три 
роки до цього у брацлавців було відібрано магдебурзьке право, адже, межуючи 
з козацьким степом, Брацлав виявляв непокору. У 1594 р. об’єднані сили козаків 
і повстанців на чолі з С. Наливайком вигнали з Брацлава міську адміністрацію 
разом зі старостою. С. Наливайко мав навіть намір перенести політичний і вій-
ськовий центр козацтва із Запорізької Січі на степові простори між Південним 
Бугом та Дністром. 

Окрім цього, перенесення столиці воєводства з Брацлава до Вінниці було 
обумовлено й вищим економічним розвитком останньої. Місцева шляхта праг-
нула поєднати економічний осередок краю з адміністративним і домоглася свого. 

За старостування Яна Одривольського Вінниця отримала від короля приві-
лей на магдебурзьке право (1640 р.), отже, міщани відтепер були звільнені з-під 
замкового присуду, а судилися власним міським судом. Отримали вони й інші 
права, які знаменували певну автономію вінницької громади, проте в конкрет-
них історичних обставинах була ця автономія неповною і постійно обмежува-
ною вищою владою.

У ході народно-визвольної війни кінця 16 ст.  — першої половини 17 ст. 
в Україні сформувався новий адміністративний апарат  — полковий устрій. 
Зборівська угода (1649 р.) включила всю Брацлавщину до «території козаків» 
і застерегла право вписувати до козацького реєстру міських мешканців.

Вінниця з 1648 до 1653 рр. була в складі Кальницького полку, а протягом 
1654–67 рр. — його центром. Серед вінницьких полковників цього часу найві-
доміші — Остап Гоголь, Іван Богун, Іван Сірко. У переможних боях на теренах 
сучасної Вінниччини прославився козацький ватажок Максим Кривоніс.

Влада належала козацькій старшині. Податки до скарбниці Речі Посполитої 
було скасовано, а натомість було уведено свої: для утримання війська, суду та 
органів управління. Крім полковника, до полкового уряду належали суддя, пи-
сар, осавул, обозний і хорунжий. У сотнях військово-адміністративні функції ви-
конували сотники. До складу сотні входило кілька куренів, очолюваних отама-
нами. Полкова влада поширювалася не лише на козацтво, а й на все населення 
в межах полку. Найвищим органом місцевого управління була козацька рада. 
Містами з магдебурзьким правом управляли виборні магістрати; тими, що не 
мали цього права, — виборні ратуші. На чолі міського управління стояв війт, 
обраний або призначений гетьманом чи полковником. Владу Речі Посполитої 
представляв тоді Адам Кисіль, що з 1647 р. очолював Брацлавське, а з 1649 р. ще 
й Київське воєводство. Під час визвольної війни його маєтки на Поділлі та Воли-
ні були розорені.

У період, що дістав назву «Руїна», Україну було поділено вздовж Дніпра на 
сфери впливу Речі Посполитої і Московії. Восени 1667 р. король Ян Казимир під 
натиском об’єднаного козацького і турецького війська визнав гетьманську вла-
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ду на Правобережній Україні. Гетьман П. Дорошенко 1668 р. погодився на ту-
рецький протекторат.

На час повернення польської влади (1714 р.) Брацлавщина стояла знелюд-
неною. Вінниця втратила позицію економічного осердя регіону, яку вона посі-
дала в 16 ст.  — першій половині 17 ст. Вінницькі старости відбирали привілеї 
у міщан, зводячи їхній юридичний статус до кріпацтва. Місто втратило судову 
автономію. У відповідь на посилюваний гніт влади і панства на теренах Київщи-
ни та Брацлавщини вибухнуло повстання, очолене Палієм, Самусем, Іскрою та 
Абазином. Вінниця на деякий час переходить під владу повсталих загонів. Далі 
боротьба тривала у формі безперервних гайдамацьких повстань, які найбіль-
шого розмаху досягли під час Коліївщини 1768 р. Тричі, у 1734, 1750 і 1764 рр., 
місто опинялося в руках повсталого народу. Події Коліївщини, очолювані М. За-
лізняком та І. Гонтою, тісно пов’язані зокрема зі Східним Поділлям та Вінницею. 

У 1793 р. за другим поділом Польщі Правобережна Україна увійшла до скла-
ду Російської імперії. Вінниця стає адміністративним центром Брацлавської гу-
бернії, а через три роки — намісництва. У 1795 р. тут було створено самостій-
ну єпархію, яка називалась Брацлавською і Подільською, проте 1799 р. її пере-
вели до Кам’янця-Подільського і перейменували на Подільську і Брацлавську. 
Ліквідація намісництва весною 1797 р. і утворення замість нього Подільської гу-
бернії з центром у Кам’янці-Подільському мали для Вінниці негативні наслідки: 
вона дістала статус повітового міста. 

На початку 1798 р. у Вінниці було введено «Городовое положение», яким до 
міського стану було зараховано усіх мешканців міста. Органами міського само-
врядування стали так звані «Збори міського товариства» та загальна й шести-
гласна думи. Міським самоврядуванням керували губернські правління і ма-
гістрат.

У 1838 р. у Вінниці згідно з царським указом утворено міську думу, якій від 
магістрату передано лише муніципальні функції. Міський магістрат проіснував 
до початку широкомасштабних реформ в імперії 1861 р.

У другій половині 19 ст. в історії Вінниці, як і всієї України, починається доба, 
позначена бурхливим розвитком капіталістичного підприємництва, індустрі-
алізацією та урбанізацією. У зв’язку з цими процесами змінюється структура 
суспільства та його територіальний розподіл. Серед значних перетворень тієї 
доби поряд з селянською, військовою і судовою окреме місце посіла рефор-
ма місцевого управління. Її було здійснено відповідно до виданого у 1870 р. за-
гальноросійського «Городового положения», спрямованого на узгодження ад-
міністративного устрою в містах з реальними проблемами міського життя. Було 
скасовано становий принцип представництва в думі і введено принцип майно-
вого цензу. Отже, у Вінниці почало діяти міське самоврядування, що складало-
ся з обраних заможними громадянами думських гласних, яке залишалося під 
контролем губернської адміністрації. Виконавчим органом у міському управ-
лінні була міська управа, що обиралася думою. На чолі управи стояв міський го-
лова. Гласні обиралися на чотири роки. 

У 1917 р. центр Подільської губернії змінює місце свого перебування на 
Він ницю. Лютнева революція 1917 р. в Росії привела до влади Тимчасовий уряд 
країни. Уже в березні цього року в Києві було утворено Українську Централь-
ну Раду. На початку травня у Вінниці обрано Подільську губернську раду та її 
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голову Д.В. Марковича. Натомість Тимчасовий уряд затвердив в Україні комі-
сарів, обраних на місцях, і в червні посаду подільського губернського коміса-
ра посів М.А. Стаховський, посаду вінницького комісара обійняв В. Боржков-
ський. Таким чином, в Україні виникло двовладдя, яке тривало до осені. 20 лис-
топада Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку (УНР). 
Підривна діяльність більшовиків дозволила їм двічі захопити владу у Вінниці 
(жовтень-листопад 1917 р. і січень-лютий 1918 р.), проте втримати її вони не зу-
міли. За Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.) замість посад губернських та пові-
тових комісарів уведено посади відповідних старост. З 19 травня губернським 
старостою на Поділлі став С.І. Кисельов, а повітовим — П. Ренненкампф, пізні-
ше — П. Гусаков. Після падіння гетьманського режиму влада в Україні перейшла 
до Директорії. Вінниччина стала першим краєм в Україні, де вдалося встанови-
ти владу Директорії УНР, до того ж безкровним шляхом. У цю добу Вінниця кіль-
ка разів була місцем тимчасового перебування українського уряду: 15  листо-
пада — 19 грудня 1918 р., 2 лютого — 6 березня 1919 р., 6 вересня — 6 жовтня 
1919 р., 11 травня — 7 червня 1920 р.

Становлення більшовицької влади проходило в умовах жорстокої боротьби 
з українським військом, численними повстанськими загонами, усім народним 
рухом опору. Більшовики розкручують маховик репресій, 1919 р. створюють По-
дільську губернську надзвичайну комісію по боротьбі з контрреволюцією і По-
дільський губернський революційний комітет. 1920 р. у Вінниці з’явився один 
з перших концтаборів, зініційованих В. Леніним. Тут діяли губком КП(б)У та губ-
виконком, запроваджувалися військовий стан, система заручництва і відповіда-
чів, губернська надзвичайна «трійка». Подільська губернія увійшла в зону відпо-
відальності Київського військового округу. При начальниках губернської та по-
вітових дільниць (здебільшого були це командири дислокованих тут військових 
частин) діяли постійні наради, постанови та рішення яких були обов’язковими 
для місцевих органів влади. У цю добу почали впроваджуватися економічна сис-
тема, відома як «політика воєнного комунізму». Наступні репресії пов’язані з пері-
одом, що його умовно названо «непівським» (1923– 29 рр.). Саме цього часу фор-
мується законодавча база для так званої «адміністративної висилки», а в 1927 р. 
було прийнято новий кримінальний кодекс, за яким передбачено розстріл у 46 
випадках. Територія Вінницької області в перші роки радянської влади співпа-
дала з кордонами Подільської губернії, яка існувала з 1793 р. У 1923 р. терито-
рія цієї губернії була поділена на Вінницький, Кам’янець-По діль сь кий, Могилів-
Подільський, Проскурівський, Гайсинський і Тульчинський округи, які в свою 
чергу складалися з районів. З червня 1925 р. на підставі постанови ВУЦВК гу-
бернії були ліквідовані. В липні 1930 р. округи ліквідували і був здійснений пе-
рехід на районну систему управління. В лютому 1932 р. була створена Вінниць-
ка область у складі 69 районів. Кількість районів в області часто змінювалася. 
Нині їх 27. 

Передвоєнні тридцяті роки були одними з найсуперечливіших та найтра-
гічніших сторінок у історії Вінниці та області. Насильницька колективізація, го-
лодомор 1932–33 рр., репресії і загибель мільйонів були поєднані з прискоре-
ним індустріальним розвитком за умов створеної командно-адміністративної 
системи та впровадження директивних, позаекономічних методів управління 
економікою. 
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У період Другої світової війни Вінниця перебувала під нацистською окупа-
цією майже три роки: з 19 липня 1941 р. по 20 березня 1944 р. Територія області 
була поділена між двома адміністративними утвореннями. Південну частину за-
гарбники передали своїй союзниці Румунії. Ця частина мала назву Транс ністрії. 
Решта території області ввійшла до Райхкомісаріату України в складі двох окру-
гів: Волинь і Поділля та Житомир. Округи поділялися на гебіти, а ті — на райо-
ни. Під Вінницею було збудовано ставку Гітлера «Вервольф». У місті містилася 
окупаційна адміністрація — резиденція гебітскомісара. Про величезні демогра-
фічні втрати України, в тому числі й Вінниччини, у 1930–50-і рр. свідчать цифри 
двох переписів населення: у 1930 р. кількість мешканців республіки складала 41 
млн. 776 тис., в 1959 р. майже стільки ж. 

Та ж сама командно-адміністративна система, що й у тридцяті роки, діяла 
і в екстремальних умовах повоєнного часу. У квітні 1945 р. Вінниця була поділе-
на на три міські райони: Ленінський, Свердловський і Кіровський. У 1957 р. була 
проведена реорганізація управління промисловістю і будівництвом. Замість мі-
ністерств і відомств керівництво підприємствами країни почали здійснювати 
Ради народного господарства економічно-адміністративних районів. Вінниця 
в 1957 р. стала центром економічно-адміністративного району, до складу яко-
го ввійшла Вінницька і Хмельницька обл. В 1962 р. місцевий раднаргосп було 
перетворено на укрупнений Подільський економічний адміністративний ра-
йон, до складу якого, крім Вінницької і Хмельницької обл., увійшли Чернівець-
ка і Тернопільська. У середині 1960-х рр. держава повернулася до галузевого 
принципу керівництва замість раднаргоспів. 

Перші роки незалежності для Вінниці, як і для всієї України, були важки-
ми. Усе ж соціально-економічно ситуація в місті з початком 21-го ст. стала по-
ступово покращуватися. Після проголошення незалежності України з кожним 
роком зростала активність політичних партій і громадських організацій, яскра-
вим проявом якої стали вибори міського голови: перші 1992 р. та наступні. На 
трьох виборах поспіль перемагав Д. Дворкіс. У зв’язку з його призначенням го-
ловою Вінницької обласної державної адміністрації у липні 1999 р. обо в’яз ки го-
лови міської ради виконував Д. Седой. Далі головами обиралися В. Ваховський 
(2000–02 рр.), О. Домбровський (2002–05 рр.), з лютого 2005 р. обо в’яз ки місько-
го голови виконував В. Козак, потім В. Гройсман, який з 2006 по 2014 рр. був об-
раний головою. У 2015 р. головою обрано С. Моргунова.

Сучасна Вінниця розташована на обох берегах Південного Бугу і тягнеться 
уздовж його течії майже на десять кілометрів, займаючи територію 114 кв. км. 
Місто належить до кращих озеленених міст України. Загальна площа зелених 
насаджень у межах міста становить близько 3,4 тис. га. Рівень озеленення міста 
значно перевищує норму: на одного мешканця Вінниці припадає близько 88 кв. 
м. зелених насаджень при нормі 75 кв. м. У місті шість парків загальною пло-
щею 232 га, воно оточено лісами та лісопарками обсягом 300 га. Щорічно у ньо-
му висаджують до 20 тис. дерев та 15 тис. кущів. Ця особливість зокрема дає 
можливість означити п’ять мікрокліматичних районів міста: центральний (пра-
вобережний), що має щільну забудову, але й містить Центральний парк куль-
тури і відпочинку; другий район (західний) у складі двох житлових масивів: Ви-
шеньки і Слов’янки, де з одного боку тягнеться ліс, а з іншого водоймище з пар-
ком ім. Дружби народів. Третій район (лівобережний) носить назву Старе місто, 
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ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІННИЦЯ

для якого характерні індивідуальні забудови та велика кількість садків. Четвер-
тий район (теж лівобережний) — Замостя має найбільшу кількість промисло-
вих об’єктів. І п’ятий — район уздовж долини Південного Бугу, що ділить місто 
на західну і східну частини. Тут є Сабарівське водосховище, будинки відпочинку, 
чимало зелених насаджень, садів і парків, в т.ч. й П’ятничанський. 

З кожним роком зростає чисельність населення Вінниці, яке нині складає 
понад 373 тис. мешканців. За останнім Всеукраїнським переписом населення 
українці складають від загальної кількості мешканців міста 87,2 %, росіяни  — 
10,2 %, євреї — 0,5 %, поляки — 0,4 %, білоруси — 0,4 %, молдавани — 0,1 % та 
представники інших національностей — 1,2 %.

Вінниця — значний індустріальний центр області, у ній діють 178 промисло-
вих підприємств, серед них такі, що мають вагомі обсяги виробництва, а саме: 
ПАТ «Вінницький + олійножировий комбінат», ПАТ «Маяк», ПАТ «Вінницька кон-
дитерська фабрика «РОШЕН», ПАТ «Вінницький молочний завод «РОШЕН», Група 
компаній «Вінницький агрегатний завод», ТОВ «АГРАНА Фрут Україна», ДП «Він-
ни цятрансприлад», ДП «Вінницький завод «Кристал», ДП «Науково-виробниче 
об’єд нання «Форт», ДП «45 експериментальний механічний завод» та інші.

Місто має достатню енергетичну базу, будівельну індустрію (149 будівель-
них підприємств). На 1  січня 2015 р. житловий фонд міста становив 7794 тис. 
кв. м. загальної площі. У середньому на одного мешканця Вінниці у 2014 р. при-
падало 20,4 кв. м. загальної площі. 

Вінниця  — розвинений транспортний вузол, складовими частинами яко-
го є залізничний, автомобільний, повітряний та громадський. Місцевий оновле-
ний аеропорт обслуговує регулярні та чартерні рейси в Україні, Польщі, Ізраїлі, 
Туреччині. Залізнична станція Вінниця розташована між значними вузловими 
станціями Козятин та Жмеринка, через які проходять за добу чимало пасажир-
ських та вантажних потягів у різних напрямках Україною та за її межі. Про роз-
галуженість автопасажирських перевезень свідчать наявність трьох автовокза-
лів: центрального, західного та східного. Вінниця має зв’язок автобусними лінія-
ми з усіма містами області, з сусідніми областями та великими містами, переду-
сім зі столицею України — Києвом (відстань до столиці 266 км).

У межах міста за 2015 р. підприємствами автомобільного транспорту пере-
везено 49 млн. пасажирів. У порівняні з попереднім роком загальні обсяги па-
сажирських автоперевезень збільшилися на 7,3 %. Пасажирооборот становив 
532,9 млн. пасажиро-кілометрів. 

Місто має розвинені інженерні комунікації: водогін (протяжністю 592 км), 
каналізація (протяжністю 516 км), теплопостачання (протяжністю 255 км).

Вінниця — навчальний і культурний центр Поділля. Сьогодні у місті діють 
43  денні загальноосвітні навчальні заклади, в яких навчається 36 тис. учнів, 
4  приватні школи (0,4 тис. учнів), одна вечірня школа (0,3 тис. учнів). Система 
про фесійно-технічної освіти міста охоплює 10 професійно-технічних навчаль-
них закладів з контингентом 5,5 тис. учнів. Підготовку фахівців з вищою освітою 
у Вінниці здійснюють 14 вищих навчальних закладів, з яких 8 І–ІІ рівнів акреди-
тації та 6 закладів ІІІ–IV рівня. Їхній розподіл за типами такий: 1 училище, 5 коле-
джів, 2 інститути, 6 університетів. Чотири університети мають статус національ-
них — медичний, аграрний, технічний, а також від нещодавнього часу — Донець-
кий. У них навчається майже 40 тис. студентів. У місті зосереджено основ ну 
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 Вінниця – сучасний адміністративний, економічний, освітній і культурний центр Вінницької області

кількість наукових працівників області (включно з науково-педагогічними кад-
рами вищих навчальних закладів, де проводять дослідницьку роботу кафедри 
і лабораторії).

Вінниця має належну мережу культурно-освітніх закладів: близько 25 му-
зеїв, серед яких — краєзнавчий, художній, гончарного мистецтва, музеї М.І. Пи-
рогова та М.М. Коцюбинського, 2 театри — музично-драматичний ім. М. Садов-
ського і ляльковий, філармонію, 17 клубних закладів, 4 кінозали, 34 бібліотеки, 
обласні відділення Спілок письменників, художників, журналістів, майстрів на-
родного мистецтва, хореографів, краєзнавців.

Вінниця — туристичний центр області, в якому зосереджено пам’ятки істо-
рії та культури не лише місцевого, а й загальноукраїнського значення. Мережа 
суб’єктів туристичної діяльності міста у 2015 р. становила 55 одиниць. Кількість 
туристів, обслуговуваних суб’єктами туристичної діяльності протягом 2015 р., 
становила 21 тис. осіб. У місті функціонує 30 готелів та аналогічних засобів роз-
міщення на 1,5 тис. кімнат.

Сьогодні на території Вінниці зафіксовано понад 350 пам’яток археології, 
історії, архітектури, монументального мистецтва.

С.А. Моргунов, А.М. Подолинний
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АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ 
м. ВІННИЦІ

Територія Середнього Побужжя вперше була заселена у добу пізнього па-
леоліту (40–10 тис. рр. тому). Невеликі громади мисливців на північного оленя 
та мамонта почали переселятися у Побужжя з районів середньої течії Дніст-
ра, де їх стоянки досить широко відомі. Для своїх стійбищ вони обирали, зде-
більшого, високі надзаплавні тераси повноводних рік, що сприяло веденню 
ранніх форм господарства (полювання, збиральництво). Саме таким вимогам 
відповідала місцина у Вінниці в районі сучасної вулиці Вишневий узвіз, на пра-
вому високому березі Південного Бугу, поблизу гирла річки Вишеньки. В се-
редині 1960-х рр. тут було знайдено характерні для пізнього палеоліту (епо-
ха мустьє) ножеподібні знаряддя праці з кременю. Стаціонарних розкопок на 
стоянці не проводилося, а сучасні археологічні обстеження з метою перевірки 
даних піввікової давнини успіху не мали, оскільки територія пам’ятки цілком 
забудована приватними будинками.

У наступний історичний період кам’яного віку (епоха мезоліту, 10–6 тис. 
до н. е.) територія Вінниці, як і  всього Середнього Побужжя, певно, не була 
густо заселена. У цей час на євразійському континенті припинилися періодич-
ні зледеніння, почали формуватися близькі до сучасних природні умови  — 
гідромережа, флора та фауна, температурний режим. З настанням так званого 
кліматичного оптимуму (6000–2500 рр. до н. е.) люди перейшли від привлас-
нюючих до відтворюючих форм господарювання зі спеціалізаціями у земле-
робстві та тваринництві. Щоправда, спочатку вирощування культурних рос-
лин і розведення худоби не відігравало значної економічної ролі, а лише до-
повнювало традиційні заняття — полювання, збиральництво та рибальство. 
Однак цей крок мав важливе історичне значення для переходу давнього на-
селення від мандрівного способу життя до осілості. В науці він отримав назву 
«неолітична революція».

Поява у Середньому Побужжі першого ранньоземлеробського населен-
ня по в’я за на з просуванням племен Буго-Дністровської неолітичної культури 
з  По дніст ро в’я та з  Нижнього Надбужжя. Їх поселення виявлені та частково 
досліджені вище і нижче за течією Південного Бугу щодо Вінниці. Окремі дже-
рела містять інформацію про те, що й на території міста знайдено неолітичні 
матеріали 6–5 тис. до н. е., однак про які конкретно археологічні об’єкти місь-
кої чи приміської зони йдеться і де вони розташовані досі встановити не вда-
лося. Зазвичай, бугодністровці оселялися на берегах річок, на низинних над-
заплавних терасах, на заплавних підвищеннях. Багатолітня забудова міської 
набережної, спорудження мостів, земельні роботи довкола острова Кемпа та 
підвищення урізу води Південного Бугу в  зв’язку зі спорудженням Сабарів-
ської ГЕС, швидше за все, зруйнували неолітичні поселення, які цілком могли 
тут існувати.

Кількість стародавніх пам’яток Вінниці зростає за доби енеоліту (4–3 тис. 
до н. е.). У цей час Середнє Побужжя інтенсивно освоюється населенням ши-
роковідомої трипільської культури. Носії цієї культури на досить високо-
му рівні зай малися землеробством, розводили дрібну і велику рогату худо-
бу, мали значні здобутки у гончарстві, ткацтві, техніці обробки кременю тощо. 
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 Археологічні пам’ятки м. Вінниці

Вони ладнували поселення на мисоподібних пагорбах на берегах рік, будую-
чи заглиблені та наземні глинобитно-каркасні житла. В межах сучасної Вінни-
ці відомі шість різночасових пам’яток Трипілля. Перша інформація про три-
пільське поселення поблизу Сабарiвської ГЕС, яке археолог I.I. Заєць вiднiс до 
розвинутого етапу культури (4–3 тис. до н. е.), надійшла ще в часи Другої світо-
вої вій ни. Про інше трипільське селище у Вінниці (Вінниця-1), що розташова-
не на пагорбі ліворуч мосту на Старе місто, науковцям стало відомо наприкін-
ці 1960-х рр. завдяки обстеженням краєзнавця А.В. Кучерука. Він зібрав колек-
цію кераміки та знарядь праці з цієї пам’ятки, а окремі знахідки навіть якось 
потрапили до фондів Національного музею історії України у м. Києві. Остан-
ні три десятиліття ранньотрипільське поселення Вінниця-1 неодноразово ви-
вчали археологи шляхом шурфовки та збиранням підйомного матеріалу. Вда-
лося встановити, що селище розташовувалося у північно-західній частині ви-
сокого пагорба лівого берега Південного Бугу. Більша його частина наприкін-
ці 19 ст. була знищена гранітним ка р’є ром та пошкоджена прокладанням загли-
бленого провулку від теперішньої вулиці Замкової, розбудовою садиб місцевих 
жителів і облаштуванням на поселенському пагорбі кладовища. Загалом, посе-
лення Вінниця-1 належить до найпізніших фаз раннього етапу АІІ — початку се-
реднього етапу ВІ Трипілля (рубіж 5–4 тис. до н. е.) і доповнює знання про шля-
хи заселення та етапи розвитку трипільської культури в Середньому Побуж-
жі в цілому.

Важливо зазначити, що неподалік від поселення Вінниця-1 у 2004 р. від-
крито залишки ще одного ранньотрипільського поселення (Вінниця-2). Воно 
міститься на території приватних садиб №№ 60–70 по ліву руку вул. У. Карма-
люка. За останні десятиліття будівельні роботи значно видозмінили місцеву 
топографію і  суттєво пошкодили культурний шар па м’ят ки. Вірогідно, посе-
лення розташовувалося на мисоподібному підвищенні (5–10 м над сучасним 
рівнем води) лівого берега Південного Бугу, праворуч гирла р. Вiннички. Оби-
два селища могли існувати поряд в один час лише за особливо сприятливих 
обставин, зокрема достатньої кількості природних ресурсів. Факт близького 
сусідства трипільських поселень, що є рідкістю, заслуговує на ґрунтовне спе-
ціальне дослідження, тому матеріали з Вінниці у цьому сенсі вкрай важливі.

Залишки трипільських поселень більш пізніх етапів розвитку культури ви-
явлено ще у трьох місцях: на підвищеннях лівого (територія лікарні ім. О. Ющен-
ка) і правого (неподалік від вищезгаданої пізньопалеолітичної стоянки) бере-
гів гирла Вишеньки, також на південно-західній околиці міста, на першій над-
заплавній терасі лівого берега Вишеньки (обабіч Барського шосе). Спеціаль-
них стаціонарних розкопок на зазначених па м’ят ках не проведено.

Поселень бронзового віку (2 тис. до н.е.) у Вінниці відомо два — на лівому 
березі Південного Бугу, в районі гуманітарно-педагогічного коледжу, та у пів-
ден но-західній частині міста, в районі Сабарова, на високому правому березі 
р. Вишенька, на місці впадіння в Південний Буг (дослідження М.В. Потупчика). 
Па м’ят ки репрезентовані невеликою кількістю фрагментів характерної ліпної 
кераміки чорно-коричневих відтінків. Однозначно культурну належність не 
встановлено. Загалом, у цей час у Середньому Побужжі мешкали носії пізньо-
бронзової білогрудівської культури, датованої 11–9 ст. до н. е.
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На рубежі 1 тис. до н. е. на зміну епосі міді-бронзи прийшов ранній заліз-
ний вік. Його головною ознакою стало поширення виробів із заліза, спочат-
ку низькопробного (криця), затим — більш якісного ґатунку. На ранніх етапах 
цього історичного періоду залізо ще не відігравало провідної ролі. В ужитку 
все ще залишалося чимало предметів з кременю, рогу-кістки та бронзи. Втім, 
роль цього металу переоцінити важко. Вочевидь, особливого значення набу-
ло залізне озброєння та землеробські знаряддя праці. Від часів бронзи спо-
стерігається певне зростання військового протистояння між окремими гру-
пами людей, що й  призвело до появи перших на території України великих 
земляних укріплень — городищ. Найраніше городища почали будувати носії 
чорноліської археологічної культури (10–8 ст. до н. е.), поширеної в Лісостепо-
вому Правобережжі від Дніпра до Дністра. Є чорноліські па м’ят ки й у Вінниці. 
Це невеликі селища, залишки яких зафіксовані під час археологічних розко-
пок черняхівського поселення на західних околицях міста, ліворуч автошляху 
на Бар, на високому лівому березі р. Вишенька в  районі обласної психонев-
рологічної лікарні ім. О. Ющенка (поселення частково зруйноване будівниц-
твом фабрики «Ветеран») та у пів ден но-західній частині міста, в районі пере-
хрестя вул. Келецької і М. Ващука. У 1992–94 рр. на цьому поселенні проводи-
лись розкопки, під час яких було виявлено рештки трьох напівземлянкових 
та одного наземного жител, хліва, культової споруди. Археологічний матеріал 
репрезентований ліпними горщиками тюльпаноподібної форми, мисками, 
черпаками і  кубками, оздобленими характерним заглибленим орнаментом. 
Серед знахідок також присутні сферична ка м’я на булава, зернотерки, інші 
речі. Автор розкопок Ю.М. Бойко відніс цю па м’ят ку саме до пізнього етапу 
чорноліської культури.

Найяскравішою культурою раннього залізного віку є скіфська (7–4 ст. до 
н. е.). Варто розрізняти власне етнічну культуру прийшлих іраномовних скі-
фів, які кочували у степовому Надчорномор’ї, та культуру місцевого населен-
ня скіфського часу Лісостепової смуги Правобережжя. Це населення, корені 
якого сягають ще часів бронзи, вело переважно осілий землеробський спосіб 
життя. Однак вплив на них скіфів, і далеко не завжди мирний, був досить від-
чутний.

У Середньому Побужжі дослідники-скіфологи уже давно виділили окрему 
групу пам’яток скіфського часу — східноподільську, що тепер набуло широко-
го визнання. Групу визначають підкурганні поховання, городища із складною 
системою валів і поселення, на яких знайдено коричневого та темно-сірого 
кольорів ліпні тюльпаноподібні горщики з  оздобленням у  вигляді тиснутих 
пальцями валиків, а також чудові лощені миски, кубки, черпаки. Щодо посе-
лень, то у  Він ни ці такі знайдені на першій надзаплавній терасі лівого бере-
га р. Південний Буг (поблизу гуманітарно-педагогічного коледжу), неподалік 
того ж таки черняхівського поселення обабіч Барського шосе та у пів ден но-
за хід ній частині міста, на лівому березі р. Вишенька, поряд з перехрестям вул. 
Андрія Первозванного і М. Ващука.

Городищ скіфського часу поблизу Вінниці відомо два. Найкраще вивчене 
велике земляне укріплення у Сабарові, яке так і називають «Сабарівське» або 
«Лучанське» (поряд с. Лука-Мелешківська). Воно міститься на стрімкому ліво-
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му березі Південного Бугу, неподалік від «каменя Коцюбинського». Городище 
утворене системою ровів та земляних валів з напільного боку (східні, півден-
ні, західні румби). З північного боку, де берег стрімкий і скелястий, укріплен-
ня відсутні. У зов нішньому валу розташовано четверо вхідних воріт. Всереди-
ні укріплення насипано два менших дугоподібних вали, вигнутих до напіль-
ного боку. Загальні габарити городища, за уточненими даними, становлять 
270×360 м. Сабарівське городище, збудоване населенням скіфського часу, не-
одноразово використовували стародавні слов’яни та русичі. Два невеликих 
внутрішніх вали вказують саме про це.

Мало хто з  дослідників звертав увагу на те, що на сусідньому пагорбі, 
нижче за течією ріки, навпроти сезонної пристані для міського катера, роз-
ташоване недобудоване городище. Потужний вал та рів, аналогічний за габа-
ритами до поперед ньо описаного городища, дугою простягається на 290 м 
вздовж західного яру.

Друге городище скіфського часу, як вважали окремі дослідники, розташо-
ване в районі обласної психоневрологічної лікарні ім. О. Ющенка, на високо-
му мисі, утвореному правим берегом р. Південний Буг і  лівим берегом гир-
ла р. Вишенька. Це відоме городище давньоруського часу, про що йтиметься 
нижче. Можливо, судячи за знахідками посуду тюльпаноподібної форми із за-
щіпками та проколами під вінцями, тут розташовувалось не класичне городи-
ще з потужними валами та ровами, а укріплене поселення раннього скіфсько-
го часу, яке було зруйноване будівництвом давньоруського городища.

З 2 по 5 ст. н.е. на Правобережній Україні динамічно розвивається черня-
хівська археологічна культура. Її вивчення має особливе значення для вста-
новлення етнічних коренів слов’янства, оскільки частина дослідників під по-
няттям «черняхівська культура» розуміють різноманітне переплетення ран-
ньо сло в’ян сь ких (венедських), германських, пізньоскіфських, сарматських та 
фракійських культурних рис. Наприкінці 2 ст. н.е. готські племена, переселив-
шись зі Скандинавії, проникли на територію сучасного Поділля і, підкорив-
ши венедські племена, частково осіли тут. У  Побужжі переселенці залиши-
ли па м’ят ки «чистої» готсько-вельбарської культури, що у більшій чи меншій 
мірі вплинуло на подальший культурний розвиток місцевого населення. Та-
кий вплив яскраво спостерігається у археологічних матеріалах черняхівсько-
го поселення, розташованого на західній околиці Вінниці, на низькому березі 
р. Вишеньки, ліворуч Барського шосе. Археологи Б.В. Магомедов та М.Є. Лева-
да, проводячи тут розкопки у 1991–92 рр., дослідили два наземних так званих 
«довгих» глинобитних житла, кілька відкритих вогнищ і  дуже пошкоджений 
невеликий гончарний горн без паливного каналу. Загалом, дослідники па м’ят-
ки вважають, що тут, на околицях Він ни ці, у другій половині 3–4 ст. мешкало 
стародавнє населення, яке зазнало впливу з боку германських племен готсь-
кого племінного союзу.

В околицях сучасної Вінниці добре простежена присутність східнослов’ян-
сь ко го та ранньоруського населення, яке оселилось тут наприкінці 1 — на по-
чатку 2 тис. Одне з поселень 10–11 ст. розташовувалося неподалік від сучас-
ної території гуманітарно-педагогічного коледжу (ближче до лісу). Селище 
стаціонарно не розкопувалося.
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Наростаюча загроза з  боку печенігів і  половців примусила осілі земле-
робські племена захищатися у земляних укріпленнях. Так, на високому бере-
говому мисі поблизу лікарні ім. О. Ющенка швидше за все уличі спорудили ви-
щезгадане невелике городище. З  напільного боку воно відділялося валом. 
Загальні розміри укріплення становлять 100 ×115 м. Вірогідно, це городище-
форпост існувало й у 13–15 ст. За давньоруською традицією його додатково 
укріплювали де ре в’я ни ми клітями із заповненням обпаленою глиною і  зем-
лею, що зафіксовано розвідковими розкопками у 2006 р. археологом Л.І. Ви-
ногродською.

На завершення згадаємо два кургани, що розташовані в північних околи-
цях Він ни ці, за П’ятничанами. Їх розкопки не проводились, тому культурну на-
лежність не встановлено.

Така загальна характеристика виявлених і обстежених археологічних па-
м’я ток м. Вінниці. Стан збереженості переважної більшості з них поганий, де-
які об’єк ти старовини знищені практично повністю. Окрім стаціонарних роз-
копок черняхівського поселення на південно-західних околицях Вінниці, усі 
згадані па м’ят ки належним чином не розкопувалися. Нагальною залишається 
проблема ґрунтовного вивчення та збереження археологічної спадщини як 
неоціненного джерела з історії та культури краю.

С.О. Гусєв 
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ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ У ВІННИЦІ. 
ДОСЛІДНИЦЬКІ ПРАКТИКИ: 

МИНУЛЕ ТА СУЧАСНЕ

Пам’ятки історії — один із видів історико-культурної спадщини, що вклю-
чає в себе розташовані просто неба матеріальні об’єкти (будинки, споруди, по-
ховання, природні утворення) та їх комплекси, а також локалізовані території 
(пам’ятні місця природного та антропогенного характеру), які є реальними свід-
ками історичних подій і явищ, життя та діяльності відомих діячів і носіями ін-
формації загальнолюдського й етнонаціонального значення про всі сфери сус-
піль но-політичного, економічного, культурного й духовного розвитку народів 
і  кожної країни  — державний устрій і  громадсько-політичне життя, соціальні 
й на ціо наль но-визвольні рухи, історію воєн і війська, виробництва і техніки, на-
уки, освіти, культури, релігійного і церковного життя.

Пам’ятки історії є активним фактором формування того соціокультурного 
простору, в якому живе людина, де визначаються його ідеали, духовні потреби, 
ціннісні орієнтири. Поважне ставлення до пам’яток визначає рівень розвитку 
суспільної історичної свідомості, що є умовою стабільності та сталості соціаль-
ного життя. Культурна спадщина активно впливає на історичну свідомість лю-
дини та суспільства, допомагаючи зрозуміти зв’язок минулого, сьогоднішньо-
го та майбутнього. Чим більше цінностей минулого, поряд з новими культурни-
ми досягненнями, живе у сучасній культурі, тим краще людина розуміє зв’язок 
поколінь, єдність культурно-історичного процесу. Водночас ставлення до куль-
турної спадщини не може визначатися абсолютизацією культурних досягнень 
минулого. Успадкування передбачає не лише використання, а й критичне за-
своєння культурних цінностей, включення їх у простір сучасної культури, мож-
ливість розвитку досягнутого попередніми поколіннями. На кожному новому 
етапі розвитку людство не лише засвоює культурну спадщину, а й  творить її. 
Цінності, що створюються сьогодні, якщо їхній аксіологічний сенс буде зрозу-
мілий та необхідний новим поколінням, завтра органічно увійдуть у культурну 
спадщину майбутнього. 

Не існує суспільств, які не були б стурбовані «правильним» трактуванням 
своєї історії. Історичні пошуки і сама історична пам’ять знаходять своє відо-
браження зокрема у громадських практиках й нормах, на які здатна впливати 
держава. Тоді влада монополізує право акцентувати увагу на певних моментах 
історії та замовчувати або маргіналізувати інші. Держава здатна обмежити до-
ступ до «місць пам’яті» (за термінологією історика П. Нора), визначити той набір 
знань про історію, якими має володіти кожний громадянин шляхом створення 
єдиних стандартів освіти. Але цьому може завадити пам’ятка історії, яка здат-
на візуалізувати образ «місця пам’яті». Вона може стати символом, який зшиває, 
об’єд нує різні події в єдине ціле епохи. Вона маркує міський простір, але вона 
не має характеру «обо в’яз ко вос ті», притаманної шкільній програмі, тому стає 
важливим її сприйняття городянами. Сукупність па м’я ток історії репрезентує 
місто, яке у такий спосіб виступає як колективний досвід — історичні та соці-
альні асоціації грають велику роль у розпізнанні міського простору, формуван-
ні ідентичності його мешканців.
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* * *
У Вінниці перші пам’яткоохоронні дії щодо пам’яток історії можна віднес-

ти до останньої чверті 19 ст., коли на загальній хвилі зацікавленості минулим у 
Російській імперії започаткували збір відповідної інформації. У 1887 р. Імпера-
торська Академія наук розіслала предводителям повітового дворянства запи-
тальник про пам’ятки старовини на території їхніх повітів, і з Він ниць кого по-
віту надійшли відомості про шість об’єктів, розташованих у Вінниці, які відтоді 
й до революцій 1917 р. традиційно кочували з одного списку в інший. Це були 
ком плекс будівель «Мури», колишні домініканський та капуцинський кляшто-
ри, підземні ходи, залишки замку, Свято-Миколаївська церква на Старому місті.

На тлі ювілеєманії, що охопила на той час імперію, зростало усвідомлен-
ня дбайливого ставлення до нерухомих об’єктів минулого, необхідності вшану-
вання пам’яті предків. Вінничани брали участь у зборі коштів для будівництва 
пам’ятників Б. Хмельницькому, М. Лермонтову, М. Пирогову, П. Чайковському 
тощо. Місцева громада вже усвідомлювала привабливість історичних пам’яток 
для гостей, про що, наприклад свідчить окремий розділ про визначні місця 
у довіднику «Вся Винница» (1910 р.) або листування Він ниць кої міської управи 
з  московськими видавцями про розміщення інформації про місцеві пам’ятки 
у рекламних та туристичних довідниках.

Пам’яткоохоронний напрям громадської діяльності здобував серед вінни-
чан нових прихильників. Для предметів, зібраних Він ниць кою археологічною 
комісією, яка об’єднувала прихильників старовини у місті, у 1907 р. було викуп-
лено кімнату у  приміщенні міської публічної бібліотеки. З  наступного року 
почав функціонувати вінницький підвідділ Київського відділу Імператорсько-
го Російського воєнно-історичного товариства. На 1 січня 1910 р. він об’єднував 
11 членів, серед яких були не тільки офіцери дислокованих у місті військових 
частин, а й представники міської інтелігенції. Вони не тільки опікувалися відо-
мими об’єк та ми, а й  турбувалися про виявлення нових. У  квітні 1910 р. І. Ши-
повичем, членом обох цих товариств, було відкрито «на березі р. Буг поблизу 
Він ни ці (Старе місто) на високому пагорбі /…/ сліди старовинного укріплення, 
розташованого в місцевості під назвою «Городище». 

Того ж року вінничани отримали від киян опитувальний листок про неру-
хомі та рухомі пам’ятки місцевості, у якому виокремлювалися серед нерухомих 
об’єк тів культурної спадщини пам’ятки церковні та фортифікаційні споруди, які 
за сучасною класифікацією належать до пам’яток архітектури; пам’ятки архео-
логії та па м’ят ни ки монументального мистецтва. Пам’ятки історії ще не усвідом-
лювалися як окремий вид пам’яток. До рухомих цінностей відносили архівні ма-
теріали та предмети музейного значення, які фігурували в анкеті як «історичні 
предмети». Сучасна вітчизняна дослідниця Л. Федорова на основі аналізу від-
повідей на цю анкету 1910–14 рр., дійшла висновку про недостатню обізнаність 
кореспондентів з поняттям «пам’ятка» і які з об’єктів культурної спадщини слід 
до цієї категорії зараховувати. Разом з  тим, на її думку, відповіді зафіксували 
інтерес сучасників до пам’яток історії та культури.

Цей поступальний рух перервала Перша світова вій на, коли дослідження 
нерухомих пам’яток було практично згорнуто, а увага зосереджена на їх збе-
реженні та популяризації. Використовуючи подібне становище, у  1917 р. він-
ницькі прихильники старовини створили спеціальне «Товариство ревнителів 
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збереження культурно-історичних пам’ятників Поділля». Бурхливі революцій-
ні роки могли призвести до руйнування пам’яток історії та культури, тому міс-
цева інтелігенція намагалася врятувати їх. Так, за часів Центральної Ради було 
складено список пам’яток по Вінниці, що містив, крім звичних «Мурів», колиш-
ніх домініканського та капуцинського кляшторів, ще й стару єврейську синаго-
гу, Лучанське городище (ранньослов’янське) біля с. Сабарова, вали городища 
біля с. Якушинці, могильник в с. Стрижавці та Переорках. 

Ідеологічна боротьба революційних років вимагала нових форм агітації се-
ред широких прошарків населення. Одним з таких напрямків стало формування 
нової історичної пам’яті, зокрема творення нових героїв та символів револю-
ційної доби. Уже перших загиблих за встановлення радянської влади у  місті 
було поховано як героїв біля Народного дому (тепер на цьому місці головний 
корпус Він ниць кого коледжу будівництва і архітектури). На могилі був встанов-
лений пам’ятник із червоною зіркою і написом: «Спите, орлы боевые!». 1919 р. 
почалося формування революційного меморіалу у центрі міста (тепер — Євро-
пейська площа), де було поховано червоноармійців, які загинули під час весня-
них боїв за місто. Меморіалізацію цієї території було розпочато у 1921 р., коли 
встановлено пам’ятник борцям за революцію. 

Пам’ятник борцям за владу Рад. 1921 р. Зліва — проект
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Вінниця стала адміністративним центром губернії, відповідно усі губерн-
ські пам’яткоохоронні інституції мали функціонувати у  місті. У  складі Поділь-
ського комітету охорони пам’яток мистецтва, старовини та природи (далі  — 
губкопису), створеного 3 березня 1921 р., мали діяти археологічна, етнографіч-
на, архітектурно-монументальна, музейна, бібліотечно-бібліографічна, архівна 
секції, а також секція природи. Складна мінлива ситуація на теренах губернії не 
давала можливості налагодити систематичну пам’яткоохоронну діяльність у су-
часному її розумінні. Тодішні подоляни зосереджувалися на рятуванні рухомих 
(музейних, книжкових, архівних) пам’яток. 30 грудня 1922 р. Подільським губви-
конкомом було видано наказ «Про охорону пам’ятників старовини». Внаслідок 
реорганізації органів влади Подільський губкопис, як і комітети інших губер-
ній, було ліквідовано, а замість нього створено комісію з охорони поза музейних 
пам’яток, що мала організувати окружні філії, які б реєстрували, обліковували, 
фотографували або малювали цінні пам’ятки. Нарешті відбувся розподіл охо-
ронних обов’язків: тепер пам’яткоохоронні структури опікувалися тільки неру-
хомими пам’ятками. 

Уже у  постанові Подільського губвиконкому від 25  вересня 1924 р. «Про 
охорону пам’ятників революційного минулого, старовини, мистецтва і приро-
ди» вперше було виокремлено пам’ятки історії, хоча прив’язувалися вони ви-
ключно до революційного та робітничого рухів. Цей документ став логічним 
продовженням агітаційно-пропагандистської роботи з увічнення революційно-
го минулого, що була розпочата радянською владою ще у  революційні роки. 
Так, на засіданні президії Подільського губраднаргоспу 10 вересня 1920 р. об-
говорювалося питання спорудження пам’ятників жертвам контрреволюції, 
23  серпня 1921 р.  — встановлення пам’ятника-склепу члену президії Поділь-
ського губвиконкому М. Максимовичу, розстріляного денікінцями. У  наступні 
роки поверталися до питання спорудження пам’ятників на братських моги-
лах загиблих борців за радянську владу. З 1924 р. почалася багаторічна кампа-
нія з увічнення па м’я ті засновника комуністичної партії та радянської держави 
В. Леніна (хоча перший його бюст з’я вив ся у м. Гайсині ще у 1921 р.). 

Серед найважливіших дій міської інтелігенції 1920-х рр. став захист садиби 
М. Коцюбинського. 10 березня 1926 р. було прийнято рішення Він ниць кого окр-
виконкому «Про перетворення садиби та будинку письменника Коцюбинсько-
го у пам’ятку культури». Планувалося створення пам’ятника видатному земля-
ку. У  1929 р. було проведено урочисту його закладку, почали збирати гроші. 
У  1936 р. скульптором Г. Неродою був запропонований проект, згодом міська 
влада підготувала майданчик для встановлення пам’ятника, замовила його ви-
готовлення, встановила постамент, але вій на завадила виконанню цього про-
екту. І уже інший проект був реалізований у 1989 р.

У міському реєстрі пам’яток 1927 р., що містив 5 об’єктів, жодної пам’ятки 
історії не значилося, проте через два роки було включено дві братські могили 
борців за радянську владу (у сквері вул. М. Козицького нині Меморіал Слави, 
Європейська площа) та біля Народного дому (на його місці нині Архітектурно-
бу ді вель ний коледж) та будинок-музей М. Коцюбинського.

Наприкінці 1920-х рр. розпочинається кардинальний спад зацікавленості 
радянського уряду у збереженні культурної спадщини. До середини 1930-х рр. 
політичний режим ліквідував майже всі регіональні пам’яткоохоронні установи 
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та осередки, за винятком Українського комітету охорони пам’яток культури 
(ліквідований у 1937 р.). Тепер інформація про пам’ятки історії та культури, їх-
ній стан та перспективи використання надходила лише крізь призму мистец-
твознавчих розвідок та звітів про результати культурного розвитку нової дер-
жави. Певним поверненням до проблем збереження історико-культурної спад-
щини стала постанова Раднаркому УРСР «Про організацію Комітету охорони та 
збереження історико-культурних, архітектурних і  археологічних пам’ятників 
УРСР» (1940 р.). Відповідно того ж року на засіданні Він ниць кого обкому КП(б)У 
обговорювалося питання організації обласного підрозділу Комітету. Однією 
з нагальних проблем вінницьких пам’яткоохоронців цього періоду стало збе-
реження церкви-некрополя М. Пирогова. 

Події Другої світової вій ни не тільки зупинили цей процес, через них Укра-
їна зазнала значних втрат культурних цінностей. Після вій ни почався змістов-
но новий етап більш відповідального ставлення радянського уряду до охорони 
іс то ри ко-культурної спадщини з паралельним підсиленням ідеологічної скла-
дової цієї роботи. Це позначалося насамперед на концептуальних підходах до 
визначення критеріїв поцінування, виявлення й обліку пам’яток. Державна опі-
ка призначалася тим історичним об’єктам, які не заважали впливу комуністичної 
ідеології на населення. 

На всіх рівнях влади систематично обговорювалися питання покращення 
роботи з охорони історико-культурної спадщини, складалися списки пам’яток, 
що потребували державної охорони. Так, вже 2 вересня 1944 р. на засіданні ви-
конкому Він ниць кої міської ради була створена Комісія з уточнення і виявлен-
ня архітектурних, художніх та історичних пам’яток у Вінниці, яка мала скласти 
їхній опис та провести облік. Уже наступного року міськвиконком виділив ко-
шти (7,5 тис. руб) для встановлення меморіальних дошок на місцях, що мають 
історичне значення. Обласною владою було прийнято низку нормативних ак-
тів з виявлення, наукового опису й постановки пам’яток на державний облік. 
Постановою «Про стан благоустрою і охорони пам’ятників культури і старови-
ни видатних історичних місць на території Він ниць кої області» (1946 р.) забо-
ронялося будь-яке використання пам’яток історії та культури, крім культурно-
освітніх цілей, вимагалося виявити, взяти на облік і охороняти всі пам’ятки іс-
торії та культури, зокрема періоду Другої світової вій ни. У перші повоєнні роки 
неодноразово розглядалося питання благоустрою військових кладовищ, брат-
ських та індивідуальних могил загиблих воїнів і партизан. Ці місця впорядкову-
валися, формувалися меморіали, останки воїнів з  індивідуальних захоронень 
поза охоронною зоною переносилися на меморіальні території. 

Наприкінці 1940-х рр. було розроблено нові підходи до методики виявлен-
ня та обліку пам’яток історії. У 1950 р. Він ниць ким облвиконкомом були затвер-
джені нові реєстри пам’ятників історії, археології та мистецтва, що містили 188 
об’єк тів, серед яких 133 — республіканського та 55 — місцевого значення. Се-
ред пам’яток республіканського значення переважали археологічні об’єкти — 
119. Серед 14 пам’яток історії, включених у республіканський реєстр, на терито-
рії міста було розташовано лише садиба М. Коцюбинського. До списку па м’я ток 
місцевого значення внесли тільки історичні об’єк ти, зв’я за ні з  народженням 
або перебуванням видатних осіб на території краю, з революційним минулим 
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і боротьбою радянських партизан та підпільників під час Другої світової вій ни. 
Братські могили радянських воїнів, партизан і підпільників, які загинули у цій 
вій ні, не включалися до реєстру. Усього, згідно з цим реєстром, на території Він-
ни ці знаходилося 16 об’єктів.

З 1951 р. почалася паспортизація пам’яток, побудована на вивченні архів-
них матеріалів і опублікованих джерел, виділялися кошти на спорудження та 
встановлення пам’ятників, їх ремонт, реставрацію та благоустрій. У 1953 р. по 
місту під охорону було взято 49 історичних об’єктів, зокрема, вперше окремі 
могили на міських кладовищах, наприклад, Героя Соціалістичної праці І. Бублі-
кова, генерал-майора авіації П. Малишева. Але традиційне фінансування сфери 
культури за залишковим принципом призводило до низького рівня художньо-
го виконання па м’ят ни ків, особливо встановлених на братських могилах, вико-
ристання нетривкого матеріалу. Для виправлення ситуації у  Вінниці в  1954 р. 
був створений спеціальний цех з  виготовлення та встановлення пам’ятників, 
внаслідок чого поширилася реалізація типових проектів. 

На хвилі підготовки до святкування 300-річчя возз’єднання України та Росії 
(1954 р.) виявлялися та бралися на облік пам’ятки історії, пов’язані з українським 
козацтвом. У Вінниці був встановлений обеліск на місці бою Івана Богуна з поль-
ським військом під час оборони міста (1651 р.), хоча рішення про розташування 
знаку й досі викликає у істориків чимало запитань. Тоді ж було встановлено трі-
умфальну арку на в’їзді до міста з боку Києва, що простояла до 1980 р. 

На початку 1960-х рр. в УРСР почався новий етап обліку та охорони пам’яток 
історії та культури. 1963 р. Він ниць кий облвиконком прийняв рішення про про-
ведення реєстрації та паспортизації пам’яток історії, археології і мистецтва на 
новій методичній основі. Тому багато об’єктів опинилися поза державною охо-
роною. За новими вимогами наступного року обліковувано 302 па м’ят ни ки іс-
торії, 17  — археології, 47  — монументального мистецтва, 25  — архітектури. 
З того часу цей список постійно доповнювався. І вже через п’ят над цять років 
у  1978 р. на території Він ниць кої обл. нараховувалося 1730 пам’яток історії та 
культури, серед яких 225 па м’ят ни ків В.І. Леніну, 350 братських кладовищ і мо-
гил, 800 — загиблим воїнам, 201 — археології, 21 — архітектури. Їхнім обліком, 
збереженням і особливо пропагандою почала займатися обласна організація 
Товариства охорони пам’яток історії та культури, створеного у Україні 1966 р.

З кінця 1960-х рр. кожна хвиля відзначення ювілейних дат вела до збіль-
шення кількості пам’яток історії, прив’язаних до революційних та воєнних по-
дій. Це стосувалося не тільки встановлення пам’ятних знаків та меморіальних 
дошок, а й планового виявлення нових. До 50-річчя Жовтневої революції було 
відкрито, наприклад, меморіальні дошки на будівлі Державного архіву Він ниць-
кої обл. (вул. Соборна, 17), де було створено вінницьку раду робочих та солдат-
ських депутатів, колишньої міської думи (тепер — Соборна, 67), де у січні 1918 р. 
проголошено радянську владу у  місті. Уже 60-річчя революції було відзначе-
но встановленням бюстів революційним діячам М. Тарногородському (1979 р.), 
М. Козицькому (1980 р.), які демонтовані у 2014–15 рр. 

Епопея масової заміни пам’ятників В.І. Леніну, споруджених у  1947–50 рр., 
на нові завершилася для Вінниці 22 квітня 1972 р., коли на центральній площі 
з’я вив ся новий (скульптори О. Ковальов, В. Агібалов, Я. Рик).
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Кожна ювілейна дата, пов’язана з воєнними подіями 1941–45 рр., також по-
значалася у  місті встановленням нових пам’яток. Наприкінці 1960-х рр. було 
відкрито монумент студентам і викладачам Він ниць кого медичного інституту 
ім.  М. Пирогова, працівникам Він ниць кої психіатричної лікарні ім.  О. Ющенка, 
які загинули на фронтах вій ни, меморіальні дошки комсомольцям-підпільникам 
С. Дудківському, І. Войцехівському, І. Будаєву, В. Соболеву. У 1979 р. було відкри-
то бюст Л. Ратушної, 1980 р. — І. Бевзу тощо. 

Попри збережену інформацію про деякі пам’ятки та пам’ятні місця ідеоло-
гічні перепони не давали можливості вінничанам взяти їх на облік. Якщо істо-
рична пам’ять про український національно-визвольний рух, наприклад, су-
перечила ідеології радянської держави, відповідно жодної пам’ятки про пе-
ребування уряду Директорії УНР у Вінниці на обліку не знаходилося. Зате усі 
пам’ятки Другої світової вій ни мали бути під державною опікою. Але ситуація 
була набагато складнішою. Так, тривалий час серед городян передавалася ін-
формація про місце розташування табору для військовополонених (шталаг 
№ 329) та кладовище нацистських вояків по вул. А. Чехова. У 1965 р. тут навіть 
встановили пам’ятний знак загиблим воїнам, але поступово про нього забули. 
І, взагалі, тему концтаборів, таборів праці на території міста старанно обходили 
мовчанням до недавнього часу.

З 1982 р. було почато роботу над складанням «Зводу пам’яток історії та 
культури», створено редакційну колегію та авторський колектив, який працю-
вав за допомогою нових методичних розробок, які зокрема вперше передбача-
ли виявлення та облік кладовищ, могил відомих осіб, пам’яток виробництва та 
техніки. Разом з тим залишалося чимало невирішених проблем. Тривав процес 
встановлення охоронних зон, не завжди вони включалися до проектів плану-
вання забудови та реконструкції населених пунктів, тривала робота зі складан-
ня охоронних зобов’язань з представниками організацій, на балансі яких зна-
ходилися пам’ятки, не було встановлено охоронні знаки на всіх пам’ятках, що 
були під державним захистом. 

У незалежній Україні розпочався новий етап пам’яткоохоронної діяльності. 
Слід визнати, що економічні, фінансові негаразди останніх двох десятиріч нега-
тивно позначалися на охороні пам’яток історії та культури, але поступово форму-
вався новий підхід до цієї справи, творилася нова законодавча та методологічна 
база пам’яткоохоронної сфери. 2001 р. у Він ниць кій обл. відновили активну робо-
ту над підготовкою до випуску багатотомного енциклопедичного видання «Звід 
пам’яток історії та культури України», сформувавши обласну редакційну колегію, 
обласну редакційну раду тому та авторський колектив.

Новий етап створив умови для виявлення пам’яток про ті історичні події, 
які старанно замовчувалися у  радянський час: національно-визвольний рух, 
голодомор, дисидентство та опозиційні рухи. Водночас ідеологічні вій ни, що 
охопили суспільство, позначилися й на пам’яткоохоронній діяльності. З одного 
боку, назріла потреба у виявленні пам’яток з історії боротьби за незалежність 
України та деяких інших замовчуваних подій з її минулого, з іншого боку, спо-
стерігалася інерція збереження всіх пам’яток недавнього минулого, без вдум-
ливого оцінювання їх з врахуванням досягнень історичної науки. Війна історич-
них па м’я тей у Вінниці гостро проявилася навколо знесення пам’ятника В.І. Ле-
ніну у 1992 р., але потім набула латентних форм. Завдяки ініціативі громадськос-
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ті та окремих осіб у місті виявлялися пам’ятки та створювалися пам’ятні знаки 
щодо подій, які або не могли бути меморіалізовані за радянський час, або відбу-
лися нещодавно. Це стосувалося, насамперед, подій 20 ст.: Української револю-
ції (1917–20 рр.), репресій 1930-х рр., голодомору 1932–33 рр., афганської вій ни 
1979–89 рр., Чорнобильської трагедії 1986 р. По-новому проявилася традиційна 
історична пам’ять про Другу світову вій ну. Так, нарешті у  1995 р. було завер-
шено реконструкцію Меморіалу Слави у центрі міста, розпочату ще у середині 
1970-х рр. Увага німецького уряду до кладовищ німецьких воїнів актуалізувала 
вивчення місця масового поховання радянських військовополонених по вул. 
А. Чехова. У 2004 р. пам’ятному місцю мали надати статус меморіалу пам’яті за-
гиблих воїнів, але марно. І лише згодом, коли 2006 р. перевезли прах нацист-
ських військових до м. Славути Хмельницької обл., де створено спеціальний 
меморіал, і  провели 2008 р. додаткове обстеження території, пам’ятне місце 
взяли під державну охорону та встановили 2009 р. новий пам’ятний знак. 

Меморіальний комплекс. 1974 р.

Сьогодні на території Вінниці державним обліком охоплено 180 пам’яток, 
з  них 44  — пам’ятки історії, тому наперед виходить активізація роботи з  ви-
явлення пам’яток. Дослідниками уже виявлено понад 100 пам’яток історії, які 
потребують додаткового обстеження. Особливої уваги потребує дорадян-
ський період. Середньовічними пам’ятками міста, крім археологічних, вважа-
ються лише пам’ятні місця розташування вінницького замку. У місті відсутні не 
лише па м’ят ки, а й  навіть пам’ятні знаки, пов’язані з  литовською добою. Ран-
ньо мо дер ний час представлений кількома комплексними пам’ятками, в  яких 
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архітектурна складова грає визначальну роль, а історичний контекст для широ-
кого загалу залишається маловідомим. Досі не візуалізовано образ тодішнього 
міста — столиці Брацлавського воєводства, зокрема місця розташування рату-
ші, братської православної школи та колегіуму, заснованого Петром Могилою, 
православних чоловічого Вознесенського та жіночого Благовіщенського монас-
тирів тощо. Слабко представлений національно-визвольний рух українського 
народу, його боротьба за незалежність і творення своєї державності, життя і ді-
яльність несправедливо забутих державних, громадських і культурних діячів. 

Серед численних об’єктів майже не виявлено пам’яток виробництва та тех-
ніки. На території міста було розташовано кілька об’єктів, що можна було від-
нести до цієї групи. Але допоки вони функціонували як промислові виробниц-
тва, складно було довести їхню історико-культурну значущість, а із призупинен-
ням діяльності та зміною власників, про що складно вчасно отримати інфор-
мацію, багато об’єктів уже зникло. Так, на території найдавнішого промислово-
го виробництва міста — пивоварного заводу братів Вахневських, заснованого 
у  1862 р., зараз розташовано корпуси фабрики «Roshen», останню дореволю-
ційну будівлю знесли у 2008 р. За два роки до того повністю знищили колиш-
ній пивоварний завод Ф. Фучека (Фоучека), І. Глазаря та І. Катмеля, заснований 
у 1893 р. по Стрижавській дорозі (тепер вул. Київській). Тепер тут височіє житло-
вий комплекс. Тоді ж у центрі міста знесли взуттєву фабрику ім. М. Щорса, ко-
лишню механічну взуттєву фабрику «Яструб» Ф. Ярошинського. Поступово пере-
профільовуються корпуси агрегатного заводу, колишнього машинобудівного 
та чавуноливарного заводу Б. Львовича, що діяв з 1880 р. 

Відкритими залишаються, наприклад, питання про виявлення пам’ятних 
місць, де проживали театральні діячі, майбутні засновники Національного ака-
демічного драматичного театру ім. Івана Франка Г. Юра, А. Бучма, М. Крушель-
ницький, М. Литвиненко-Вольгемут, де саме у Старому місті розташовувалися 
будинки родини Русових, Мерзлякових (з цієї родини походить один з заснов-
ників і теоретиків Мистецького Українського руху в еміграції І. Костецький). 

І навіть щодо подій начебто добре вивченої Другої світової вій ни маємо 
«білі плями». Так, крім глухих згадок про вул. Червоноармійську (сучасна вул. 
Стрілецька) як місце розташування ще одного окупаційного концтабору «Pro mi-
nent», призначеного для утримання вищого командного складу Червоної Армії, 
нам практично нічого не відомо. 

Шкода, що не збереглися давні міські православне та католицьке кладови-
ще, де було поховано чимало відомих вінничан та гостей міста, серед яких мож-
на згадати архітектор Г. Артинова, письменника та громадського діяча Д. Мар-
ковича, художника Я. Засідателя, письменника М. Євшана тощо. Водночас вій-
ськове кладовище доби Української революції (по сучасній вул. Стрілецькій) 
й досі не обстежено та не визначено його межі.

Назагал, серед міських пам’яток майже не відображені (за винятком окре-
мих випадків) пам’ятки релігійного та церковного життя; незначну кількість 
складають пам’ятки державного устрою та суспільно-економічного життя. Не-
достатня увага приділяється пам’яткам національних громад, що традиційно 
проживали на території міста. За типологічною ознакою переважають похован-
ня та меморіальні будинки. Інженерно-технічні споруди, різні типи виробничих 
підприємств, пам’ятні місця представлені незначною кількістю об’єктів.
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Паралельно невирішеними залишаються ще деякі проблеми. Відсутність 
державного фінансування призвела до згортання реставраційних робіт на па-
м’ят ках архітектури і  містобудування, проведення охоронних археологічних 
досліджень. Неабиякою проблемою є кадрове забезпечення охорони пам’яток. 
Якщо фахівців — істориків вистачає, то археологів, мистецтвознавців, архітек-
торів, дендрологів обмаль. 

Значної корекції вимагає висвітлення пам’яток радянської епохи, вивчен-
ня яких зазнало найбільших концептуальних змін. Переосмислення подій тота-
літарної доби, зокрема періоду Другої світової вій ни, пам’ятки якої становлять 
найчисленнішу групу у томах «Зводу», вносять зміни в концептуальні підходи 
щодо дослідження пам’яток. А події зими 2013–14 рр. доводять, що необхідна 
популяризація вдумливого ставлення до пам’яток історії та культури. Знання 
критеріїв оцінки пам’яток історії має бути актуалізованим. 22–23 лютого 2014 р. 
зникли бюсти радянських революційних діячів М. Козицького, М. Тарногород-
ського, що були також пам’ятками монументального мистецтва. Уже з  огляду 
на їхні художні якості учасники знесення мали передати пам’ятки у  художній 
музей, або, врахувавши критерій історичної цінності та екологічний критерій 
(здатність відображати психосферу відповідного етапу в історії країни), у крає-
знавчий. 

Загостренню ситуації сприяла й поява Закону України «Про засудження ко-
муністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режи-
мів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (2015 р.), який викликав 
неоднозначне ставлення у суспільстві та поставив перед пам’яткоохоронцями 
чимало питань. Якщо у документі доля пам’яток історії була більш-менш пропи-
сана, зокрема прямо заборонялося тривожити могили, то питання комплекс-
них пам’яток, особливо історико-мистецьких, залишилося відкритим. Заборона 
пропаганди комуністичного режиму не є синонімом знищення пам’яток цього 
періоду, адже враховуючи їхню мистецьку цінність, здатність ілюструвати ми-
нулу епоху, їх можна зберігати у музеях як артефакти епохи. Перед фахівцями 
тепер стоїть завдання не тільки механічного збереження виявлених пам’яток 
минулого, а й їхнього аксіологічного оцінювання, популяризація та конструю-
вання майбутньої нашої культури з їх використанням. 

Т.Р. Кароєва 

Джерела та література:

Борщевський, В. Берегти і примножувати / В. Борщевський // Вінниц. прав-
да. — 1978. — 1 серп.

ДАВіО, ф. Д-230, оп. 1, спр. 85, арк. 17; ф. Р-2625, оп. 3, спр. 2, арк. 21 зв.; ф. Р-254, 
оп. 1, спр. 673, арк. 7; спр. 313, арк. 23; ф. Р-847, оп. 1, спр. 313, арк. 23; ф. Р-254, оп. 1, 
спр. 64, арк. 552–552 зв.; ф. Р-992, оп. 1, спр. 45, арк. 47; ф. Р-925, оп. 2, спр. 206, 
арк. 93; ф. Р-925, оп. 2, спр. 206, арк. 93, 99–100; спр. 499, арк. 204; ф. П-1, оп. 1, 
спр. 1087, арк. 35, 37; ф. Р-925, оп. 1, спр. 124, арк. 170, 171, 190; ф. Р-847, оп. 1, спр. 72, 
арк. 47; ф. Р-595, оп. 1, спр. 200, арк. 67; ф. Р-4971, оп. 1, спр. 10, арк. 46–47; ф. Р-151, 
оп. 1, спр. 149, арк. 286–287; ф. Р-522, оп. 1, спр. 392, арк. 4; ф. Р-522, оп. 1, спр. 392, 
арк. 4; ф. Р-2700, оп. 1, спр. 57, арк. 99; ф. П-87, оп. 3, спр. 1, арк. 32–33; ф. Р-151, оп. 9, 



28

ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІННИЦЯ

спр. 15, арк. 2, 29; спр. 61, арк. 8; ф. Р-2700, оп. 5, спр. 77, арк. 61; ф. Р-2700, оп. 6, 
спр. 231, арк. 198; ф. Р-151, оп. 9, спр. 340, арк. 121, 125–126; ф. Р-4971, оп. 1, спр. 10, 
арк. 18–22; арк. 196; ф. Р-151, оп. 9, спр. 619, арк. 44; ф. Р-4971, оп. 8, спр. 40, арк. 39; 
ф. Д-230, оп. 1, спр. 873. — 496 арк; ф. Д-281, оп. 1, спр. 17, 28 арк.; ф. Д-230, оп. 2, 
спр. 10, арк. 2–5.

Журналы заседаний Распорядительного комитета Киевского отдела Импе-
раторского Русского военно-исторического общества. № 19. 26 апреля 1910 г. // 
Воен.-ист. вестн. — 1910. — № 7–8. — С. 8.

Логінов, О.В. Вінниця у 1917 році. Революція у провінційному місті / О.В. Ло-
гінов, Л.І. Семенко ; Вінниц. обл. краєзнав. музей. — 2-е вид., випр. — Вінниця, 
2011. — С. 194.

Нора, П. Теперішнє, нація, пам’ять / П. Нора ; пер. з фр. А. Рєпа. — Київ : Кліо, 
2014. — 272 с.

Павлушков, Н. Винница: ист. очерк / Н. Павлушков // Вся Винница : литер.-
худ. календарь : справ. и адрес. кн. / С. Рехлис, Н. Павлушков. — Киев, 1910. — 
С. 6–18. 

Постановления Совета Киевского общества охраны памятников старины 
и искусства: Заседание 20 октября 1910 г. // Воен.-ист. вестн. — 1910. — № 11–12. — 
С. 9–11.

Теоретичні та науково-методичні засади підготовки статей про пам’ятки 
історії до «Зводу пам’яток історії та культури України» / автори й упоряд. Гаври-
люк Л.О., Горбик В.О. (кер.), Денисенко Г.Г. та ін. — Київ : Ін-т історії України НАН 
України, 2011. — 272 с.

Федорова, Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у Наддніпрян-
ській Україні. 1870–1910-ті рр. / Л.Д. Федорова. — Київ : Ін-т історії України НАН 
України, 2013. — 373 с.



29

МІСТО ВІННИЦЯ: 
МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА

Місто Вінниця вперше згадується у джерелах, датованих 14 ст. Воно знахо-
дилося на сході Поділля — iсторико-етнографiчного та економічного регіону 
України, в початку серединної течії р. Південний Буг (до початку 20 ст. — р. Бог), 
обабіч ріки. 

За існуючою історіографічною традицією, схваленою ЮНЕСКО, датою засну-
вання міста прийнято вважати першу виявлену писемну згадку. Для Вінниці та-
кою є свідчення так званої «Повісті про Поділля» русько-литовських літописів, 
по в’я за ні з битвою литовсько-руських військ з татарами на Синій Воді у 1362 р. 
Після чого відбулося «умурування» низки подільських населених пунктів, серед 
яких була і Вінниця. Відтак датою заснування міста прийнято вважати 1363 р., 
хоча дослідники визнають, що сталі поселення існували тут з давніх часів. 

Після Синьоводської битви 1362 р. і особливо після розміщення в поділь-
ських містах старостинської адміністрації Великим князем Литовським Вітов-
том, зокрема «у Брацлаві, Сокільці та Вінниці» (близько 1393 р.), Вінниця — дер-
жавне місто, центр староства, повіту та волості Великого князівства Литовсько-
го, Руського та Жомойтського (ВКЛ) i часів Речі Посполитої (з 1569 р.). З  15 ст. 
в структурі «города» виділяються власне «город» або «замок» і «мєсто» — тор-
го во-ремісницький осередок, аналог давньоруського посаду. Згодом Вінни-
ця — у 1598–1607 рр. і протягом 17–18 ст. — економічний та адміністративний 
центр Брацлавського воєводства. 

Зосередження у  Вінниці владних та релігійних представництв західної 
держави й  привнесення римо-католицької культури призвело до появи тут 
перших об’єк тів мурованого зодчества, але разом із тим — до національних та 
соціальних антагонізмів, відселення корінних осадників міста на хутори і фор-
мування двох різних за способом освоєння територій: Старого міста на лівому 
і Нового міста — на правому березі р. Бог.

Надання Вінниці права Магдебурзького (1640 р.) мало формальне юридич-
не значення і майже не вплинуло на формування забудови; в умовах законо-
давства Речі Посполитої цей процес відбивав прагнення давньої територіаль-
ної громади, самоврядування якої генетично походило від уряду отамана, пе-
рейменованого у часи Великого князівства Литовського на війта, цілком залеж-
ного від старостинської адміністрації державного міста (В. Отамановський).

У роки Визвольної вій ни 17 ст. Вінниця — центр Він ниць кої сотні Кальниць-
кого полку (з 1648 р.), ставка полковника Брацлавського і Він ниць кого (1651 р.) 
та центр полку (Кальницького або Він ниць кого, 1653–67 рр.) Української козаць-
кої держави; ставка наказного гетьмана Правобережної України (1690 р.). Про-
тягом 18 ст. Вінниця неодноразово була осередком повстань козацтва, гайда-
маків і об’єк том гайдамацьких рейдів, що залишався символом польської при-
сутності у краї.

Після приєднання краю до Російської імперії Вінниця з  1793 р.  — центр 
Брацлавського намісництва (до 1797 р.), повітове місто Подільської губернії 
(1796/97–1917 рр.), значний промисловий, освітній, медичний центр, залізнична 
станція; у роки революції та національно-визвольної боротьби Вінниця — пові-
тове та столичне місто Української Народної Республіки та Директорії (епізодично 
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© Царенко С.О., 2003–2005 Формування планувальної 
структури і становлення 
містобудівних форм 
середмістя Вінниці у ХІІІ  –
ХVІІІ ст. (план-схема)
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в  1918–20 рр.); окружне місто (1925–32 рр.) Української Соціалістичної Радян-
ської Республіки, місто обласного підпорядкування та обласний центр (з 1932 р.) 
Української РСР  — індустріальний, науково-освітній, агропромисловий регі-
ональний центр потенційної Він ниць кої містобудівної системи поряд із Київ-
ською, Львівською та Одеською системами розселення, центр зосередження 
декількох виробничих комплексів машинобудівної, хімічної, харчової промис-
ловості, залізнична пасажирська та вантажна станція, аеропорт; місто обласно-
го значення та обласний центр України (з 1991 р.).

Експлікація до плану-схеми 
«Формування планувальної структури 

і становлення містобудівних форм середмістя 
Вінниці у ХІІІ–XVIII ст.»

Містобудівні форми — об’єкти урбаністичної спадщини (за класифікацією С.О. Царенка):

 І  – староміська — давні замчища — «город» XIII / XIV–XX ст.;

ІІ  – новоміська — мисове ландшафтно-містобудівне утворення XIII ? / к. XVI–XX ст.

Об’єкти середмістя Вінниці XIII–XVIII століть:

1 – вірогідний  «город»  XIII ст.;  замок  (Костянтина Острозького), бл. 1512–1580 рр.;
 /   1   – знахідки XIII ст.,

2 – Св.-Миколаївська церква з дзвіницею, 1746 р.; експедиція 2005 р./

3 – Брацлавські ворота і виїзд на Царину (рілля і оборонний майдан), XVI ст.;

4 – Мури: єзуїтська місія і колегіум 1610–1773 / 1774 рр. (загальний проект 1632 р.,
    реалізовано зі змінами), домініканський монастир, з 1624 р., новобудова з 1758 р.;

5 – королівський замок XVII–XVIII ст.;

6 – Братський Св.-Вознесенський православний монастир і колегіум (1616–1639 рр., 
    до 1726 р.);

7 – Св.-Преображенський православний жіночий (Св.-Василіанський) монастир, з 1626 р.;

8 – братство Святих Козьми і Даміана, з 3 чв. XVIII  ст. (школа до 1778 р.);

9 – монастир капуцинів-францисканців, з 1745 р., новобудова 1748-1760 рр.;

10 – ринкова площа (XVII–XVIII ст.), гостиний двір — торгові ряди, магістрат (XVIII ст.);

11 – штетл, інші житлово-торгові будівлі єврейського містечка, з к. XVI ст.;

12 – Летичівська брама;

13 – Якушинецька брама;

14 – Завалля (старе);

15 – Велика вулиця (дорога на Літин, Летичів);

16 – Шляхетська вулиця;

17 – Довга вулиця;

18 – Красносельська вулиця (дорога на Черленків);

19 – палац російського генерал-губернатора, розпочатий 1793–1795 рр. 
    (не закінчений);

20 – міська канцелярія, розпочата XVIII ст. (не закінчена).
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Сьогодні Вінниця — урбаністичний комплекс об’єктів історії, архітектури та 
містобудування, археології, монументального та садово-паркового мистецтва 
на території площею 6868 га, велике місто — культурний, економічний, адмі-
ністративний центр Він ниць кої області.

Містобудівна спадщина 13–14 ст.
На території міста й найближчих околиць центральної частини Вінниці на-

явні архітектурно-археологічні свідчення містобудівної діяльності до періоду 
вогнепальної зброї.

Важливою пам’яткою давнього містобудування на терені Вінниці є ар хі тек-
тур но-археологічний об’єкт на південній околиці міста — Лучанське або Саба-
рівське городище, верхній культурний шар якого датований 10 ст. (Л. Виногрод-
ська). Вірогідно, розвиток Лучанського городища під майбутньою Вінницею пе-
рервався.

Краще збереженим зразком стародавньої дерев’яно-земляної фортифіка-
ції є укріплення в  гирлі р. Вишня (Вишенька, нині територія обласної психіат-
ричної лікарні ім. О. Ющенка). Характер виявлених тут залишків городень дав-
ньоруської конструкції свідчить про те, що у часи Великого князівства Литов-
ського цей південний форпост Вінниці лише поновлявся (висновки експедиції 
ІА НАНУ 2005 р., Л.І. Виногродська).

Археологічними дослідженнями виявлено певні ознаки міської забудо-
ви й поселенської структури давньоруського часу з 13 ст., зокрема, біля гирла 
р. Вє нi ци-Він нич ки та на Замковій горі — в середмісті Вінниці. Сліди глиняно-
кар кас них «мазанок», щільно поставлених у  «посадській» частині Замкової 
гори, датовано рубежем 13–14 ст. — першою половиною 14 ст.; серед уламків 
кераміки ідентифіковано зразки від початку 13 ст. до середини 14 ст. Протягом 

Старе місто. Замкова гора, поч. 20 ст.
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вказаного періоду житла на Замковій горі неодноразово потерпали від пожеж, 
але відбудовники на згарищі вимащували новий шар глиняної підлоги. Нині від 
мешканців Староміського району відомо, що на замчищі ще у 20 ст. знаходили 
«татарські монети», нині недоступні для наукового вивчення, але комплекс ві-
домостей та знахідок однозначно вказує на розташування «града» на сусідній 
із житловою територією скельній частині гори (знищеній каменярнею на рубе-
жі 19–20 ст.). Скеля відома як осередок вінницького замку початку 16 ст. — так 
званого «другого замку» міста Вінниці, очевидно, відтвореного на давньорусь-
кому замчищі, оскільки поселення навколо Замкової гори існувало безперерв-
но протягом 13–16 ст. 

Свідченням відображення у  містобудівній структурі Вінниці феодальних 
відносин західного зразка є поява у «городі» замків — саме під такою назвою 
у свідомості населення постають укріплення, зведені на території Вінниці у часи 
Великого князівства Литовського. Є характерним, що технології та принципи 
оборонного будівництва залишалися давньоруськими. Розміщення замчища 
Великого князівства Литовського не на «основній» давньоруській ділянці, а біля 
гирла р. Вє нi ци-Віннички (за описом Вінниці у Люстрації Київської землі 1471 р.) 
може свідчити, крім поліцентричної структури давньої Вінниці, про обрання 
литовською адміністрацією (за Вітовта близько 1393 р.) ділянки біля Віннички як 
альтернативної здобутому й спаленому «граду» на горі.

Містобудівна спадщина 15–16 ст.
В освоєнні теренів Вінниці 15 ст. визначальними постають такі тенденції: 

продовження застосування принципів давньоруського дерев’яного зодчества, 
з їх адаптацією до умов та вимог вогнепального бою; відмова від тривких капі-
тальних, вартісних споруд, хіба крім замкових, оскільки будівлі гинули від та-
тарських наскоків, i поліпшення периферійної поліцентричної структури осе-
редку з місцевими осадами, схованими в глибині протомiської тканини, пода-
лі від шляхів; згодом, через подальшу феодалізацію й розподіл праці, розвиток 
міських функцій, боротьбу міщан за самоврядування та усіх станів — за майнові 
інтереси, — тенденція до посилення та ускладнення традиційних фортифікацій.

Остання тенденція домінувала в діяльності волинського воєводи, брацлав-
ського i вінницького старости 1491–1517 рр. князя Костянтина Iвановича Ост-
розького, який близько 1512 р. спорудив новий замок на скелі, нижче за течією 
Богу, тим самим відтворюючи один із давньоруських осередків давньої Вінниці.

На рубежі 15–16 ст. фортифікаційна та містобудівна діяльність в  головних 
центрах Поділля, які 13–14 ст. позначали терміном «город» або «град» (укріпле-
не поселення), набуває структурно нових відмінностей: як частини міста згаду-
ються «город» чи «замок» та «мєсто». Останнє є зосередженням тих функцій, що 
свідчили про відродження економічного значення осередків i за часів Велико-
го князівства Литовського відрізняли міста від інших центрів, — торгово-ре мiс-
ниць ких привілеїв через урядове надання, перш за все, прав утримувати корч-
ми та проводити ярмарки. 1471 р. у Вiнницi «корчом 15 на месте»; 1552 р. у місті 
налічувалось близько 400 будинків та дворів, а також понад 60 позаміських са-
диб, працювали 2 водяні млини та 42 корчми.

Будівельні особливості замку та міста Вінниці періоду Великого князівства 
Литовського, їх планувальна структура в  основному повторювали відповідні 
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риси давньоруських градів із посадами. За люстраціями вінницького замку 1545 
та 1552 рр., враховуючи наявне дотепер розпланування Старого міста, свідчен-
ня старожилів та назви місцин, у загальних рисах Вінниця 16 ст. — вже не «город 
у Вєнiци» (1471 р.), але «замок Веница над рекою Богом, на каменной горе, долей 
нижели от сорока лет роблен, а сего году (1552 р. — автор) в осени подкреп-
лен, за старыми стенами обведено плотом лозовым и дубовым колием. Меж-
ду плоту того и стены толсто, на локоть, насыпано землею и облеплено плот 
з надворна глиною… Городен 30, веж 5, побочное стрельбы з веж тых нет жод-
ное, и окна тесны… У воротах перед вежею почата знову башта с протеса ду-
бового…». В замку, що займав ділянку 51,2×43,2 м, були також 20 міщанських та 
зем’янських льохів, церква, світлиця, гридня (мабуть, гарнізонна казарма; гри-
день — воїн з князівської варти), зем’янськi кліті, кухня, пивниця. Поза стінами 
замку (як подано в опису, посилено тарасованими — укріпленими де ре в’я но-
земляними конструкціями) розміщувались ще декілька допоміжних будівель — 
стайня, кухня, «чорна iзба». Вони перебували під захистом зовнішнього замко-
вого острогу — валу з огорожею, який тягнувся від нижніх воріт — на гать, що 
при млині на Богу, — до воріт верхніх. Ця горішня, або напольна, призамкова те-
риторія виходила на де ре в’я не «мєсто», розплановане за давньоруською тради-
цією, тобто — вулицями й садибами нещільно, залежно від рельєфу, з утворен-
ням обо в’яз ко вих «прозорiв», необхідних для оборони, огляду церков-домiнант 
(у Старій Вінниці храмів було 5) та пожежної безпеки. Зовні місто захищав ост-
рог, в якому були принаймні одні ворота — Брацлавськi, що виходили на обо-
ронний майдан — Царину (нині площа 8 Березня; судячи з назви, майдан безпо-
середньо межував із рiллею). Вулиця, що перетинала Старе місто від головних 
воріт Вiнницi до замку, ще 19 ст. — на початку 20 ст. називалася Староруською.

У люстрації 1552 р. привертає увагу запис, що засвідчує наявність позамісь-
ких садиб, зокрема, особливих «дворцiв», принаймні однієї осади — значного 
поліцентричного господарства (Кмитичiв). Вірогідно, це були давні родові маєт-
ності або служилі держання. Можливо, за наявності складної й великої госпо-
дарської зони навколо головних укріплень міста, наявності позаміських осад — 
порівняно багатих «дворцiв», останні разом із власними елементами укріплень 
мали входити до розгалуженої системи фортифікацій, підземних оборонних 
хідників та схованок, міських сторожових застав тощо. Мереживо доріг покри-
вало обидва береги Богу, поміж тих самих «дворцiв», «пасiк», менших віддале-
них осад (міські підземелля, колись довгі, фрагментами збереглись до остан-
нього часу). Сама структура розпланувань i зовнішні зв’яз ки Вінниці, тобто на-
прямки доріг та переправи через Бог в межах міських землеволодінь, свідчать 
про поліморфність, неодноманітність цих меж і про полiцентричнiсть містобу-
дівної форми того центру давньої системи розселення, що його в литовсько-
русь кій державі називали «город Вєнiца».

Отже, якщо власне місто — головне укріплення — являло структуру «го-
род»  — «мєсто», відносно компактну, то центр системи розселення в  межах 
безпосередніх прав i господарювання давньої громади, а також у межах обо-
ронного i планувального впливу «города» (крім мiжсельбищного), напевно, був 
складним ієрархічним утворенням.

У територіальному розвиткові та функціонуванні Вiнницi, як урбаністично-
го організму пізнього середньовіччя відігрівали свою роль різні осади та прос-



35

 Місто Вінниця: містобудування та архітектура

то ро во-планувальнi зв’яз ки, генетично по в’я за ні із землекористуванням древ-
ньої громади та необхідні для новоукрiпленого потатарського осередку. Не 
останню роль у формуванні Вінниці, як центру в системі розселення відіграли 
також приміські села, що були давніми осадами на шляхах, як-от Сабарiв — імо-
вірно, з 13 ст., який в литовські часи став господарським (наданим у держання) 
селом. При цьому замкові села, порівняно віддалені (Вє ня чич-Вонячин та ба-
гато інших), які брали участь в  укріпленні та обслуговуванні «города Вєнiци», 
безу мовно не відносились до найбільш освоєної території (протомiської ткани-
ни) осередку розселення, але вони входили до сфери його впливу як центру.

Широта теренів древньої Вінниці — поліцентричного осередку розселен-
ня  — уможливила подальше зростання й  удосконалення просторово-пла ну-
валь ної структури міста за Нового часу. Наведені вище елементи цієї структури 
віддзеркалювали давньоруську «відкриту» систему розпланування. Осади та 
зв’яз ки склали, відповідно, міську тканину та розпланувальний каркас вінниць-
кого осередку, який у цих загальних межах розбудовувався до 20 ст.

Архітектура та містобудування кінець 16 — 18 ст.
Поступові успіхи протистояння українського пограниччя загрозам Крим-

ського ханства, економічне зростання українських міщанських громад, поглиб-
лення впливу на Україну союзницької Великого князівства Литовського королів-
ської Польщі, — цими полiтико-економiчними умовами було позначено приєд-
нання Східного Поділля до новоутвореної держави Речі Посполитої (з 1569 р.). 
Це неоднозначно вплинуло на розвиток старих центрів краю.

Події середини — останньої чверті 16 ст. хронологічно співпали з розпов-
сюдженням у Східній Європі нових засад містобудування та засобів фортифіка-
ції — відповідно, щільної міської забудови за «німецькими» принципами i рене-
сансної бастiонно-ескарпової системи. На Брацлавщині підґрунтя для цих міс-
тобудівних новацій було хитким. З одного боку, Брацлавське воєводство було 
помітно краще заселеним від Подільського, і підвищення обороноздатності По-
бозький край потребував: замок Вінниця на Староміській горі під час чергово-
го татарського нападу 1580 р. згорів. Однак, з огляду на економічні можливості 
й містобудівні структури багатьох українських центрів, вони не відповідали ви-
могам містобудівної політики західноєвропейського зразка, як менш урбанізо-
вані (зокрема, з меншою відокремленістю від сільського господарства) та кон-
сервативні за розплануванням і засобами освоєння території. Носіями західно-
європейської урбанізації були інші, прийшлі люди, етно-конфесiйнi групи, дер-
жавці, що являли рух або іммігрантів, або колонізаторів; їхні навички розпла-
нування поселень (як правило, компактного) відрізнялись від надбань Побож-
жя, як-от територіальна структура й забудова «города Вєнiци». Будівельні тех-
нології західних європейців спиралися на муровані конструкції, що також не 
були традиційними для багатого на деревину Побожжя. Крім того, за тих ча-
сів основним фактором нового містоутворення в  Україні все-таки залишався 
оборонний, а в старих центрах чинники функціональні та демографічні тільки 
набували значення містоутворюючих. Тому Люблінська унія, створення напе-
редодні Брацлавського воєводства у складі Брацлавського та Він ниць кого по-
вітів (1565 р.) i, після повстань у  Брацлаві, перенесення воєводських установ 
до Він ни ці (1598 р.) були для міста, фактично, подіями Нового часу. Відбулось 
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зіт к нення й протиставлення західної та східної традицій державотворчих, на ціо-
наль но-культурних i, не останньою чергою, містобудівних.

Додатковим підґрунтям протиставленню i його зразком слугувало запро-
вадження магдебурзького права. Уряд залишав Вінницю «неупривiлейованим» 
містом, поки була потреба тримати міщан під юрисдикцією старости для їх залу-
чення до виконання багатьох повинностей та податків. Прихід польської влади, 
польських старост та заселення шляхти спочатку в лівобережній осаді Крутнів, 
а потім на правому березі — в Новому місті (з кінця 16 ст.) співпали з відносним 
послабленням татарської загрози i, одночасно, з наступом законодавства Речі 
Посполитої на давні права українських міщан у землекористуванні. Де-юре во-
лосними землями в Короні могла володіти лише шляхта. Міщани «магдебургiй» 
як стан звільнялися з-під державної юрисдикції, але фактично (пізніше — й фор-
мально) мешканцями міст могли бути лише римо-католики. Ситуація у Він ни ці 
не була винятком серед українських міст Речі Посполитої, більшість корінного 
міщанства яких мешкала поза міськими стінами. Поразка руської традиції міс-
тобудівної діяльності та господарювання в  центрах розселення була обумов-
лена, таким чином, усім комплексом умов та суспiльно-полiтичних відносин, 
в яких опинилися українці Східного Поділля після Люблінської унії. Цьому та-
кож передувало із середини 16 ст. порушення цілості громади Вінниці, що роз-
кололася на міщан замкової та міської юрисдикції, а також підкорення усієї гро-
мади та війтів старостинському урядові в 60-тi рр.

У 16 — на початку 17 ст. уряд Речі Посполитої був занепокоєний, з одно-
го боку, демографічним вибухом i наявністю «зайвих людей» у шляхетському 
стані, а з  іншого — актуальністю мілітаризації прикордонних українських зе-
мель, що потребувало фортифікаційної діяльності. I якщо в  новозаснованих 
містах та містечках це впроваджувалось шляхом суто колонізаційним, то в та-
ких центрах, як Вінниця, потребувались неординарні заходи щодо втілення за-
сад польської науки про «направу» Речі Посполитої. Серед інших східних міст 
Він ни ця опинилась в колі привнесення нових принципів розселення, освоєн-
ня територій та оборонної діяльності, напрацьованих А. Моджевським, Ш. Ста-
ровольським, К. Опалiнськi, Г. де Бопланом та іншими урбаністами Польщі. Зва-
жаючи на згадування про костьол в сеймовій постанові 1601 р. щодо Він ни ці, 
де дозволялося з’їз ди шляхти провадити в місті, а сеймики в костьолі, — мож-
на вважати, що для розбудови правобережного Нового міста доклали зусиль 
ста рос ти-поляки  — Юрій Струсь (1579–1604 рр.) та Ва лен та-Олександр Кали-
новський (1604–13 рр.).

Останній після 1604 р. розбудовує новий замок на штучному острові Кемпа, 
а близько 1610–11 рр. сприяє єзуїтському «мiсiйному домові», який згодом пе-
ретворився на колегіум. Разом із спорудами монастиря домініканців (закладе-
ні близько 1624 р.) єзуїтський заклад став головною новоміською фортифікаці-
єю. Цей комплекс був першим мурованим архітектурним витвором Вiнницi, що 
дістав красномовну назву «Мури» i зберігся, за суттєвих втрат, до нашого часу. 
Єзуїтський колегіум (сучасна облікова назва па м’ят ки-ком плек су — «єзуїтський 
монастир» не є точною) являє зразок архітектури пізнього ренесансу класицис-
тичного спрямування. Західний портал колегіуму, що на сучасній площі Тараса 
Шевченка, стилістично є витвором цієї ж епохи, в якому відбилися також i риси 
раннього або «єзуїтського» бароко.
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Орда Н. Поєзуїтські мури. Гравюра. 1870-ті рр.

Розпланування та забудова Нового міста, як i загалом територіальний 
розвиток Вінниці часів Речі Посполитої, віддзеркалювали парадоксальність 
тогочасного містобудівного процесу, в якому кожен із суб’єктів діяльності ви-
рішував власні завдання, спрямовані на задоволення доволі автономних по-
треб. У Новому місті утворилися окремі планувальні одиниці, структуровані 
напрямами давніх доріг на захід, південний та північний захід i об’єднані біль-
ше долею, ніж єдністю задуму: єзуїтський колегіум із прямокутним периме-
тром фортифікацій, самостійно запроектованих 1632 р. i навіть проектно — із 
західною вулицею від домініканців, пізніше приєднаних до єзуїтських мурів 
вже ситуативно; штетл  — єврейське містечко з  ринковою площею, навколо 
якої купчилися ряди нетривких торгових будівель, що лише нагадували пла-
нувальні принципи забудови західних центрів; доми й садиби шляхти. За ре-
єстром 1604 р., в  Новому місті було 66 єврейських домів та 35 домів шлях-
ти, а більшість решти міських будівель (661 дім), вірогідно, перебувала в Ста-
рому місті, оскільки просторові можливості правобережного мису, від мос-
ту до тогочасного валу, були значно менші такої кількості садиб. Навіть при-
вілей 1640 р. містить дані щодо напівсільського характеру міщанських госпо-
дарств Вiнницi. Житла міщан-ремісників, які займалися також садівництвом, 
скотарством i навіть хліборобством, являли собою садиби, тобто були струк-
турно близькі до садиб давньоруських поселень. I в новій Вiнницi не склались 
ні щільна забудова, ні бастіонна система, принаймні система регулярна: в Но-
вому місті або на близькому правобережжі були i «дворці», i придорожні корч-
ми, з’явилися садиби переселенців із Старого міста, а також перенесені звідти 
церкви. Зразковій регулярності Нового міста (якої вірогідно й не домагалися) 
не сприяли складний ландшафт, давні дороги та об’єкти, не останньою чер-
гою — виникнення в межах правобережного осередку монастирських «юри-
дик», як i заходи коронної громади з  розміщення й  тут, хоча б на околицях 
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укріпленого мису, своїх закладів (1616 р. — православний чоловічий, 1626 р. — 
православний жіночий монастирі. Не сприяла регулярності та послідовності 
містобудування й діяльність шляхти, яка переслідувала цілі виключно стано-
ві: збудувала на Шляхетській вулиці судовий дім для земських судів та мурова-
ний склеп у замку для зберігання земських, тобто власних шляхетських, актів 
(1631 р.). Взагалі, перенесення воєводської столиці з Брацлава до Вiнницi мало 
для шляхти не лише значення убезпечення, але головним чином — економіч-
ний сенс. Торгові шляхи широтного напряму пересунулися з брацлавського 
пограниччя на північ, до Вiнницi; вінницька міська громада (українська) става-
ла дедалі заможнішою; імпортна та експортна торгівля, митні, позикові та інші 
фіскальні заходи й фінансові послуги зосереджувались у руках представників 
єврейської громади, близької до західного панства.

Через драматичну національно-релігійну боротьбу й  зіткнення тради-
цій, що співпало з  дедалі глибшим відокремленням ремесла від ріллі, міста 
від волості й  супроводжувалось полонізацією української еліти, переходом 
корінних осадників на хутори, — через ці явища центральне «саме місто» за-
лишалося зосередженням містобудівної діяльності. При цьому давньоруська 
традиція створення відкритих просторів та домінант-орієнтирів (Старе місто) 
поступилася непослідовній та незавершеній, як для Вінниці, планувально-
замкненій та лінійно-орієнтованій системі забудови (ринковий майдан із міс-
течком — єврейським «штетлом» та головні вулиці Нового міста).

Схема Вінниці на «Спеціальній карті України» Г. де Боплана (1650 р.) за-
свідчує відсутність нових укріплень Старого міста i можливі масштабні захо-
ди в місті Новому: власне оборонні заходи щодо створення трикутної в плані 
фортеці з трикутною ж площею біля Мурів, — фортеця могла мати три захід-
ні бастіони та три брами, а також південно-східну систему укріплень, до яких 
мали б увійти єзуїтські; гідротехнічні заходи, що планувалися для розширен-
ня річища Богу та підвищення рівня води навколо Кемпи. Але цей замок, як 
би не було, не став головною міською фортифікацією — такого значення на-
були Мури. Експлуатація острівного замку потребувала уваги до регулюван-
ня рівня води за допомогою великої греблі, i можливо, початкові рішення не 
було змоги підтримати або навіть повноцінно реалізувати. Крім того, Мури 
цілком забезпечували оборонні та інші потреби новоміської спільноти — фак-
тично, невеликої колонії. Незважаючи на статус «при королівському дворі», 
з різними приміщеннями — службовими, вартовими, також скарбницею, архі-
вом, в’язницею, — замок на острові не відігравав суттєвої ролі в обороні міс-
та. Це засвідчили події березня 1651 р. Оборона Вiнницi під проводом I. Богу-
на, загалом Визвольна вій на українського народу, що за всіма ознаками була 
Національною революцією, поставили під сумнів не лише непослідовні місто-
будівні заходи в дусі західної традиції, але взагалі — доцільність політики на-
ступу на традицію східну. Новоміська забудова втратила життєдіяльні функції 
відразу після втечі польської шляхти, єврейської громади та католицьких ор-
денів із повсталого міста (липень 1648 р.). Економіка Він ни ці, що першої поло-
вини 17 ст. стала залежна від фільварків та привнесеної грошової маси, зане-
пала на ціле століття з їх втратою внаслідок вій ни та турецької окупації (епізо-
дично протягом 1672–99 рр.).
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Майже три чверті наступного 18 ст. вінницька міщанська громада існувала 
на рівні сільської — залежної від старости й сваволі реставрованого правління. 
У парцеляції (розподілі на ділянки) Нового міста відбилось властиве польсько-
му містобудуванню кінця 16 — першої половини 18 ст. визначення ділянок під 
городи поряд із будівлями. Тому в правобережній Вінниці, особливо після Руї-
ни, виникли перш за все поліфункціональні садиби, що загалом сприяло адап-
тації українців та полонізованих мешканців у цьому середовищі. Але кількісна 
перевага невеликих садиб над суто міською забудовою, а також розростання 
єврейського містечка призвели до помітної невпорядкованості Нового міста. 
Міською вулицею, навіть не сформованою, в ньому була лише центральна Ве-
лика вулиця, що сполучалася із Він ниць ким гостинцем або Лiтинським шляхом 
(із появою на околиці капуцинського кляштору 1745 р. — Капуцинська вулиця, 
нині східна дільниця вул. Соборна, включно з її старим напрямком до колиш-
нього мосту на острів).

У Новому місті протягом 17–18 ст. закріпились усталені параметри та осно-
ва подальшого розвитку вінницької правобережної містобудівної форми, що є 
об’єк тив но складеною ландшафтною, функціонально-розпланувальною та об’єм-
но-просторовою структурою освоєної території. Для Нового міста ця структура 
виявилась лінійно-орієнтованим, композиційно пов’язаним із вододілом (цент-
ральна вулиця) та набережними схилами ландшафтно-містобудівним утворен-
ням, характерним для мисових міських територій Правобережної України. За 

Капуцинський кляштор, поч. 20 ст.
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ревізією 1764 р. у Старому місті налічувалось 162 будинки (християнських госпо-
дарств 75, єврейських садиб 87), в Новому — 123 (з них лише 16 християнських, 
36 дворів шляхти), також зафіксовано 24 господарства на передмісті Садки.

Староміська містобудівна форма все ще залишалась непереборним яви-
щем місцевої традиції, генетично пов’язаної з освоєнням складних різноманіт-
них ландшафтів у довогнепальнi часи, коли за давньоруським звичаєм пере-
вагу надавали відкритим просторам та об’ємним домінантам-орієнтирам. По-
при неувагу офіційної влади Речі Посполитої до розвитку українських осеред-
ків та запізнілі спроби відновлення прав місцевої шляхти, народна творчість 
із властивою їй культурою запозичень продемонструвала здатність до видат-
ного зодчества. В Старому місті справжніми витворами стали дерев’яні хра-
ми  — хуторянська Свято-Георгіївська церква 1726 р. з  рисами стародавньої 
архітектури (не збереглась) та барокова Свято-Миколаївська церква з дзвіни-
цею 1746 р., нині комплекс пам’яток архітектури та містобудування національ-
ного значення. В  цих спорудах відобразились традиційні для Поділ ля засоби 
об’ємно-прос то ро во го рішення храму — тризрубного триверхого — та засоби 
декорування де ре в’я них конструкцій. Новоміські об’єк ти цього періоду, що збе-
реглись донині i також охороняються на національному рівні, являли витвори 
високого бароко (костьол та келії домініканського монастиря — 1758–60 рр., 
нині Свято-Пре об ра женсь кий собор) i суворої ранньокласичної, так званої 
«капуцинської» архітектури (костьол та келії капуцинів-фран цис кан ців  — 
1748–60 рр.). Збережена дотепер наріжна башта домініканських мурів несе 
риси архітектури бароко, відмінні від суворішої архітектури єзуїтських башт. 
Єзуїтські укріплення не збереглись, тому залишки домініканської частини 
Мурів — єдині зразки вінницьких фортифікацій, що існують у середовищі істо-
ричного міста.

В умовах занепаду Речі Посполитої надана Вінниці 1790 р. чергова «ав-
тономія» на засадах магдебурзького права не могла сприяти об’єднанню те-
риторій та розвиткові планувальної структури й інфраструктури міста. Уряд 
де-юре визначив три нерівноправні групи населення в межах міста, з розпо-
ділом території за етно-конфесійними ознаками та різними засобами освоєн-
ня: основна група міщан одержала магдебургію, євреї були в цьому обмежені 
та відокремлені межами гетто (містечка), а мешканці слобод (піддані) опини-
лись на праві панщинному й надовго вибули з містобудівної діяльності. З 1790 
по 1861 рр унікальним феодальним анахронізмом залишався Тяжилів — село, 
володарем якого була вінницька міщанська громада.

Засоби класицизму, що почали розповсюджуватись в  Польщі другої по-
ловині 18 ст., на той час не знайшли відображення в  архітектурі державних 
міст  — центрів Брацлавського воєводства. Яскравим підтвердженням по-
літичного протиставлення магнатського впливу розвиткові міст було засто-
сування засобів нової класицистичної архітектури в  забудові маєтків, як-от 
П’ятничанського. До спорудження або завершення суворого класичного пала-
цу Ґрохольських із регулярним парком у приміських вінницьких П’ятничанах 
(1752–81 рр.) був причетний, вірогідно, Доменiко Мерлiнi, архітектор Речі Пос-
политої (з 1773 р.). На думку О. Бирулi, другої половини 18 ст. перші муровані 
будинки у стилі класицизму з’я ви ли ся також i в місті, але тільки на панських 
садибах, i тоді таких будівель у Вінниці було всього декілька.
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Зародкові планування структури ланів i забудови слобод лівобережжя 
Він ни ці, відносно регулярні, передували подальшому розплануванню він-
ницького Замостя — вже другої половині 19 та на початку 20 ст., майбутнього 
Замостянського району міста.

Архітектура та містобудування кінця 18 — початку 20 ст. Спадщина 
класичної доби зодчества (класицизм, романтизм-історизм, модерн)
Приєднання краю до Російської імперії (1793 р.) співпало з  перемогою 

в Центральній Європі та Росії стильових засобів класицизму (так само, як роз-
повсюдження на Східне Поділля влади Корони Польської співпало з доміну-
ванням в Європі високого ренесансу й бароко). На цей час, як свідчить опис 
до плану Він ни ці 1795 р., місто «простирается на две, шириной на полторы, 
окружностью на пять верст, разделяется на две части — старый и новый го-
род. Жителей в  нем обоего пола до 3242. В  городе 896 строений, в  т. ч. ка-
менных 8. Первое строение суть в бывшем иезуитском монастыре, в котором 
находится кафедральный костел, гимназия и флигели для жилища учителей. 

Вінниця. План. 1795 р.
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Второе — в доминиканском кляшторе… Третье — в капуцинском кляшторе… 
и при оном сад, обнесен каменною оградою. Церквей гре ко-униатских дере-
вянных три, еврейских синагог две. Река Бог течением своим разделяет новый 
город от старого, чрез реку сделана плотина, на которой мельниц мучных три, 
четвертая… медная молотовая машина (гамарня — автор). В реку близ горо-
да впадает малая река Винница, на коей также находится семь мучных мель-
ниц. В  окружности земля, надлежащая к городу, простирается по длине по 
реке Виннице до 14, а по ширине — до 13 верст».

Вінниця на рубежі 18–19 ст. була значним містом Правобережної України, 
в якому початково розмістили Брацлавське намісництво (до 1797 р., хоча від-
повідні адміністративні будівлі були лише розпочаті). В етнокультурному пла-
ні Він ни ця не відрізнялась від більшості міст i містечок Поділля, де наприкінці 
18 ст. 79 % населення складали корінні національності (до таких зараховува-
ли українців i молдаван); при цьому саме Вінниця залишалась одним з поль-
ських осередків, а також одним з традиційних міст розселення євреїв, стосов-
но яких царський уряд з 1796 р. встановив «смугу осідлості» (в основному, на 
Правобережній Україні). Разом із жорсткою політикою царату щодо стриму-
вання польського культурного впливу, інші політичні заходи все-таки сприя-
ли консолідації як громадських, так i містобудівних зусиль міста: шляхом за-
провадження «Городового положения» з  формально рівними правами усіх 
мешканців — власників нерухомості, членів цехів i гільдій незалежно від на-
ціональності та віросповідання (1797 р.; в новій редакції «Городовое положе-
ние» — 1880 р.); шляхом уніфікації адмінустрою — статусу міста як повітового 
(з 1795 р.), у складі новоутвореної Подільської губернії (1796 р.).

Поштовхом до впорядкування забудови за принципами класицизму та 
початком управління містобудівним розвитком Вінниці варто вважати пер-
ший генеральний план нашого міста, розроблення якого датовано 1825–
39 рр. Явний механіцизм регулярного розпланування, розповсюдженого цим 
генпланом на ціле середмістя із пагористим Старим містом включно, не зава-
див реалізації впорядкування вулично-дорожньої мережі там, де ці рішення 
виявились придатними — особливо на новоміській території, де почали фор-
муватися сучасні вулиці. Важливим досягненням було також загальне плану-
вальне поєднання міста, до цілісного формування якого вперше застосували 
управлінські важелі. 1852 р. у Вінниці працює 15 цегелень, але на 10-тисячне 
місто із 1427 будинків — лише 23 ка м’я них, i це при тому, що рахувалося 136 
крамниць.

Примітним на той час явищем поєднання соціально-економічного ана хро-
нізму з  вишуканістю нової архітектури стала П’ят ни чан сь ка садиба Ґрохоль-
ських. Близько 1831 р. в цьому помісті паркобудівничим Дiонiсiєм Мак-Клером 
був закладений новий, пейзажний або «англійський», парк, а також дещо ре-
конструйовано припалацову частину регулярного парку (нині комплекс «Са-
диба у П’ят ни ча нах» охороняється серед па м’я ток України національного зна-
чення). Романтичні засоби декоративного садівництва й  архітектури палаців 
ставали популярні серед старої аристократії, віддзеркалюючи своєрідний де-
каданс у панівних колах, що належали до загиблої Речі Посполитої та розпоча-
ли службу царатові. Але в архітектурі міст царської провінції романтизм дов-
го не знаходив культурного й  економічного підґрунтя. З  іншого боку, імпер-
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ське законодавство та поліційні порядки несли й  позитивні, свого роду циві-
лізаторські чинники розвитку: публікація в середині 19 ст. Будівельного Стату-
ту й  втілення нових норм сприяли початкові перетворення містечкової забу-
дови в  периметральну квартальну. Ця еволюція об’ємно-просторової струк-
тури забудови з її ущільненням яскраво позначилась на формуванні головної 
вулиці правобережної Він ни ці (Великої або Поштової, нині вул. Соборна) та при-
леглих кварталів. Розпочалась поступова заміна фронтально вузьких та глибо-
ких житлово-торгових будівель, дерев’яних та погано розпланованих, на цег-
ляні або з цегляними фасадами, помітно ширшими й вищими за поверховістю.

Якісно новими факторами містоутворення, формування міського середо-
вища постали політичні та соціально-економічні події 60-х  — 70-х рр. 19 ст. 
Скасування кріпосного права (1861 р.), активізація харчової та переробної 
галузі (1863 р.  — заснування Він ниць ко го пивоварного заводу, в  подальшо-
му — будівництво миловарень, свічно-сального заводу, тютюнової фабрики, 
горілчаного заводу та інших), закінчення Києво — Балтської (1871 р.) та Козя-
тинсько — Здолбунівської (1873 р.) залізниць, реформа самоврядування та за-
снування Він ниць кої міської думи — ці та інші чинники призвели до позитив-
них зрушень в економіці та, як наслідок, поліпшення ситуації в сфері будівни-
цтва та архітектури міста. У 1875–80 рр. за проектами молодшого архітектора 
Подільського губернського відділення К.О. Введенського у Він ни ці було зве-
дено мурований гостиний двір, дерев’яний міст з греблями, шосе до залізни-
ці — планувальну основу сучасного просп. Коцюбинського. Будується чавуно-
ливарний завод «Молот» (1880 р., у 20 ст. — Він ниць кий завод тракторних агре-
гатів). 1882 р. в місті з населенням 19 тис. мешканців було 1629 житлових буді-
вель, з них 99 кам’яних.

Орда Н. Садиба у П’ятничанах, 1880-ті рр.
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Архітектуру міста 80–90-х рр. 19 ст. характеризує широка палітра будівель-
них засобів та стилізацій, притаманних класичному зодчеству. Протягом 19 ст. 
i особливо в  90-тi рр. активізується видобуток будівельного граніту в  колиш-
ніх середньовічних замчищах, перетворених спритними підприємцями на ка-
менярні, — це доповнило вінницький ринок будматеріалів та виробів, на яко-
му вже традиційними стали місцева цегла та черепиця. Тому поряд із ордерни-
ми композиціями та тинькувальним декором у Вінниці розповсюджується так 
званий «цегляний стиль», що поєднував пластичні досягнення популярних сти-
лізацій.

Саме із застосуванням художньої виразності цегляних мурувань у  1881–
85 рр. у  приміській садибі Вишня (нині в  міському мікрорайоні Пирогово) бу-
дується винятковий за культурним значенням та функцією об’єкт — комплекс 
церк ви-усипальниці М.I. Пирогова, в храмовій крипті якого було встановлено 
саркофаг з набальзамованим тілом великого вченого-хірурга. Комплекс, що те-
пер є частиною Національного музею-садиби, проектував академік архітектор 
В.I. Сичугов. У 1885–90 рр. на землях військового відомства (тепер в межах За-
мостянського району міста) також у «цегляному стилі», з використанням істо-
ричних елементів та архітектоніки неоренесансу, архітектор К.К. Пруссак бу-
дує казарми 47-го піхотного полку та двох артилерійських парків; за проектом 
М.Д. Зайцева в тому ж стилі будуються казарми артилерійської бригади (1889–
91 рр.).

В центральній частині міста цегляні будинки з фасадними композиціями ви-
никають на Поштовій вулиці та в прилеглих кварталах у 1890-тi рр. Згодом «об-
личчя» головної вулиці формували, в  основному, фасади або тиньковані, або 
в новій силікатній цеглі, яку почали виготовляти та завозити з кінця століття. 
Офіційним стилем вважався «верноподданнический» неоросійський, в  якому 
домінували форми давньоруської та візантійської архітектури. Своєрідними 
вінницькими символами останнього десятиліття 19 ст. стали будівля Реального 
училища (закінчено 1891 р., архітектор М.I. Чекмарьов) та видатний комплекс 
Округової психіатричної лікарні на 1000 місць (закінчено 1897 р., архітектор 
Д.К. Пруссак).

Військові казарми. 1880-ті рр.



45

 Місто Вінниця: містобудування та архітектура

Попри зростання можливостей економіки та явний попит, у Вінниці на ру-
бежі 19–20 ст. ще не розпочинались заходи з благоустрою, інженерного забез-
печення та послідовної капітальної забудови території. Повітовий центр являв 
занедбане містечко з поодинокими явищами мурованих будов, відносно ком-
фортабельних, що з’явились замість містечкових, головним чином, на централь-
ній Поштовій вулиці. Одними з небагатьох рішень загальноміського значення, 
реалізованих на той час згідно з генпланом міста, були часткове розпланування 
Замостя та будівництво дерев’яного мосту. Розгортання містобудівних заходів 
розпочалось лише після зміни поколінь в місцевій владі. В березні 1899 р. Він-
ниць ким міським головою обрали Миколу Васильовича Оводова, «титулярного 
советника со старшинством», випускника медичного факультету Московського 
університету з  досвідом роботи міського лікаря Вiнницi. Новообраний голова 

Будинок реального училища. 1891 р.
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в червні 1900 р. запросив на посаду міського архітектора (початково як експер-
та за сумісництвом) цивільного інженера Григорія Григоровича Артинова  — 
молодого, але вже досвідченого службовця Головної казарменої та будівель-
ної комісії Генерального штабу імперії. Діяльність Г. Артинова, що розпочалася 
з проектування та будівництва Він ниць кої жіночої гімназії (1900 р.), визначила 
формування міста засобами архітектури модерну. Темпи та обсяги будівниц тва, 

Кумбари. 1910-і рр.

Оперний театр. 1910 р.
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порівняно з попередніми часами, стали вражаючими. За неповним переліком, 
громадські об’єкти вінницького Срібного відродження, створені за проектами 
та під керівництвом Г. Артинова, були: 1902 р.  — народний дім на Замості (не 
зберігся), залізні мости через о. Кемпу (існували до Другої світової вій ни та бу-
дівництва нового центрального мосту 1950-х рр.); 1907 р.  — міська бібліотека 
ім. М. Гоголя (нині обласна наукова бібліотека ім. К. Тімірязєва, після розширен-
ня та реконструкції), Свято-Вознесенська церква (не збереглась); 1908 р. — ка-
м’я ні сходи до парому (нині сходи в парку «Кумбари»); 1910 р. — міський театр 
(нині обласний музично-драматичний театр, після розширення та реконструк-
ції), перша електрична станція та перша електромережа, перші лінії водогону, 
церква Воскресіння Христова на православному кладовищі, учительська семі-
нарія із зразковою школою, будинком директора та церквою; 1911 р.  — місь-
ка дума або «Біла Зала» (нині адмінбудинок), міська управа та округовий суд (за 
проектом або консультацією акад. архiт. В.А. Пруссакова, нині будівля судових 
установ), сірний та миловарний заводи, скотобойня, будівля Він ниць кого това-
риства споживачів з магазином (нині адмінбудинок з магазином); 1912 р. — во-
донапірна башта (нині відділення обл. краєзнавчого музею), готель «Савой» (за-
вершений у  1913 р.), суперфосфатний завод; 1913 р.  — відкриття першої лінії 
міського трамваю, розпланування міського саду та спорудження в  ньому літ-
нього кінотеатру (нині на цьому місці Літній театр 1940-х рр.); 1915 р. — учитель-
ський інститут (добудова). За проектами Г. Артинова будувалися також чисель-
ні особняки, прибуткові будинки з магазинами, фотосалони, кінотеатри, адмін-
будівлі, сакральні споруди різних релігійних конфесій. Ряд об’єк тів нині охоро-
няються в якості па м’я ток архітектури та містобудування місцевого значення. 
Під керівництвом Г. Артинова були створені бульвар на Олександрійській пло-
щі (нині, після реконструкції, Меморіал Слави та Європейська площа), бульвар 

Будинок окружного суду. Водонапірна башта. 1909–1912 рр.
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М. Оводова на Поштовій вули-
ці — Миколаївському проспек-
ті, бульвар на Великій Олексан-
дрійській вулиці, нині просп. 
Коцюбинського (ці бульвари 
не збереглись). Були розпла-
новані та забудовані особня-
ками Сло в’ян ка, Садки, Замос-
тя. В  Садках, на Старому місті 
та Замості розміщені початкові 
училища, а для чоловічої гім-
назії реконструйовано служ-
бові приміщення в  колишніх 
єзуїтських Мурах.

Стилістично Г. Артинов до-
тримувався або раціонального 
модерну, із його символістич-
ною трактовкою, або модер-
нізованої класики. Для храмів 
застосовувався неросійський 
стиль, для споруд ри мо-ка то-
лиць ких та іудейських — стилі-
зації під готику або мавритан-
ський стиль. У  Він ниці працю-
вали також колеги міського ар-
хітектора: наприклад, інжене-
ри К.I. Тюхтiн, М.I. Подоба про-
ектували в  річищі раціональ-

ного модерну; єпархіальним архітектором з початку 20 ст. був статський радник 
архіт. С.В. Нюхалов. Тогочасну столичну моду Відня, Петербургу та Києва репре-
зентують роботи київських фахівців — вінницькі особняки модерну пластично-
сим во ліс тич ного спрямування: наприклад, особняк лікаря К. Вiлiнського (на су-
часній вул. М. Грушевського) та особняк капітана О. Четкова по вул. О. Пушкіна 
(1910 р.). Вірогідний автор останнього особняка  — інженер В.П. Листовничий, 
домовласник знаного булгаковського будинку на Андріївському узвозі й прото-
тип одного з героїв роману «Біла гвардія» (за даними Д.В. Малакова).

Після подій першої російської революції та посилення національного руху 
стає популярною українська тематика. Засоби українського модерну  — «га-
лицького» або «народного» стилю простежуються в  деяких роботах Г.Г. Арти-
нова, зокрема, в архітектурі особняка подружжя Камiнських на Замості (1914 р., 
не зберігся). Помітним витвором була садиба-клініка лікаря М.А. Стаховсько-
го, запроектований піонером українського модерного стилю В.Г. Кричевським 
(1914 р., сучасна будівля поліклініки МВС по вул. Верещагіна).

1910 р. в  місті було 5426 будівель, з  них мурованих  — 2370. Населення 
Вiнницi протягом останньої чверті 19 ст. збільшилось втричі й  нараховувало 
1910 р. понад 30 тис. чол. Активна діяльність земських органів на початку дру-
гого десятиліття 20 ст. викликала до життя проекти закладів освіти та охоро-

Готель «Савой». 1910-і рр.
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ни здо ро в’я, в т. ч. проекти масштабні й капіталомісткі. Прикладом результатив-
ності зусиль земства, міської влади та громадськості є спорудження комплексу 
лікарні па м’яті М.I. Пирогова (1913–17).

Архітектура та містобудування індустріальної доби. 
Спадщина архітектурного конструктивізму, неокласицизму-

традиціоналізму першої половини та містобудування другої половини 20 ст.
Перша світова вій на та революції 1917 р. зумовили політичну ситуацію для 

новітнього національного відродження й призвели до радикальних соціально-
еко но міч них перетворень. Ці процеси в  Україні, зокрема на Вінниччині, були 
ініційовані політичними силами як лівими (Радами), так i національно-лі бе раль-
ни ми (Українська Народна Республіка, Директорія). Неодноразове перебуван-
ня уряду української держави у Вінниці створило тут підґрунтя для повернення 
етнокультурної домінанти українства, пожвавлення української просвітницької 
та краєзнавчої діяльності, формування державницьких підходів до управління 
в соціально-культурній сфері, тому під керівництвом національної влади роз-
почалися процеси, що вплинули на подальше прийняття рішень з використан-
ня об’єк тів певних типів уже радянською владою: наприклад, організація укра-
їнськими активістами музейно-краєзнавчої діяльності в Мурах (1918–19 рр.). Під 
час військових дій не було певних містобудівних заходів, але громадська актив-
ність та організаційні зусилля як в царині мистецтва, так i у сфері містобудуван-
ня відбувалися. У лютому 1918 р. при вінницькому товаристві «Борьба» зорга-
нізувався «Кружок пролетарского искусства». Восени 1919 р. створюються «То-
вариство добробуту міста Вiнницi» у складі групи інженерів на чолі з Г.Г. Арти-
новим, також вінницький Союз інженерів, Союз гідротехніків; за участю згада-
них організацій та Пироговського товариства планувалося розглянути в місь-
кій думі артинівський «проект вертикальної каналізації при допомозі біологіч-
них фільтрів».

Остаточна перемога радянської влади в регіоні (1920 р.) призвела до пер-
шорядного значення політико-економічного чинника в  розвиткові архітекту-
ри та містобудування. Ця визначальна риса індустріального суспільства 20 ст., 
з його підкресленою ідеологічністю, концентрацією капіталів та централізацією 
управління (особливо в містобудуванні), повною мірою відобразилася в поступі 
політичних заходів i економічної політики нової влади на терені УСРР-УРСР. У за-
будові та розвиткові Вінниці 20-х рр. давалися взнаки наслідки воєнних років та 
потреби відродження господарства, що розпочалось на тлі ескалації класової 
боротьби й зникнення (остаточно — в трагічні 1930-тi) цілих соціальних верств, 
занепаду або реконструкції цілих типологічних груп об’єк тів архітектури. Проте 
із запровадженням нової економічної політики (НЕП) будівельна галузь одержа-
ла підґрунтя розвитку у формі кооперативів, державного та коопе ративного ви-
робництва матеріалів та виробів, приватної забудови. Спочатку в межах існую-
чої планувальної структури міста розповсюдилось індивідуальне будівництво 
(1924–27 рр.); у 1927–28 рр. були організовані будівельні кооперативи для ство-
рення житла  — двоповерхових цегляних будинків на 6–8 та більше квартир. 
В архітектурі цих будівель виявились перші риси стилю, що справедливо вважа-
ється дитям індустріального суспільства, перш за все, суспільства радянського. 
Функціональна архітектура, що її називали або конструктивізмом, або (пізніше) 
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міжнародним стилем і модернізмом, з’я ви лась разом із суспільно творчими по-
шуками 20-х, сповнених постреволюційної романтики. Протягом 1929–30 рр. 
кооперативами були зведені будинки на розі вул. М. Котовського — 9-го Січня 
(сучасні М. Грушевського — Архітектора Артинова) на 24 квартири (нині па м’ят-
ка архітектури місцевого значення), по вул. Л. Толстого на 56 квартир. Зразком 
конструктивізму класицистичного характеру, із виразним ритмічним рішенням 
та тектонічними засобами, була будівля держбанку по вул. Леніна (нині будівля 
відділення Національного банку по вул. Соборна, після реконструкції). Засоби 
нової архітектури знаходили найліпше втілення в архітектурі виробничих спо-
руд. Наприклад, у 1928–29 рр. будуються сірчано-квасний відділ суперфосфат-
ного заводу у формі цеху рамної металоконструкції, цегляний корпус беконної 
фабрики з великими вікнами та пласким дахом, триповерхова цегляна будівля 
швейної фабрики.

Індустріальна епоха, ідеологія гегемонії робітничого класу диктували зод-
чим крайнє урбаністське розуміння містобудівних задач. У звітах та статистич-
них збірках 1920-х рр. можна бачити не лише протиставлення нової ідеології 
містобудівній політиці імперської епохи, коли поняття «населений пункт» мало 
«яскраво виявлений фіскально-поліцейський характер», але також незадово-
лення тим, що «Поділля не має цілком скомпонованих поселень міського типу». 
Такий підхід в принципі виключав можливість урахування особливостей фор-
мування агропромислового центру в умовах складного ландшафту з різнома-
нітною спадщиною, хоча настанови урбанізму мали походженням загальноєв-
ропейську тенденцію тих часів.

Головною проблемою великого міста залишалося забезпечення житлом. 
Розподіл старої нерухомості на комунальних засадах цієї проблеми не вирішу-
вав; новим будівництвом потрібно було керувати та опікуватися бюджетними 
засобами. У 1920–23 рр. в місті працювали районні комітети житлових будинків 
з центральним міським управлінням, а також у 1920–30 рр. функціонує управа 
Він ниць ко го обласного інспектора державного технічного контролю за будів-
ництвом (підрозділ Держплану УРСР). З 1923 р. було запроваджено адміністра-
тивний устрій з окружним поділом та різними ланками управління (міста та се-
лища зорганізувались як центри округів, районів, волостей, до 1925 р. працю-
вали також губернські установи). Складна адміністративна система, в якій міс-
та одержали ряд різних функцій, відповідала різноманіттю економічних форм 
під гаслами НЕП. У  місті працювали міський та окружний відділи комуналь-
ного господарства на чолі з  управлінням округового інженера в  особі архі-
тектора О.А. Бодунгена. Утворюється структурний підрозділ Подільського гу-
бернського управління місцевого господарства  — «відділ благовлаштування 
Вiнницi» на чолі з В.М. Хлюппе, в якому працював архітектор А.Н. Александров 
(1925 р.). За відомостями А.В. Крейчi, головного архітектора області 1945–75 рр., 
у 1920-тi рр. під керівництвом інженера цукрового тресту М. Мальцева ряд бу-
дівель в цент рі міста пристосовуються для адмінпотреб цукровиків, зокрема, 
колишній готель «Франсуа»; під керівництвом інженера В.Ф. Трепке розпоча-
лось відновлення водогону; обговорювалось та було розпочато втілення про-
позиції щодо розбудови лікарні ім. М.I. Пирогова, будівництва «Першої Радлаз-
ні» (з 1934 р., тепер па м’ят ник архітектури місцевого значення), критого ринку 
«на Калічі» (сучасна площа Ю. Гагаріна), перепланування ринку на Замості (май-
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бутній центральний колгоспний ринок). Було розплановане та розпочате забу-
довою «робітниче село» по сучасній вул. Академіка М. Янгеля. У 1930–31 рр. за 
проектом В.М. Рикова і М.А. Ваксмана будувався перший вінницький звуковий 
кінотеатр ім. М. Коцюбинського, із яскравим архітектурним рішенням засобами 
конструктивізму (в повоєнні роки реконструйований та розширений, із повною 
заміною рішення на неокласичне).

Реформа адмінустрою та створення Він ниць кої області УРСР (1932 р.) відо-
бражали потреби влади в жорсткій уніфікації управління за принципом вертика-
лі. В містоутворенні обласних центрів, їх економіці це відіграло позитивну роль, 
але в архітектурному стильоутворенні настала доба запозичення класики. Якщо 
в перші роки республіки мистецька сфера характеризувалась плюралістичним 
зростанням, то в 1930-тi рр. вона зазнала авторитарного втручання. Різноманіт-
ні творчі спілки, групи та течії зникли, за винятком єдиних фахових спілок, а та-
кож спілок пролетарських, що зрештою приєдналися до основних об’єд нань 
(Він ниць ка Спілка пролетарських архітекторів, яку очолював Ю.П. Заря, майбут-
ній архітектурний критик та журналіст, працювала у 1936–38 рр.). Як наслідок, 
будівлі офіційних установ формуються засобами класичної зразковості, з текто-
нікою ордерів (неокласицизм-традиціоналiзм), а інші громадські та житлові бу-
дівлі — скупими засобами нової функціональної архітектури.

У 1934 р. здійснюється розширення ЦПКiВ ім. М. Горького засобом масштабного 
планувального перетворення. 1936 р. в центрі міста, на розі вул. Леніна — 9-го 
Січня (нині вул. Соборна  — вул. Архітектора Артинова) споруджено будинок, 
що початково призначався для Наркомхарчопрому — цук ро тресту. Велична бу-
дівля з модернізованим великим іонічним ордером була передана обласному 
комітетові комуністичної партії (формально — оренда у цукротресту; нині обл-
рада та облдержадміністрація). Адмінбудинок, що став однією з домінант пра-
вобережного міста й нині охороняється як па м’ят ка архітектури та містобуду-
вання, будували за проектом та консультацією академіка П.Ф. Альошина архі-
текторами С.I. Рабiним, Л.О. Черленіовським (початкове рішення С.І. Рабіна на 
7 поверхів було відкориговане до 4 поверхів).

Військові події 1941–1944 рр. завдали місту сильного удару, наслідки якого 
вдалося ліквідувати лише за рахунок надзусиль народу у відбудовчий період.

Деякі вінницькі події сфери архітектурної діяльності другої половини 
20 ст.:

1944 р. — початок повоєнної відбудови, зокрема, готелю «Савой» під керів-
ництвом міського архiтектора М. Соколова (мансардний поверх з кутовою ба-
штою не був відтворений). 1944–54 рр. — головний архітектор міста В.П. Дулов; 
1944–48 рр. — реконструкція облмуздрамтеатру (Д.С. Чорновiл, А.В. Крейчi та 
інші); 1944–47 рр. — проект, реконструкція та відбудова (до 1952 р.) залізнично-
го вокзалу (В. Сидамонiдзе та інші).

1945–49 рр. — директор контори «Облпроект» А.В. Крейчi (головний архі-
тектор області до 1975 р.); 1948 р. — реорганізація контори «Комунпроект» при-
єднанням до інституту «Облпроект».

1947–48 рр. — Літній театр в ЦПКiВ ім. М. Горького (К.П. Бiрюков, А.В. Крейчi, 
С.I. Рабiн, В.П. Дулов), нові насадження в центральному парку, фонтани, рекон-
струкція та розширення кінотеатру ім. М. Коцюбинського (архітектор С.I. Рабiн). 
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Реконструкція з надбудовою житлового будинку — колишнього власного дому 
Г.Г. Артинова (архітектори К.П. Бiрюков, Д.С. Чорновiл). Зліт архітектури нео кла-
си циз му-традиціоналізму ампірного спрямування (житлові будинки, школи та 
інші).

1953 р.  — будівля медінституту (архітектор М.М. Степанов, нині головний 
корпус Він ниць кого національного медуніверситету ім. М.І. Пирогова).

1954–58 рр. — головний архітектор міста О.П. Огнєв (Харківський інститут 
інженерів комунального господарства). Будівництво входів до ЦПКiВ (архітек-
тор М.I. Новакова).

1956 р.  — закінчення нового центрального мосту; випрямлення плану-
вальної конфігурації східної (основної) прибережної частини вул. Леніна (нині 
вул. Соборна).

1959–61 рр. — головний архітектор міста Ю.А. Калiхман. 1960 р. — початок 
забудови Свердловського масиву (продовження передмістя Садки, нині мік-
ро район по вул. Князів Коріатовичів); 1958–1961 рр. — укріплення набережної 
вул. Київської дамбою від П’ят ни чан сь ко го до центрального мостів, будівництво 
Старомiського мосту, універмагу по вул. Леніна (нині Соборній, реконструкція, 
архітектора К.П. Бiрюков).

1961–65 рр. — головний архітектор міста М.I. Новакова. Будівництво корпу-
су проектно-конструкторського технологічного інституту (архітектор Р.Р. Мар-
хель); 1962 р. — перші крупнопанельні будівлі масових серій району «Вишень-
ка»; завершення П’ятничанського мосту. 1963 р. — початок будівництва нової 
будівлі Головпоштамту, закладення ботанічного саду «Поділля»; 1964 р.  — за-
кінчено будівництвом Він ниць кий центральний універмаг (згодом — зразковий 
ЦУМ самообслуговування ордена Знак пошани) на площі ім. Ю.О. Гагаріна.

1965–70 рр.  — головний архітектор міста В.В. Горбатий (архітектурний фа-
культет Київського інженерно-будівельного інституту). Розбудова району Ви-
шеньки на площі 250 га. Рада Міністрів УРСР затвердила генплан Вiнницi (1969 р.). 

Залізничний вокзал. 1958 р.
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Активізація роботи новостворених державних проектних інститутів  — філій 
«Укрпроектреконструкцiї», «Агропроекту», «Дiпроцивiльпромбуду», Держав-
ного проектного інституту та інших. Спорудження одного із символів новіт-
ньої Вiнницi — композиції на космічну тему з аркою головного входу до ЦПКiВ 
ім. М. Горького на площі ім. Ю. Гагаріна (архітектори Р.Р. Мархель, В.В. Горбатий, 
А.В. Крейчi, iнженер-конструктор М.I. Шумах).

1970–71 рр.  — головний архітектор міста В.М. Гавриш (Харківський ін же-
нер но-будівельний інститут). Розпочато реконструкцію колишнього домінікан-
ського костьолу (нині — Свято-Преображенський собор) в дім органної та ка-
мерної музики.

1971–86 рр. — головний архітектор міста В.З. Спусканюк (Харківський ін же-
нер но-будівельний інститут). 1970 р. — спорудження площі ім. Леніна (нині Май-
дан Незалежності) з проектним корпусом цукротресту (нині виконком міської 
ради) та сквером, із знесенням навчальної будівлі початку 20 ст. та закриттям 
перехрестя вул. О. Пушкіна (нині Майдан Незалежності), архітектори В.З. Спус-
канюк, А.В. Крейчi, В.В. Горбатий. Спорудження в центрі міста автоматичної те-
лефонної станції: за тектонікою  — більше технологічна споруда, ніж будівля; 
1971 р. — критий ринок «Урожай», будинок політпросвіти (нині будівля облас-
ної телерадіокомпанії), обидва — архітектора М.I. Новакова; 1972 р. — конкурс 
проектів реконструкції центру Вінниці за участю киян, харківчан, ленінградців;.

1983 р. — в ЦПКiВ споруджено літню кіноконцертну залу «Райдуга» (архітек-
тор В.М. Гавриш).

1986–92 рр.  — головний архітектор міста О.К. Єгоров (Харківський ін же-
нер но-будівельний інститут). 1987 р. затверджено новий генплан Вiнницi на 
період до 2005 р.

1992–93 рр.  — головний архітектор міста О.М. Коротких (Одеський ін же-
нер но-будівельний інститут). Засновано кадастрову службу та локальну ком-
п’ю тер ну мережу управління архітектури та містобудування.

1993–95 рр.  — головний архітектор міста В.З. Спусканюк. Дім органної та 
камерної музики — колишній кафедральний собор повернено громаді Свято-
Пре об раженського собору; орган самовільно демонтовано.

1995–2002 рр. та у  2010-ті рр.  — головний архітектор міста О.С. Рекута 
(Львівська політехніка). У  травні 1996 р. виконком затвердив містобудівне об-
ґрунтування приватизації міських земель і містобудівне обґрунтування катего-
рій прибережних захисних територій р. Південний Буг та приток у межах міста; 
у 2000 р. виконком затвердив план червоних ліній вулиць міста, розроблений 
управлінням. 

Обсяги будівництва та урбаністичних перетворень 20 ст. значно перевищи-
ли усі попередні епохи. Радянське містобудування залишило красномовні зраз-
ки житлової забудови та об’єктів промисловості, громадських та інших цивіль-
них будов, створених будівельною індустрією за принципами функціональної 
архітектури.

Мікрорайони у складі району Вишеньки — великі міжмагістральні терито-
рії — не лише являли зразки функціонального зонування та просторового ком-
понування багатоквартирної забудови чи виробничих потужностей, але відби-
вали уподобання будівничих, яких приваблювали великі озеленені простори. 
Площа земель Вінниці на кінець століття зросла до 6094 га. 
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Архітектура та містобудування початку 21 ст.

Початок епохи постіндустріального, інформаційного суспільства було по-
значено здобуттям Незалежності України та розпадом Союзу РСР (з 1991 р.). 

Реформування суспільства призвело до перегляду засад економічної діяль-
ності, зокрема до регулювання ринку (замість адміністрування управління еко-
номікою) та до уявлень про саморегуляцію містоутворення й розвитку цент рів 
розселення. Але певна стратегія регулювання територій — як на загальнодер-
жавних, регіональних рівнях, так і на місцях — формувалася повільно, без ура-
хування української суспільно-культурної, загалом пострадянської специфіки 
розвитку. 

На початку 21 ст., як і  протягом 90-х рр. 20 ст., негативно спрацьовували 
такі кризові фактори: незавершеність та недосконалість інфраструктур транс-
портного та інженерно-технічного забезпечення території; незадовільний стан 
об’єктів міського господарства, в т. ч. значних обсягів житлового фонду, на тлі 
дефіциту нових територій для будівництва; відсутність нової, адаптованої до 
сус піль но-економічних змін містобудівної. документації міста; життєво визна-
чальні екологічні та енергетичні проблеми. Подолання кризових явищ відбу-
валося, головним чином, за рахунок надзусиль та ініціатив працюючих. Тисячі 
безробітних, що покинули депресивні виробництва, реєструвалися підприєм-
цями або створювали посередницькі структури і змусили владу до нормуван-
ня тимчасової торгівлі — так званих «малих архітектурних форм для підприєм-
ницької діяльності», «торговельних майданчиків» тощо. Це змінило вигляд рин-
ків та багатьох вулиць. До типології об’єктів архітектурної діяльності поверну-
лися сакральні (культові) споруди, розміщення яких в умовах існуючої забудо-
ви, на виконання запитів новоутворених релігійних громад, також утворило 
окрему мостобудівну проблематику.

У 1999 р. було розроблено та два роки потому затверджено міською радою 
Техніко-економічне обґрунтування (концепцію) розвитку Вінниці  — перший 
етап розроблення нового генерального плану міста, який інститут «Діпроміс-
то» розпочав 2004 р. і завершив 2007 р. Станом на 2004 р. у межі міста увійшло 
загалом близько 6868 га земель. Відносне подолання кризових явищ, у т. ч. в бу-
дівничій галузі, розпочалося в 2002–04 рр. з розгортання місцевої містобудів-
ної програми переобладнання перших поверхів житлових будинків на магіст-
ральних вулицях та в центральній частині міста у заклади обслуговування, що 
дозволило активізувати капітали малого та середнього бізнесу і  поліпшити 
комплексний благоустрій, а також із продовження будівництва багатоквартир-
ної житлової забудови. Флагманом цього напряму стали ТОВ «БМУ-3» і заснова-
ний за сприяння холдингу «Київміськбуд» концерн «Поділля» — інвестори но-
вого житлового району «Поділля» на колишніх землях обл. психіатричної лікар-
ні (детальне планування — МКП «Місто», архітектори О.К. Єгоров, О.М. Коваль; 
інженерна інфраструктура та розпланувальні рішення  — Він ниць кий проект-
ний інститут Міноборони, архітектурно-планувальне рішення — АП майстер-
ня «Ю. Плясовиця», Він ниць кий проектний інститут, «ВПІ+» та інші; архітектори 
В.С. Ломачевський, О.А. Кругленко, Ю.В. Корж та інші).

Типологію громадських будівель доповнили торгово-сервісні заклади, як-от 
супермаркет «Дастор» по просп. Юності (реконструкція), торговельно-роз ва-
жаль ний комплекс «Скай Парк» по вул. М. Оводова (архітектор М.В. Войтюк, ген-
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плани — архітектор О.О. Черниш), нові вирішення банків, офісів, закладів громад-
ського харчування, побутового обслуговування (наприклад, оригінальна офісна 
будівля підприємства «Авіс» по вул. М. Пирогова, архітектор А.Ф. Кравець). Роз-
почалась реконструкція старих i розміщення нових виробничих та складських 
баз, проектування та будівництво ринково-сервісних комплексів замість об’єктів 
тимчасової торгівлі, як-от комплекс «Магігранд» по просп. Юності (АП майстерня 
«Ю. Плясовиця»), новий «Муніципальний ринок» по вул. Академіка М. Янгеля — 
Батозька — Стрілецька (інвестор — ТОВ «Вінницяінвестбуд»). Останній об’єкт до-
зволив зняти напругу на такій важливій магістралі, як просп. Коцюбинського, 
шляхом переведення звідти торгуючих на новоутворений ринок.

Відносне економічне зростання на тлі національного державотворення 
обумовило підвищену увагу до культурної спадщини, появу можливостей рес-
таврації архітектурних пам’яток та реконструкції історичної забудови. На за-
мовлення управління капітального будівництва міськради (начальник М.М. Ми-
рончук) був виконаний ескізний проект з робочою документацією першої чер-
ги реконструкції вул. Соборна, виконавець  — Він ниць кий філіал «НДІпроект-
реконструкція» (директор і творчий керівник — архітектор О.С. Рекута). У 2003–
04 рр. Він ниць ким трамвайно-тролейбусним управлінням (керівник О.Ф. Музи-
ка) виконані першочергові протиаварійні заходи з  реконструкції трамвайної 
колії головної вулиці за технологією «оксамитової подушки»; у 2005–08 рр. фір-
мою «Сфера» на замовлення УКБ облдержадміністрації (начальник А.М. Тхоров-
ський) виконано невідкладні ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці націо-
нального значення «Єзуїтський монастир» (нині обласний архів); розпочато ре-
монти фасадів пам’яток місцевого значення. У 2005–06 рр. виконано капремонт 
із реконструкцією головного фасаду Він ниць кого обласного краєзнавчого му-
зею (Львівський інститут «Укрзахідпроектреставрація», архітектр Є. Цимбалюк).

Як задоволення зростаючого попиту на розвиток сучасної промисловос-
ті та створення нових робочих місць, у 2007 р. Харківським інститутом «Пром-
будНДІпроект» було виконано для Вінниці містобудівну документацію з розмі-
щення нових виробничих підприємств — схему Східної промислової групи, що 
за рішенням міськради одержала назву «Він ниць кий індустріальний парк» або 
«VIP».

На здобуття Державної премії України в галузі архітектури у 2009 р. був но-
мінований торгово-офісний центр «Феріде-Плаза» (вул. М. Пирогова), спору-
джений у 2007–08 рр. із застосуванням сучасної фасадної системи та цілісного 
дизайну екстер’єру й зовнішньої реклами (архітектор О.М. Коротких, організа-
тор проекту Е.А. Назаров).

Протягом 2007–08 рр. реконструйовано благоустрій скверу Європейська 
площа — вул. М. Грушевського, бульвару на вул. М. Пирогова, пішохідної зони 
вул. М. Грушевського та реставровано фасад будинку судових установ за про-
ектами Він ниць кого філіалу «НДІпроектреконструкція» (архітектори О.С. Рекута, 
В.М. Чаплоуцька).

Загальна характеристика архітектурно-містобудівної спадщини міста

У характері успадкованої забудови міста Вінниці простежується відобра-
ження українських національних традицій містобудівної культури, що мають 
своїми коріннями стародавнє землекористування та правила градобудівниц тва 
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Русі. Ці традиції полягають в органічному поєднанні забудови i ландшафту, його 
використанні у формуванні поселення, у перевазі орієнтирної, спо гля даль но-
художньої композиції осередку із відкритим розплануванням над лінійно-орі-
єн то ва ною структурою, характерною для щільного замкненого «міського ін-
тер’є ру» європейських середмість. Разом із тим, для Вiнницi є властивим по-
єднання цих композиційних принципів та якостей у містобудівних формах, що 
успадковані, вплив різних етнічних культур, що історично посіли на терені ре-
гіону, його політичної спадщини на розвиток мистецтва архітектури та станов-
лення містобудівної культури.

Із облікованих у  місті понад 200 нерухомих пам’яток (будівель, споруд, 
ландшафтів, визначних місць) 160 об’єктів відносяться до архітектурної спад-
щини. 5 іс то рико-архітектурних комплексів мають національне значення: Мури 
у складі колишнього єзуїтського колегіуму (обласний архів, обласні краєзнавчий 
та художній музеї) та Свято-Преображенського собору (колишній костьол, келії, 
башта та мури домініканського монастиря); Староміська Свято-Миколаївська 
церква з  дзвіницею; «Садиба у  П’ят ни ча нах» (обласний клінічний ендокрино-
логічний диспансер); Національний музей-садиба М.I. Пирогова; меморіальний 
му зей-садиба М.М. Коцюбинського (комплексна пам’ятка історії, природи, архі-
тектури). Запропоновано на категорію національного значення монастир капу-
цинів з келіями.

До Зводу увійшли статті не лише про окремі об’єкти та комплекси пам’яток, 
але також статті про історичні вулиці та місцини міста. Ці відомості важливі 
й тому, що збереження об’єктів архiтектурної спадщини, що представлена у Він-
ни ці в доволі широких хронологічних рамках, буде доцільним і можливим лише 
за умови збереження параметрів оточення, в якому пам’ятки архітектури і міс-
тобудування є композиційними та функціональними індикаторами для регулю-
вання середовища великого міста, що потребує властивого розвитку.

С.О. Царенко 
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ПАМ’ЯТКИ МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
В МЕМОРІАЛЬНІЙ КУЛЬТУРІ ВІННИЦІ

Невід’ємною частиною меморіальної культури міста є пам’ятки монумен-
тального мистецтва. У музеєзнавстві та мистецтвознавстві під загальним термі-
ном «пам’ятки мистецтва» розуміють «матеріальні свідоцтва минулого, які ма-
ють видатні художні якості, відзначаються оригінальністю задуму та його вті-
лення, здатністю викликати естетичні переживання і  завдяки цьому визнані 
культурними цінностями, що підлягають державній охороні».

Твори монументального мистецтва як самостійні, так і пов’язані з архітектур-
ними, археологічними чи іншими пам’ятками або з утворюваними ними комплек-
сами (ансамблями), згідно Закону України «Про охорону культурної спадщини» 
(2000 р., остання редакція — від 5 квітня 2015 р.) є об’єктами культурної спадщи-
ни. За визначенням відомого вченого, доктора мистецтвознавства В. Тимофієн-
ка, пам’ятками монументального мистецтва є «виконані у минулі історичні пері-
оди високохудожні твори скульптури, живопису, декоративного мистецтва, які 
пов’язані з архітектурними спорудами, так і самостійні, що характеризують сві-
тогляд, естетичні погляди і рівень розвитку культури певної історичної епохи».

У вітчизняному законодавстві й пам’яткоохоронній справі пам’ятки мону-
ментального мистецтва вважають нерухомими об’єктами. Об’єкти мистецької 
спадщини є важливим першоджерелом вивчення історії.

Поняття «монументальне», «монументальність» (як складова самого тер-
міну «монументальне мистецтво») давні, походять від латинського дієслова 
«moneo»  — нагадувати, закликати, надихати тощо. Слово «монумент», яке ле-
жить в основі термінологічного визначення цієї категорії пам’яток і тотожне су-
часному терміну «пам’ятник» (в контексті пам’ятної споруди на честь історичної 
особи або події, надгробка), фіксується в українській мові у першій половині 19 ст. 
На той час цей термін використовували широко, розуміючи під монументаль-
ними витворами як архітектурні споруди, так і скульптурні твори, передусім ре-
лігійні, наголошуючи на їх меморіальній функції. Це пов’язано з тим, що відто-
ді почали споруджувати в Україні скульптурні пам’ятники і монументи на честь 
визначних історичних подій та відомих осіб на площах і вулицях міст.

У сучасному мистецтвознавстві до монументального мистецтва зарахову-
ють, зазвичай, твори образотворчого мистецтва: скульптуру (круглу та рельєф), 
мозаїки, фрески. Традиційно це об’єкти великих розмірів — скульптурні па м’ят-
ни ки та монументи, споруджені на честь визначних історичних подій та істо-
ричних осіб, меморіальні ансамблі та комплекси, скульптурні надгробки тощо, 
а також різноманітні живописні та пластичні зображення, включені в  ін те р’єр 
або екс те р’єр архітектурних споруд. Монументальне мистецтво тісно по в’я за не 
з ідеологією держави, є не тільки засобом художнього пізнання життя і форму-
вання предметного довкілля, але й свого роду образною моделлю світу, яким 
його уявляє той чи інший суспільний лад, найвищим і найважливішим відобра-
женням культури певної епохи.

За офіційними даними, на початок 2012 р. у Вінниці на державному обліку 
перебувало 47 пам’яток монументального мистецтва (з них 11 — меморіальних 
дощок, 14 погрудь), хоча до 2005 р. таких об’єктів нараховувалось більше. Скоро-
чення в останні роки списку пам’яток, які перебувають під охороною держави, 
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пояснюється наслідком серйозних політичних катаклізмів, світоглядних змін, 
які відбуваються нині у  суспільстві, в  тому числі осмисленням революційних 
подій кінця 2013 — початку 2014 рр., російсько-української вій ни 2014–16 рр., 
а також процесами їх природної руйнації, втратами, спричиненими безгоспо-
дарністю, недосконалістю вітчизняної пам’яткоохоронної системи, відсутністю 
коштів на утримання і реставрацію історико-культурних об’єктів тощо. Багато 
творів монументального мистецтва тоталітарної доби, вартісних тоді переваж-
но своїм пропагандистсько-ідеологічним навантаженням, в результаті так зва-
ної «вій ни пам’ятників» були пошкоджені, зруйновані, зняті з  обліку. З  іншого 
боку, залишається не впорядкованим фіксування на державному рівні нових 
па м’ят ни ків і меморіальних дощок. 

Окремим видом художніх об’єктів в монументальній культурі міста є витво-
ри садово-паркового мистецтва, що являють собою своєрідну форму синтезу 
різних мистецтв, в тому числі архітектури і монументально-декоративної плас-
тики (алегоричні статуї, герми, тематичні скульптурні ансамблі).

Після встановлення в Україні комуністичного режиму монументальне мис-
тецтво покликане було виконувати функцію ідеологічного пропагандиста нової 
влади. Більшовицький декрет «Про знесення з майданів та вулиць пам’ятників, 
збудованих царям та царським посіпакам» (травень 1919 р.) склав юридичні під-
стави монументальної пропаганди відповідно до «ленінського плану». Всі на-
ступні рішення витікали з його настанов як стосовно художньої спадщини, так 
і нової монументалістики і практично зумовили основні напрями розвитку віт-
чизняного монументального мистецтва майже до кінця 20 ст., не припускаючи 
в ньому виразно національних ознак і традиційної культури народу. Декларува-
лась теза, що мистецтво має належати трудящим верствам населення і виража-
ти їхні прагнення в будівництві світлого майбутнього. 

Відповідно, героїзація поширювалась на більшовицьких вождів і осіб, які 
загинули чи постраждали в  боротьбі за утвердження радянської влади. Так, 
у  Він ни ці перших загиблих учасників більшовицького повстання у  місті було 
поховано як героїв неподалік Народного дому (тепер на цьому місці головний 
корпус Він ниць кого коледжу будівництва і  архітектури), пізніше тут була по-
ставлена стела на вшанування подій 1917–18 рр. (скульптор В. Непорожній), яка 
була демонтована згідно декомунізаційних заходів весною 2016 р., хоча й ста-
новила певну мистецьку цінність.

Партійно-класовий підхід, впроваджуваний в усі сфери життя суспільства, 
в тому числі у царину художньої культури, призвів до цілеспрямованого руйну-
вання і нищення багатьох архітектурних споруд і цінних мистецьких творів, пе-
редусім релігійних. Розгорнулася довготривала кампанія по планованому зве-
денню монументів в  ознаменування перемоги соціалістичної революції та на 
честь політичних, громадських та культурних діячів, пам’ять про яких, на думку 
більшовицьких ідеологів, заслуговувала на увічнення. Вже у 1919 — на початку 
1920-х рр. в Україні були встановлені десятки подібних пам’ятників, виконаних 
з нетривких матеріалів, які не збереглися. Саме тоді почалося формування ре-
волюційного меморіалу у центрі міста (тепер — Європейська площа), де було 
поховано червоноармійців, які загинули під час більшовицьких боїв за місто. 
1921 р. тут було встановлено пам’ятник борцям за революцію, так розпочалася 
меморіалізація центру міста. 
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Майже на 60 років в Україні запанувала тоталітарна доба, було запровадже-
но культ вождів, втручання в дії каральних та партійних органів, фактична керо-
ваність художнім життям з  боку партійно-державної диктатури, авторитаризм 
у прийнятті рішень і висвітленні будь-яких культурних і мистецьких проблем. По-
літика державної влади підкорила образотворчість і примусила її виконувати со-
ціальне замовлення. Тогочасна скульптура, насамперед, монументальна, посту-
пово набирала все більшого політичного забарвлення, мала догоджати смакові 
замовника. Пріоритетними в естетичній оцінці стали не конкретні художні влас-
тивості твору, а його ідеологічна заангажованість, відповідність «правді життя 
в його революційному розвитку». Яскравим прикладом є тривала історія встанов-
лення у місті пам’ятника видатному земляку письменнику М.М. Коцюбинському, 
розпочата ще у  1920-ті рр. з  ініціативи працівників літературно-ме мо рі аль ного 
музею на чолі з його директором Х.М. Коцюбинським. Ідея була підтримана укра-
їнською літературно-мистецькою інтелігенцією країни, був оголошений всеукра-
їнський конкурс на кращий проект пам’ятника, кошти на який збиралися масо-
вою передплатою не лише посеред міської громадськості, а й всього подільсько-
го краю. У 1936 р. скульптор Г. Нерода запропоновав проект, згодом міська влада 
підготувала майданчик для встановлення пам’ятника, замовила його виготов-
лення, встановила постамент, але вій на завадила виконанню цього проекту.

З другої половини 1940-х рр. однією з провідних в монументальній пластиці 
стала тема нацистсько-радянської вій ни (1941–45 рр.). Набули широкого розви-
тку різні види і типи скульптурної монументалістики: обеліски й па м’ят ни ки на 
могилах загиблих солдат і воєначальників, монументи на місцях битв, масових 
поховань мирних громадян, пам’ятники на честь партизанів та підпільників, ме-
моріальні ансамблі й комплекси тощо. Тема героїзації вій ни залишалася голов-
ною і в монументальній скульптурі 1960–80-х рр. Їх переважну більшість зведе-
но до ювілеїв Перемоги, які помпезно відзначалися кожні п’ять років. У Він ни ці 
наприкінці 1960-х рр. був поставлений типовий па м’ят ник радянському во ї ну-
пе ре мож цю (сучасна пл. Перемоги, нині на цьому місці – пам’ятний знак Вій сь-
ко во-По віт ря ним Силам України). Особливого поширення набули меморіальні 
ансамблі. Комплекс Меморіал Слави у  Вінниці був впорядкований наприкінці 
1960-х рр. Значній частині подібних творів властиві одноманітність композицій-
ного і пластичного рішення, риси офіційної парадності, потяг до гігантоманії.

У 1950–80-х рр. в багатьох населених пунктах у директивному порядку бу-
дували численні пам’ятники партійним і радянським діячам, насамперед В. Ле-
ніну. Найбільшу кількість таких творів, художнім якостям яких не надавалося 
суттєвого значення, було встановлено на початку 1970-х рр. і  приурочено до 
святкування 100-річного ювілею вождя. 22 квітня 1972 р. на центральній пло-
щі Він ни ці був відкритий пам’ятник Леніну (скульптори О. Ковальов, В. Агібалов, 
Я. Рик). На території окремих підприємств були встановлені погруддя вождя. 
Так само до 60-річчя Жовтневої революції було споруджено пам’ятники-по-
груд дя революційним діячам Поділля М. Тарногородському (1979 р.), М. Козиць-
кому (1980 р.), які демонтовані у 2014–15 рр.

Поряд із монументами офіційно-пропагандистського характеру, пам’ят ни-
ка ми-символами на честь видатних осіб та історичних подій державного зна-
чення, споруджували пам’ятники визначним діячам культури, мистецтва, істо-
рії, багато з яких виконані на досить високому художньому рівні.
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Починаючи з 1950-х рр. 
в  монументальній пластиці 
України поширилася прак-
тика встановлення мемо-
ріальних дощок видатним 
державним і  культурним 
діячам, здебільшого на фа-
садах будинків, де ці особи 
мешкали, працювали, тим-
часово перебували. Упро-
довж 1970-х  — першої по-
ловини 1980-х рр. художньо 
оформлювали в’їзди у  міс-
та, які часто вирішувались 
як архітектурні конструкції 
у поєднанні зі скульптурни-
ми композиціями.

Широкий розмах міс-
тобудування, спорудження 
чималої кількості громад-
ських будівель, великих ар-
хітектурних ансамблів у по-
воєнні десятиліття сприяли 
інтенсивному розвитку мо-
нументального малярства. 
З  1970–80-х рр. мо ну мен-

таль но-декоративні твори включають в  оформлення містобудівних комплек-
сів та міських магістралей, застосовують не тільки для прикрашання унікаль-
них споруд, а й  інтер’єрів та екстер’єрів житлових будинків, шкіл, кіноте атрів, 
Палаців культури і одруження, готелів, кафе, ресторанів, санаторіїв, лікарень. 
Особливе місце в художній практиці цього періоду посіло оздоблення творами 
мо ну мен тально-декоративного мистецтва музеїв та нових музейних експози-
цій, які часто ставали не тільки образно-змістовим доповненням, а й головним 
емоційно-пластичним елементом архітектурного простору.

Після 1991 р. культурне життя в Україні, ставлення до національної історич-
ної спадщини зазнали глибоких змін. Нові суспільні запити — переосмислення 
минулого, відкриття замовчуваних сторінок історії, повернення забутих імен, 
вже у перші роки незалежності зумовили появу нових за змістом монументаль-
них творів, серед яких — пам’ятники діячам козацько-гетьманської доби, мемо-
ріальні дошки в пам’ять борців за незалежність країни, пам’ятні знаки та мемо-
ріали, присвячені жертвам Голодомору 1932–33 рр. та Голокосту, жертвам Чор-
нобильської катастрофи, пам’ятники на місцях поховань січових стрільців, воїнів 
ОУН-УПА, жертв політичних репресій тощо. Як зазначає відома дослідниця укра-
їнської пластики, мистецтвознавець М. Протас, в останні два десятиліття відбу-
вається поступове відродження монументальної скульптури на новому якісно-
му рівні. Так, з нагоди 75-річчя однієї з найбільших трагедій в історії українсько-
го народу 20 ст. — Голодомору 1932–33 рр., у 2008 р. був відкритий па м’ят ник 

Пам’ятник на честь Перемоги 
над фашистською Німеччиною. 1968 р.
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біля церкви Воскресіння Христового (Хмельницьке шосе, 5), що являє собою ла-
конічну реалістично-символічну композицію, візуальним і смисловим центром 
якої є постать виснаженої голодом дитини-підлітка в довгій со роч ці-хітоні, що 
тісно тримає на немічно піднятих руках жмуток хлібних колосків.

Одним з перших з ініціативи Він ниць кого товариства «Меморіал» у 1991 р. 
було встановлено пам’ятник на вшанування пам’яті жертв політичних репресій 
в радянській Україні за часів радянсько-більшовицького режиму. Безпосеред-
нім поштовхом було викриття замовчуваної «Він ниць кої трагедії», що являла со-
бою масові розстріли мирного населення у Вінниці, які НКВС здійснював протя-
гом декількох років перед початком Другої світової вій ни. Пізніше, 2004 р., та-
кож були встановлені па м’ят ні знаки на місцях масових репресій у Він ни ці на 
колишньому православному цвинтарі по Хмельницькому шосе та неподалік 
кіноконцертного залу «Райдуга». При зведенні цих монументів відбилася за-
гальна для України тенденція повернення традиційних етнонаціональних ви-
дів сакрально-мартирологічних па м’ят ни ків, різьблених хрестів. У Він ни ці були 
поставлені ка м’я ні і де ре в’я ні монументальні хрести на місцях сталінських ре-
пресій. 

Водночас до меморіальної карти міста повернуті були імена видатних зем-
ляків, які зазнали репресивного переслідування в роки брежнєвського застою. 
Так, у вересні 2002 р. був урочисто відкритий па м’ят ник репресованому укра-
їнському поетові Василю Стусу. Ідея зведення цього па м’ят ни ка у  Він ни ці має 
доволі тривалу історію. Ще 1997 р. в місті було оголошено всеукраїнський кон-
курс на проект па м’ят ни ка поету на честь 60-річчя з його дня народження. Ав-
тор проекту-переможця А. Бурдейний змушений був самостійно шукати гроші 
на втілення свого задуму, звертався з особистим листом до Президента Украї-
ни. 2001 р. під тиском громадськості до втілення проекту підключилися місце-
ві державні адміністрації і ради. Пам’ятник виконаний у стилі символіко-ме та-
фо рич но го реалізму, за визначенням автора, основний образ — крило як не-
стримний духовний злет, високий трагізм долі і висока, але недоспівана поезія. 
Ідею па м’ят ни ка надихала назва останньої, загубленої збірки віршів Василя Сту-
са «Птах душі». 

Попри те, що оригінальному пам’ятнику В. Стусу відведено бічне місце на 
площі перед адміністративною будівлею (як своєрідне віддзеркалення кон-
фронтації між офіційною владою і громадянським суспільством), він в умовах 
розгортання демократичних тенденцій серед молоді дедалі більше набуває 
значення смислової меморіальної домінанти у творенні культурного ландшаф-
ту міста, оскільки на площі В. Стуса стали традиційними масштабні громадські 
акції та концерти молодіжних гуртів, й образ нескореного поета-борця надихає 
до революційного поступу. 

У Він ни ці за роки незалежності сформувалася виразна позиція стосовно 
віншування визначальних громадських рухів. Саме цим вмотивована поява 
у центрі міста, перед міськвиконкомом, де відбувалися потужні мітинги під час 
Помаранчевої революції (2004–05 рр.), пам’ятного знаку (скульптор В. Смаро-
воз) на вшанування демократичних настроїв громади. З часом скульптура набу-
ла ширшого значення і отримала офіційну назву — Пам’ятник українській пісні, 
перший в Україні. На декоративних кільцях внизу колони викарбуваний напис: 
«Твоя правда, твоя пісня не вмре, не загине». Пам’ятник споруджений кош том 
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спонсорів і  встановлений 24 серпня 2005 р., на 14-у річницю Дня незалежності 
України. 

Останнім часом для увічнення недавніх трагічних подій в  Україні почали 
встановлювати, часто за народні кошти, пам’ятні знаки на честь героїв Євро-
майдану та Небесної сотні, загиблих в Антитерористичній операції 2014–15 рр. 

Разом з тим, питання включення до «Зводу пам’яток історії та культури Укра-
їни» нових художніх творів, виконаних в останні два десятиліття, є дискусійним. 

О.А. Коляструк 
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Стоянка, пізній палеоліт (40–20 тис. до 
н. е., археол.). Мікрорайон Сабарів.

Розташована на південно-західній око-
лиці міста, на високому мисові правого бе-
рега гирла р. Вишеньки та де вона впа-
дає у Південний Буг, східна околиця мікро-
району Сабарів. Відкрита 1963 р. П.І. Хав-
люком. Обстежена С.О. Гусєвим та В.А. Ко-
саківським у 2003 р. Частково знищена спо-
рудженням приватних будинків по вул. Виш-
невий узвіз. Розкопки не проводилися. Точ-
ні розміри па м’ят ки не встановлено, орієн-
товно 200×100 м. Серед археологічних зна-
хідок виявлено характерні кре м’я ні зна-
ряддя праці, які виготовлялися на відще-
пах. Датується пізньопалеолітичним часом 
(40–20 тис. до н. е.) [1].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Поселення, енеоліт (5–4 тис. до н. е., ар-
хеол.). Вул. Г. Успенського.

Розташоване у  центральній частині міс-
та, на лівому березі Південного Бугу, у  пів-
ніч но-західній частині високого пагорба лі-
воруч мосту на Старе місто, у  місцині «Ли-
товський замок» або «Замкова гора». Від-
крите 1966 р. краєзнавцем А.В. Кучеруком. 
Досліджувалося наприкінці 20  — початку 
21 ст. І.І. Зайцем, С.О. Гусєвим, В.А. Косаків-
ським, М.В. Потупчиком. Розкопки не про-
водилися. Більша частина па м’ят ки знище-
на ка р’є ром 19 ст., будівництвом мосту че-
рез Південний Буг та приватними садиба-
ми. Розмір поселення 200×150 м. На захід-
ній околиці па м’ят ки зафіксовані залишки 
наземного глинобитного житла, що заляга-
ли на глибині близько 0,5–0,7 м від сучасної 
поверхні у  вигляді шару обпаленої глини 
з домішками піску і невеликої кількості по-
лови. З північного боку поселення виявлено 
яму господарського призначення, яка була 
заповнена деревним вугіллям, кістками тва-
рин, уламками кре м’я них знарядь праці та 
фрагментами кераміки. Посуд виготовлявся 
із суміші погано просіяної глини, піску і ша-
моту, мав темнокоричневий і  сірий колір. 
Серед форм переважали невеликі широко-
горлі горщики, шоломоподібні покришки, 
біноклеподібні вироби. Посуд прикрашав-
ся заглибленим орнаментом у вигляді лан-
цюжків вертикальних вдавлень округлою 
паличкою, канелюрами. Поселення віднесе-

не до кінця раннього — початку середньо-
го періодів трипільської культури і датуєть-
ся 5–4 тис. до н. е. Матеріали зберігаються 
у фондах Національного історичного музею 
(м. Київ), Він ниць кого обласного крає знав-
чого музею та у  Він ниць ко му державному 
педагогічному університеті ім. М. Коцюбин-
ського [2]. 

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Поселення, енеоліт (кін. 4 тис.  — поч. 
3 тис. до н. е., археол.). На території облас-
ної психоневрологічної лікарні ім. Академі-
ка О. Ющенка, вул. М. Пирогова, 109.

Розташоване у  південно-західній части-
ні міста, в районі обласної психоневрологіч-
ної лікарні ім.  Академіка О. Ющенка, на ви-
сокому лівому березі р. Вишенька, де вона 
впадає у  Південний Буг. Відкрите К. Рад-
дацом у  1942 р., обстежувалося І.І. Зайцем 
у  1970-х рр. та П.І. Хавлюком у  1994 р. Роз-
копки не проводилися. Культурний шар по-
шкоджений кладовищем та господарськи-
ми будівлями. Розмір 250×100 м. Характери-
зується фрагментами ліпного червоногли-
няного посуду, фрагментами обмазки жи-
тел. Поселення віднесене до пізнього періо-
ду трипільської культури і датується кінцем 
4 — початком 3 тис. до н. е. Матеріали збе-
рігаються у фондах Він ниць ко го обласного 
краєзнавчого музею [3].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Поселення багатошарове, енеоліт, 
ранній залізний вік (4–3 тис. до н. е., кін. 9 — 
поч. 8 ст. до н. е., 6–4 ст. до н. е., 3–4 ст. н. е., 
археол.). Пів ден но-західна околиця міста, 
Барське шосе.

Розташоване за 500 м від шосе, на пер-
шій надзаплавній терасі лівого берега р. Ви-
шеньки, праворуч і ліворуч автошляху Він-
ни ця — Бар. Відкрите краєзнавцем В.В. Му-
рованим у  1974 р., обстежене В.Д. Гопаком 
у  1980 р. Розкопки проводилися Б.В. Маго-
медовим та М.Є. Левадою у 1991–94 рр., об-
стежувалося С.О. Гусєвим у 2003–04 рр. Роз-
мір 800×300 м. У  двох розкопах площею 
1540 кв. м. досліджено два наземних т. зв. 
«довгих» глинобитних житла, 20 відкритих 
вогнищ, гончарний горн рідкісної конструк-
ції, що не передбачає паливного каналу, 
п’ять господарських ям. Верхній шар харак-

ПАМ’ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ
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теризується знахідками високоякісної кру-
жальної столової та ліпної кухонної кера-
міки (горщики, миски, вази, глеки), що при-
крашалися розчосами, вдавленнями нігтем, 
прорізними лініями, залізного наральника 
зі зламаним лезом, двома залізними ножа-
ми, наконечником дротика, бронзовою під-
в’яз ною фібулою, глиняними пряслицями, 
ткацькою відтяжкою та уламками від жорен 
і точильних брусків. Матеріал віднесено до 
черняхівської культури і  датується другою 
половиною 3–4 ст. н.е. Другий шар характе-
ризується ліпним коричневим керамічним 
посудом тюльпаноподібної форми, прикра-
шеним під вінцями валиками з  вдавлення-
ми пальцем. Матеріал віднесено до скіф-
ської культури і датується 4–6 ст. до н. е. Тре-
тій шар характеризується ліпним чер во но-
ко рич не вим кухонним посудом тюльпано-
подібної форми. Матеріал віднесено до піз-
нього етапу чорноліської культури ранньо-
залізного віку і датується кінцем 9 — почат-
ком 8 ст. до н. е. Четвертий шар у розкопі та 
підйомний матеріал на поверхні представ-
лений фрагментами ліпного посуду жовто-
гарячого кольору, що прикрашався розпис-
ним (розпис не зберігся) та заглибленим спі-
ралеподібним орнаментом, фрагментами 
гли но со ло м’я ної обмазки стін жител. Зна-
хідки віднесено до трипільської культури 
і датовані 4–3 тис. до н. е. Матеріали розко-
пок та розвідок зберігаються у фондах Він-
ниць ко го обласного крає знавчого музею та 
у  Він ниць ко му державному педагогічному 
університеті ім. М. Коцюбинського [4].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Поселення, доба бронзи (кін. 2 тис. до 
н. е., археол.). Мікрорайон Сабарів.

Поселення розташоване у  південно-за-
хід ній частині міста, в  районі Сабарова, на 
високому правому березі р. Вишенька, на 
місці впадіння в  Південний Буг. Відкрите 
М.В. Потупчиком у  1993 р. Розкопки на па-
м’ят ці не проводилися. Культурний шар сут-
тєво пошкоджений будівництвом. Розмір 
250×100 м. Археологічний матеріал харак-
теризується ліпним посудом чор но-ко рич-
не во го кольору. Належить до пізнього етапу 
доби бронзи і датується кінцем 2 тис. до н. е. 
Матеріали зберігаються у  фондах Він ниць-
ко го обласного краєзнавчого музею [5].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Поселення багатошарове, доба брон-
зи, ранній залізний вік, середньовіччя 
(2 тис. до н. е., 7–6 ст. до н. е., 9–10 ст., архе-
ол.). Район «Старого міста».

Розташоване у  південній частині міста, 
в районі «Старого міста», в заплаві та на пер-
шій надзаплавній терасі лівого берега р. Пів-
денний Буг. Відкрите Б.І. Лобаєм у  1965 р., 
оглянуте П.І. Хавлюком у  1994 р. Розкопки 
не проводилися. Поселення пошкоджене 
будівлями. Розмір 350×150 м. Верхній шар 
характеризується ліпним та кружальним 
посудом з хвилястим та лінійним орнамен-
том. Належить до доби Київської Русі і  да-
тується 9–10 ст. Другий шар  — ліпним ко-
ричневим посудом тюльпаноподібної фор-
ми, прикрашеним валиками з  пальцеви-
ми вдавленнями під вінцями. Належить до 
скіфської культури і датується 7–6 ст. до н. е. 
Третій шар  — ліпним чор но-ко рич не вим 
посудом. Належить до доби бронзи і  дату-
ється 2 тис. до н. е. Матеріали розвідки збе-
рігаються у фондах Він ниць ко го обласного 
краєзнавчого музею [6].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Поселення двошарове, ранній заліз-
ний вік (6–4 ст. до н. е., 3–4 ст. н. е., археол.) 
На розі вул. А. Первозванного та М. Ващука.

Розташоване у  південно-західній части-
ні міста, за 50 м на захід від перехрестя ву-
лиць Андрія Первозванного і  М. Ващука, 
в заплаві і першій надзаплавній терасі ліво-
го берега р. Вишенька. З північного сходу на 
південний захід перетинається безіменним 
струмком. Відкрите краєзнавцем В.В. Муро-
ваним у  1974 р. У  період з  1991 по 1994 рр. 
на поселенні проводили розкопки Б.В. Ма-
гомедов і М.Є. Левада. Всього розкрито пло-
щу 3789 тис. кв. м., на якій виявлено два на-
земних житла, п’ять господарських ям, де-
сять відкритих вогнищ та гончарний горн. 
Розмір 800×300 м. Верхній шар характери-
зується ліпним та кружальним чор но- і сіро-
глиняним посудом, прикрашеним розчоса-
ми, вдавленнями нігтем та прорізними ліні-
ями; залізними ножами, залізними та брон-
зовими фібулами, античними червоногли-
няними амфорами, залізним наральником, 
туфовими жорнами. Належить до черняхів-
ської культури і датується 3–4 ст. н. е. Ниж-
ній — ліпним коричневим посудом тюльпа-
ноподібної форми, прикрашеним валика-
ми з пальцевими вдавленнями під вінцями. 
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Належить до скіфської культури і датується 
6–4 ст. до н. е. Матеріали розвідок і  розко-
пок зберігаються у фондах Він ниць ко го об-
ласного краєзнавчого музею [7].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Поселення, ранній залізний вік (9–8 ст. 
до н. е., археол.). На території обласної психо-
неврологічної лікарні ім. Академіка О. Ющен-
ка, вул. М. Пирогова, 109.

Розташоване у  південно-західній части-
ні міста, в районі обласної психоневрологіч-
ної лікарні ім.  Академіка О. Ющенка, на ви-
сокому лівому березі р. Вишенька. Відкрите 
Ю.М. Бойком у 1994 р. Розкопки не проводи-
лися. Поселення пошкоджене садком і част-
ково знищене у 1995–96 рр. від будівництва 
фабрики «Ветеран». Розмір 350×80 м. Харак-
теризується ліпним чор но-ко рич не вим по-
судом з тюльпаноподібними вінцями. Нале-
жить до пізнього етапу чорноліської культу-
ри, датується 9–8 ст. до н. е. Матеріали роз-
відки зберігаються у  фондах Він ниць ко го 
обласного краєзнавчого музею [8].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Поселення, ранній залізний вік (8 ст. 
до н. е., археол.). На розі вул. Келецька та 
М. Ващука.

Розташоване у  південно-західній части-
ні міста, в мікрорайоні «Вишенька» за 450 м 
від перехрестя вулиць Келецька і  М. Ващу-
ка, на подвій ному мисі борової тераси лі-
вого берега р. Вишенька. По лінії північний 
схід — південний захід ділиться навпіл без-
іменним струмком. Відкрите М.Є. Левадою 
у 1991 р. У період з 1992 по 1994 рр. на посе-
ленні проводив розкопки Ю.М. Бойко. Всьо-
го було розкрито 5700 кв. м. площі, на якій 
виявлено залишки 6 садиб, організованих 
в дві локальні групи західну і східну. На те-
риторії садиб виявлено 3 напівземлянко-
вих та 1 наземне житло, хлів, культову спо-
руду. Розмір 450×150 м. Характеризується 
ліпним чор но-ко рич не вим кухонним посу-
дом тюльпаноподібної форми та підлоще-
ним столовим посудом — мисками, черпа-
ками і кубками, орнаментованими прокола-
ми і наколами із середини, наліпами, відтис-
ками штампу, прокресленими лініями, а та-
кож сферичною ка м’я ною булавою, зерно-
тертками, терочниками. Належить до піз-
нього етапу чорноліської культури, датуєть-
ся початком 8 ст. до н. е. Матеріали розвідки 

зберігаються у  фондах Він ниць ко го облас-
ного краєзнавчого музею [9].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Городище двошарове «Сабарівське» 
або «Лучанське», ранній залізний вік, 
середньовіччя (6–4 ст. до н. е., 10–12 ст., 
археол.). Район Старого міста.

Розташоване за 0,2 км на південь від ра-
йону «Старе місто» напроти району. Саба-
рів, на високому лівому березі р. Півден-
ний Буг. Вперше згадується Ю. Сіцинським 
у 1901 р. Городище неодноразово оглядало-
ся М.І. Артамоновим, Б.І. Лобаєм, П.І. Хавлю-
ком, С.О. Гусєвим, В.А. Косаківським. Три гор-
би, на яких знаходиться городище, назива-
ють в народі «Три брати». З трьох боків горо-
дище оточене складною системою валів і ро-
вів. Висота зовнішнього валу досягає місця-
ми 3 м, ширина 7–10 м, глибина рову  — до 
2,5 м, ширина до 7 м. У  середині городища, 
ще три вали, висотою від 0,5 м до 2 м. У пів-
денній частині городища протікає невелич-
кий струмок, який також захищений з  пів-
дня двома рядами валів. У  пів ніч но-схід ній 
частині городища простежуються невеличкі 
насипи курганів. Не розкопувалося. Розмір 
360×270 м. Верхній культурний шар харак-
теризується кружальним посудом з низьки-
ми слабко відігнутими вінцями і  потовще-
ним заокругленим краєм. Посуд орнаменто-
вано рідкими прокресленими лініями. Із ви-
падкових знахідок у приватній колекції збе-
рігається срібна лунниця. Належить до дав-
ньоруського часу і  датується 10–12 ст. Ниж-
ній шар — чор но-ко рич не вою ліпною кера-
мікою та античним червонолаковим посу-
дом. Належить до скіфської культури і дату-
ється 6–4 ст. до н. е. Матеріали розвідки збе-
рігаються у  фондах Він ниць ко го обласного 
краєзнавчого музею і приватній колекції [10].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Городище двошарове, ранній заліз-
ний вік, середньовіччя (7–6 ст. до н. е., 
8–11 ст, археол.). На території обласної психо-
неврологічної лікарні ім. Академіка О. Ющен-
ка, вул. М. Пирогова, 109.

Розташоване у  південно-західній части-
ні міста, в  районі обласної психоневроло-
гічної лікарні ім.  Академіка О. Ющенка, на 
високому мисі, утвореному правим бере-
гом р. Південний Буг і лівим берегом р. Ви-
шенька у місці їх злиття. Вперше згадується 
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Ю. Сіцинським у 1901 р., де він зазначав, що 
у  документі 1639 р. городище названо ста-
рим двором Кмитинського. Городище не-
одноразово оглядалося М.І. Артамоновим 
та П.І. Хавлюком Розкопки не проводилися. 
Розмір 125×112 м. З  напільного боку части-
на мису огороджена валом висотою до 2 м 
та ровом шириною до 8 м і глибиною до 2 м. 
Верхній шар характеризується ліпним та 
кружальним посудом з  хвилястим та ліній-
ним орнаментом. Відноситься до давньо-
руського часу і  датується 8–11 ст. Нижній 
шар  — ліпним чор но-ко рич не вим кухон-
ним посудом тюльпаноподібної форми із за-
щипами та проколами під вінцем та підло-
щеним столовим посудом — мисками, куб-
ками, орнаментованими відтисками штам-
пу  — «зернівки». Належить до раннього 
етапу скіфської культури датується почат-
ком 7–6 ст. до н. е. Матеріали розвідки збе-
рігаються у фондах Він ниць ко го обласного 
крає знавчого музею [11].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Поселення, середньовіччя (8–9 ст., ар-
хеол.). Район «Старого міста».

Розташоване у  південній частині міста, 
в районі «Старе місто», на високому лівому 
березі р. Південний Буг. Відкрите Б.І. Лоба-
єм у 1965 р., оглянуте П.І. Хавлюком у 1994 р. 
Розкопки не проводилися. Поселення по-
шкоджене будівлями та окопами періоду 
Другої світової вій ни. Розмір 300×70 м. Ха-
рактеризується ліпним та кружальним по-
судом з хвилястим та лінійним орнаментом. 
Належить до ран ньо сло в’ян сь ко го часу, да-
тується 8–9 ст. Матеріали розвідки збері-
гаються у  фондах Він ниць ко го обласного 
крає знавчого музею [12].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Поселення, середньовіччя (8–9 ст., ар-
хеол.). Район «П’ятничани».

Розташоване на північній околиці міста, 
район «П’ятничани», на першій надзаплав-
ній терасі правого берега р. Південний Буг. 
Відкрите П.І. Хавлюком у  1959 р. Розкопки 
не проводилися. Розмір 600×150 м. Харак-
теризується ліпним та кружальним посудом 
з хвилястим та лінійним орнаментом. Нале-
жить до па м’я ток типу Лу ки-Рай ко вець кої 
і  датується 8–9 ст. Матеріали розвідки збе-
рігаються у фондах Він ниць ко го обласного 
краєзнавчого музею [13].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Курган (не датовано, археол.). Район 
«П’ят ни ча ни».

Розташований на північній околиці міс-
та, район «П’ят ни ча ни», на першій надза-
плавній терасі правого берега р. Південний 
Буг. Відкритий М.В. Потупчиком у  2003 р. 
Розкопки не проводилися. Засаджений 
деревами. Розмір: висота 1 м, діаметр 25 м. 
Культурна приналежність не визначена 
[14].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик

Курган (не датовано, археол.). Район 
«П’ят ни ча ни».

Розташований на північній околиці міс-
та, район «П’ят ни ча ни», колективні сади, на 
вершині плато правого берега р. Південний 
Буг. Відкритий М.В. Потупчиком у  2003 р. 
Розкопки не проводилися. Пошкоджений 
будівлею дачного будиночка, засаджений 
деревами. Розмір: висота 1,5 м, діаметр 
30 м. Культурна приналежність не визначе-
на [15].

С.О. Гусєв, М.В. Потупчик
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Артинов Григорій Григорійович (1860–
1919 рр.) — перший головний міський архі-
тектор (1900–19 рр.). Найбільш відомі бу-
дівельні проекти зодчого й понині є окра-
сою міста.

Садиба, нині житлово-офісне приміщен-
ня (поч. 20 ст., архіт., іст.). Вул. Архітектора 
Артинова, 5.

Двоповерховий (надбудований однопо-
верховий) цегляний будинок проектувався 
на початку 20 ст. як особняк із додатковими 
дохідними помешканнями, якими у  1913–
15 рр. скористалася для найму родина відо-
мого російського військового діяча Брусило-
ва Олексія Олексійовича (1853–1926 рр.). До-
кументи про власника та про будівництво не 
виявлені. Стильові засоби архітектури мо-
дерну та час побудови дозволяють припус-
кати авторство вінницького міського архі-
тектора Г. Артинова. Крім того, за спогада-
ми правнуків зодчого, він здійснив декілька 
спроб створити для своєї великої родини до-
хідну нерухомість і «побудував сам декілька 
будинків», в одному з яких «Артинови жили 
разом із Брусиловими». Композиція та деталі 
будинку дійсно нагадують ті твори Г. Артино-
ва, авторство яких підтверджено архівними 
документами. Розроблення пластики об’є мів 
еркерів та ґанків разом із вишуканим «фа-
садним» рішенням, застосування профільо-
ваних цегляних елементів і стильних архітек-
тонічних членувань (карнизні, міжповерхові, 
підвіконні профілі та ніші, надвіконні сандри-
ки у  вигляді карнизів із кронштейнами) ра-
зом із модерновою асиметрією — засоби, ві-
домі за креслениками Г. Артинова для інших 
будівель Він ни ці. Фасадний фронт розгорта-
ється у бік вулиці ефектним порталом, що на 
рівні першого поверху являє гротоподібний 
портик із лекальним отвором та кутовою ко-
лоною модернізованого тосканського орде-
ру, а на другому поверсі завершений плас-
тичним балконним парапетом, прикраше-
ним орнаментальними вставками кованого 
металу в нішах квадратового абрису; еркер 
організує власну терасу та окремий простір 
головного входу, ґанок якого примикає пра-

воруч під скляним покриттям на металево-
му кронштейні (оригінальний козирок та ко-
ваний метал не збереглись). Ґанок надвір-
ного входу також оформлено двоколонним 
портиком. Кутовий еркер із балконом дру-
гого поверху фланкує праву площину го-
ловного фасаду, прикрашену мармуровим 
рельєфом античної міфологічної тематики: 

крилата арфістка неначе співає радісний 
гімн життю. Цілісне враження від компози-
ції підкреслюється індивідуальною огоро-
жею з пластичними формами опор і метале-
вими прикрасами у вигляді вінків, малюнок 
яких асоціюється з металевими елементами 
будівлі та формами столярних виробів руч-
ної роботи (частково втрачені або замінені 
на металопластикові). Зміни будинку по в’я-
за ні з використанням для житлових потреб 
і з розподілом особняка на квартири, облад-
нанням частини приміщень для офісів, що 
призвело до різних ремонтів, реконструк-
цій і  спотворень без необхідної реставра-
ції па м’ят ки. На південній стіні центрально-
го еркера над ґанком розміщені меморіаль-
ні дошки, автор  — скульптор Ю. Козераць-
кий: ліворуч від головного входу на ка м’я-
ній плиті висічено напис: «Брусилов Олек-
сій Олексійович. Герою генералу І  Світо-
вої вій ни 1914–1918 на честь Брусилівсько-
го прориву». Праворуч від входу на марму-
ровій дошці вирізьблено: «У цьому будинку 
в  1913–1914 рр. жив визначний військовий 
діяч Олексій Олексійович Брусилов». Видат-
на іс то ри ко-ар хі тек тур на цінність будин-
ку, що вражає оригінальною експозицією 
у формах модерну, має значний культурний 
потенціал і може слугувати багатьом напря-
мам культурного розвитку міста [16].

С.О. Царенко

ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРІЇ, 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА
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Будинок підрядників Х. Зіскінда та 
М. Неєра (поч. 20 ст., архіт.). Вул. Архітекто-
ра Артинова, 13.

Двоповерховий цегляний будинок у цен-
тральній частині міста. Автор не встановле-
ний. У 1912 р. до правої частини будівлі здій-
снено двоповерхову прибудову за проек-
том архітектора Г. Артинова. Житловий дво-
поверховий будинок та сусідній будинок 
міської управи, до якого у  1909 р. розпоча-
та прибудова для облаштування Окружного 
суду, мали по фасадах спільні характерні де-
коративні елементи та завершення над го-
ловними входами з  трапецієвидним дахом 
у  вигляді чотиристоронньої піраміди з  м’я-
ким заломом та шпилем. Відомо, що Г. Арти-
нов брав участь в проектуванні та контролі 
за будівництвом Окружного суду, отже мож-
на припустити, що він проектував не тільки 
прибудову даного будинку, а і будинок в ці-
лому. Будинок використовувався як конто-
ра підрядників Хаїма Яковича Зіскінда і Мой-
сея Михелевича Неєра  — відомих вінниць-
ких забудовників початку 20 ст., з ім’ям яких 
по в’я за не спорудження міського оперно-
го театру та водонапірної вежі. Також у  до-
кументах ДАВіО як власник фігурує прізви-
ще Яроцького. Не пізніше літа 1920 р. буди-
нок було націоналізовано і передано радян-
ським установам, до середини 1990-х рр. тут 
містився військовий комісаріат. Будинок на-
лежить до категорії історичної опорної за-
будови, збереження якого має важливе ар-
хі тек тур но-міс то бу дів не значення для цен-
тральної частини міста. За функціональною 
типологією — адміністративна будівля. Дво-
поверховий цегляний будинок, тинькова-
ний, прямокутний в плані, підвал під части-
ною будівлі зорієнтовано головним фасадом 
на вул. Архітектора Артинова, має розміри 
24,1×12,7 м. Загальна площа — 502,4 кв. м, бу-
дівельний об’єм  — 3470,0 куб. м. Площа за-
будови — 492,0 кв. м. Будинок був під висо-
ким кроквяним дахом, мав прибудову зна-
двору — з північного сходу. Першопочатко-
вий фасад, симетричний відносно централь-
ної осі, порушений прибудовою додаткової 
сходової клітки у  1912 р. Композиційне ви-
рішення головного фасаду  — це еклектич-
не поєднання рис неокласики та модерну. 
У первісному вигляді воно було симетричне, 
акцентоване консольним завершенням з го-
ризонтальним членуванням площини стін 
міжповерховими тягами та вінчаючи фасад 

антаблементом. Вікна фланковані пілястра-
ми, над якими розташований прямий аске-
тичний сандрик. Сувора площинна компо-
зиція фасаду була урізноманітнена еркером 
на центральній осі симетрії, що завершував-
ся чотирьохгранним шатровим дахом, вкри-
тим металом. Розпланування: секційне, част-
ково коридорний тип планування. Головний 
вхід розміщено по осі основної частини бу-
дівлі. Будівля прикрашена симетрично роз-
ташованим відносно початкового симетрич-
но вирішеного об’єму консольним еркером 
другого поверху, міжповерховою та підві-
конними профільованими тягами, русто-
ваними кутами та рустованими пілястрами 
обабіч головного входу під еркером, вікон-
ними обрамленням та сандриками на пер-
шому поверсі спрощеної форми та завер-
шено профільованим карнизом. Простішим, 
але витриманим в  стилі будинку, вирішено 
надвірний фасад. Цегляна прибудова, що 
тинькована на першому поверсі і  вап ня но-
по фар бо ва на — на другому, вирішена з ура-
хуванням пластики рустованих кутів почат-
кового об’є му. На прибудові продовжено 
основні профільовані тяги, а пластику вікон-
них обрамлень по боковому фасаду тактов-
но спрощено. В ін те р’є рі частково зберегли-
ся на першому поверсі мозаїчна підлога та 
сходи з  залишками мармурового облицю-
вання. Разом із асиметричною прибудовою 
па м’ят ка являє цікавий зразок ар хі тек тур но-
міс то бу дів но го мистецтва на зламі 19–20 ст. 
в забудові м. Він ни ці. Пожежа у 2001 р. нане-
сли будівлі значних пошкоджень. Втрачено 
первісний стан перекриття, даху, еркера та 
елементів ін те р’є ру. Нині будівля перебуває 
у приватній власності [17].

Л.М. Денисова, Є.В. Совінський, 
О.Ю. Федоришен 

Будинок К. Топчевського, нині музич-
на школа № 1 (кін. 19 ст., архіт., іст.). Вул. Архі-
тектора Артинова, 21.

Розташований із відступом від лінії за-
будови. До головного входу ведуть два си-
метричні крила сходів. Споруджений в кін-
ці 19 ст. на замовлення лікаря-терапевта 
К. Топчевського. Третій поверх надбудова-
ний останньої чверті 20 ст., для додаткових 
приміщень музичної школи. Будівля трипо-
верхова, з  підвалом, цегляна, оштукатуре-
на, в плані близька до прямокутника, із ко-
ридорним двостороннім групуванням при-
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міщень. Симетрична планово-просторова 
структура, на три частини, виявлена на 
кожному фасаді неглибокими ризалітами. 
Центр головного фасаду акцентований об’є-
мом вхідного тамбура з терасою на два по-
верхи і аттиком. Архітектура фасаду виріше-
на у стилістиці неоренесансу: стіни рустова-
ні, розчленовані горизонталями міжповер-
хових поясів, в наличниках вікон першого та 
другого поверхів використані піляст ри до-
ричного і коринфського ордерів. До дворо-
вого ризаліту примикає широка тераса, над 
якою на металевих опорах влаштовано бал-
кон. З боку двору наявна пізня триповерхо-
ва прибудова. Художню цінність в ін те р’є рі 
являє парадна зала другого поверху з  ліп-
ною стелею і  окремими предметами пер-
вісного оздоблення (кахляні печі, люстра). 
У  цьому будинку в  1919–20 рр. розташову-
валася Подільська губернська надзвичай-
на комісія, репресивний орган більшовиць-
кої влади. У  1921–28 рр. тут діяв крайовий 
іс то ри ко-по бу то вий музей; від 1970-х рр. — 
міська музична школа № 1 [18].

С.О. Царенко

Меморіальна дошка першому місь-
кому архітектору Г.Г. Артинову (2010 р., 
мист.). Вул. Архітектора Артинова, 27, вул. 
Соборна 71.

Автори  — скульптор Ю. Козерацький, 
архітектор О. Коротких. Меморіальна дош-
ка встановлена на кутовому будинку на 
розі вул. Архітектора Артинова та Соборної 
у 2010 р. на честь 150-річчя з дня народжен-
ня Г. Артинова з написом: «На честь першо-
го архітектора Вінниці». На дошці рельєфно 
зображені найбільш відомі будівельні про-
екти зодчого які й  понині є окрасою облас-
ного центру: жіноча гімназія (1900 р., нині 
шко ла-гім на зія № 2, вул. Соборна, 94), церква 

Пам’ятник Г.Г. Артинову
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Воскресіння Христового (1910 р., нині діючий 
православний храм, Хмельницьке шосе, 5), 
міський театр (1910 р., му зич но-дра ма тич ний 
театр ім. М. Садовського, вул. Театральна, 13.), 
міська дума (1911 р., нині Тор го во-про мис ло-
ва палата, вул. Соборна, 67.), готель «Савой» 
(1912 р., вул. Соборна, 48). Меморіальна дош-
ка виконана з граніту, лабрадориту та піско-
вику. Артинов Григорій Григорович (1860–
1919 рр.) народився у  м. Ніжині на Чернігів-
щині. У  Він ни ці оселився у  вересні 1899 р. 
У  1900–19 рр. обіймав посаду міського архі-
тектора. Його плідна творчість багато в чому 
визначила образ Він ни ці. У місті збереглося 
понад 30 будинків, створених за його проек-
тами, крім згаданих на меморіальній дошці, 
це: синагога Райхера (1903 р., нині спортивна 
школа, вул. Червонохрестівська, 11), міська 
Гоголівська бібліотека (1907 рр., нині облас-
на універсальна наукова бібліотека ім. К. Ті-
мірязєва, вул. Соборна, 73), будинок окруж-
ного суду (1909–12 рр., нині судові установи 
міста, вул. М. Грушевського, 17,) водонапір-
на вежа (1911 р., нині Він ниць ка вежа, Євро-
пейська площа) та ще ряд садиб i прибутко-
вих будинків у центральних кварталах міста. 
Г. Артинов брав участь у  будівництві близь-
ко 40 муніципальних проектів міста, під його 
керівництвом були побудовані: залізні мости 
через острів Кемпу, які з’єд на ли два береги 
до спорудження Центрального моста; пер-
ша електрична станція; перший водопро-
від та перша лінія міського трамваю. Помер 
у Він ни ці в грудні 1919 р., місце поховання не 
збережено. Ім’ям першого міського архітек-
тора названо одну з центральних вулиць міс-
та. У вересні 2010 р. поряд з Він ниць кою ве-
жею (Європейська площа) йому встановлено 
па м’ят ник. Являє собою оригінальну парко-
ву повнофігурну бронзову скульптуру Г. Ар-
тинова, який відпочиває на лавці. Сама лавка 
також виконана із бронзи: на одному з кра-
їв спинки «виросло» містечко з найвідоміших 
споруд міста, де легко вгадується Він ниць ка 
вежа, на спинці напис «Григорій Артинов», 
а  ніжки нагадують основу Ейфелевої вежі. 
Автор — скульптор В. Цісарик [19].

О.А. Коляструк

Меморіальна дошка художнику 
О.Є. Сидорову (2004 р., мист.). Вул. Архітек-
тора Артинова, 38.

Сидоров Олексій Євдокимович (1924–
2001 рр.)  — член Спілки художників Укра-

їни (1965 р.), заслужений художник Украї-
ни (1978 р.). Закінчив Київський художній ін-
ститут (1955 р.). Учасник художніх виставок 
з 1959 р. Спеціалізувався на тематичних кар-
тинах та пейзажах. У квітні 1976 р. у Він ни ці 
створено обласну організацію Спілки ху-
дожників України, головою якої було обра-
но О. Сидорова. Обіймав цю посаду протя-
гом 10 років. Нині Спілка об’єд нує 67 май-
стрів, які працюють у  різних видах обра-
зотворчого мистецтва. Дошка встановлена 
у 2002 р., виконана зі світлого мармуру. Ав-
тор — скульптор В.М. Оврах. Зроблена у ви-
гляді картини у  рамі, з  правої третини якої 
виступає скульптурний портрет художника, 
голова ледь повернута праворуч, майстер 
зосереджено вглядається вдалечінь. Решта 
площі дош ки-кар ти ни відкривається завдя-
ки тому, що з  неї прибраний полог, відки-
нутий за лівий верхній кут. На цій відкритій 
площині розміщений напис: «У цьому будин-
ку проживав заслужений художник Украї-
ни Олексій Сидоров, 1924–2001». З-під рами 
ледь визирають кінчики кількох пензлів [20].

О.А. Коляструк

Будинок Лазовських, нині житловий 
будинок (1913 р., архіт.). Вул. Архітектора 
Артинова, 39.

Розташований у центрі колишньої великої 
садиби родини Лазовських, тепер — у глибо-
кому курдонері зі значним відступом від лінії 
забудови вулиці. Побудований в  1913 р. (по-
чаткове вирішення — із одноповерховим лі-
вим крилом) і згодом добудований — як бу-
динок власників садиби. У 1930-ті рр. добудо-
ваний з  боку двору; відновлений із частко-
вим переплануванням після руйнувань під 
час вій ни у 1941 р. та 1944 р. Будівля двопо-
верхова з підвалом, цег ля но-ка м’я на, із сек-
ційним поверховим групуванням примі-
щень навколо вузла сходової клітки. Ком-
позиція головного фасаду асиметрична, зі 
зміщеним вправо від центру ризалітом вхо-
ду. Деталі головного фасаду вирішено у не-
ороманському стилі завершенням корпу-
су цегляним карнизом, а ризаліту  — три-
кутним щипцем, у полі якого під параболіч-
ним арочним виступом і ліпним рослинним 
орнаментом розташовані два здвоєні вікна. 
Не збереглись початкові форми даху з кон-
сольним покриттям щипця, що відомі за ма-
люнком із родинної збірки Лазовських [21].

С.О. Царенко
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Житловий будинок (поч. 20 ст., архіт.). 
Вул. Архітектора Артинова, 75.

Одноповерховий житловий цегляний 
будинок початку 20 ст., який знаходиться 
на крутому схилі вул. Архітектора Артино-
ва. Автор проекту — архітектор Г. Артинов. 
За типом це однофасадний особняк. Його 
фасад тридільний та симетричний, з  вира-
женою вхідною групою у  центральній час-
тині. У  проектному рішенні передбачався 
аттик у вигляді дуги, уподобаної міським ар-
хітектором Г. Артиновим. Характерні смуги, 
використані у кутах, опускаються вниз, ніби 
стікаючи по стіні трійними лініями, нагаду-
ючи сліди від сліз. Зразки таких ліній та їх 
варіантів особливо розповсюджені в  ана-
логічній сецесійній архітектурі м. Чернів-
ці. У  процесі експлуатації будинку втраче-
но композицію вхідної групи, оригінальний 
візерунок віконних рам, огорожу даху. Бу-
динок є складовою частиною комплексу за-
будови вулиці, нині залишається житловим 
та заслуговує на збереження та реставра-
цію [22].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

ÁÅÂÇÀ ²âàíà âóëèöÿ

Бевз Іван Васильович (1903–43 рр.) — 
керівник підпільної антинацистської орга-
нізації, Герой Радянського Союзу (посмерт-
но). Почесний громадянин м. Він ни ці.

Літературно-меморіальний музей 
М.М. Коцюбинського (1927 р., іст.). Вул. 
І. Бевза, 15.

Є архітектурною па м’ят кою національ-
ного значення (2009 р.). Одноповерховий 
валькований житловий будинок з  призь-
бою і  де ре в’я ним ґанком; накритий бля-
хою; білений вапном. Побудований 1855 р. 
М. Абазою, який передав його згодом у по-
саг доньці Гликерії. У ньому 17 вересня на-
родився Коцюбинський Михайло Михай-
лович (1864–1913 рр.), що засвідчує мар-
мурова меморіальна дошка на стіні, і меш-
кав з  перервами до 1897 р. Продавши бу-
динок, родина Коцюбинських переїхала до 
Чернігова. Він ниць кий період життя і твор-
чості письменника багатий на події: дитин-
ство, проведене по селах і містечках Поділ-
ля, навчання у  духовній школі, репетитор-
ство, обрання гласним міської думи, іспит 

на звання народного вчителя, робота у фі-
локсерних комісіях у Молдавії та Криму, по-
дорож до Львова і Канева, літературний де-
бют. На Він нич чині М. Коцюбинський напи-
сав оповідання «Ці по в’яз», «Хо», «На крилах 
пісні», «Для загального добра», кілька тво-
рів про дітей. Подільські враження пись-
менника відбиті у повісті «Дорогою ціною», 
частково — в повісті «Fata morgana». До му-
зейного комплексу входять будинок, комо-
ра (в якій жандармерія 1883 р. вчинила об-
шук, підозрюючи М. Коцюбинського у зв’яз-
ках з  революційними народницькими ор-
ганізаціями), сторожка, а також по дві р’я 
та сад, де досі ростуть дерева, посаджені 
М. Абазою та М. Коцюбинським. Природо-
охоронна площа му зею-са ди би становить 
0,6 га. Іс то ри ко-при род ни чою цінністю са-
диби є тамариск і кущі вічнозеленої магонії, 
привезені у 1895 р. М. Коцюбинським з Кри-
му, вікові липи, яблуні і  груші. 25  вересня 
1924 р. будинок і садибу оголошено па м’ят-
кою культури і взято під державну охорону. 
Музей відкрито 8 листопада 1927 р. Одним 
з  організаторів і  першим директором му-
зею (1927–34 рр.) був Хома Коцюбинський, 
брат письменника. У ньому працювали дру-
жина Хоми Михайловича  — Катерина, син 
Михайла Михайловича  — Роман (1934 р.), 
а потім письменник Олександр Левада, що 
заснував при музеєві Будинок літератури 
і мистецтва (1934 р.; нині в ньому розташо-
вані музейні фонди, адміністративний від-
діл, діє виставкова зала), автор сценарію 
фільму «Родина Коцюбинських» (1971 р.), за 
що був відзначений Державною премією 
України ім.  Т. Шевченка. Під час Другої сві-
тової вій ни окупанти влаштували в  музеї 
авторемонтну майстерню, знищили більшу 
частину експозиції і музейних фондів. Друге 
відкриття музею відбулося в серпні 1944 р. 
У  ньому працювали письменники М. Поту-
пейко і В. Сторожук. Нині музей очолює ху-
дожник Ф. Панчук, заслужений діяч мис-
тецтв України. Експозиція музею розташо-
вана в  п’я ти кімнатах. В  основному фонді 
музею нараховується понад де в’ять тисяч 
експонатів. Це метрична книга із записом 
про народження М. Коцюбинського, його 
особисті речі, прижиттєві видання творів 
письменника та його сучасників, матеріали 
про творчий шлях М. Коцюбинського, пода-
ровані музеєві книжки сучасних літерато-
рів, переклади творів письменника мовами 
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народів світу, твори художників М. Бураче-
ка, М. Жука, В. Касіяна, І. Їжакевича, О. Куль-
чицької, І. Філонова, Г. Якутовича, скуль-
пторів І. Гончара, Ф. Коцюбинського, виро-
би народних майстрів. У  музеї свого часу 
побували П. Тичина, М. Рильський, В. Сосю-
ра, А. Малишко. Тут народилася М. Коцю-
бинська (1931–2011 рр.), лауреат Національ-
ної премії України ім. Т. Шевченка (2005 р.). 
У грудні 1989 р. на честь 125-річ чя письмен-
ника на майдані поряд з музеєм встановле-
но па м’ят ник письменнику (просп. Коцю-
бинського, 76). Автори: скульптор лауреат 
Державної премії України ім.  Т. Шевченка, 
народний художник УРСР М. Вронський та 
заслужений архітектор УРСР В. Гнезділов. 
Па м’ят ник виготовлений з  бронзи, являє 
собою постать одягнутого у плащ письмен-
ника, що сидить на лавці в вільній позі. Фігу-
ра закріплена на чотирикутному постамен-
ті з червоного граніту (0,7×0,2×1,8 м), на ли-
цьовій стороні на чорній мармуровій пли-
ті напис: «Коцюбинський Михайло Михай-
лович. 1864–1913». Пластичний образ пись-
менника у  зрілому віці вирішено у  реаліс-
тичній манері з  лапідарним моделюван-
ням форми. Загальна висота  — 5,0 м, по-
статі — 3,2 м, постаменту — 1,8 м, стилоба-
ту — 0,4 м. Па м’ят ник передбачає круговий 
огляд, по в’я за ний з  образним вирішенням 
культурного ландшафту міста й  просп. Ко-
цюбинського зокрема, простір площі нав-
коло па м’ят ни ка дозволяє проведення ма-
сових куль тур но-мис тець ких і  меморіаль-
них заходів. Щороку 17  вересня у  музеї та 
коло па м’ят ни ка відбувається свято вшану-
вання па м’я ті письменника «Дні Коцюбин-
ського на Він нич чи ні», складовими части-
нами якого є звітне засідання обласного лі-
тературного об’єд нан ня ім.  В. Стуса і  вру-
чення літературної премії ім.  М. Коцюбин-
ського — з 1981 р. обласної, з 1991 р. — за-
гальноукраїнської. У  Він ни ці вшановують 
па м’ять про М. Коцюбинського. Його іме-
нем названі вулиця міста, кінотеатр; вста-
новлено меморіальну дошку про здобут-
тя звання народного учителя М. Коцю-
бинським на фасаді колишнього реально-
го училища (нині  — корпус Він ниць ко го 
тор го вель но-еко но міч ного інститут); вста-
новлено погруддя на Алеї видатних земля-
ків у Центральному парку культури і відпо-
чинку; 1998 р. Він ниць ко му державному пе-
дагогічному університету присвоєно ім’я 

М. Коцюбинського, на по двір’ї встановле-
но па м’ят ник пись мен нику-зем ля ку (скуль-
птор В. Смаровоз). На березі Південного 
Бугу, в  районі Сабарова, знаходиться «Ка-
мінь Коцюбинського» з викарбуваними ци-
татами з творчості письменника. Вважаєть-
ся, що саме на цьому камені письменник 
свого часу творив. Цю місцину відтворив 
відомий художник М. Бурачек. Його карти-
на експонується в музеї М. Коцюбинського 
[23].

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний

Будинок штаб-квартири міської під-
пільної організації під керівництвом 
І. Бевза 1941–42 рр., нині виставкова зала 
музею М. Коцюбинського. (іст.). Вул. І. Бевза, 
15.

Одноповерховий, цегельний, дах критий 
залізом, розташований на головній лінії забу-
дови вулиці. У будинку 7 кімнат, його загальна 
площа складає 174,9 кв. метри. Побудований 
на початку 1920-х р. власником миловарного 
заводу Лернером. З 1930-х по 1989 рр. в ньо-
му містилася міська бібліо тека ім.  Н. Круп-
ської. Бевз Іван Васильович (1903–43 рр.) — 
Герой Радянського Союзу (посмертно), ак-
тивний учасник підпілля і партизанської бо-
ротьби в  Україні, керівник Він ниць кої місь-
кої підпільної організації. Почесний грома-
дянин м. Він ни ці. Народився у  м. Темрюк 
(нині Краснодарський край, Російська фе-
дерація). В 1919–27 рр. служив у лавах Чер-
воної Армії, в  1927–29 рр. направлений на 
комсомольську роботу до м. Жмеринки, 
у  1929–37 рр. на партійній роботі у  Він ни ці 
та Мо ги лів-По діль сь ко му. З  1937 р. і  до по-
чатку на цист сь ко-ра дян сь кої вій ни (1941–
45 рр.) працював директором Він ниць ко го 
драматичного театру та директором місь-
кої бібліотеки. 1940 р. виключений з  партії 
«за слепое доверие и близорукость». Перед 
окупацією Він ни ці нацистськими військами 
І. Бевза було призначено керівником міської 
підпільної організації. До складу підпільної 
організації входили С. Левенець, І. Войце-
хівський, І. Бутенко, А. Медвідь, Л. Ратушна, 
Н. Рудь та інші. В кінці 1941 р. підпільні гру-
пи були утворені на швейній фабриці, м’я-
со ком бі на ті, водоканалі, залізничній стан-
ції. Підпільники підтримували зв’яз ки з пар-
тизанами і  підпільниками Немирівсько-
го, Турбівського, Погребищенського, Козя-
тинського, Гайсинського, Дашівського р-нів 
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Він ниць кої обл. На початку 1942 р. підпіль-
ний центр об’єд ну вав 17 груп, що нарахову-
вали понад 300 підпільників. У липні 1942 р. 
І. Бевз разом з групою підпільників був заа-
рештований, 13 січня 1943 р. розстріляний. 
Місце поховання невідоме. 8 травня 1965 р. 
за мужність і  героїзм керівнику Він ниць кої 
міської підпільної організації І. Бевзу при-
своєно звання Героя Радянського Союзу 
(посмертно). У  1965 р. на будинку встанов-
лено мармурову меморіальну дошку з  на-
писом (рос.): «В этом доме в 1941–1942 гг. на-
ходился штаб Винницкой подпольной ком-
мунистической организации, которой ру-
ководил Герой Советского Союза И.В. Бевз». 
Автор  — скульптор В. Смаровоз, меморі-
альна дошка розміром 0,4×0,6 м. На вша-
нування героя встановлено па м’ят ник (вул. 
Соборна, 6). Окрім вулиці, ім’я героя носить 
і Він ниць ка центральна міська бібліотека. На 
па м’ят но му знаку на честь партизанів і під-
пільників Він нич чи ни (Меморіальний комп-
лекс Слави. Європейська площа) вибито ім’я 
І. Бевза [24]. 

В.А. Тучинський

Лазня, нині офісно-комерційний центр 
(1936 р., архіт.). Вул. І. Бевза, 34.

Будинок колишньої комунальної лаз-
ні в  районі «Замостя», незважаючи на дея-
кі перебудови в  повоєнні часи, є яскравим 
прикладом громадської будівлі в стилі кон-
структивізму. Будівництво лазні було завер-
шено та прийнято до експлуатації в 1936 р. 
Вперше питання про необхідність будівниц-
тва комунальної лазні у місті починає обго-
ворюватися в 1926 р. Вінниця, яка на той час 
вже мала населення близько 60 тис., яке ко-
ристувалося лише однією невеликою лаз-
нею в  своїй центральній частині, над Бу-
гом, по вул. М. Оводова, і  зрозуміло, що 
вона була замала для потреб усього міста. 
У 1926 р. і була спроба міської влади проект-

не рішення лазні визначити за допомогою 
конкурсу. Проте конкурс не дав результа-
тів, тому що до визначеного строку не було 
подано жодного проекту. Після чого міська 
рада планує використати проект лазні, яка 
вже збудована в столиці України — Харкові 
і відповідала всім тодішнім вимогам. Двопо-
верхова, з  третім поверхом над централь-
ною частиною, з резервуарами гарячої води 
для душових, що були розташовані на плос-
кому даху, де мав бути солярій. Лазня пе-
редбачала розподіл відвідувачів по 1-му та 
2-му класу з  відділеннями для чоловіків та 
жінок. Для відвідувачів 1-го класу передба-
чено плавальний басейн. Крім того, було пе-
редбачено і окремі номери з ванною. О. Бо-
дунген, який обіймав посаду головного ар-
хітектора міста, після отримання креслень 
харківської лазні виконує проект комуналь-
ної лазні для будівництва у Він ни ці. При цьо-
му пропонує побудувати її на острові Кем-
па. Але зміни норм та розташування впли-
нули на зміну проекту вінницької кому-
нальної лазні та строки будівництва. Тільки 
в 1932 р. вінницька міська рада повертаєть-
ся до питання будівництва лазні, але вже під 
назвою «Дез-бан но-праль но го корпусу Дез-
станції». Для його будівництва використа-
но проект виконаного у  Харкові під керів-
ництвом архітектора Єстровича. Пристосу-
вання проекту до місцевих умов здійснило 
про ек т но-пла ну валь не бюро при міськко-
мунгоспі у складі головного інженера Доб-
ротворського, старшого архітектора Тору-
барова та помічника архітектора Фадкиче-
ва. В  проектуванні також брав участь архі-
тектор В.Л. Фельдштейн. До складу дезстан-
ції входили такі будівлі: ад мі ніст ра тив но-ла-
бо ра тор ний корпус, де зин фек цій но-бан но-
праль ний корпус, ізолятор на 30 ліжок, жит-
ловий будинок персоналу, котельня, очист-
ка стічних вод, газова камера та службо-
ві будівлі: конюшня, гараж, сторожка, на-
двірна вбиральня. Територія дезстанції по-
ділялася на дві ізольовані зони, на чисту та 
брудну. Саме на межі вказаних дворів і було 
збудовано де зин фек цій но-бан но-праль ний 
корпус, який після реконструкції у повоєн-
ні часи стає просто комунальною лазнею 
з  пральнею. Де зин фек цій но-бан но-праль-
ний корпус — це двоповерхова з цег ли бу-
дівля, на першому поверсі якої було розта-
шовано дезінфекційне відділення при чис-
тій половині, «брудне» відділення пральні 
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та великого пропускника для персоналу за-
разного відділення дезвідділення і  персо-
налу роз’їз них бригад. В  країні бушувала 
інфекція корости, тому і  приміщення лазні 
теж відповідали вимогам часу. Так, на дру-
гому поверсі входи були поділені на чис-
ті та для хворих. Були і окремі входи з боку 
«брудного двору» в приміщення для чистих 
і  для хворих. Речі проходили через дезін-
фекційні газові камери. У загальному образі 
нової архітектури 1930-х рр. у Він ни ці стиль 
конструктивізму отримав незначне засто-
сування. Будівля колишньої лазні є єдиним 
прикладом стилю конструктивізму будів-
лі громадського призначення у  м. Він ни ці. 
З 1990-х рр. у будівлі містяться різні комер-
ційні структури [25].

Л.М. Денисова

ÁÎÃÓÍÀ ²âàíà âóëèöÿ

Богун Іван (?–1664 рр.) — український 
військовий і державний діяч, козацький 
полководець часів Б. Хмельницького, він-
ниць кий полковник. Під час Визвольної вій-
ни керував обороною Він ни ці (1651 р.) від 
війська Речі Посполитої.

Церква Різдва Пресвятої Богородиці, 
нині діючий православний храм (поч. 20 ст., 
архіт.). Вул. І. Богуна, 123.

Церква розташована у  районі міста  — 
П’ят ни ча ни (на час будівництва с. П’ят ни ча-
ни було поза межами міста). Споруджена на 
початку 20 ст. Точних даних щодо процесу 
будівництва та освячення храму не виявле-
но. З  іконографічних матеріалів відомо, що 
на початку Першої світової вій ни (1914 р.) 
храм був діючим. Храм хрещатий в плані, ви-
конаний у псевдоруському «синодальному» 
стилі з  шатровим дахом. Ймовірний автор 
проекту — архітектор Г. Артинов. Одним із 
жертводавців церкви був власник П’ят ни-
чан сь ко го маєтку граф Здзіслав Ґрохоль-
ський, адже своєрідною реліквією парафії 
й  донині є чаша для причастя з  його дар-
чим написом. На початку 1930-х рр. церк-
ва була закрита, в  ній утворено зерносхо-
вище, згодом клуб. У період Другої світової 
вій ни були поновлені богослужіння. В люто-
му 1962 р. після перетворення Преображен-
ського собору на Будинок фізкультури церк-
ва стає міським кафедральним собором. 
У  листопаді 1990 р. знову стає парафіяль-

ною. У 1990 р. у храмі проводилися зйомки 
фільму режисера Артура Йосиповича Вой-
тецького (1928–1993) «Нині прославився син 
людський» де головну роль виконав Богдан 
Сильвестрович Ступка (1941–2012) — актор 
театру і  кіно, лауреат Шевченківської пре-
мії (1993), Герой України (2011), Народний 
артист УРСР (1980), Народний артист СРСР 
(1991), на честь якого в 2015 р. у Він ни ці пе-
рейменовано вулицю [26]. 

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

ÂÀÑÈËÅÍÊÀ Êîñòÿíòèíà 

âóëèöÿ

Василенко Костянтин Прокопович (1877–
1941 рр.) — журналіст, громадський та 
політичний діяч. Член Української Цент-
ральної Ради, Генеральний секретар (мі-
ністр) праці УНР в 1917 р. Жертва сталін-
ських репресій, розстріляний у Він ни ці 
в липні 1941 р. Реабілітований 1991 р.

Меморіальна дошка поету В.П. При-
липку (2008 р., мист.). Вул. К. Василенка, 6. 

Прилипко Володимир Петрович (1947–
2004 рр.)  — поет, археолог. Дитячі роки 
пройшли у  містечку Ялтушкові, Барського 
району. З 1965 р. мешкав у Він ни ці. Навчав-
ся у  Він ниць ко му педагогічному інституті. 
Працював в обласному краєзнавчому музеї, 
археологічній інспекції. Причетний до важ-
ливих відкриттів: поховання сарматського 
царя 1-го ст. н.е. та курганів епохи бронзи, 
в  яких знайдено унікальні коштовні витво-
ри давнього мистецтва. Автор експресив-
ної, самобутньої лірики: збірка «Лядова» 
(1999 р.), «Старий сад» (2006 р.) Меморіаль-
ну дошку встановлено 2008 р. на панельній 
де в’я ти по вер хів ці з  ініціативи художника 
В. Рибачука. Містить напис: «Володимир При-
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липко, поет, археолог. Наш земляк жив і тво-
рив у  цьому будинку». Автор  — скульптор 
Ю. Козерацький [27].

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний

ÂÅÐÅÙÀÃ²ÍÀ Ôåäîðà 

âóëèöÿ

Верещагін Федір Григорович (1910–
96 рр.) — актор, режисер, театральний 
діяч, народний артист Української РСР та 
СРСР. Багаторічний директор та головний 
режисер Він ниць ко го академічного укра-
їнського му зич но-дра ма тич но го театру 
ім. М. Садовського. Почесний громадянин 
м. Він ни ці.

Садиба лікаря М. Стаховського, нині 
відомча поліклініка (1914–15 рр., архіт.). Вул. 
Ф. Верещагіна, 6.

Садиба, споруджена у  1914–15 рр., на-
лежала Стаховському Миколі Ананійовичу 
(1879–1948 рр.) — лікарю, відомому громад-
ському діячеві періоду Української револю-
ції, губернському комісару Поділля (1917 р.), 
керівнику першої української диплома-
тичної місії УНР у  Великобританії (1919 р.). 
В  серпні 1919  — січні 1920 рр. в  приміщен-
ні діяв український клуб «Рідна Хата», засно-
ваний вояцтвом Української Галицької Ар-
мії. Ймовірно, будинок серйозно постраж-
дав у  1944 р., був реконструйований, на-
бувши надто спрощеного зовнішнього ви-
гляду. Будинок Стаховського  — чи не єди-
ний приклад українського архітектурного 
модерну (далі  — УАМ) у  Він ни ці. Автор ес-
кізу  — один з  найвідоміших сподвижників 
цього напрямку архітектури Кричевський 
Василь Григорович (1872–1952 рр.). В списку 

його праць садиба згадана як «проект ушної 
лікарні у  Винниці». Архітектурну при в’яз ку 
та ведення нагляду за будівництвом здій-
снював архітектор Г. Артинов. УАМ здобув 
свої витоки з традицій народного хатнього 
та церковного будівництва 17–18 ст. Об’єм-
но  прос то ро ва композиція будинку  — най-
простіша форма хати з  прямокутним пла-
ном та чотирисхилим дахом. Не збереже-
ні оздоблення на фасаді були своєрідними 
стилізаціями народних форм, а їх просто-
та цілком виправдана датою проектування 
(1914 р.), адже стилістика УАМ використову-
валася архітекторами у  межах 1903–40 рр. 
Оскільки будинок серйозно пошкоджено 
з стилістичної точки зору, опишемо його ви-
гляд за історичним креслеником. Компози-
ція будинку, що віддалений у глибину ділян-
ки на 8–10 м, підкреслює його першопочат-
ковий садибний характер. Загальний обрис 
об’є мів споруди — пасивний малорозвине-
ний силует, де найпростіший об’єм у вигляді 
паралелепіпеду доповнений невеликим ри-
залітом сходової клітини та накритий піра-
мідою чотирисхилого, ускладненого (валь-
мового) даху. Композиційна тема садиби 
розгортається лише на головному фасаді, із 
спрощеним переходом її на причілкові фа-
сади, що також характерно для стилістики 
УАМу. Вигляд стіни знову ж таки надиктова-
ний традицією. В УАМі вона рівна, світла та 
чиста, подібна до селянської ха ти-ма зан ки. 
Дана будівля створена на основі цегляних 
конструкцій, що в  поєднанні з  лицюваль-
ною технікою кладки створювало приємний 
теплий фон для розгортання на ній теми де-
кору. Однією з  найбільш упізнаваних форм 
УАМ є форма віконного прорізу (зараз це чи 
не єдині елементи, які видають в цій спору-
ді па м’ят ку). Шестикутний трапецевидний 
проріз вікна має скошення 15–20 см. у  го-
рішній частині прорізу. Прясло стіни голов-
ного фасаду почленовують прорізи спаре-
них трапеційних вікон у три ряди. Також ви-
користано розширене вікно, що пропорцій-
но відповідає двом спареним вікнам, але без 
простінку між ними. Перемички над вікон-
ними прорізами виконано плоскими, клин-
частими, у техніці відкритої цегляної кладки. 
Під вікнами другого поверху утворені пря-
мокутні нішки, вочевидь використані для за-
кладання у  них майолікових плиток або ж 
нанесення розпису. Шестикутний трапеце-
видний проріз дверей, вписаний у  портал 

Будинок М. Стаховського. 
Арх. В. Кричевський. 1914 р.
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головного входу, відтягує на себе доміную-
чу роль, оскільки цей пор тал-там бур є єди-
ним виступаючим елементом з  об’є му го-
ловного фасаду. Цікавим є вирішення пор-
талу у  вигляді висунутого вперед тамбура, 
накритого вальмовим дашком над трапе-
ційної форми дверним прорізом, із різьбле-
ними дверима. З двох сторін від входу вла-
штовані декоративні нішки з  залізним пле-
тивом вікна у  вигляді хреста. Поясок скла-
дений майоліковими розетками з  хреща-
тими знаками, що надавало порталу біль-
шої виразності. Вперше цю тему автор про-
екту розробив у  надвірних входах будин-
ку Полтавського земства (нині Полтавський 
обласний краєзнавчий музей). Портал про-
довжує лінію елементів, які символізували 
приналежність об’єк ту до національно озна-
ченої архітектури. Вінчання стіни у  вигляді 
аскетичного карнизу, проте він має додат-
ково розвинутий підкарнизний фриз, кот-
рий прикрашають гірлянди, також виключ-
но УАМ-ів сь кої флористичної орнаменти-
ки. Дах будинку пірамідальний, чотирисхи-
лий, із заломом для імітації мансардного по-
верху. Судячи з графіки архітектора, матері-
алом виступила керамічна черепиця, воче-
видь однотонна. У правій частині облашто-
вано терасу, що опирається на ка м’я ний цо-
коль. Перший поверх будинку був облашто-
ваний для амбулаторного прийому хворих, 
також в  садибі існував ка бі нет-біб лі о те ка. 
Ймовірно, на другому поверсі розташову-
вався балкон, матеріалом опірних стовпчи-
ків та огорож якого було дерево. Післявоєн-
на реконструкція садиби нівелювала її при-
нади. Будинок набув третій поверх, добу-
дову корпусу праворуч фасаду та чужорід-
не для УАМу тинькування, хоч планування 
первинного каркасу будинку майже зали-
шилось без змін. Чи не єдиним елементом, 
який донині видає в цій споруді па м’ят ку, є 
вищезгадані шестикутні форми віконного 
прорізу. Нині в будинку розміщується полі-
клініка управління Міністерства внутрішніх 
справ України у Він ниць кій області [28]. 

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

ÂÈÇÂÎËÅÍÍß âóëèöÿ

20 березня 1944 р. Вінниця була визво-
лена бійцями 38-ї армії 1-го Українського 
фронту. На будинку № 6 встановлено ме-

моріальну дошку з написом: «Вулицю на-
звано на честь 20-річчя з дня визволення 
міста Він ни ці від ні мець ко-фа шист сь ких 
загарбників героїчною Радянською армі-
єю».

Житловий будинок (1911 р., архіт.). Вул. 
Визволення, 10.

Будинок розташований по лінії забудови 
вул. Визволення, колишньої Ринкової пло-
щі (або Казанський майдан, функцію ринку 
втратив на початку 20 ст.) Триповерховий 
житловий будинок, споруджений у  1911 р. 
Перший поверх своїми фасадами виходить 
на дві вулиці  — Визволення та Митропо-
лита Петра Могили. Якщо з  останньої ву-
лиці поверх підвальний і  мурований ка-
менем, то з  вул. Визволення він повноцін-
ний і, ймовірно, використовувався як тор-
говельне приміщення або крамниця. Дру-
гий та третій поверхи викладені цеглою і є 
житловими квартирами. Будинок належить 
до типу вузько фасадного особняка («бу-
ди нок-скіп ка»). Його характерна особли-
вість — витягнутість вздовж вузької ділян-
ки між двома вулицями. Такий тип вузько-
го корпусу застосовувався у процесі забу-
дови, через високу вартість землі та особ-
ливий режим сплати податків, тому шматки 
землі «нарізались» вузькими з  боку площі, 
а земельні ділянки витягувалася в довжину. 
На вул. Визволення з  даного типу споруд 
вузького корпусу залишилась лише ця бу-
дівля, хоча в місті існує ще одна споруда та-
кого типу — будинок Райхера (вул. Собор-
на, 44). Обидва фасади оздоблено місце-
вою силікатною цеглою. В  проектному рі-
шенні на них передбачались аттики у вигля-
ді дуги, проте в процесі експлуатації ці еле-
менти втрачені, як і втрачена частина функ-
ціонального призначення, змінена конфігу-
рація даху, нарощений мансардний поверх, 
знищено малюнок віконних систем, зник ло 
оригінальне оздоблення сходових клітин 
[29]. 

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

ÂÈÍÍÈ×ÅÍÊÀ Âîëîäèìèðà 

âóëèöÿ

Винниченко Володимир Кирилович 
(1880–1951 рр.) — український політичний 
та державний діяч, видатний письменник.
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Будинок, в якому навчалися Л. Ратуш-
на та І. Войцехівський, нині школа № 8 (іст.). 
Вул. В. Винниченка, 28.

Будинок розташований у глибині від ву-
лиці. Двоповерхова, цегляна будівля, у пла-
ні Т-по діб на, крита шифером. Забудова 
1930-х рр. Розмір: 100×20 м. Висота 8 м. Ви-
користовувався як приміщення для різних 
міських навчальних закладів, нині тут діє за-
гальноосвітня школа № 8, до цього школа 
№ 6 (1936–98 рр.). У цій школі 1928–38 рр. на-
вчалася Ратушна Лариса Степанівна (1921–
44 рр.), підпільниця, Герой Радянського Со-
юзу (посмертно). Почесний громадянин 
м. Він ни ці. На фасаді будинку встановлено 
меморіальну дошку Л. Ратушній. Автор  — 
скульптор В. Смаровоз. Дошка має форму 
правильного прямокутника з більшою вер-
тикальною стороною. У нижньому правому 
куті розташований напис (рос.): «В этой шко-
ле училась отважная участница Винницкого 
подполья в  годы Великой Отечественной 
войны Герой Советского Союза Ратушная 
Лариса Степановна. 1921–1944 гг.». Дош ка 
являє собою рельєф, на якому зображена 

юна підпільниця, яка сторожко оглядаєть-
ся назад, оскільки виконує важливе зав-
дання підпільного керівництва, правою ру-
кою приклеює листівку на стіну будинку, її 
ліва рука піднесена вгору, можливо, як сиг-
нал своїм товаришам про небезпеку. Лівий 
верхній кут оформлений як прапор з п’я ти-
кут ною зіркою. Матеріал  — метал. Розмір: 
2,0×0,9 м. У  школі діє музей героя, у  дворі 
встановлено бюст. (Додаткова інформація 
про Л. Ратушну  — у  статті «Меморіальний 
комплекс Слави. Європейська площа»). У цій 
школі навчався Войцехівський Ігор Олек-
сійович (1922–43 рр.), який під час окупації 
Він ни ці був керівником підпільної ком со-
моль сь ко-мо ло діж ної групи на Старому міс-
ті, що входила до підпільної організації під 
керівництвом І. Бевза. На будинку встанов-
лено меморіальну дошку І. Войцехівському. 
Автор — скульптор Я. Куленко. Являє собою 
вертикальну площину, верхня більша час-
тина якої виконана як горельєф п’я ти кут ної 
зірки, в  осередді якої вміщено рельєфний 
портрет юного підпільника: відкрите чоло 
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під прибраним догори волоссям, відкри-
тий і  суворий погляд глибоко посаджених 
очей під зведеними в  задумі бровами, тіс-
но стиснуті вуста. Піднятий комірець пальта 
захищає від вітру. У нижній частині ковани-
ми літерами набраний напис (рос.): «В этой 
школе учился руководитель Винницкой 
комсомольской группы И. Войцеховский. 
1922–1943 гг. Расстрелян гестапо». Матері-
ал — метал. Розмір: 2,0×1,0 м [30].

Т.Р. Кароєва, О.А. Коляструк

ÃÎÃÎËß Ìèêîëè âóëèöÿ

Гоголь Микола Васильович (1809–
1852 рр.) — російський письменник укра-
їнського походження. Визнаний класик сві-
тової літератури.

Будинок, в  якому проживав А. Кон-
дратюк, командир партизанської брига-
ди, що діяла на Він нич чи ні 1943–44 рр. 
(іст.). Вул. М. Гоголя, 16.

Розташований на червоній лінії. Збудо-
ваний у першій половині 20 ст. Двоповерхо-
вий, цегляний із ка м’я ним підмурком, вкри-
тий шифером. Оздоблений фігурним цег-
ляним карнизом, вікна та кути також з  де-
кором. До головного фасаду ведуть схо-
ди із поручнями. На будинку з  лівої сторо-
ни фасадної стіни встановлено меморіаль-
ну дошку із чорного полірованого граніту 
на якій зображено портрет А. Кондратюка 
і  викарбувано напис: «У цьому будинку 
в 1944–1984 рр. проживав один із активних 
організаторів і керівників антифашистської 
боротьби на Він нич чи ні у роки Великої Віт-
чизняної вій ни 1941–1945 рр., командир 
2-ї партизанської бригади Анатолій Гераси-
мович Кондратюк». На па м’ят но му знаку на 
честь партизанів і  підпільників Він нич чи ни 
(Меморіальний комплекс Слави. Європей-
ська площа) вибито його ім’я. А.Г. Кондра-
тюк (1913–84 рр.) до вій ни працював заступ-
ником керуючого Здолбунівського відділен-
ня держбанку, Рівненської обл. В 1941 р. був 
мобілізований до Червоної Армії, команду-
вав ротою. Під час оборони Києва потрапив 
у полон. Незабаром утік і в Теплицькому р-ні 
Він ниць кої обл. долучився до підпільної гру-
пи с. Скарженівки під керівництвом А.К. Ми-
китенка. На базі цієї групи було організова-
но партизанський загін чисельністю 10 чо-
ловік, командиром якого став А. Кондратюк. 

У жовтні 1943 р. з розпорошених загонів на 
території області було утворено 2-гу парти-
занську бригаду ім. Сталіна під командуван-
ням А. Кондратюка. Бригада в  основному 
дислокувалась у Шабелянському лісі (60 км 
на пів ден ний-схід від Він ни ці) і  вела бойо-
ві та диверсійні дії на території Іллінецько-
го, Немирівського, Гайсинського р-нів Він-
ниць кої обл. У  січні 1944 р. партизани бри-
гади без бою тимчасово увійшли до зали-
шеного нацистськими військами районно-
го центру Іллінці. А у березні 1944 р. разом 
з радянськими військами остаточно визво-
лили його [31]. 

І.П. Мельничук

ÃÐÓØÅÂÑÜÊÎÃÎ Ìèõàéëà 

âóëèöÿ

Грушевський Михайло Сергійович (1866–
1934 рр.) — видатний український істо-
рик, громадський та державний діяч. Голо-
ва Центральної Ради Української Народної 
Республіки (1917–18 рр.). 

Будинок медичного закладу, нині нав-
чальний корпус Він ниць ко го медичного 
коледжу ім.  академіка Д. Заболотного (поч. 
20 ст., архіт., iст.). Вул. М. Грушевського, 2.

Будівля розташована на кутовій ділянці 
вул. М. Грушевського та С. Петлюри по чер-
воній лінії забудови. Збудована на почат-
ку 20 ст. як прибутковий будинок. Будівля 
мала кілька етапів будівництва, під час яких 
до первісного кутового об’є му були добу-
довані бічні частини. Триповерхова, з  під-
валом, цегляна, оштукатурена, з білими де-
талями декору. Перший поверх рустова-
ний, планування коридорне, двостороннє. 
Різночасність будівництва відбилася на за-
гальній структурі будівлі, позбавивши її ці-
лісності. Симетричний трьохосьовий поділ 
виявлено в  центральній частині лопатка-
ми і аттиками. У лаконічній обробці фасадів 
використані спрощені неоренесансні дета-
лі. Упродовж 1956–2015 рр. тут перебував 
Він ниць кий медичний коледж ім. академіка 
Д. Заболотного. Коледж веде свою історію 
від акушерської школи, заснованої у Він ни-
ці в  1921 р. Початковий набір складався зі 
101 особи, викладали 9  лекторів. Першим 
директором був О.Л. Ремига. Після відкрит-
тя школи були створені різні медичні кур-
си. До 1932 р. власного приміщення школа 
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не мала, використовувала аудиторії жіночої 
гімназії та інші будинки. Перший випуск 24 
спеціалістів і 24 акушерок відбувся у 1923 р. 
У 1926 р. реорганізовані у державну медич-
ну профшколу, яка у  1935 р. переймено-
вана у  фельд шер сь ко-аку шерсь ку. У  дру-
гій половині 1920-х рр. викладачем працю-
вав Отамановський Валентин Дмитрович 
(1893–1964 рр.) — історик, бібліограф, крає-
знавець, громадський і політичний діяч, за-
сновник Він ниць ко го Кабінету виучування 
Поділля, автор першого в Україні іс то рико-
пра во во го монографічного дослідження 
міста. У 1932 р. на посаду директора призна-
чено А.Г. Лойфермана, який обіймав цю по-
саду 1932–41 рр. та у  1947–72 рр. У  вересні 
1934 р. школа отримала перше своє примі-
щення у будівлі № 17 на сучасній вул. М. Ово-
дова. В 1935 р. школа почала надбудову тре-
тього поверху для власних потреб по су-
часній вул. Соборній, 74. У 1936 р. об’єд на ні 
два навчальних медичних заклади Він ни ці: 
фельдшерська та акушерська школи. На цей 
час вона містилася у  кількох приміщеннях: 
на сучасних вулицях М. Оводова, Соборній, 
Магістратській. У 1937–39 рр. на базі школи 
існували зуболікувальне та фармацевтичне 
відділення. В цей час вона була єдиним ба-
гатопрофільним середнім спеціальним на-
вчальним закладом на всій правобереж-
ній Україні. Інформація про функціонуван-
ня школи в період нацистської окупації об-
межена. Відоме оголошення 1943 р. в газеті 
«Він ниць кі вісті» про початок з 1 серпня на-
бору студентів на навчання до медичного 
технікуму з  фармацевтичним та зуболікар-
ським відділеннями. У квітні 1944 р. Він ниць-
ка фельд шер сь ко-аку шер сь ка школа офі-
ційно відновила роботу. Спочатку нею ке-
рував Я. Коденко, з березня 1945 р. — Д. Му-
равйов, з  1947 р  — А. Лойферман. В  пово-
єнні роки головною проблемою функціону-
вання закладу залишався брак приміщень, 
адже знищена була будівля по вул. Хлібній, 
10, а корпус на сучасній вул. Соборній, 74 
втратив дах. У 1954 р. школа отримує статус 
медичного училища. У  1956 р. училище пе-
реїхало до окремого триповерхового кор-
пусу по вул. М. Грушевського, 2 яке отрима-
ло взамін старих надбудов. У серпні 1966 р. 
Він ниць ко му медичному училищу присвоє-
не ім’я академіка Д. Заболотного. Заболот-
ний Данило Кирилович (1866–1929 рр.)  — 
український мікробіолог, епідеміолог. Пре-

зидент ВУАН (1928–29 рр.), засновник Інсти-
туту мікробіології та епідеміології в  Києві. 
Народився в  с. Чоботарка, нині Заболотне 
Крижопільського р-ну Він ниць кої обл. У цей 
період училище очолювали: 1972–81 рр.  — 
Ю.І. Островський, 1981–84 рр.  — О.І. Сліч-
ний, 1984–2003 рр.  — В.С. Тарасюк, нині  — 
І.Ю. Андрієвський. У  1994 р. училище пере-
йменували у Він ниць кий медичний коледж 
ім.  академіка Д. Заболотного. На будинку 
встановлено меморіальну дошку: «В цьому 
будинку в  1967–1968 роках навчалась Юлія 
Рябчинська чемпіонка ХХ Олімпійських ігор 
з  веслування на байдарках і  каное». Ряб-
чинська Юлія Петрівна (1947–73 рр.) Наро-
дилась в смт. Піщанка Він ниць кої обл. Олім-
пійська чемпіонка, веслярка, байдарочни-
ця. Ім’ям спортсменки названо одну з  ву-
лиць міста. У Він ниць кій медичній школі на-
вчався керівник групи вінницького комсо-
мольського підпілля Дудківський Стані слав 
(1925–43 рр.). У жовтні 1941 р. вступив у під-
пільну організацію, а згодом його обрали ке-
рівником підпільної групи із 5 чоловік. Гру-
па протидіяла вивезенню молоді у Німеччи-
ну, систематично прослуховувала по радіо 
зведення Совiнформбюро, які друкувала на 
машинці i розповсюджувала у м. Він ни ці, се-
лах Він ниць ко го р-ну, підтримувала зв’я зок 
із підпільною організацією I. Бевза. У  трав-
ні 1943 р. С. Дудківський був заарештова-
ний. Після тривалих катувань розстріляний. 
З жовтня 1987 р. відкрито новий навчальний 
корпус (вул. М. Пирогова, 57). Поряд з яким 
встановлено бюст академіка Д. Заболотно-
го. На новому навчальному корпусі учили-
ща встановлено меморіальні дошки з  на-
писами. Перший: «Двічі Герой Радянського 
Союзу Бойко Іван Митрофанович. Учасник 
Великої Вітчизняної вій ни. Закінчив заклад 
у  1929 році». І.М. Бойко (1910–75 рр.) на-
родився у  с. Жорнище Iллiнецького р-ну 
Він ниць кої обл. Після закінчення медшко-
ли, працював фельдшером. У Червоній Ар-
мії з 1930 р. У 1935 р. брав участь у боях на 
р. Хал хiн- Гол. Учасник Другої світової вій ни 
з  1941 р. Воював на Пів ден но-За хід но му, 
Західному, Брянському, Калінінському, Пів-
ніч но-За хід но му, Воронезькому, 1-му Укра-
їнському i 1-му Білоруському фронтах. Ко-
мандир 69-го гвардійського танкового пол-
ку 21-ої гвардійської Червонопрапорної 
меха нізованої бригади підполковник І. Бой-
ко отримав Звання Героя Радянського Союзу 
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у  січні 1944 р. за вміле керівництво дія-
ми полку та проявлену особисту мужність 
під час визволення м. Козятина. Другу зір-
ку Героя командир 64-ї гвардійської танко-
вої бригади гвардії підполковник І. Бойко 
отримав у  квітні 1944 р. за успішне коман-
дування бригадою, особистий героїзм про-
явлений при форсуванні р. Дністра і  Прута 
та звільненні м. Чернівці. Після вій ни пол-
ковник І. Бойко був заступником командира 
корпусу. З 1956 р. — в запасі. Помер у 1975 р. 
Похований у м. Києві, на Лук’я нів сь ко му вій-
ськовому кладовищі. У  с. Жорнище йому 
встановлено бронзовий бюст. У  Козятині 
його ім’ям назване про фе сій но-тех ніч не 
училище. Другий: «Герой Радянського Союзу 
Ковальчук Іван Іванович. Учасник Великої 
Вітчизняної вій ни. (Додаткова інформація 
про героя — у статті «Могила І.І. Ковальчу-
ка, Героя Радянського Союзу. Центральне 
міське кладовище. Вул. А. Медвідь, 2»). Нині 
тут розміщений один із навчальних корпу-
сів Він ниць ко го медичного коледжу ім. ака-
деміка Д. Заболотного [32].

Ю.В. Легун, О.Ю. Федоришен

Будинок окружного суду, в якому пра-
цював Д.В. Маркович, нині судові устано-
ви міста (1909–12, 1960-і рр., архіт., iст.). Вул. 
М. Грушевського, 17, Архітектора Артинова, 
11.

Спочатку це був двоповерховий цегля-
ний будинок міської управи (рік споруджен-
ня і автора не встановлено) на розі вулиць 
Великої Дворянської (сучасна вул. М. Гру-
шевського) та Бульварної (сучасна вул. Архі-
тектора Артинова). 1910 р. здійснено прибу-
дову до нього для окружного суду (за про-
ектом міського архітектора Г. Артинова, по-
годженого з  головним архітектором мініс-
терства юстиції В.А. Пруссаковим). Особли-
вість будівлі  — у  поєднанні елементів не-
обароко та інших стилів. Має два головних 
входи. Вікна другого поверху обрамлені де-
коративними елементами у  вигляді порти-
ків з  напівколонами. Стіни першого повер-
ху рустовано. У 1960-і рр. надбудовано тре-
тій поверх, який дещо спростив архітектуру 
будинку. Усе ж таки він належить до яскра-
вих зразків архітектури перехідного періо-
ду від історизму до модерну. Міська упра-
ва продовжувала використовувати части-
ну приміщення до 1912 р. З 1929 р. в будин-
ку були розташовані окружні суд і прокура-

тура, колегія оборонців та нотаріальна кон-
тора, згодом окрвиконком, поліклініка. У бу-
динку окружного суду працював Маркович 
Дмитро Васильович (1848–1920 рр.) — дер-
жавний і громадський діяч, юрист, письмен-
ник. Народився в Полтаві. Закінчив Новоро-
сійський (нині Одеський) університет, пра-
цював юристом. З 1913 р. замешкав у Він ни-
ці, де влаштувався на роботу у  державній 
банківській установі, потім працював у міс-
цевій кредитній спілці, організовував коо-
перативний рух на Поділлі, редагував газе-
ту «Подільська воля», а з 1917 р. обіймав різ-
ні державні посади у Києві та Він ни ці, залеж-
но від того, де перебували українські уряди: 
першого старшого прокурора Генерально-
го суду УНР (1918 р.), Генерального судді УНР 
(1918 р.), члена Державного сенату і  про-
курора Генерального суду в  уряді гетьма-
на П. Скоропадського (1918 р.), найвищого 
судді в уряді В. Чехівського (1919 р.), керую-
чого справами міністерства юстиції в  уря-
ді С. Остапенка (1919 р.). Один із засновни-
ків вінницької «Просвіти». Автор оповідань, 
нарисів і  статей, у  т. ч. друкованих у  місце-
вій пресі. Видав збірки оповідань «По сте-
пах і  хуторах» (1898, 1908 рр.), «Твори у  2-х 
томах» (1918–19 рр.). Помер та похований 
у  Він ни ці. Ім’ям Д. Марковича названо ву-
лицю міста, на колишньому будинку місь-
кої думи (вул. Соборна, 67) встановлено ме-
моріальну дошку. Нині у  будинку розміщу-
ються судові установи, зокрема Він ниць кий 
міський суд [33].

Л.М. Денисова, А.М. Подолинний 

Садиба лікаря К. Вілінського, нині при-
бутковий заклад із рестораном (кін. 19  — 
поч. 20 ст., архіт., іст.). Вул. М. Грушевського, 
30.

Розташована у  центральному історич-
ному ареалі правобережної частини міс-
та, в  межах пішохідної зони вулиці. Двопо-
верхова частина будівлі завершена на лі-
нії історичної забудови вулиці у 1909–12 рр. 
як прибудова до старої частини кінця 19 ст. 
Цегляна, тинькована, має асиметричне ар-
хі тек тур но-об’єм не вирішення фасадів з за-
стосуванням форм модерну, що поширили-
ся на початку 20 ст. на Україні. Асиметрич-
на композиція головного фасаду підкрес-
лена двома ризалітами, підвищених над се-
реднім об’є мом і завершених декоративни-
ми елементами. До правого ризаліту при-
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микає тераса з  балконом по другому по-
верху. Головний вхід акцентовано порти-
ком з чотирма спареними колонами на по-
стаментах, які є опорами Н-по діб но го фрон-
тону. Вікна другого поверху об’єд на ні сан-
дриками у  вигляді карниза з  кронштейна-
ми. В декорі фасаду використані скульптур-
ні барельєфи — фігурна (сцена охоти Діани 
під карнизом на правому ризаліті та орна-
ментальні (рослинні і  меандрові орнамен-
ти в  міжповерховому просторі). Зберегли-
ся в  чудовому стані і  металеві декоратив-
ні огорожі на парапеті будинку па м’ят ки. На 
початку 20 ст. виникає ідея щодо створен-
ня музею у Він ни ці. У той час завданням му-
зею вважалося не лише збереження іс то ри-
ко-куль тур них цінностей краю, але й спри-
яння економічному розвит ку губернії шля-
хом вивчення кустарних промислів, корис-
них копалин, потреб населення у продукції 
великих і малих виробництв. Спочатку пла-
нувалося створення музею у  міській біблі-
отеці як ху дож ньо-про мис ло во го та етно-
графічного відділів. Події 1917 р. тимчасо-
во припинили створення музею. Він ниць ка 
міська дума 14 травня 1918 р. прийняла по-
станову про передачу Подільському това-
риству охорони історичних па м’я ток будин-
ку під назвою «Мури» з  метою утворення 
там крайового музею. Але через те, що на 
дану будівлю було кілька претендентів, пи-
тання про передачу приміщень під музей 
не було вирішене. Своєрідний компроміс 
було знайдено за допомогою вчителя малю-
вання Він ниць ко го реального училища, ху-
дожника та учасника групи ініціаторів ство-
рення музею В. Коренєва, який передає під 
музей у 1919 р. приміщення на другому по-
версі у  своєму власному будинку на сучас-
ній вул. М. Грушевського. У травні 1919 р. піс-
ля проведення систематизації і  обладнан-
ня музей починає приймати відвідувачів, 
В. Коренєв стає його першим директором. 
Він ниць кий крайовий музей в цьому будин-
ку проіснував до грудня 1921 р. У 1920-ті рр. 
музей комплектує в  основному предмети 
старовини та побуту заможних верств сус-
пільства, які вдалося порятувати, у  першу 
чергу предмети побуту та художні ціннос-
ті із залишених поміщицьких маєтків, які не 
завжди мали стосунок до історії краю. Тому 
треба відзначити і  історичну цінність бу-
динку, в якому організаторам музею — Ко-
ренєву, Александровичу, Бодунгену, Грепа-

чевському, Андреєву, Гу р’є ву, Брілінгу, Сло-
бо дя ню ку-По до ля ну та іншим, вдалося збе-
регти цінні художні витвори, що експону-
ються нині у  крає знавчому та художньому 
музеях. 1920 р. музей переведено до іншої 
будівлі, а будинок передано на баланс Чер-
воної армії. Тривалий час тут були квартири 
для командного складу, зокрема команди-
ра 17-го стрілецького корпусу Яна Фабріці-
уса (1877–1929 рр.). Після створення 43-ї ра-
кетної армії (1960 р.) її командування обла-
штувало в будинку готельний комплекс. На 
початку 1990-х рр. Мін обо ро ни України пе-
редало будівлю до приватної власності, зго-
дом тут було розміщено прибутковий за-
клад із рестораном. Будівля особняка лі-
каря К. Вілінського, виконаного в  стилі мо-
дерн, з його витонченою архітектурою, яка 
яскраво доповнює навколишнє містобудів-
не середовище, належать до найкращих бу-
динків міста. Нині у приватній власності, на 
першому поверсі відкрито ресторан [34].

А.В. Войнаровський, Л.М. Денисова

ÝÂÐÎÏÅÉÑÜÊÀ ïëîùà

28 листопада 2013 р. депутати Він-
ниць кої міської ради ухвалили рішення про 
однозначну підтримку європейського кур-
су України та перейменування історично-
го місця, де розташований один з голов них 
символів міста — вежа, на Європейську 
площу.

Водонапірна вежа, нині Він ниць ка 
вежа  — філія обласного краєзнавчого му-
зею (1911 р., архіт., iст.). Європейська площа.

Розташована на одній із найвищих точок 
міського рельєфу, добре оглядається з нав-
колишніх кварталів. Споруджена протягом 
березня  — листопада 1911 р. у  складі спо-
руд Він ниць ко го міського водогону за про-
ектом та під наглядом міського архітектора 
Г. Артинова. У рішенні міської думи щодо бу-
дівництва вежі зазначено (стар. рос.): «Водо-
напорную башню предположено поставить 
на Театральной улицъ, въ 19 саж. от Почто-
вой (главной) улицы города, на свободном 
мъстъ, принадлежащем городу, оно нахо-
дится на 14 саж. выше уровня воды ръки 
Буга и на 4 саж. ниже самого отдалённого 
высокого мъста въ районъ города, а имен-
но — мъста нахождения городского здания 
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женской гимназии. При расчётъ высоты 
башни была принята высота женской гим-
назии и желание, чтобы свободный напоръ 
въ трубъ, ведущий воду въ женскую гимна-
зию, могъ дать струю выше кровли». «Пер-
вый этаж башни и фундаментъ предполо-
жены изъ гранитного камня, на цементномъ 
растворъ, а остальные этажи изъ кирпича 
на известковомъ растворе. Междуэтажные 
полы предположены на кирпичныхъ сво-
дикахъ, сдъланных на желъзныхъ балкахъ. 
Въ помъщении надъ резервуарами будетъ 
сдълан аппаратъ для огръванія воды въ 
них; онъ будетъ состоять изъ прос той за-
рядной печи, труба которой проведётся че-
резъ резервуаръ; приспособление это не-
обходимо въ предупреждение замерза-
ния воды. На чертежъ водонапорной баш-
ни ясно указаны детали по ея сооружению 
и дъйствию. На крышъ башни предположе-
но сдълать площадку съ будкой для пожар-
ныхъ цълей». Муровану кладку стін завер-
шено у липні 1911 р. Роботи з покриття даху 
ускладнювалися через невирішення про-
блем щодо встановлення годинника з 4-ма 
мідними циферблатами діаметром 3,5 ар-
шини, добрим механізмом і боєм, що кошту-
вало 3000 рублів. Решту виконували в міру 
надходження грошей на будівниц тво. Бу-
дівництво водонапірної вежі завершило-
ся у  листопаді 1911 р. Функцію водонапір-
ної вежі споруда виконувала де в’ять років. 
Будівля шестиповерхова, увінчана «ліхта-
риком», цегляна, нетинькована, цокольний 
поверх рустований, перекриття плоскі, за-
лізобетонні. У  плані  — форма двох спаре-
них рівнобічних восьмигранників, в  одно-
му з  яких проходять гвинтові сходи. При-
зматичний, восьмигранний, триярусний 
об’єм вежі з  витягнутими паралельно вул. 
М. Оводова сторонами оброблений в  тех-
ніці лицьового цегельного мурування. Три-
частинні, симетричні фасади вежі в  серед-
ньому ярусі оформлені арочними нішами, 
між лопатками яких розміщені вікна. Масив-
ні портали прикрашені тричвертними ко-
лонами. Відомі кілька варіантів завершен-
ня вежі. Сучасний восьмиреберний, з окру-
гленими скатами дах із заломом, увінча-
ний прямокутним об’є мом, раніше мав за-
вершення у вигляді кокошників. У верхньо-
му ярусі з чотирьох сторін розташовані го-
динники з  боєм (раніше циферблати були 
під «кокошниками» колишнього завершен-

ня). Своє рідність об’єм но-пла ну валь но го рі-
шення, типовість прояву рис «цегляного» 
стилю і  домінуюче розташування в  струк-
турі міського центру дозволяють віднес-
ти вежу до числа унікальних споруд ад мі-
ніст ра тив но-гос по дар сь ко го призначення. 
Окремою унікальною рисою вінницької вежі, 
як стали називати водонапірну башту, є роз-
міщення на ній годинника, що було задума-
но автором проекту як образ муніципаль-
ної ратуші. Під час вій ни — у липні 1941 р., 
березні 1944 р.  — вежа використовувала-
ся як спостережний пункт за ходом вій-
ськових дій. З  того часу на ній залишили-
ся сліди від гарматних ударів. 20  березня 
1944 р. на ній було піднято червоний пра-
пор на честь визволення міста від ворога. 
У  цій операції групі радянських військ до-
помагав 13-річ ний хлопчик Павло Русанов, 
який провів бійців провулками, через про-
хідні двори до вежі, на якій і замайорів пра-
пор переможців. У піднятті прапора брали 
участь розвідники: Кузьма Кайдалов, Кос-
тянтин Кізяєв, Олександр Лоскутов, Петро 
Мільнер, Федір Оленчиков. Командир гру-
пи розвідників  — перший комендант міс-
та І.Ю. Беккер. Після вій ни у  вежі були зви-
чайні помешкання працівників водокана-
лу. На початку 1980-х рр. за проектом архі-
тектора Євгена Пантелеймонова вежа була 
реконструйована і  набула такого вигляду, 
який має на сьогодні. Згодом споруду пере-
дали Він ниць ко му обласному краєзнавчому 
музею для створення філії «Музей револю-
ційної і бойової слави м. Він ни ці» (відкрита 
1985 р.). 15 лютого 1993 р. з  нагоди четвер-
тої річниці виведення радянських військ 
з  Республіки Афганістан у  вежі було від-
крито Музей воїнів Він нич чи ни, що загину-
ли в Афганістані. Експозиція музею розкри-
ває трагічну сторінку історії участі вінничан 
у Афганській неоголошеній вій ні, яка забра-
ла життя наших во ї нів-зем ля ків. 17  лютого 
1983 р рішенням виконкому обласної ради 
Він ниць ку вежу, як па м’ят ку місцевого зна-
чення, взято на державний облік. 2000 р. за 
рішенням міської ради вежу було включе-
но до переліку па м’я ток — об’єк тів місцевої 
символіки Він ни ці [35]. 

Н.С. Добровольська, С.О. Царенко

Меморіальний комплекс Слави 
(1919–21, 1958, 1965, 1975–90-і, 2015–16 рр., 
архіт., іст., мист.). Європейська площа.
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Меморіал Слави почав формуватися за 
часів радянської влади у центрі міста, на те-
риторії невеликого парку (до революції  — 
Олександрівський парк, за радянського пе-
ріоду — сквер ім. М. Козицького, нині — Єв-
ропейська площа). Нині тут розташовані 
братські могили, окремі поховання учасни-
ків усіх значних історичних подій, що відбу-
валися на теренах міста і області у 20–21 ст., 
а також па м’ят ни ки і стели, присвячені їх па-
м’я ті. Автори проекту комплексу: скульптор 
А.М. Куленко, архітектори В.З. Спусканюк, 
Д.Н. Бондаренко, В.В. Кеда, В.М. Гавриш. Про-
тягом своєї історії меморіал декілька разів іс-
тотно змінював вигляд. Перші поховання на 
цьому місці з’я ви ли ся у 1919–20 рр. У 1921 р. 
було встановлено па м’ят ник у  вигляді ве-
личної гранітної колони, увінчаною кулею, 
з написом (па м’ят ник демонтовано у 1975 р.). 
У 1958 р. до меморіалу перепохований з ци-
вільних кладовищ міста та області прах тих, 

хто загинув під час революційних і воєнних 
подій у Він ни ці та на Поділлі (1917–22 рр.), за-
хисників та визволителів міста, партизанів 
і підпільників періоду Другої світової вій ни 
(1939–45 рр.). У  цьому ж році біля могил 
було встановлено па м’ят ник — залізобетон-
ну скульптуру радянського воїна, що стоїть 
на одному коліні з прапором у руці. З чоти-
рьох сторін цегляного постаменту були 
укріплені дошки: одна з  меморіальним на-
писом, інші  — з  прізвищами загиблих. 
У  1965 р перед па м’ят ни ком запалено Віч-
ний вогонь. У 1974–77-х рр. проведена масш-
табна реконструкція меморіалу, під час якої 
замінено надгробки на могильні плити із сі-
рого граніту (розмір: 1,2×0,8 м), з  відлитою 
чавунною пластиною (розмір: 0,8×0,3 м), 
з меморіальним написом, і встановлено но-
вий па м’ят ник — скульптурну композицію із 
трьох постатей: чер во но ар мій ця-бу дьо нів-
ця, партизана та воїна радянської армії, що 
застигли у скорботному мовчанні. Бронзові 
скульптури мають висоту 4 метри, встанов-
лені на гранітному постаменті. Роботи вико-
нані за кошти обласної організації Україн-
ського товариства охорони па м’я ток історії 
та культури. Скульптурну композицію об-
рамляє встановлена у 1995 р. стела з мета-
левими плитами, де викарбувано імена 
6486 вінничан, які загинули у 1941–45 рр. За-
галом такий вигляд меморіал має і  зараз. 
У 2005 р. поряд зі скульптурною композиці-
єю встановлено па м’ят ний знак на честь 
партизанів і  підпільників з  написом «Муж-
нім, нескореним партизанам, підпільникам 
Він нич чи ни». Поряд на чотирьох метале-
вих пластинах викарбувано імена І.В. Бевза, 
Л.С. Ратушної, В.В. Порика та інших. Порик 
Василь Васильович (1920–44 рр.), Герой Ра-
дянського Союзу, один з  керівників руху 
опору на півночі Франції в  період Другої 
світової вій ни. Його ім’ям названо одну з ву-
лиць міста, на якій встановлено меморіаль-
ну дошку. 22  січня 2015 р., на День Собор-
ності України, меморіал був доповнений 
па м’ят ним знаком, присвяченим загиблим 
героям Небесної Сотні та бійцям АТО у  ви-
гляді двометрової композиції з  граніту та 
латуні — тризуба, на який накладено образ 
фенікса, який гине. Нижче напис: «Па м’я ті 
Небесної Сотні та Героїв АТО». На підмурку 
напис: «Па м’ят ний знак на честь вінничан, 
що полягли за демократичне майбуття та 
територіальну цілісність України». Позаду 

Пам’ятник борцям за владу Рад, 1921 р.
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на п’є де ста лі напис: «Слава Україні! Героям 
слава!». Автори  — О. Рекута, В. Головащен-
ко. Полотно з  меморіального знаку під час 
урочистого відкриття знімали мати загиб-
лого на Майдані у Києві вінничанина, героя 
Небесної Сотні, Героя України Максима 
Шимка Зоя Кузьменко та Ірина Майборода, 
сестра загиблого командира літака АН-26, 
Героя України Дмитра Майбороди. 24 серп-
ня 2015 р., в  День Незалежності, поряд із 
тризубом було встановлено інтерактивну 
Стелу Па м’я ті. На мультимедійній дошці, 
вмонтованій у  гранітну стелу, відображено 
фото та коротку інформацію, за яких обста-
вин загинули у зоні Антитерористичної опе-
рації (АТО) бійці з  Він ниць кої області (на 
20 червня 2016 р. їх налічувалось 160). У бе-
резні 2016 р. на меморіалі було демонтова-
но цифри «1941–1945», на їх місці встановили 
нові «1939–1945», які уточнюють роки Другої 
світової вій ни та безпосередню участь в ній 
українців, зокрема й  вінничан. Ліворуч від 
центральної композиції знаходяться брат-
ські могили та окремі поховання: Могила 
П.К. За по рож ця — со ці аліс та-марк сис та. Бу-
дучи з  1891 р. студентом Петербурзького 
технологічного інституту, вступив у  марк-
систський гурток і  в 1895 р. брав участь 
в  організації Петербурзького «Союзу бо-
ротьби за визволення робітничого класу». 
Член РСДРП з  1898 р. Вів со ці ал-де мо кра-
тич ну пропаганду серед робітників, був за-
ареш то ваний, висланий. Нервово захворів 
у камері-оди ноч ці, де був ув’яз не ний 14 мі-
сяців. Переведений на лікування до Він ни ці, 
помер у лікарні нервовохворих, похований 
на лікарняному цвинтарі. 1960 р. прах пере-
несено в  сквер ім.  М. Козицького. 1963 р. на 
могилі споруджено надгробок з  барельє-
фом роботи скульптора В. Бородая (заміне-
ний під час реконструкції 1977 р.). Напис на 
плиті (рос.): «Запорожец Петр Кузьмич 
04.01.1873 – 04.03.1905 Выдающийся рево-
люционер, активный деятель Петербург-
ского «Союза борьбы за освобождение ра-
бочего класса». У  Він ни ці ім’ям П. Запорож-
ця названо одну з вулиць міста, на якій йому 
встановлено па м’ят ник. Могила І.І. Та раню ка. 
Загинув в  Тиврівському р-ні, похований на 
меморіалі у  грудні 1920 р. Напис на плиті 
(рос.): «Таранюк Илья Иванович 1897–1920. 
Активный участник подпольных больше-
вистских организаций на Подолье, герой 
Гражданской войны». Братська могила учас-

ників боротьби за радянську владу у Він ни-
ці (1917–20 рр.). Напис на плиті (рос.): «Слава 
борцам павшим в  борьбе за советскую 
власть в Виннице 1917–1919 г.г.». У могилі пе-
репоховані (1958 р.) з  цивільних кладовищ 
учасники збройної сутички 28 жовтня 1917 р. 
з військовим підрозділом Тимчасового уря-
ду та інші прихильники влади більшовиків, 
які загинули впродовж 1917–1921 рр., на їх 
честь і був встановлений па м’ят ник — гра-
нітна колона, увінчана кулею (1921 р.). Моги-
ла Л.М. Балабанова. Похований у  лютому 
1922 р. Напис на плиті (рос.): «Балабанов 
Леонид Михайлович 1901–1922, секретарь 
Подольского губернского комитета комсо-
мола Украины». Могила Б.І. Палія. Загинув 
у квітні 1919 р. під Жмеринкою. В 1958 р. пе-
репохований до меморіалу. Напис на плиті 
(рос.): «Борис Палий, командир 5-го совет-
ского полка. Погиб смертью героя в  1919 
году». На меморіалі поховано 79 воїнів Чер-
воної Армії які загинули при звільненні міс-
та (березень 1944 р., відомі прізвища тільки 
72-х): у трьох поодиноких та двох братських 
могилах. Напис на плиті братської могили 
(рос.): «Здесь похоронены советские воины 
павшие смертью храбрых в боях за Родину». 
Могила В.С. Піменова, учасника воєнної 
кампанії 1939 р. проти Польщі, внаслідок 
якої Західна Україна була приєднана до 
УРСР. Загинув у  вересні 1939 р. біля Терно-
поля. Напис на плиті (рос.): «Пименов Васи-
лий Сергеевич 19.12.1898 –19.09.1939. Началь-
ник политотдела корпуса. Погиб в борьбе за 
освобождение трудящихся Западной Украи-
ны». Могила І.Л. Могильчака, військового 
льотчика, Героя Радянського Союзу. Мо-
гильчак Іван Лазарович (1917–45 рр.) наро-
дився у  с. Демидівка, Тростянецького р-ну, 
Він ниць кої обл. Закінчив авіаційну школу 
Цивільного повітряного флоту (ЦПФ), пра-
цював пілотом у  Східносибірському управ-
лінні ЦПФ. В  Червоній армії з  1941 р., на 
фронті з 1942 р. Закінчив Вищі курси льотної 
підготовки. Командир ескадрильї 235-го 
штурмового авіаційного полку 264-ї дивізії 
5-го корпусу 2-ї повітряної армії (Воронезь-
кий фронт). І. Могильчак до жовтня 1943 р. 
здійснив 94 бойових вильоти, із них 61 веду-
чим групи літаків, бомбоштурмовими удара-
ми завдав противнику значної шкоди, брав 
участь в 12-и повітряних боях, збив один ви-
нищувач ворога. Учасник визволення Він-
нич чи ни. Звання Героя Радянського Союзу 
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присвоєно 04.02.1944. Помер після важкого 
поранення. Напис на плиті (рос.): «Герой Со-
ветского Союза майор Могильчак Иван Ла-
заревич. 1917–1945». У короткому біографіч-
ному словнику «Герои Советского Союза» 
(т. 2, арк. 102) місцем поховання майора 
І. Могильчака вказано м. Будапешт (Угор-
щина). Ім’ям героя названо вулицю міста. 
Могила Т.І. Тимченка. Після звільнення Він-
ни ці у березні 1944 р. був демобілізований 
з  діючої армії і  обраний секретарем Він-
ниць кого обкому КП(б) України. Брав актив-
ну участь у відбудові народного господар-
ства області. Помер у серпні 1944 р. Напис 
на плиті (рос.): «Гвардии подполковник Тим-
ченко Трофим Иванович 1895–1944 секре-
тарь Вин ницкого обкома компартии Украи-
ны». Могила Н.Ю. Нікітіна. В березні 1944 р. 
заступник командира 74-го стрілецького 
корпусу 38 армії 1-го Українського фронту. 
Брав участь в боях за визволення м. Він ни-
ці. Напис на плиті: «Гвардії підполковник Ні-
кітін Наум Юхимович загинув смертю хоро-
брих 21.03.1944». Могила І.К. Луніна. У  бою 
був тяжко поранений і  направлений до 
шпиталю м. Він ни ці, де помер 20  травня 
1944 р. Напис на плиті (рос.): «Младший 
лейтенант Лунин И.К. 1922–1944». Могила 
М.М. Плюхіна. Плюхін Михайло Михайло-
вич (1904–1941) народився в с. Сло бо да-За-
річ чя Бурського р-ну Рязанської обл. (Росія). 
Закінчив військове училище ім. ВЦВК «По-
стріл», брав участь в  громадянській вій ні 
в Іспанії (1937 р.) та ра дян сь ко-фін сь кій вій ні 
(1940 р.) як командир полку, нагороджений 
орденом Червоної Зірки (1938). Під час ра-
дян сь ко-ні мець кої вій ни в 1941 р. команду-
вав 25-м стрілецьким полком 44-ї стрілець-
кої дивізії 9-ї армії. Загинув 16 (17)  липня 
1941 р. під с. Іванів Калинівського р-ну Він-
ниць кої обл. Напис на плиті (рос.): «Майор 
Плюхин М.М. 1904–1941 г.г.». Могила Л.С. Ра-
тушної, підпільниці, Героя Радянського Сою-
зу, почесного громадянина м. Він ни ці. Ра-
тушна Лариса Степанівна (1921–44 рр.) на-
родилася у  смт. Тиврові Він ниць кої обл. 
Училася на ме ха ні ко-ма те ма тич но му фа-
культеті Московського державного універ-
ситету. В  Червоній армії з  1941 р. як сан-
інструктор 8-ї Краснопресненської дивізії 
народного ополчення. У  жовтні 1941 р. під 
м. Наро-Фо мін сь ком потрапила в  полон, 
з якого втекла. Повернулася на батьківщи-
ну. З  січня 1942 р. Л. Ратушна  — член він-

ницького підпілля. У  липні 1942 р. зааре-
штована, після допитів відправлена до Гні-
ванського табору війсь ковополонених, з 
якого завдяки підтримці підпільників утек-
ла в  квітні 1943 р. Відновила підпільну бо-
ротьбу під ім’ям Лукії Степко. Брала участь 
у  поширенні видань підпільної друкарні 
«Україна» та забезпеченні партизанських 
загонів зброєю, боєприпасами і  медика-
ментами. Загинула напередодні визволен-
ня міста — 18 березня 1944 р. Була похова-
на після звільнення Він ни ці 20 березня 
1944 р. на міському цвинтарі неподалік від 
православної церкви Воскресіння Христо-
вого. 1977 р. здійснено перепоховання до 
меморіалу. У травні 1969 р. присвоєно зван-
ня Героя Радянського Союзу (посмертно). Її 
ім’ям названа вулиця міста і  екскурсійний 
катер на Південному Бугу. Перед палацом 
дітей та юнацтва, що носить її ім’я, встанов-
лено па м’ят ник. У школі № 8 діє музей, вста-
новлено меморіальну дошку та бюст. Напис 
на плиті (рос.): «Герой Советского Союза Ра-
тушная Лариса Степановна 1921–1944 ак-
тивная участница Винницкого подполья». 
Могила Т.Ф. Кузьміна, підпільника. Син се-
лянина с. Жуківці Жмеринського р-ну. Очо-
лив комсомольську організацію в селі. Брав 
участь у  будівництві Дніпрогесу та Харків-
ського тракторного заводу. У  Він ни ці очо-
лював бригаду столярів міської будівельної 
організації, одночасно навчався у  вечір-
ньому будівельному технікумі. Восени 
1941 р. у Він ни ці нараховувалось 18 підпіль-
них організацій і груп. Т. Кузьмін був органі-
затором і  керівником підпільної друкарні 
«Україна», яка в  1943 р. стала центром під-
пілля м. Він ни ці. Друкарня містилася у  бу-
динку по сучасному провулку Академіка 
М. Янгеля, 10. У 1965 р. на будинку встанов-
лено мармурову меморіальну дош ку з  на-
писом: «В  цьому будинку в  1942 році міс-
тилась підпільна більшовицька друкарня 
«Україна». Після розгрому групи на початку 
1943 р. з рештою підпільників увійшов в пар-
тизанське з’єд нан ня ім.  Леніна. Напис на 
плиті (рос.): «Кузьмин Тарас Фокич 1913–1955 
один из руководителей Винницкой под-
польной типографии «Украина» 1941–1944». 
Могила П.П. Мель ника, підпільника, випуск-
ника історичного факультету Він ниць ко го 
педагогічного інституту ім.  М. Островсько-
го. На початку 1942 р. став членом підпіль-
ної організації під керівництвом П. Павлова. 
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У травні 1942 р. організував молодіжну під-
пільну групу, штаб якої містився у будинку 
на сучасній вул. Г. Сковороди, 2. Підпільни-
ки розповсюджували листівки, здобували 
зброю для партизанів, організовували ди-
версії. В  кінці 1943 р. П. Мельник, В. Семе-
нець, Ю. Курій і Ж. Заболотний пішли в пар-
тизанський загін. П. Мельник став началь-
ником особливого відділу. Загинув 8 люто-
го 1944 р. Його прах перенесли у  Він ни цю 
з с. Дубівка Тростянецького р-ну. Напис на 
плиті (рос.): «Мельник Павел Павлович 
1919–1944 руководитель Винницкой под-
польной молодежной группы». На фасаді 
міського Палацу дітей та юнацтва (Хмель-
ницьке шосе, 22) встановлено меморіальну 
дошку з написом: «В роки Великої Вітчизня-
ної вій ни в м. Він ни ця діяла молодіжна під-
пільна антифашистська група під керівниц-
твом Павла Павловича Мельника 1919–
1944». Могила Ю.І. Курія, з  1942 р.  — член 
він ницької підпільної групи П. Мельника. 
Восени 1943 р. пішов у партизанський загін. 
Був розвідником. Загинув у бою біля с. Лев-
ківці Шпиківського р-ну в 1944 р. Напис на 
плиті (рос.): «Курий Юрий Илларионович 
1927–1944 участник Винницкого подполья» 
[36]. 

С.Д. Гальчак, А.М. Подолинний, 
С.В. Скоцик, О.Ю. Федоришен 

ÇÀÌÎÑÒßÍÑÜÊÀ âóëèöÿ

Замостя — місцевий топонім, відомий 
з першої чверті 17 ст. До офіційної вінниць-
кої міської топонімічної системи введений 
перспективним планом розвитку міста 
в 1874 р.

Пам’ятник П.К. Запорожцю (1983 р., 
іст., мист.). Вул. Замостянська, 7, П. Запорож-
ця, 34.

Встановлено 1983 р. на розі вулиць За-
мостянської та П. Запорожця. Автори  — 
скульптор Я. Куленко, архітектор В. Спус-
канюк. Па м’ят ник являє собою бронзовий 
бюст діяча, встановлений на чотиригранній 
гранітній колоні. Загальна висота  — 3,9 м, 
погруддя  — 1,2 м, постамент  — 2,7 м. По-
груддя П. Запорожця зроблено у стилі стри-
маного реалізму і являє собою портрет зрі-
лого освіченого чоловіка у класичному під-
жаку з краваткою з високим відкритим чо-

лом, охайною борідкою. Портрет викона-
ний без надмірної патетики й  символізму, 
меморіалізація досягнута шляхом типіза-
ції образу революціонера як людини, впев-
неної у своїх переконаннях і діях. (Додатко-
ва інформація про П. Запорожця — у статті 
«Меморіальний комплекс Слави. Європей-
ська площа») [37].

О.А. Коляструк

ÊÈ¯ÂÑÜÊÀ âóëèöÿ

Київ — столиця України, одне з найбіль-
ших і найдавніших міст Європи. Заснова-
не у 482 р. — офіційно прийнята дата за-
снування міста полянським князем Києм, 
його братами Щеком і Хоривом та сест-
рою Либідь.

Пам’ятник жертвам Чорнобильської 
катастрофи (1996 р., іст., мист.). Вул. Київ-
ська, 1.

Встановлений на набережній Півден-
ного Бугу, неподалік від площі Героїв Чор-
нобиля, поряд з  гре ко-ка то лиць ким хра-
мом Покрови Пресвятої Богородиці. Ав-
тори  — скульптор Ю. Козерацький, архі-
тектор І. Єзерський. Відкриття відбулося 
26  квітня 1996 р., у  10-ту річницю найбіль-
шої в світі техногенної радіоекологічної ка-
тастрофи  — аварії на четвертому енерго-
блоці Чорнобильської атомної електро-
станції. Бронзова скульптурна компози-
ція являє собою дві постаті: жіночу і  дитя-
чу. Мати ніби звертається до неба, прикри-
ваючи дівчинку, що тримає в руках малень-
кий паросток. Це її молитва, прохання до 
Бога про захист своїх нащадків, свого май-
бутнього від катастроф, подібних до чорно-
бильської. На лицьовому боці мармурового 
постаменту напис: «Чорнобиль 1986 1996». 
На 1  квітня 2016 р. на Він нич чи ні прожива-
ло майже 25 тис. осіб, які мали статус грома-
дян, що постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, з  яких: 4736  — учасники 
ліквідації аварії, 994  — вдови громадян, 
смерть яких по в’я за на з наслідками Чорно-
бильської катастрофи, 86 — учасників лікві-
дації інших ядерних катастроф, які по в’я за ні 
з ядерними випробуваннями та застосуван-
ням ядерної зброї. Також, в області прожи-
вало більше 15 тис. дітей, які мали статус по-
страждалих [38].

О.А. Коляструк
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Меморіал Визволення на честь 38-ї 
армії, яка звільнила місто Він ни цю у бе-
резні 1944 р. Братські могили радян-
ських воїнів. (1956, 1972, 1984, 2008 рр., іст., 
монум.) Вул. Київська, 171.

На міському кладовищі, розташованому 
при в’їз ді у Він ни цю по Київській трасі, пра-
воруч. У братських могилах поховано 4006 
воїнів 305-ї, 183-ї, 211-ї та 241-ї стрілецьких 
дивізій 38-ї армії та інших військових час-
тин 1-го Українського фронту, які загину-
ли в боях з нацистськими загарбниками під 
час визволення Він ни ці. 15  березня 1944 р. 
війська 38-ї армії розпочали бої за визво-
лення міста, 305-та стрілецька дивізія 74-го 
стрілецького корпусу форсувала р. Півден-
ний Буг у районі Калинівки і захопила плац-
дарм для наступу з півночі. 183-я стрілецька 
дивізія з боями вступила в східну околицю. 
Бої за визволення міста на пів ден но-східній 
околиці вели з’єд нан ня 101-го стрілецько-
го корпусу. 211-а і  241-а стрілецькі дивізії 
форсували Південний Буг у  районі півден-
ної околиці міста. Під натиском військ 74-го 
стрілецького корпусу при підтримці авіа-
ційних дивізій 5-го штурмового авіакорпу-
су 20 березня 1944 р. Він ни ця була звільне-
на. У 1956 р. на міському кладовищі на вул. 
Київській відбулося перепоховання остан-
ків воїнів з  братської могили старомісько-
го кладовища. На чотирьох братських мо-
гилах установлені гранітні плити з написом 
(рос.): «Здесь похоронено (на кожній плиті 
окремо вказана кількість загиблих) 240, 242, 
257, 526 воинов Советской Армии, погиб-
ших в период Великой Отечественной вой-
ны 1941–45 гг. Фамилии и звания неизвест-
ны». Розмір: 1,5×1,0×1,7 м. У  1972 р. тут спо-
руджено Меморіал визволення. Автор  — 
скульп тор П. Левицький. На горизонтальній 
стелі, яка розташована при вході до меморі-
алу, — ба рель єф-бюст скорботної жін ки-ма-
те рі з факелом та напис: «Люди, зупиніться 
на мить у мовчанні. Тут сплять вічним сном 
герої, що полягли у боях за звільнення міс-
та Він ни ці від фашистських поневолювачів». 
Розмір: 4,0×2,0 м. На вертикальній стелі, яка 
розташована в  центрі меморіалу і  яку ото-
чують братські могили,  — ба ре льєф-меч 
лезом донизу та напис: «1941–1945». На по-
стаменті напис: «Безсмертним від живих», 
праворуч  — зір ка-фа кел «Вічного вогню». 
Розмір: 3,0×1,5 м. Обидві стели виготовле-
ні з  граніту. Обабіч алеї, яка веде до цент-

ру меморіалу, встановлені 30 мармурових 
плит, на кожній з  яких викарбувано близь-
ко 30 прізвищ загиблих воїнів, всього вказа-
но 848 прізвищ, решта — невідомі. На одній 
з дощок напис (рос.): «Здесь захоронено бо-
лее трех тысяч неизвестных советских вои-
нов, павших смертью храбрых в боях за Ро-
дину». У  1984 р., на честь 40-річчя визво-
лення міста від нацистських загарбників, 
при вході до меморіалу встановлено обе-
ліск з  зіркою та па м’ят ний знак з  написом: 
«38-й армії, що визволяла місто Він ни цю від 
ні мець ко-фа шист сь ких загарбників у  бе-
резні 1944 року», а також перелік військо-
вих частин, яким присвоєна назва «Він ниць-
ких» за визволення міста: «241-а Він ниць ка 
стрілецька дивізія», «183-я Харківська орде-
нів Леніна, Червоного Прапора, Суворова 
і  Богдана Хмельницького стрілецька диві-
зія», «5-й штурмовий авіаційний Він ниць кий 
Червонопрапорний ордена Кутузова і  Бог-
дана Хмельницького корпус», «15-а окре-
ма штурмова ін же нер но-са пер на Він ниць ка 
Бригада», «269-й і  1663-й армійські ви ни-
щу валь но-про ти тан ко ві артилерійські Він-
ниць кі полки», «1899-й і  1900-й са мо хід-
но-ар ти ле рій сь кі Він ниць кі полки», «130-й 
окремий Він ниць кий полк зв’яз ку», «39-а 
гар мат но-ар ти ле рій сь ка Він ниць ка ордена 
Богдана Хмельницького бригада», «1247-й 
і  1251-й гар мат но-ар ти ле рій сь кий Він ниць-
кий полк». У  2008 р. до меморіалу, в  окре-
му братську могилу, було перенесено прах 
в’яз нів шталагу № 329, який містився у  Він-
ни ці. На могилі встановлено мармурову ме-
моріальну дошку з написом: «Тут 19 червня 
2008 року перезахоронено 100 військово-
полонених бійців Червоної Армії, які загину-
ли у фашистському таборі «шталагу № 329» 
в 1941–1943 роках. Вічна їм па м’ять» [39].

Ю.А. Зінько

ÊÎÆÅÄÓÁÀ ²âàíà âóëèöÿ

Кожедуб Іван Микитович (1920–91 рр.) — 
найрезультативніший льотчик-ви ни щу-
вач в авіації союзників за весь час Другої 
світової вій ни, Тричі Герой Радянського Со-
юзу (1944 двічі, 1945 рр.). Маршал авіації 
(1985 р.).

Музей гончарного мистецтва ім. О.Г. Лу-
цишина (2005 р., мист.) Вул. І. Кожедуба, 11.
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Музей міститься в будинку, де з 1970-х рр. 
жив відомий подільський гончар Луцишин 
Олексій Григорович (1922–2001 рр.)  — за-
служений майстер народної творчості 
(1988 р.), член Національної спілки народ-
них майстрів України (1992 р.). Стіни будинку 
змуровано з  цегли та шлакоблоків, фасад-
на частина облицьована смальтою у вигля-
ді великого панно з  куманцем посередині 
та рушниками по краях, карнизи оздоблено 
ліп ленням. Дах будинку утеплений, накри-
тий металевою крівлею (листовий метал). 
Під ним облаштоване просторе, світле гори-
ще, на яке ведуть металеві сходи під плас-
тиковим накриттям. Приміщення склада-
ється з 12 кімнат, три з яких було добудова-
но під час реконструкції будівлі під музейну 
установу: веранду, гардеробну (одна її стіна 
була колись зовнішньою, на ній викладено 
смальтою панно «Гончар») та на місці май-
стерні О. Луцишина велику залу, призначе-
ну для влаштування виставок, проведення 
мистецьких програм, лек цій-прак ти ку мів, 
май стер-кла сів. Шість залів, в  яких розмі-
щено виставкові експозиції, становлять ан-
філаду кімнат, решта — робочі приміщення. 
До музею ведуть два входи. На території са-
диби розташовані господарчі будівлі, зведе-
ні ще О. Луцишиним. В кінці саду стоять два 
горни (вертикальний та горизонтальний). 
Задум музею гончарного мистецтва у Він ни-
ці належав О. Луцишину. Реалізувати свою 
ідею майстрові не судилося. Організатором 
музею став директор Він ниць ко го обласно-
го художнього музею І.В. Безбах. З  2003 р. 
активно здійснювалися бу ді вельно-оз доб-
лю валь ні та реставраційні роботи, прово-
дилися по шу ко во-зби раць кі експедиції, 
наукові дослідження майбутніх експона-
тів. Музей розпочав свою діяльність у  лип-
ні 2005 р. як на у ко во-до слід ниць кий від-
діл Він ниць ко го обласного художнього му-
зею. Основою експозиції є творча спадщи-
на О.Г. Луцишина та інших відомих в Україні 
гончарів, тут представлені скульптурні ком-
позиції, декоративні тарелі, панно, іграшки 
та дрібна пластика, медальйони, покришки, 
як носії декору, куманці, вази, комини, гле-
чики, гор щи ки-близ ня та, декоративні й на-
стінні вази, попільнички, що відображають 
високий рівень розвитку гончарної справи 
нашого краю. Широку увагу громадськості 
привертають організовувані тут фестивалі, 
ярмарки просто неба та гончарські плене-
ри. Серед них  — традиційний фестиваль 

«Українська писанка», заснований у 2004 р., 
в рамках якого відбуваються виставки, мис-
тецькі програми, теоретичні заняття та 
практикуми з  розпису писанок, тематичні 
лекції, творчі зустрічі з народними майстра-
ми народної творчості. П’ять років успішно 
проводиться фестиваль українського на-
родного мистецтва «Витоки», мета якого — 
підтримка, збереження і розвиток народної 
творчості на засадах вивчення й шанування 
українських традицій. 2008 р. був започат-
кований регіональний пленер гончарів. На 
базі музею розроблені інноваційні програ-
ми, що відповідають вимогам сьогодення, 
особливе місце серед них займає майстер-
ня «Hand made». Цей куль тур но-про світ-
ниць кий проект поєднав у  собі тематичні 
програми, основою яких є сам предмет  — 
де ко ра тив но-ужит ко ве мистецтво. Діти самі 
виступають у ролі юних майстрів. У музеї ді-
ють «Мала академія гончарства», «Лялина 
світлиця», здійснюються паперові експери-
менти, май стер-кла си з писанкарства, тісто-
пластики, петриківського розпису, витинан-
карства, бісероплетіння, декупажу, скрап-
букінгу, кракле, канзаши, квілінгу тощо. Що-
року Майстерню відвідує близько 2 тис. ді-
тей та дорослих. У 2015 р. музей гончарно-
го мистецтва дав старт ще одному новому 
проекту — арт-квес ту «Стану гончарем», що 
покликаний формувати в молоді інтерес до 
вивчення української національної культу-
ри. Новацією сезону стала також фестиваль-
на програма «Арт-яра ма рок різдвяного де-
кору», де під керівництвом досвідчених на-
ставників кожен власноруч може виготови-
ти чудову прикрасу для своєї оселі та ново-
річної ялинки. Колектив музею дбає про від-
родження та популяризацію української на-
ціональної культури, підтримуючи тісні кон-
такти з різними культурними товариствами, 
створюючи виставки, проводячи різнома-
нітні мистецькі проекти; музей продовжує 
збирацьку роботу, комплектування своїх 
колекцій [40].

О.А. Коляструк

Êíÿç³â ÊÎÐ²ÀÒÎÂÈ×²Â 

âóëèöÿ

Коріатовичі — династія литовсько-
русь ких князів, яка правила у Подільсько-
му князівстві. Племінники князя Ольгер-
да, брати Юрій, Олександр, Костянтин, Бо-
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рис та Федір, прийшли на Поділля в 50-х рр. 
14 ст. За однією із версій, після перемоги 
Ольгерда над татарами в битві на Синій 
Воді (1362 р.) вони отримали від нього По-
дільську землю, де почали будувати міс-
та- фор те ці, серед яких була й Він ни ця. За-
сноване ними Подільське князівство ста-
ло автономним державним утворенням у 
складі Великого Князівства Литовського.

Військовий об’єкт «Скеля», нині пра-
вославний Свято-Троїцький скельний храм 
(поч. 1930-х рр., іст.). Вул. Князів Коріатови-
чів, 185. 

Розташований у  обривистій гранітній 
скелі поряд з  р. Південий Буг на території 
Вій сь ко во-ме дич но го клінічного центру Мі-
ністерства оборони України. Об’єкт «Ске-
ля» будувався як ставка Південного фрон-
ту. Загальна доктрина керівництва СРСР 
1920–30 рр. полягала у  підготовці та реалі-
зації плану світової пролетарської револю-
ції та побудови комуністичного ладу у всьо-
му світі. В  даному напрямі здійснювалася 
низка мілітарних заходів у тому числі і з пи-
тань фортифікації та підготовки як до насту-
пальної вій ни, так і до оборони. Розташуван-
ня Він ни ці у  період між світовими вій нами 
мало стратегічне значення. На сьогодні до-
кументи, які б розкрили таємницю побудо-
ви військового об’єк ту «Скеля» в  архівних 
установах України відсутні і, вочевидь, збе-
рігаються в архіві Міністерства оборони Ро-
сійської Федерації. Ймовірно об’єкт спору-
джений на початку 1930-х рр. Об’єкт являє 
собою класичний бункер з  системою вен-
тиляції. Можливо його побудова було скла-
довою частиною спорудження «лінії Сталі-
на» впродовж 1931–35 рр. Вірогідніше за все 
тут дислокувався штаб укріпленого району. 
За однією із гіпотез у 1934 р. було заверше-
но будівництво командного пункту Летичів-
ського укріпленого району. Втім, актуаль-
ність функціонального використання була 
втрачена у  зв’яз ку з  «визвольними похода-
ми» Червоної Армії у 1939 р. Вперше об’єкт 
використали за призначенням 24  черв-
ня 1941 р. як командний пункт Південного 
фронту. Тому вживаною щодо об’єк та стає 
назва «Ставка Ворошилова». В роки нацист-
ської окупації в  об’єк ті «Скеля» розташову-
валися вузол зв’яз ку Вермахту та команд-
ні пункти підрозділів військової авіації. Під 
час визволення Він ни ці на території Вій сь-
ко во-ме дич но го центру перебував команд-

ний пункт 38-ї армії 1-го Українського фрон-
ту. Поряд з головним входом до центру вста-
новлено мармурову меморіальну дошку. 
Являє собою горизонтально закріплене по-
лотнище, в лівій частині якого вміщено пор-
третне зображення К. Москаленка, в  пра-
вій — напис: «На цьому місці знаходився ко-
мандний пункт маршала Радянського Сою-
зу, почесного громадянина м. Він ни ці Кири-
ла Семеновича Москаленка командуючого 
38 армією, що у березні 1944 року звільни-
ла місто Він ни цю від ні мець ко-фа шист сь ких 
загарбників». Автор  — скульптор Ю. Козе-
рацький. Нині тут розмістився православ-
ної Свя то-Тро їць кий скельний храм [41]. 

А.В. Войнаровський

ÊÎÑÌÎÍÀÂÒ²Â ïðîñïåêò

Перший космонавт планети, почесний 
громадянин м. Він ни ці Юрій Олексійович 
Гагарін 12 квітня 1961 р. на кораблі «Вос-
ток-1» здійснив історичний політ люди-
ни у космос. Перший космонавт незалеж-
ної України — Леонід Костянтинович Ка-
денюк.

Пам’ятник льотчикам, загиблим при 
звільненні міста (1969 р., іст.). Просп. Кос-
монавтів, 1, площа ім. К. Могилка.

З Він ни цею пов’язане ім’я авіаконструк-
тора українського походження Сікорсько-
го Ігоря Івановича (1889–1972 рр.), який 
причетний до історії авіабудування Росії, 
Франції та США. Під час Першої світової 
вій ни одна з  російських авіаційних ескадр 
і  підрозділи для її забезпечення (ре монт-
но-тех ніч ні майстерні, бази та аеродроми) 
були розташовані у  Він ни ці та навколо неї. 
Тут близько півтора року служив І. Сікор-
ський. У 1918 р. емігрував до Франції, потім 
до США, де і здобув світову славу як «батько 
гелікоптера». За Гетьманату з  весни 1918 р. 
на основі Він ниць кої ескадри та ремонтної 
бази почав формуватися повітряний флот 
української держави. Свою повітряну ес кад-
ру мало й  військо Директорії, яка зокрема 
базувалася у Він ни ці та Мо ги ле ві-По діль сь-
ко му. Під час Другої світової вій ни у червні 
1941 р. Він ни ця стає однією з  голов них баз 
військової авіації. У  березні 1944 р., коли 
розгорнулися бої за визволення Він ни ці, ак-
тивну участь у  повітряних боях брали під-
розділи 227-ї дивізії штурмової авіації. Тоді 
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ж 5-у штурмовому авіакорпусу було при-
своєно почесне звання Він ниць ко го. Вша-
новуючи героїчні дії бойових пілотів, 1969 р. 
встановлено на постаменті па м’ят ний 
знак — літак МіГ-17 з написом: «Доблесним 
радянським льотчикам безстрашним підко-
рювачам неба героїчним захисникам нашої 
Вітчизни. Березень 1969 р.». Скульптор  — 
Р. Мерхель, архітектор  — В. Горбатий. Роз-
мір па м’ят ни ка — 10,0×8,0×4,5 м, постамент 
залізобетон. Кільком учасникам визволення 
Він ни ці у березні 1944 р., зокрема команду-
вачу 5-го штурмового авіакорпусу М. Кама-
ніну та командиру ескадрильї цього корпу-
су, згодом космонавту Г. Береговому, було 
присвоєно звання почесних громадян міс-
та. У 2016 р. площу, на якій встановлено па-
м’ят ний знак, названо на честь героя АТО 
командира ескадрильї «Блакитна стежа» 
15-ї окремої бригади транспортної авіації 
Повітряних Сил Збройних Сил України, Ге-
роя України (2014 р., посмертно), полковни-
ка Могилка Костянтина Вікторовича (1978–
2014 рр.). Народився у Він ни ці. У 1995 р. за-
кінчив школу № 23, у 1999 р. — Харківський 
інститут льотчиків (нині — Харківський уні-
верситет повітряних сил ім.  І. Кожедуба). 
Військову службу проходив у  Львові, зго-
дом у  Борисполі. Командир екіпажу збито-
го 6 червня 2014 р. над Сло в’ян сь ком транс-
портного літака АН-30Б, що здійснював спо-
стережний політ у  зоні АТО. Коли літак по-
чав падати на житлові квартали міста, пілот 
ціною власного життя скерував його за межі 
Сло в’ян сь ка. У вересні 2014 р. на фасаді бу-
дівлі школи № 23 (просп. Космонавтів, 32) 
відкрито меморіальну дошку. У Києві на те-
риторії Національного університету оборо-
ни України ім. І. Черняховського (пр-т Повіт-
рофлотський, 28) встановлено стелу з  іме-
нем Героя. У  грудні 2014 р. до дня Зброй-
них Сил України Укрпошта започаткувала 
випуск серії художніх маркованих конвер-
тів під назвою «Героям Слава!», один з яких 
присвячений К.В. Могилку. У  серпні 2015 р. 
ім’я Героя присвоєно літаку Ан-ЗОБ (бор-
товий номер 86) 15-ї бригади транспортної 
авіації. У червні 2016 р. на фасаді будівлі То-
вариства сприяння обороні України у  Він-
ни ці (вул. Визволення, 2) встановлено мемо-
ріальну дошку загиблим вінницьким льот-
чикам Костянтину Могилку та Дмитру Май-
бороді [42].

А.В. Войнаровський

ÊÎÖÞÁÈÍÑÜÊÎÃÎ ïðîñïåêò

Коцюбинський Михайло Михайлович 
(1864–1913 рр.) — визначний український 
письменник, громадський діяч. Його жит-
тя і творчість тісно пов’язані з Він ни цею 
та Поділлям. На будинку № 4 встановлено 
меморіальну дошку з написом: «Вулицю на-
звано ім’ям нашого земляка Михайла Ми-
хайловича Коцюбинського (1864–1913) ве-
ликого українського письменника, ре во лю-
ці о не ра-де мо кра та».

Чавуноливарний завод «Молот» 
Б. Львовича, адміністративна будівля, нині 
торговельний центр (поч. 20 ст., архіт.). Просп. 
М. Коцюбинського, 4.

Адміністративна будівля колишнього ча-
вуноливарного заводу «Молот», який нале-
жав підприємцю Боруху Мойсейовичу Льво-
вичу, споруджена на початку 20 ст. У радян-
ський період та до 2000-х рр. використову-
валась для приміщень Він ниць ко го заводу 
тракторних агрегатів. Безумовно, що об’єкт 
є формоутворюючою одиницею Привок-
зальної площі: кутове розташування та за-
вершення шестигранною вежею зі шпилем, 
увінчаним зіркою, означує його як своєрідну 
домінанту площі. Будівля триповерхова, від-
кривається двома флангами на просп. Ко-
цюбинського та вул. Батозьку. Центральний 
шестигранник заглиблений всередину спо-
руди, створює вхідну групу. Суворі класич-
ні, промислові форми будівлі архітектор на-
магався урізноманітнити арковими вікнами 
та штукатурними смугами, що об’єд ну ють 
вік на. Бокові фасади мають ризаліти з  три-
кутними фронтонами [43].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

ÊÐÎÏÈÂÍÈÖÜÊÎÃÎ Ìèõàéëà 

âóëèöÿ

Кропивницький-Судимонтович Михай-
ло Северинович (р. н. і р. с. невідомі) — укра-
їнський урядник, політичний і державний 
діяч Речі Посполитої, земський підсудок 
Брацлавського воєводства (1616–40 рр.). 
Активний поборник конфесійних прав пра-
вославних, фундатор та жертводавець 
Вознесенського чоловічого (1616 р.) та Бла-
говіщенського жіночого православних мо-
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настирів у м. Він ни ці в 17 ст., автор проек-
ту Сеймової конституції 1629 р. про узго-
джувальний церковний собор православ-
них і прихильників унії.

Житловий будинок з  контрфорсами 
(сер. 18 ст., архіт.). Вул. М. Кропивницького, 9.

Будинок належить до часу забудо-
ви правобережної частини міста середи-
ни 18 ст.  — початку 19 ст. Документально 
точно датувати усі частини будівлі не вда-
лось, але можна припустити, що найста-
ріші його частини сягають другої полови-
ни 18 ст., що дає підставу вважати будинок 
однією з  найстаріших збережених житло-
вих мурованих споруд Він ни ці (на мапі міс-
та 1793 р. подібних садиб зазначено три). 
Первісно розташований уздовж кварта-
лу з хаотичною забудовою згодом він опи-
нився в  його середині, обмеженій ново-
прокладеними вулицями, і є зразком істо-
ричної типової забудови повітових місте-
чок Поділ ля, коли на першому поверсі бу-
дівлі влаштовувалися маленькі крамнички 
або майстерні, а вже на другому поверсі 
житлові приміщення. Під ним влаштовано 
просторий підземний об’єм для господар-
ських потреб, з якого ще у 1940-х рр. існу-
вав зв’я зок з  підземними ходами міста до 
комплексу «Мурів». Активне використан-
ня підземного простору (підземні ходи), 
було обумовлено міркуваннями оборони 
та необхідністю ефективного господарю-
вання на невеликих ділянках землі. Пря-
мокутна будівля змурована з червоної це-
гли, з трьома виступами, які умовно можна 
характеризувати як ризаліти, вікна та две-
рі. У стінах, які потиньковані без будь-яких 
прикрас, простежуються проходи, замуро-
вані у процесі неод норазових реконструк-
цій. Присутні також елементи підсилення 
конструкції — контрфорси, яких є два: ря-
довий та кутовий. Починаючи з 1920-х рр., 
будинок неодноразово переобладнував-
ся, приміщення магазинчиків та майсте-
рень пристосовуються під житло. Типові 
для єврейського житла де ре в’я ні веранди 
обкладені цеглою. Первісне планування 
приміщень було втрачено. В об’єм но прос-
то ро во му вирішені споруда мала багато 
змін, і на сьогодні являє собою їх складну 
конфігурацію [44]. 

Л.М. Денисова, Є.В. Совінський, 
О.Ю. Федоришен

ÌÀÃ²ÑÒÐÀÒÑÜÊÀ âóëèöÿ

Магістрат як орган міського самовря-
дування діяв у Він ниці з перервами з 1640 р. 
по 1838 р. Розташований він був у рату-
ші на Ринковій площі (нині на цьому місці 
кінотеатр «Росія») напроти єзуїтського 
кляштору.

Він ниць ка міська електростанція, 
нині ТЕЦ-4 (1910 р., архіт., іст.). Вул. Магіст-
ратська, 2. 

На правому березі Південного Бугу, по-
близу центрального мосту. Ініціатором бу-
дівництва електростанції виступила міська 
управа. У  квітні 1910 р. управа звернулася 
до поліційного управління з проханням на-
дати їй дозвіл на будівництво у місті, на На-
бережному провулку (нині вул. Магістрат-
ська), парової станції міського електрично-
го освітлення. У травні 1910 р. Київське від-
ділення російського товариства «Загальна 
компанія електрики» розпочало будівни-
цтво. У липні був зведений ка м’я ний димар 
висотою 35 м і  верхнім внутрішнім діаме-
тром 1,0 м. Загальна вартість робіт складала 
3260 карбованців. Механічна частина стан-
ції складалась із 2-х локомобілів Вольфа, а 
електрична  — із 2-х динамомашин. Паро-
силові установки складались із об’єд на них 
в один агрегат парової машини, котла та 2-х 
динамомашин. Загальна потужність двох 
турбогенераторів першої черги становила 
160 (80 і 80) кВт. Машинний зал розташову-
вався в цегляному двоповерховому будин-
ку, який зберігся і використовується для різ-
них допоміжних служб. Крім двох агрегатів, 
тут був облаштований розподільчий щит 
з  приладами системи До ли во-Доб ро воль-
сь ко го. Проект будівлі машинного залу місь-
кої електростанції виконав Г. Артинов (нині 
у  цій реконструйованій будівлі допоміжні 
та адміністративні підрозділи ТЕЦ). У  груд-
ні 1910 р. міська управа прийняла станцію 
в  експлуатацію з  застереженнями, що то-
вариство «Загальна компанія електрики» 
усуне усі недоліки, вказані в  акті прийман-
ня. Завідувачем станції на той час був інже-
нер Б. Гоф штейн. Він не тільки обслугову-
вав устаткування, а й демонстрував людям 
агрегати і пояснював їх призначення, адже 
зацікавленість у  новому виді енергії серед 
вінницької молоді була значною. Побудова-
на електростанція дала змогу встановити 
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на цент ральних вулицях міста 36 електрич-
них ліхтарів. Усього у місті їх було 102. Освіт-
лювальна мережа була повітряною трипро-
відною, підвішеною на де ре в’я них стовпах. 
Станція починала працювати о  16  годині 
дня. З’я ви лось електричне освітлення у по-
вітових установах, а вечорами електроліх-
тарі освітлювали входи до готелів. Він ни ця 
засяяла вечірніми вогнями. Освітлення ви-
микали о  другій годині ночі. Будівництво 
станції і  створення мережі електроосвіт-
лювання ліхтарів і приватних абонентів обі-
йшлося у 160 тис. карбованців. За графіком 
діяв лише один агрегат, другий перебував 
у резерві. Але надходило стільки заявок від 
приватних осіб на освітлення осель, що од-
ному агрегату важко було справлятися і до-
водилося запускати другу машину. Щоб за-
побігти аварійній ситуації, міська управа за-
проектувала встановлення на станції аку-
муляторної батареї, яка складалася із 266 
елементів з  додатковим агрегатом для за-
рядки вартістю у 17 тис. карбованців. На по-
чатку січня 1912 р. вона була встановлена. 
31 жовтня 1912 р. міська управа повідомля-
ла, що на електростанції діють два агрега-
ти (локомобілі), потужність яких складає 95 
кінських сил кожний. Для одержання стру-
му використовувалося вугілля середньої 
якості, на одну кіловатгодину якого витра-
чалося 1,6 кг палива. Із розвитком міста все 
актуальнішою поставала необхідність за-
провадження трамвайного руху. 28  жовт-
ня 1913 р. було пущено перший трамвай за 
маршрутом: залізничний вокзал — реальне 
училище (нині тор го вель но-еко но міч ний ін-
ститут). Другий маршрут з’єд нав центр міста 
з військовим містечком (нині вул. Стрілець-
ка). У  1914 р. вулицями міста курсували 11 
вагонів виробництва Нюрнберзького заво-
ду (Німеччина). Отже, трамвай пройшов ву-
лицями з найбільшим рухом, на яких місти-
лися вокзал, ринки, банки, готелі, клуби, на-
родний дім, ілюзіони тощо. Трамвайна колія 
не тільки була зручною, але й економічною. 
Якщо денний прибуток одного трамваю для 
міста складав 98 карбованців, то віз ники за 
добу заробляли майже у 20 разів менше. Ра-
зом з  трамваєм до електростанції був під-
ключений і  міський водогін, улаш тований 
у  1911 р. Такі нововведення продиктували 
необхідність у збільшенні потужності цент-
ральної електричної станції. У квітні 1913 р. 
машинобудівний завод Ауг с  бург-Нюрн берг 

здійснив додаткову установку ди зель-мо-
то ра на 400 НР — 275 кВт. Разом з усіма ко-
ригуваннями до 1917 р. загальна потужність 
електростанції становила 640 НР. У  важкі 
1917–21 рр. електростанція була виведена 
із ладу. Тільки у 1922 р. її відновлено і місто 
почало регулярно отримувати воду, частко-
во поновлено трамвайний рух. Добудови та 
реконструкції першої половини 1930-х рр. 
значно змінили первісний вигляд промис-
лового ансамблю. Зокрема, у  1934 р. здано 
в  експлуатацію високий цегляний двопо-
верховий об’єм з котельнею, машинною за-
лою, розподільчим обладнанням, робочи-
ми сходами. Відбулося розширення комп-
лексу в  північному напрямку. Проект бу-
дівлі виконав архітектор О. Кобелєв. Спо-
руда має стильові ознаки архітектури кон-
структивізму і набула обрису корабля (зго-
дом люди дали їй назву «Аврора»). У зв’яз ку 
з  пуском ще одного турбогенератора 
(1936 р.) загальна потужність станції скла-
ла 6000 кВт. У  1937–38 рр. слідчими НКВС 
були сфабриковані справи на керівників 
та ін же нер но-тех ніч них працівників стан-
ції. Арештовані та засуджені до розстрі-
лу (квітень 1938 р.): Г.Ф. Курочкін — дирек-
тор; І.Г. Качковський  — головний інженер; 
С.Г. Ільїн  — інженер; Г.М. Зальцман  — ін-
женер; Ф.І. Мороз — машиніст; Г.І. Шелудь-
ко  — турбінний майстер. Всі реабілітова-
ні. Під час вій ни станція була пошкоджена. 
За нацистської окупації та в перші роки ви-
зволення працювала не на повну проектну 
потужність. З 1945 р. в Україну стало потра-
пляти по репараціях більш досконале ні-
мецьке електрообладнання, зокрема до 
Він ни ці на електростанцію завезено кот-
ла (1954 р.) із м. Магдебург. Значно підсили-
ли енергосистему міста Сабарівська гідро-
станція та Замостянська ТЕЦ-1 (нині тери-
торія олієжиркомбінату). Перед головним 
входом до будівлі колишнього машинно-
го залу міської електростанції установлена 
па м’ят на стела. На об’єм но му камені сіро-
го граніту (висотою 1,5 м) з лицьового боку 
прикріплена меморіальна дошка (розмі-
ром 1,0×0,5 м) з  написом: «У цьому примі-
щенні в  1910 році введено в  дію електро-
станцію в  складі: 2-х локомобілів системи 
«Котроипб» фірми «Вольф» по 95 к.с. кожен 
і  2-х ди на мо-ма шин товариства «Бергман» 
по 80 кВт кожна для освітлення вулиць міс-
та та передачі сили для трамваю. Замов-
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ник: Міська управа Він ни ці. Підрядник: Ро-
сійське товариство «Усезагальна компанія 
електрики», Київське відділення. Дошку 
встановлено на честь 100-річ чя з  дня пус-
ку 12.12. 2010» [45]. 

М.Р. Мудраченко 

Садиба купця О. Кумбарі (1895–99 рр., 
архіт.). Вул. Магістратська, 44.

Розташована на одній із давніх вулиць 
у центральному історичному ареалі міста — 
Середмісті Він ни ці. Тут функціонувала дав-
ня дорога на напрямках до Стрижавки та Лі-
тина ще до забудови правобережної части-
ни міста. Будинок споруджено в другій по-
ловині 1890-х рр. на території садиби купця 
грецького походження Кумбарі Олександ ра 
Клеантовича, який придбав декілька ділянок 
в  учасників аукціону з  розпродажу колиш-
ньої садиби графині де Сентуан (вірогідно, 
княгині Голіциної Катерини Петрівни). Роз-
міщено на самому куті території садиби, на 
розі сучасних вул. Магістратської та М. Ово-
дова. 1910 р. за проектом Г. Артинова об лаш-
то ва но зручний спуск до берега річки: сходи 
з місцевого граніту, із металевими перилами 
та ліхтарями. Тут діяв пором, який з’єд ну вав 
центр міста з  районом Замостя та з  остро-
вом «Спорт» (нині затопленим). Були також 
купальні і човни напрокат. Назва «Кумбари» 
закріплюється за цим місцем відпочинку, як 
не дивно, після судового процесу, що набув 
великого розголосу. Судовий процес був по-
в’я за ний із захопленням купцем вузької сму-
ги міської землі — скелі на березі Південного 
Бугу, біля порому. Колишня графська садиба 
складалася зі старого де ре в’я но го будиноч-
ка з  такими ж службовими спорудами, які 
були розташовані на земельній ділянці пло-
щею понад 46 тис. кв. м. Після закінчення су-
дового процесу О. Кумбарі будує особняк із 
цегли, двоповерховий, цегляний, з  боку ву-
лиці потинькований. Загальне рішення фаса-
дів виконано асиметрично із застосуванням 
елементів стилю модерн, який у місті поши-
рюється на зламі 19-го та 20-го ст. Прикра-
сою та кутовим акцентом з  боку головного 
фасаду особняка є півциркульний еркер на 
другому поверсі. Загальне архітектурне ви-
рішення будівлі особняка та дата будівниц-
тва надає підстави для припущення, що дана 
споруда виконана за проектом архітектора 
В. Краузе [46].

Л.М. Денисова

Будинок міського голови М. Оводова, 
нині житловий будинок (1890-і рр., архіт.). 
Вул. Магістратська, 64.

На примітному повороті сучасної ву-
лиці Магістратської, біля перехрестя з  ву-
лицею Архітектора Артинова, привертає 
увагу двоповерховий тинькований буди-
нок у формах середньовіччя, що відтворю-
ють архітектоніку готичного стилю. Рекон-
струйована громадськими закладами на 
першому поверсі й частково по вертикалі, 
будівля все-таки сприймається як історич-
на завдяки неоготичним завершенням ри-
залітів, що фланкують чільний фасад, і нео-
готичному центральному портикові. Цей 
будинок був споруджений у  1890-і рр. на 
замовлення вінницького міського лікаря, 
згодом — міського голови Оводова Мико-
ли Васильовича (1864–1941 рр.), який був 
обраний на цю посаду 30  березня 1899 р. 
та очолював місто протягом 18 років. Лю-
дина широкого світогляду та неординар-
ного мислення, М. Оводов, запросивши до 
праці архітектора Г. Артинова й  організу-
вавши однодумців на будівництво освітніх, 
медичних та інших со ці аль но-куль тур них 
закладів і  споруд міської інженерії, в  тому 
числі електрики, водогону, трамваю, пере-
творив Він ни цю із провінційного повіто-
вого містечка на місто тогочасного євро-
пейського рівня. Уродженець Воронезь-
кої губернії, із збіднілих дворян, після гім-
назії студіював медицину в Київському уні-
верситеті святого Володимира. 7  березня 
1889 р. департамент Подільського губерн-
ського управління призначив М. Оводова 
ямпільським міським лікарем; у  квітні на-
ступного року він був переведений на таку 
саму посаду до Він ни ці. Крім того, 1890 р. 
він став лікарем місцевого реального учи-
лища, а 1897-го р.  — консультантом із хі-
рургічних хвороб при Він ниць кій окруж-
ній психіатричній лікарні. За боротьбу з хо-
лерою він був нагороджений орденом 
св. Анни 3-го ступеня (1894 р.), поповнив-
ши ряди кавалерів цього ордену  — своїх 
славетних учителів із Університету св. Во-
лодимира. У  1897 р. був удостоєний орде-
на св. Станіслава 2-го ступеня, а 1902 р. — 
св. Анни 2-го ступеня. Плідна професійна 
та громадська діяльність лікаря М. Оводо-
ва завоювали йому повагу мешканців міс-
та, які обрали його міським головою. Через 
транспортні проблеми не вдалося дотепер 
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зберегти на головній вулиці міста бульвар 
М. Оводова — саме так, як засвідчує старо-
винна поштова листівка, вінничани назва-
ли зелену артерію, що пролягла від готелю 
«Савой» до жіночої гімназії (нині шко ла-гім-
на зія № 2). Після Лютневої революції він був 
усунутий від виконання обо в’яз ків місько-
го голови постановою виконавчого коміте-
ту Ради громадських організацій (8 березня 
1917 р.); разом із сі м’єю переїхав до Одеси, 
де працював лікарем. Та ще 1911 р., задов-
го до революційних подій, саме цей буди-
нок за рішенням суду М. Оводов віддав сво-
їй першій дружині Є. Млоховській. Просто-
ре помешкання (22 основних кімнати) при-
значалося для великої родини, а також для 
прийому пацієнтів. Головний вхід з  вулиці 
оформлено потужним портиком із двох фа-
садних і двох бічних арок, що підтримують 
широкий балкон (портик засклений під час 
реконструкції). Вишукані де ре в’я ні облички 
рядових вікон, стри ма но-рів но мір но виши-
куваних, підкреслюють романтичну урочис-
тість пари стрілчатих вікон другого поверху 
лівого ризаліту та стрілчатий тимпан — пра-
вого. Завершення ризалітів вирішені асиме-
трично: лівий із двома високими пінакля-
ми, об’єд на ни ми балюстрадою обабіч три-
кутного фронтону із циркульним горищним 
вікном, правий — у вигляді стрімкого «схо-
динкового» готичного фронтону. Роман-
тичний образ будівлі відповідав уподобан-
ням замовника. Усе це імпозантно контрас-
тує з пізнішою архітектурою, особливо із су-
сіднім особняком Л.А. Длуголенцького. На 
жаль, об’єм но прос то ро ва структура осо-
бняка порушена внас лідок добудов та пе-
репланувань внутрішніх приміщень. Нині 
будівля використовується як житлове при-
міщення, на першому поверсі розташова-
ні магазини та спортивний тренувальний 
центр [47].

Є.В. Совінський, О.В. Солєйко, 
С.О. Царенко

Садиба Л. Длуголенцького, нині дитя-
ча художня школа (1909 р., архіт., іст.). Вул. 
Магістратська, 66.

Основа цього будинку, що була розта-
шована в  глибині відкритої садибної ді-
лянки перед садом, з’я ви лась ще наприкін-
ці 19 ст. Нинішня фасадна частина добудо-
вана у  1909 р. під керівництвом архітекто-

ра Лехтмана та належала Любомиру Длуго-
ленцькому — адвокату, земському гласному 
Він ниць ко го повітового земства (з  1913 р.), 
гласному Він ниць кої міської думи кількох 
скликань, очільнику філії Торгового бан-
ку та представнику Нідерландського по-
сольства у  Він ни ці (1918–19 рр.). Протягом 
1920–24 рр. в  будинку містився штаб кор-
пусу Червоного козацтва, яким команду-
вав радянський військовий діяч В.М. При-
маков (за радянської влади на честь цьо-
го факту тут була встановлена меморіаль-
на дошка, знята у  лютому 2014 р.). Будинок 
Л. Длуголенцького є чудовим зразком раці-
онального модерну у  Він ни ці. Він замикає 
перспективу вул. Архітектора Артинова та 
служить містобудівним акцентом в  навко-
лишній забудові. Будівля одноповерхова, 
з підвалом, в еркері — башті і центрально-
му об’ємі  — двоповерхова, цегляна, ошту-
катурена. Планування коридорне, з  цент-
ральним перпендикулярним лінії головно-
го фасаду розподільним вузлом. Внаслідок 
добудови фасад набув характерної для ар-
хітектури модерну асиметричної побудо-
ви, утвореної вільним компонуванням архі-
тектурних мас. По боках центрального вхід-
ного компартименту з усіченим еліпсовид-
ним вікном, що виходить на фасад, розта-
шовані ризаліт і вузький еркер, обидва увін-
чані гранованими башнеподібними даха-
ми. Правий кут даху завершений перголою. 
В оформленні фасаду використаний худож-
ній метал в  решітках огорожі та керамічна 
плитка з солярним орнаментом. В  ін те р’є рі 
частково збереглася ліпнина стін і  стель, 
гнуті віконні рами. Загалом композиція фа-
саду непересічна, адже створює особливе 
враження «бу дів лі-ко раб ля». Відстеживши 
об’єм но-пла н уваль ну структуру, можна ви-
явити, що основою цього модернового бу-
динку є ряд ранніх спрощених приміщень, 
на яких пізніше з’я ви лись модернові фаса-
ди на замовлення власника. Беззаперечним 
фактом є те, що більш яскравого зразка сти-
лю модерн у  Він ни ці немає. На жаль, втра-
чено оригінальну побілку фасадів, адже за 
радянських часів садибу оштукатурили під 
«шубу». Зникла також оригінальна решіт-
ка огорожі у  вигляді морських хвиль. Нині 
в садибі перебуває Він ниць ка дитяча худож-
ня школа [48]. 

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен



97

 Пам’ятки архітектури, історії, культури і мистецтва

ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ×À Ìèõàéëà 

âóëèöÿ

Максимович Михайло Олександрович 
(1804–73 рр.) — перший ректор Київського 
університету Святого Володимира (нині 
університет ім. Т. Шевченка), визначний 
вчений — природознавець, історик, фоль-
клорист, етнограф і письменник.

Братські могили жертв фашизму 
1941–42 рр. (1958, 1990-і, 2011 рр., іст.). Вул. 
М. Максимовича, 24 та Ф. Толбухіна, 18.

Він ниць ка область — один з трьох регіо-
нів України, де було найбільше знищено єв-
реїв під час окупації в роки Другої світової 
вій ни. На теренах області для єврейсько-
го населення нацисти створили 125 гетто, 
7  таборів примусової праці та 1  в’яз ни цю, 
де перебували не тільки вихідці з Поділля, 
а й  примусово транспортовані представ-
ники національної громади з  Буковини та 
Бессарабії. 19.09.1941 р. стався перший ма-
совий розстріл євреїв Він ни ці: організував-
ши облаву, арештованих вантажили в  ав-
томобілі та вивозили за міську межу в  на-
прямку Літина (район сучасної вул. Макси-
мовича), де й відбувались розстріли та по-
ховання жертв Голокосту. За свідченням лі-
каря та мемуариста В.Я. Куликова, криваві 
наслідки того дня — близько 16 тис. жертв. 
5.12.1941 р. на основі перепису, здійснено-
го під приводом «відправки у  гетто», ті єв-
реї, що залишились в  живих, були поділе-
ні на категорії: «А» — спеціалісти, «В» — ре-
місники, «С»  — усі інші. Згодом на основі 
цього перепису було проведене ще одне, 
не менш страхітливе масове знищення го-
родян за національною ознакою, яке відбу-
лось 16.04.1942 р. За спогадами вищезгада-
ного В.Я. Куликова, колону євреїв зібрали 
вранці на спортивному стадіоні Централь-
ного парку та прогнали Літинським шосе 
(нині Хмельницьке шосе) до місця попе-
редніх розстрілів вересня 1941-го. За його 
словами, в цей день загинуло близько 9 ти-
сяч вінничан єврейського походження. 
Цим нелюдським актом нацисти заверши-
ли «остаточне роз в’я зан ня єврейського пи-
тання» у  Він ни ці  — на момент 1.05.1942 р. 
в місті залишилось близько 800 ро біт ни ків-
спе ці а ліс тів (вищезгадана категорія «А»). 
По одинокі розстріли вцілілих продовжува-

лися до кінця окупації. Опісля повернення 
радянської влади в березні 1944 р. ексгума-
цій на місці масових поховань не проводи-
лось, хоча «Він ниць кий злочин» фігурував 
в  обвинувальному вироку Нюрнберзького 
трибуналу. Сучасний меморіал жертв на-
цизму складається з трьох символічних мо-
гил — двох на вул. Максимовича, 24 та од-
нієї на вул. Толбухіна, 21, хоча за словами 
очевидців у 1941–42 рр. це був єдиний рів, 
який об’єд ну вав теперішні братські моги-
ли в  одну. На території КП «Він ни ця зе лен-
буд» (вул. Максимовича, 24) існує дві умов-
них могили, де покоїться прах мешканців 
міста, розстріляних гітлерівцями. Прізвища 
та імена загиблих невідомі. У  1958 р. було 
встановлено перший па м’ят ник — чотири-
гранний пірамідальний обеліск з  граніту. 
На ньому викарбувано меморіальний на-
пис: «Па м’я ті тисяч євреїв по звірячому за-
катованих фашистами з  19.09.1941 р.». Роз-
міри обеліску: 2,0×0,55×0,55 м. Розміри гра-
нітного постаменту: 0,15×0,55×0,55 м. Роз-
міри могили 35,0×20,0 м. Братська могила 
займає територію 45,0×30,0 м. Навколо мо-
гили  — дерева та залізна огорожа. Нав-
проти, на початку 1990-х рр. встановлено 
па м’ят ник розстріляним єврейським дітям 
(оновлений в 2011 р.) Це символічний жов-
тий листок з дерева, розірваний навпіл. На 
зламі вміщена зірка Давида  — традицій-
ний символ єврейського народу у  вигляді 
правильної шестикутної зірки. Нижче зір-
ки  — написи івритом та українською: «Тут 
знищено дітей — надію єврейського наро-
ду», ще нижче дати — «1941» та «1945», роз-
ташовані по обидві сторони розірваного 
листка. Окрім квітів та каміння, відвідувачі 
зазвичай залишають тут іграшки. Розміри 
па м’ят ни ка: 2,7×1,4×0,1 м. Матеріал — жов-
тий ка мінь-піс ко вик. Па м’ят ник встановле-
но на півкруглій основі, з  боку дуги  — дві 
сходинки. Розміри основи: 7×4 м. Перед 
па м’ят ни ком існує невеликий брукований 
простір, позаду — газон. Ще одна символіч-
на могила знаходиться за 300 м від вище-
згаданих двох, на вулиці Толбухіна, 21, де та-
кож спочиває прах жертв розстрілів. На мо-
гилі в 1958 р. встановлено па м’ят ник: чоти-
ригранний обеліск у вигляді дуба зі зрізани-
ми гілками. На обеліску — мармурова дошка 
з меморіальним написом: «Па м’я ті тисяч єв-
реїв, по звірячому закатованих фашистами 
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з 19.09.1941 р.». Обеліск: матеріал — граніт, 
висота 1,8 м, основа 0,7×0,7 м. Постамент: 
матеріал  — граніт. Розміри 0,2×0,9×0,9 м. 
Розміри могили: 40×30 м. Братська могила 
займає територію 75,0×40,0 м. Навколо мо-
гили — залізна огорожа. При вході — таб-
лички, встановлені 16.04.2013 Він ниць ким 
обласним товариством «Україна  — Ізра-
їль» з написом: «Тут поховані євреї, розстрі-
ляні німецькими фашистами 19.09.1941 та 
16.04.1942 рр. у м. Він ни ці» та «Тут кров лю-
дей, що страчені, невинні, Кричить в  мо-
гилах, будить нашу СОВІСТЬ: Живі! Ви мир 
оберігать повинні! Та шанувати мертвих 
віч ний спокій…». Щороку 16 квітня та 19 ве-
ресня єврейська громада міста прово-
дить жалобні заходи із вшанування па м’я ті 
загиб лих [49].

С.В. Скоцик, О.Ю. Федоришен

ÌÀßÊÎÂÑÜÊÎÃÎ 

Âîëîäèìèðà âóëèöÿ

Маяковський Володимир Володимиро-
вич (1893–1930 рр.) — російський радян-
ський поет українського походження, пуб-
ліцист, драматург і громадський діяч.

Свято-Миколаївська церква із дзві-
ницею, нині діючий православний храм 
(1746 р., архіт., іст.). Вул. В. Маяковського, 6 

Є архітектурною па м’ят кою національ-
ного значення (1963 р.). Староміська церква 
в  ім’я Святого Миколи — знаменитий, най-
старший із збережених давніх православ-
них храмів Він ни ці. Розташування церкви 
на пагорбі неподалік легендарної Замкової 
гори вважається знаковим і традиційним, як 
і власне архітектура цієї па м’ят ки. Тризруб-
на триверха споруда із трьох ярусів восьме-
риків, завершених бароковими куполами та 
українськими (грушовидними) главками на 
глухих барабанах, зібрана з дубових колод 
без цвяхів. Як свідчить традиційний па м’ят-
ний напис, вирізьблений на вхідному одвір-
ку, «старанием ктитора Антона Постельни-
ка во имя Отца и сына и святого Духа Аминь. 
Сооружися храм сей Святителя Христова 
Николая року Божия 1746 месяца апреля 
11 дня». Одночасно була зведена двоярусна 
дзвіниця — квадратовий зруб під шатром із 
главкою, укріплений ка м’я ни ми контрфор-
сами  — на пів ден но-схід но му куті церков-

ної ділянки. Таке розпланування мало обо-
ронну мету: з  боку дзвіниці, розташованої 
таким чином, можна було тримати під при-
цільним вогнем ті сторони огорожі, що най-
більш уразливі для нападу, та сам храм. Крім 
того, він домінує над сусідніми набережни-
ми схилами й виділяється на тлі навколиш-
ньої рослинності. Являючи при цьому зра-
зок характерного типу українських три-
верхих де ре в’я них церков, що належать до 
спадщини народного зодчества Поділля, 
вінницький храм відрізняється ви шу ка но-
стри ма ни ми пропорціями зрубів майже од-
накової висоти: дещо підвищені форми має 
середній — храмовий — об’єм, стрункіший 
посеред бабинця й  вівтаря. Ніби призем-
лене, на людський зріст опасання зрубів — 
ар ка да-га ле рея, об’єд ну ю чий перший ярус 
композиції,  — накриває від опадів цоколь 
і є навісом на випадок негоди. Другий ярус, 
за розміром найвищий (від покрівлі опасан-
ня до першого карнизу), привертає увагу 
хрестоподібним вікном храмового об’є му. 
Вікно простого квадратового переплетен-
ня асоціюється із грецькими сакральними 
символами, виділяючись аскетичним об-
рамленням на тлі вертикальних ліній захис-
ної обшивки. Захисні для деревини зрубів 
дошки (шальовка), своєю чергою, захищені 
рей ка ми-на щіль ни ка ми; це класичне функ-
ціональне рішення одночасно слугує струн-
кості фасадної форми. Наступному ярусові 
восьмериків, що під куполами, надають за-
вершеної пружності і «поясні» покриття по-
переднього восьмерика, і розвинені карни-
зи, серед яких підвищений рівень карнизу 
під середньою банею. Купольні форми, як 
і  главки, мають абриси «народного баро-
ко», грушовидний профіль яких добре під-
креслює металева покрівля, хоча початко-
ва була ґонтова, а темний колір натураль-
ної деревини «відтіняв» стрімким силуетом 
будови блиск трьох ажурних кованих хрес-
тів на її верхах, — але сьогодні все фасадне 
дерево фарбують. Зміни по в’я за ні із сучас-
ними труднощами заготовки матеріалу для 
заміни де ре в’я них опоряджень, як практи-
кувалося в  минулому, та зі складністю від-
творення й  експлуатації де ре в’я них покрі-
вель, що означає необхідність, передусім, 
спеціальної реставрації. Загалом автентич-
ні форми та деталі екс те р’є ру, як і внутріш-
нього опорядження та обладнання храму, 
завдяки праці реставраторів 1970 р. (на той 
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час  — для музейного пристосування) і  зу-
силлям релігійної громади, обумовлюють 
видатне значення па м’ят ки для архітектур-
ного мистецтва та її домінантну роль у Се-
редмісті Він ни ці. У церкві зберігається осно-
вна її святиня  — ікона Святого Миколи. Є 
тут також ікона преподобного Серафима 
Саровського  — витвір київської іконопис-
ної школи. З  храмом по в’я за но кілька ціка-
вих легенд та історичних фактів. За однією 
з цих легенд сюди, рятуючись від мон го ло-
та тар сь кої орди, прийшли монахи Ки є во-
Пе чер сь кої лаври Микола та Володимир. 
У сні їм обом явився святитель Миколай і на-
казав установити хрест на пагорбі та збуду-
вати церкву. Існує непідтверджений пере-
каз, що у  цій церкві вінчався кальницький 
(вінницький) полковник Іван Богун. За час 
свого існування церква перебувала у скла-
ді різних християнських конфесій, з  почат-
ку свого існування вона була гре ко-ка то-
лиць кою, у 1772 р. храм стає православним. 
У 1916 р. церкву відвідав російський імпера-
тор Микола ІІ. Із 1912 р. парохом храму Свя-
того Миколая був секретар місцевої єпархії 
протоєрей Хома Мефодовський. Священи-
ка арештовували у 1923, 1928 і 1937 рр. Вос-
таннє його забрали просто з  Літургії і  роз-
стріляли 5 грудня 1937 р. Пароха поховали 
у братській могилі на Хмельницькому шосе 
у  Він ни ці. Саме на згадку про нього на по-
дві р’ї біля церкви, неподалік вівтаря, стоїть 
ка м’я ний хрест. Церква діяла під час нацист-
ської окупації Він ни ці. З 1960-х рр. до 1992 р. 
церкву було закрито і вона використовува-
лася як складське приміщення, музей де ко-
ра тив но-ужит ко во го мистецтва [50].

А.М. Подолинний, С.В. Скоцик, 
С.О. Царенко 

Ì²×ÓÐ²ÍÀ ²âàíà âóëèöÿ

Мічурін Іван Володимирович (1855–
1935 рр.) — видатний російський біолог 
і селекціонер, автор низки відомих сортів 
пло до во-ягід них культур.

Садиба у  П’ятничанах, нині комплекс 
медичних закладів (18–20 ст., архіт., іст.). Вул. 
І. Мічуріна, 32.

Є архітектурною пам’яткою національ-
ного значення (1979 р.). До архітектурно-
ланд шафт но го комплексу на території близь-

ко 32 га входять: палац, флігель та павіль-
йон у  ре гу ляр но-пей заж ній палацовій час-
тині садиби; пейзажний (або «англійський») 
парк, відомий як П’ят ни чан сь кий парк  — 
па м’ят ка са до во-пар ко во го мис тец тва, об’єкт 
при род но-за по від но го фонду; господарські 
споруди, історичний садибний мур. Пер-
ше достовірне писемне згадування села 
П’ят ни ча ни під Він ни цею — y грамоті поль-
ського короля Сигізмунда I, якою підтвер-
джувалося право на володіння цим селом 
вінницькому зе м’я ни но ві Мискові Степа-
новичу, знаному місцевому володарю, ві-
домому також за люстрацією Він ниць ко го 
замку 1545 р. Із змісту документів можна 
припускати, що П’ят ни ча ни існували при-
наймні з  половини 15 ст. і  були приватним 
володінням, що успадковувалося за ди нас-
тич но-ро дин ни ми зв’яз ка ми. Історія сади-
би та парку являє декілька періодів фахо-
вого зодчества з розвитку та змін: 1752–80-
ті рр. — будівництво палацу, тріумфальних 
воріт, комплексу парадного в’їз ду — корде-
гардії та інше, заснування регулярної пала-
цової частини парку; 1829–31 рр.  — ство-
рення пейзажного парку на більшій части-
ні території; початок 20 ст.  — реконструк-
ція та добудова кордегардії, а під час ре-
волюційних подій  — перші значні втра-
ти палацу, його оригінальних ін те р’є рів; 
1930-ті рр.  — друга половина 20 ст.  — ре-
конструкція під лі ку валь но-оз до ров чі за-
клади з  функціональними новобудовами, 
реконструкцією господарської частини на 
тлі багатьох втрат, зокрема, старовинних 
стаєнь і  льохів, частини огорож. До почат-
кового періоду забудови був причетний, ві-
рогідно, голов ний архітектор Речі Посполи-
тої Доменіко Мерліні, якого можна вважати 
автором палацу. Значну триповерхову бу-
дівлю у стилістиці розвиненого класицизму 
з елементами тосканського ордеру, із цент-
ральним корпусом та бічними двоповер-
ховими флігелями, з’єд на ни ми з  основною 
будовою півкруглими одноярусними га-
лереями, було споруджено на замовлення 
власника садиби  — брацлавського воєво-
ди Марціна Ґрохольського (1727–1807 рр.). 
Внаслідок революційних подій 1918-го і піз-
ніших років бічні флігелі, галереї з колона-
дами втрачені, як і ко ло на да-ло джія з бал-
коном центрального корпусу та вишукана 
обстановка й колекції палацу. Збережений 
екс те р’єр центрального корпусу привертає 
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увагу рустованими кутами фланкуючих ри-
залітів, що завершені трикутними фронто-
нами, та спільним для всієї будівлі антабле-
ментом, в якому найбільш виразно пророб-
лений фриз із ритмом тригліфів і  відповід-
них декоративних «крапельників» під кар-
низом. Саме в  цій будівлі магнат 1781 р. 
приймав короля Ста ніс ла ва-Ав гус та Поня-
товського, на честь приїзду якого була за-
кладена в’їз на липова алея за класичною 
схемою регулярного (або «французького») 
парку. Пейзажний парк створив відомий 
будівничий парків Діонісій Мак-Кле р, яко-
го запросив для реконструкції садиби того-
часний власник маєтку граф Михайло Мар-
цінович Ґрохольський. Д. Мак-Клер (або 
Мік лер, 1762–1853 рр.)  — представник анг-
лійського романтизму, вихованець Дублін-
ської академії та Лондонської школи пар-
кобудування; працюючи в Польщі, він ство-
рив понад 20 парків у маєтках Поділля, ряд 
інших у  Правобережній Україні. Закладаю-
чи у П’ят ни ча нах пейзажний парк та суттє-
во доповнюючи палацову територію новою 
галявиною з  ду бом-со лі те ром, іншими ро-
мантичними елементами, Д. Мак-Клер тим 
самим завершував формування ар хі тек-
тур но-ланд шафт но го комплексу класицис-
тичної доби в  основних за цінністю части-
нах садиби. П’ят ни чан сь кий парк нараховує 
близько 80 видів дендрофлори. Тут є цін-
ні види та рідкісні екземпляри. Збереглись 
оригінальні композиції, фрагменти почат-
кового фітодизайну; вишуканої краси до-
дає парку плесо невеликого озера в  його 
південному куті. Парк за композиційними 
якостями, дендрологічним складом, загаль-
ною збереженістю є унікальним для Він ни-
ці явищем високопрофесійного паркобу-
дування. У  межах історичного садибного 
муру, частково втраченого або перебудо-
ваного, комплекс використовується різни-
ми підприємствами та закладами, головним 
чином, сфери охорони здо ро в’я. Основний 
користувач — обласний клінічний ендокри-
нологічний диспансер. Палац та інші об’єк-
ти садиби потребують реставрації та реабі-
літації. Загалом садиба потребує впорядку-
вання, реставрації та регенерації па м’я ток, 
збереження та реабілітації як багатофунк-
ціонального комплексу із спеціалізованим 
міським парком тихого відпочинку, прогу-
лянок, оздоровлення [51].

С.О. Царенко 

Ìèòðîïîëèòà Ïåòðà 

ÌÎÃÈËÈ âóëèöÿ

Могила Петро Симеонович (1597–
1647 рр.) — український політичний, цер-
ковний діяч, настоятель Києво-Пе чер сь-
ко го монастиря, митрополит Київський 
(з 1632 р.). Заснував колегіум (аналог вищо-
го навчального закладу) при Він ниць ко му 
Вознесенському монастиреві, опікувався 
православними монастирями та храмами 
Він ни ці та Поділля. Святий, канонізований 
усіма гілками українського пра во сла в’я.

Житловий будинок А. Кармазіна, нині 
будівля Укрпошти (1902–03 рр., архіт.). Вул. 
Митрополита Петра Могили, 12. 

Садиба купця Аарона Айзековича Кар-
мазіна, споруджена у 1902–03 рр. Це типова 
двоповерхова житлова садиба з  елемента-
ми стилю модерн у лінії забудови вулиці. Ав-
тор проекту: архітектор Г. Артинов. Будівля 
має Г-по діб ну форму плану. На першому по-
версі був проїзд у  внутрішній двір. Другий 
поверх має еркер з  баштовим завершен-
ням. Фасад декоровано штукатурками та 
ліпними оздобами, також для декору вико-
ристовувались керамічні кахлі. Нині спору-
да використовується як господарське при-
міщення Він ниць кої філії Українського дер-
жавного підприємства поштового зв’яз ку 
«Укр пош та» [52]. 

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

ÌÎÍÀÑÒÈÐÑÜÊÀ âóëèöÿ

У 17–18 ст. вулиця розмежовувала зем-
лі єзуїтського, домініканського та право-
славних монастирів.

Міська гімназія, будинок в якому пра-
цював І.І. Огієнко, навчався М.П. Стельмах, 
нині Він ниць кий технічний ліцей (1912 р., 
іст.). Вул. Монастирська, 4.

Триповерховий цегляний оштукатуре-
ний будинок, критий залізним дахом, розта-
шований правою стіною на вул. Монастир-
ській. Побудований у  1912 р. на прилеглій 
до «Мурів» території з використанням фун-
даментів конвікту монастиря єзуїтів 17 ст. 
У  1907 р. було відкрито один із найбільших 
навчальних закладів міста  — чоловічу гім-
назію. Вона розмістилася в  головному кор-
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пусі «Мурів», спеціально для цього капіталь-
но відремонтованому та пристосованому. 
В  1912 р. для гімназії побудували великий 
і зручний триповерховий будинок в півден-
ній частині «Мурів». У будинку містилися од-
ночасно жіноча та чоловіча гімназії, кожна 
на окремому поверсі. В 1918–20 рр. гімназія 
була перетворена на учительський інститут, 
згодом Він ниць кий інститут народної освіти 
(з цих навчальних закладів починається іс-
торія Він ниць кого державного педагогічно-
го університету ім.  М. Коцюбинського). Тут 
він існує до 1924 р., потім переїжджає до Ка-
м’ян ця-По діль сь ко го. З лютого по березень 
1919 р., коли Він ни ця перебувала у  стату-
сі «тимчасової столиці» Української Народ-
ної Республіки, у будівлі містилося Міністер-
ство Народної Освіти УНР. З 1926 р. в будин-
ку діяв новий навчальний заклад — Україн-
ський педагогічний технікум ім.  І. Франка, 
що мав статус вищого навчального закладу. 
У 1932 р. сюди переїжджає Інститут соціаль-
ного виховання. У  1933 р. він був реоргані-
зований у педагогічний інститут із 4-річ ним 
терміном навчання. 4 квітня 1937 р. отримав 
назву ім. М. Островського. Під час Другої сві-
тової вій ни приміщення було дуже сильно 
пошкоджено вогнем, і  педінститут переве-
ли в нове приміщення. Після реконструкції 
та ремонту будинку тут міститься середня 
школа № 29. З 1975 р. в цьому будинку почи-
нають працювати курси нав чаль но-ви роб-
ни чо го комбінату. У вересні 1993 р. в будин-
ку діє ук ра ї но-аме ри кан сь кий коледж, який 
згодом реорганізується у  Він ниць кий тех-
нічний ліцей. У лютому — березні 1919 р. на 
посаді міністра народної освіти УНР у цій бу-
дівлі працював Огієнко Іван Іванович (ми-
трополит Іларіон, 1882–1972 рр.) — вчений, 
політичний, громадський та церковний діяч, 
перший ректор Ка м’я нець-По діль сь ко го 
університету (нині ім.  І. Огієнка), митропо-
лит Української автокефальної православ-
ної церкви, перекладач Біблії українською 
мовою. У різні часи в цьому будинку вчили-
ся: Є.П. Кирилюк — український літературо-
знавець, член-кор. АН УРСР (з 1957 р.). Піс-
ля закінчення гімназії у  1919 р. вступив до 
Він ниць ко го учительського інституту. Пра-
цював у  Він ниць ко му повітовому і  Поділь-
ському губернському відділах нар. освіти. 
З  1928 р. співробітник газети «Вісті Поділь-
ського губревкому»; М.П. Стельмах — видат-
ний письменник і  гро мад сь ко-куль тур ний 

діяч, депутат Верховної Ради СРСР 6–10-го 
скликань, Герой Соціалістичної Праці, ла-
уреат Ленінської премії, Державної премії 
СРСР та Державної премії Української РСР 
ім. Т. Шевченка, академік Академії наук УРСР. 
Меморіальна дошка, яка б свідчила про те, 
що тут навчався М. Стельмах,  — відсутня. 
Вона встановлена на центральному кор-
пусі Він ниць ко го державного педагогічно-
го університету ім.  М. Коцюбинського (вул. 
Острозького, 32). Ліворуч від центрального 
входу встановлена металева меморіальна 
дошка з  рельєфним зображенням погруд-
дя підпільника Івана Будаєва (Бутенко) з на-
писом (рос.): «В этой школе в годы Великой 
Отечественной войны действовал центр 
подпольной работы с молодежью Винницы 
под руководством Ивана Будаева (Бутенко) 
1921–1943 г.г. Расстрелян гестапо» [53]. 

О.А. Коляструк, О.Ю. Федоришен

Житловий будинок (19 ст., архіт.) Вул. 
Монастирська, 23, М. Кропивницького 14.

Цегляний одноповерховий житловий 
будинок із цокольним поверхом та підва-
лом. Цікавим є розташування будинку з точ-
ки зору рельєфу. Вул. М. Кропивницького 
частково зберегла оборонний характер цієї 
території та є однією з вулиць каркасу «Но-
вого міста». Крутий рельєф нівельований 
пізніше внаслідок вирівнювання вулиць Мо-
настирської та Мури. Датування будинку — 
перша половина 19 ст. Це виправдано деко-
руванням фасаду та наявністю аналогів по-
дібних будівель у місті цього періоду. Об’єм 
садиби кубічний, присутні скупі санд рики 
(полиці) над витягнутими віконними прорі-
зами та вхідний двоколонний портик дорич-
ного ордеру, на котрий опирається трикут-
ний рівнобедрений фронтон, прикрашений 
овальним, пізніше трикутним вік ном. З  ча-
сом частина декору була втрачена. Будинок 
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часто асоціюють з ім’ям Н. Альтмана, хоча до-
кументальних підтверджень цього факту не-
має. Альтман Натан Ісайович (1889–1970 рр.) — 
художник, авангардист, скульп тор, театраль-
ний художник. Народився, провів дитячі 
роки та юність у Він ни ці. Працював декора-
тором у міському оперному театрі. У 1924 р. 
був ініціатором зйомок у Він ни ці, на Єруса-
лимці, німого фільму «Єврейське щастя». 
Одну з вулиць міста названо його ім’ям. На 
початку 20 ст. будинок переплановано на 
декілька квартир з  окремими виходами, 
змінений на металеве покриття первинний 
гонтовий дах [54].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Будівля позичково-ощадного това-
риства, нині адміністративна будівля (1913 р., 
архіт.). Вул. Монастирська, 47.

Будівля позичково-ощадного товарист-
ва, заснованого у  Він ни ці в  1880 р. Спору-
джена у 1913 р., розташована по фронту ву-
лиці. Автор проекту  — архітектор Г. Арти-
нов. Одноповерхова, квадратна у  плані, 
з ризалітами, які формують внутрішній дво-
рик. За первісним задумом, гладенько тинь-
ковані стіни приміщення акцентувались 
вхідною групою з  використанням двох ка-
нелюрованих колон, на яких було розміще-
но спрощений архітрав. У висоті фризу роз-
ташовані метопи, портик увінчаний трикут-
ним фронтоном і завершується пальмовим 
акротерієм з рельєфним написом (рос.) «Вин-
ницкое ссу до-сбе ре га тель ное товарищест-
во». На жаль, через штукатурення напис 
можливо побачити, лише коли на акротерій 
потрапляють промені світла. Перераховані 
ознаки визначають стиль самої споруди  — 
історизм з  ознаками еклектики, мистецьки 
стилізований згідно правил пануючого мо-
дерну. За радянських часів споруда була об-
лицьована плиткою «кабанчик», вхідна гру-
па фактично не пошкоджена. Нині у будівлі 
розташоване управління у  справах сі м’ї та 
молоді обласної держадміністрації [55].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

ÌÓÐÈ âóëèöÿ

Топонім відомий з 18 ст. Первинно був 
при в’я заний до єзуїтського монастиря. 
З 1920-х рр. поширився на весь квартал 
старовинної забудови.

Будинок, в якому діяла приватна гім-
назія І.М. Драганової, нині адміністратив-
на будівля (1913 р., архіт., iст.). Вул. Мури, 4. 

На червоній лінії вулиці. Триповерхо-
вий цегляний будинок з  аркою  — заїздом 
у  внут рішній двір. Внутрішнє планування 
будинку коридорне. Воно не зазнало істот-
них змін. Будинок зведений 1913 р. на за-
мовлення присяжного повіреного Любо-
мира Длуголенцького на території сади-
би його матері Єлени. Цього ж року другий 
та третій поверхи (22 кімнати) було зайня-
то приватною жіночою гімназією та помеш-
канням І.М. Драганової. Навчальний заклад 
проіснував тут до націоналізації 1920 р. 
Гімназія була заснована у  1903 р., попере-
дньо розташовувалась у будинку на сучас-
ній вул. Ма гістратській, 21 (нині тут облас-
ний клінічний шкір но-ве не ро ло гіч ний дис-
пансер). У  напівпідвал переїхала друкар-
ня Ванди Непокойчицької (дружини влас-
ника будинку). Підприємство було найста-
рішим профільним закладом у місті, засно-
ваним 1869 р. У  1921 р. його було націона-
лізовано. Перший поверх орендували для 
торговельних закладів. У  радянський пе-
ріод у будинку містилися середні та спеці-
альні навчальні заклади, нині тут допоміж-
ні підрозділи департаменту освіти міської 
ради [56].

Т.Р. Кароєва

Житловий будинок (кін. 19 ст., архіт.). 
Вул. Мури, 7.

Будинок споруджено на теренах «Єру-
салимки», його видовжена вздовж фрон-
ту вулиці типологія є притаманною для єв-
рейських кварталів містечок Поділля дру-
гої половини 19 ст. «Єрусалимка»  — міс-
цевий топонім як район компактного роз-
селення єврейської громади  — відомий 
з  18 ст. На початку 20 ст. охоплював тери-
торію на схід від сучасних вул. С. Петлю-
ри та Мури до Південного Бугу. Майже всю 
міську забудову знищено нацистами восе-
ни 1942 р. Цокольний поверх, що врізаєть-
ся у рельєф, виконаний з цегли, другий по-
верх є де ре в’я но-гляняним. Дах критий за-
лізом, найбільш ймовірно, що початковим 
матеріалом була дранка, замінена у  більш 
пізній час. Нині будинок є аварійним і не 
використовується як житлового приміщен-
ня [57]. 

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен
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Оводов Микола Васильович (1864–
1941 рр.) — громадський діяч, лікар, місь-
кий голова Він ни ці (1899–1917 рр.). За його 
головування господарство та соціально-
куль тур на сфера міста значно поліпшили-
ся: телефонізація, електрифікація, поява 
системи водопостачання та громадсько-
го транспорту.

Пам’ятний знак на честь оборони Він-
ни ці козацьким полковником І. Богуном 
у 1651 р. (1954 р., іст.). Початок вул. М. Ово-
дова.

Розташований на вул. М. Оводова, по-
руч із школою № 3 та сходами до р. Півден-
ний Буг на Кумбарах. Установлений на честь 
подій оборони м. Він ни ці козацьким пол-
ковником Іваном Богуном від польсько-
го війська під орудою Мартина Калинов-
ського, яка відбулась 11–21 березня 1651 р. 
під час подій Хмельниччини — періоду по-
встання під проводом Богдана Хмельниць-
кого (1648–57 рр.) та першого етапу Україн-
ської національної революції 17 ст. 20 люто-
го 1651 р. з ініціативи польного гетьмана ко-
ронного Речі Посполитої М. Калиновсько-
го була розпочата каральна експедиція на 
Східне Поділля, яка де-фак то означала по-
рушення польською стороною Зборівсько-
го договору (1649 р.) та оголошення вій ни 
Гетьманщині. Впродовж 20 лютого — 11 бе-
резня 1651 р. польське військо зайняло міс-
та Красне (під час штурму міста гине полков-
ник Данило Нечай), Мурафу, Шаргород, Сті-
ну, Ямпіль. В Ямполі військова рада прий має 
рішення зайняти Він ни цю — тодішній центр 
Брацлавського воєводства та полкове міс-
то Кальницького (Він ниць ко го) полку для 
весняного квартирування з  метою перечі-
кування бездоріжжя та подальшого про-
тистояння з військами Богдана Хмельниць-
кого. 10 березня 1651 р. військо зупиняєть-
ся у  с. Сутиски. Наступного дня передовий 
загін кінноти брацлавського воєводи Ста-
ніслава Лянцкоронського робить маневр 
з метою несподіваного штурму Він ни ці, ко-
трий закінчується катастрофою. Підрозділ 
С. Лянцкоронського з двома хоругвами Ки-
селя і Мелешка потрапляє в засідку, прова-
люється в заздалегідь прорубані за день до 
того, притрушені сіном і  соломою та заме-
тені снігом ополонки на Південному Бузі та 

відступає від міста, зайнявши замок на ост-
рові Кемпа. Надвечір 11  березня з  Сутисок 
прибувають основні сили на чолі з  М. Ка-
линовським, кількість яких разом із розби-
тим кінним ар’єр гар дом становила близь-
ко 12 тис. вояцтва. І. Богун, розуміючи не-
безпечний фактор появи під стінами міста 
ворожої артилерії, в ніч з 11-го на 12 берез-
ня підпалює Нове місто та займає оборо-
ну в  Мурах  — стінах тодішнього, постало-
го у  1630–40-х рр. фортифікаційного комп-
лексу католицького монастиря Товариства 
Ісуса (єзуїтів) разом із 3 тис. козаків та орі-
єнтовно такою ж кількістю міщан. Протягом 
12–18 березня відбуваються безрезультат-
ні штурми козацьких шанців, вибудуваних 
навколо Мурів, які перериваються декіль-
ка разів спробами переговорів обох сторін. 
За спогадами Станіслава Освєнціма, обо-
ронці «дуже… хоробро захищались, як вог-
непальною зброєю, так і косами, дубинами 
і  камінням». Німецька наймана піхота від-
мовлялася йти в бій. 18 березня обоз ний ко-
ронний Самуель Калиновський відправля-
ється з частиною військ у напрямку с. Каль-
ника (нині Іллінецького р-ну) для перевір-
ки чуток про прибуття підмоги обложено-
му у Він ни ці війську Богуна. 20 березня він 
повертається з поганими новинами: під Ли-
повцем загін був розбитий Уманським пол-
ком Йосипа Глуха. На допомогу оборонцям 
рухався також Мартин Пушкар на чолі Пол-
тавського полку. М. Калиновський приймає 
рішення про відступ. 21 березня, провівши 
останній, удаваний штурм Мурів, польське 
військо покидає замок на о. Кемпі та від-
ступає до Бару. Оборона міста була завер-
шена. Як українські, так і польські джерела 
того часу часто порівнюють бій під Він ни-
цею з  перемогою козацтва під Пилявцями 
(1648 р.). Існує твердження, згідно якого пол-
ковник Богун тримав оборону в стінах Воз-
несенського братського чоловічого право-
славного монастиря, що існував у  Він ни ці 
з  1616 р. Більшість джерел та звітів про об-
логу міста свідчать про активне застосуван-
ня артилерії з боку нападників, тому гіпоте-
за перебування козацького війська у стінах 
де ре в’я но го православного монастиря є до-
сить сумнівною: обитель не змогла б витри-
мати таку облогу. Єдиною спорудою Він ни ці 
1651 р., що могла б повноцінно захистити го-
родян і  козаків за своїми міцними стінами, 
були Мури. Па м’ят ний знак було встановлено 
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6  листопада 1954 р. на ймовірному місці 
розташування Вознесенського монастиря, 
на річницю 300-річчя Переяславської ради, 
яка широко відзначалася в  УРСР. Являє со-
бою ка м’я ний обеліск, на якому закріпле-
на мармурова меморіальна дошка з  напи-
сом: «На цьому місці в  березні 1651 р. ко-
зацькі загони під керівництвом героя ви-
звольної вій ни Івана Богуна розгромили 
війська поль сь ко-шля хет сь ких загарбни-
ків». Розмір 2,5×1,75×1,4 м. Автор  — ка м’я-
но тес П.М. Осика. Неодноразово був ре-
конструйований, останній раз у 2013 р. Па-
м’ят ний знак типовий: його копії є у м. Льво-
ві  — на честь штурму козаками М. Криво-
носа Високого замку (1648 р.) та у  с. Чет-
вертинівка Тростянецького р-ну Він ниць кої 
обл.  — на честь Батозької битви (1652 р.). 
У 2007 р. у Він ни ці на о. Кемпа (місце дисло-
кації голов них сил військ Речі Посполитої 
під час облоги) за участі польської делегації 
з  м. Варшави був встановлений па м’ят ний 
знак ук ра їн сь ко-поль сь ко го примирення. 
Автор  — скульптор О. Альошкін. Два хрес-
ти, вирізьблені з одного каменю, символізу-
ють роз’єд на ні ворожнечею народи. Об’єд-
нує їх лелека, вигріваючи яй це-пи сан ку  — 
спільний життєдайний символ українців та 
поляків. Також на відзначення 350-ї річни-
ці битви у  2001 р. на розі вул. Київської та 
Гонти встановлено па м’ят ний знак у вигля-
ді масивного постаменту з козацьким хрес-
том. Напис на ньому: «Зупинись і  низько 
вклонись! Ко за кам-ге ро ям, які боролись за 
незалежність Руси-України. П. Ко на ше вич-
Са гай дач ний, Т. Федорович, Б. Хмельниць-
кий, Ів. Богун, Ів. Сірко, Д. Нечай, Ів. Мазе-
па  — який збудував 470 храмів і  відкрив 
школи (за 22 р. гетьманства) 1651 Монтува-
ли: В. Лебедевич, В. Тяжлов, Б. Гнатик, О. Се-
геда». Матеріал: па м’ят ний знак  — чорний 
камінь «габро», основа — граніт [58].

О.Ю. Федоришен

Прибутковий будинок, нині житловий 
будинок (1907–09 рр., архіт.). Вул. М. Оводо-
ва, 6, Магістратська, 35.

Прибутковий триповерховий житловий 
будинок, споруджений у  1907–09 рр. на за-
мовлення лікаря М.В. Оксенгорна на розі 
сучасних вулиць Магістратської та Миколи 
Оводова. Наріжна садиба є складною у пла-
ні, цегляна кладка стін виконана з  прости-
ми плоскими клинчастими перемичками ві-

конних та дверних прорізів. Стіни тинькова-
ні під пофарбування. Вхідна група будинку 
розташовується із сторони фасаду, що вихо-
дить на вул. М Оводова [59].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Садиба поліцмейстера Райгнерца, 
нині житловий будинок (кін. 19 ст., архіт.). 
Вул. М. Оводова, 12. 

Двоповерховий будинок, який нале-
жав вінницькому поліцмейстеру Райнгер-
цу. Споруджений наприкінці 19 ст., оскіль-
ки у 1902 р. за проектом архітектора В. Крау-
зе виконана добудова приміщень у глибину 
двору. Цегляний житловий будинок з підва-
лом і з дуже чіткою стильовою при в’яз кою, а 
саме необароковими ознаками. Кути будівлі 
оздоблені вузьким рустом, також присутні 
декоративні сандрики на півциркульних пе-
ремичках та профільовані наличники вікон. 
Застосовано лучковий фронтон на подвоє-
них кронштейнах. У  простінках вимурувані 
ніші для скульптур. Ризаліт на другому по-
версі має балкон, вийти на який можна крізь 
двері з радіальною аркою. Двері заглиблені 
у  виступі стіни та прикрашені розвинутою 
раковиною з  стилізованою жіночою голів-
кою. Вже за радянської доби по лівій сторо-
ні фасаду була виконана прибудова, котра 
порушила композиційну єдність об’єк ту [60].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Житловий будинок, нині навчальний 
заклад (поч. 20 ст., архіт.). Вул. М. Оводова 
14.

Двоповерхова споруда розташована 
в  лінії забудови вулиці, прямокутна в  пла-
ні, з  підвалом. Збудована на початку 20 ст., 
за радянських часів тут містилась друкар-
ня. Фронт чола будинку, виконаний у техні-
ці декоративної лицювальної кладки, спів-
падає з  лініями сусідніх історичних фаса-
дів садиб. Цегляний карниз тут звисає своє-
рідними сталактитовими виступами. Оригі-
нальне рішення садиби включало в себе ча-
вунні навіси над входами будинку, які кріпи-
лись до будівлі, опираючись на стовпчики. 
На жаль, ці деталі втрачено. У  процесі екс-
плуатації фасад зберіг первинний вигляд, 
маючи лише незначні зміни у  візерунку ві-
кон та втрату декоративної ковки. Нині тут 
розташований Він ниць кий професійний ку-
лінарний ліцей [61].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен
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Прибутковий будинок А. Мар’янчика, 
нині адміністративна будівля (1912–13 рр., 
архіт.). Вул. М. Оводова, 22.

Будівля зведена на замовлення купця та 
домовласника Авраама Ма р’я нчика. Спору-
дження відбувалось на земельній ділянці, 
де вже існував житловий будинок з магази-
ном сільськогосподарського та землероб-
ського устаткування (вул. М. Оводова, 32). 
Садиба виходила на тодішній Олександрів-
ський парк з  вільною ділянкою, яку А. Ма-
р’ян чик викупив у міста, щоби фасад ново-
створеної будівлі не був перекритий сусі-
дами. Прибутковий будинок з  рестораном, 
споруджений у  1912–13 рр., розташований 
по червоній лінії забудови вулиці. Своїм біч-
ним фасадом він звернений до пішохідної 
зони по вул. М. Оводова. В  прибутковому 
будинку функціонував відомий міський рес-
торан «Подолія». У час Перших Визвольних 
змагань (1917–21 рр.) тут діяло міське по-
чаткове училище та клуб Комуни. У  листо-
паді 1919 р. в  ресторані «Подолія» відбува-
лись урочистості на честь річниці створен-
ня 6-ї Равської бригади Української Галиць-
кої армії за участі англійської та російської 
військових місій. До 1940 р. тут містилися 
Будинок Червоної армії (сучасна назва уста-
нови Будинок офіцерів) та середня вечірня 
школа. На будівлі зі сторони фасаду по вул. 
М. Оводова меморіальна дошка сповіщає 
про навчання у  цій школі Черняховського 
Івана Даниловича (1906–45 рр.) — генерала 
армії, командувача військами 3-го Білорусь-
кого фронту, двічі Героя Радянського Сою-
зу. Його ім’ям також названо одну з вулиць 
міста. Триповерхова будівля, з  підвалом, 
цег ляна, оштукатурена, витягнута вглиб ді-
лянки, має планування змішаного типу, обу-
мовлене множинністю первинних функцій. 
Виконана з використанням форм модер-
нізованої класики з  елементами модерну. 
Його довжина — 49 м, ширина — 18 м, висо-
та — 15,4 м, загальна площа — 673,23 кв. м, 
у  плані має Г-по діб ну форму. За проектом 
передбачався ресторан, квартира власника 
та група господарських приміщень. Кутовий 
парадний вхід акцентовано напівциркуль-
ним еркером у другому поверсі, що перехо-
дить у напівротонду з безордерними коло-
нами, яку вінчає ліхтарик з дахом купольної 
форми. Перший поверх рустований і  виді-
лений складнопрофільним поясом з  крон-
штейнами, другий і третій поверхи обох фа-

садів розчленовані напівциркульними в пе-
ретині спареними лопатками. Бічний ри-
заліт, до якого примикає відкрита тераса 
з балконом, завершений розірваним фрон-
тоном з напівциркульним вікном. Вікна дру-
гого поверху мають сандрики у вигляді три-
кутних фронтонів на кронштейнах. У декорі 
використаний мотив гірлянди. Нині будів-
ля втратила житлову функцію, тут розташо-
вана Він ниць ка філія ПАТ «Укртелеком» та 
Він ниць кий нав чаль но-на у ко во-ви роб ни чий 
центр Одеської національної академії зв’яз-
ку ім. О. Попова [62].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Житловий будинок із магазином (поч. 
20 ст., архіт.). Вул. М. Оводова, 32.

Двоповерховий житловий будинок з 
торговими приміщеннями на першому по-
версі. Має важливе значення як об’єкт ре-
гулярної розпланувальної системи істо-
ричного центру міста яке склалося на по-
чатку 20 ст. Будинок зведений майже од-
ночасно з  колишнім прибутковим будин-
ком купця А. Ма р’ян чи ка (вул. М. Оводо-
ва, 22) та готелем «Савой» (вул. М. Оводова, 
36). Разом ці будівлі сприймаються як ціліс-
ний ар хі тек тур но-міс то бу дів ний комплекс. 
Збудований з  цегли, тинькований, має під-
вальні приміщення. Збудовано на початку 
20 ст. на території садиби А. Ма р’ян чи ка за 
проектом міського архітектора Г. Артино-
ва в два етапи. Спочатку в 1900 р. Г. Артинов 
виконав проект одноповерхового, прямо-
кутного в плані будинку для п’я ти магазин-
чиків із окремими входами з  сучасної вул. 
М. Оводова. Входи влаштовані посереди-
ні вітрин магазинів. Г-по діб ну конфігурацію 
будівля отримала після виконання надбудо-
ви другого поверху. У  1909 р. будинок стає 
житловим, із квартирами на другому по-
версі та магазином сільськогосподарсько-
го та землеробського устаткування на пер-
шому. Головний вхід на другий поверх бу-
динку влаш товано за рахунок центрально-
го приміщення вже збудованої раніше од-
ноповерхової будівлі. Загальне вирішен-
ня фасадів виконано в стилі модерн. Рішен-
ня головного фасаду си мет рич но-осьо ве, 
він має вертикальне членування, за допо-
могою пілястр його розбито на стінові ком-
партиненти, кожен з  яких вміщує великий 
вітринний отвір на першому поверсі та по 
два вікна  — на другому. Вікна прямокутні, 
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вертикальних пропорцій із пласким обрам-
ленням та ліпними фартухами у  підвікон-
нях. У  цілому характер ліпного декоруван-
ня на фасадах площинний, з  типовими для 
модерну деталями (коло з двома рисками), 
що притаманний стилю модерн. Централь-
на вісь підтримується головним входом до 
житлової частини будинку з дверним полот-
ном, яке доб ре збереглося, та балконом на 
другому поверсі з  декоративною метале-
вою огорожею над центральним входом. Не 
збереглося завершення над балконом у ви-
гляді декоративного аттика. Стіни будин-
ку тиньковані та пофарбовані синім кольо-
ром, але згідно архівних документів оригі-
нальна кольорова гамма повинна мати пас-
тельні, охристі тони. Будинок майже повніс-
тю зберіг свою конфігурацію, однак вимагає 
проведення професійних реставраційних 
робіт. Як і  на початку 20 ст. нині на першо-
му поверсі розташовані магазини, на друго-
му — житлові квартири [63].

Л.М. Денисова, Є.В. Совінський, 
О.Ю. Федоришен

Житловий будинок (поч. 20 ст., архіт.). 
Вул. М. Оводова, 35.

Будинок триповерховий, мурований 
цег лою. Його власником на початку 20 ст. 
був присяжний повірений Ісидор (Ізраіль) 
Розенберг. Невідомою залишається періо-
дизація основи садиби, але з його конфігу-
рації помітно, що він має за в’я за ні воєдино 
у  дореволюційний період перших два по-
верхи та надбудований у  радянську епо-
ху третій поверх. Його прикрасами висту-
пають рустовані кути першого поверху, де-
коративні наличники та сандрики у  вікон-
них прорізах, широкий багатопрофільова-
ний карниз, що став пояском між першим 
та другим поверхом. Всі ці ознаки свідчать 
про використання неоренесансних рис ар-
хітектури модерну. Нині використовується 
як житлова споруда з торговими приміщен-
нями на першому поверсі [64].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Будинок М. Недєльського, нині жит-
ло во-офіс не приміщення (поч. 20 ст., архіт.) 
Вул. М. Оводова, 41.

Триповерховий житловий будинок, до-
мовласником якого був Микола Філаретович 
Нєдєльський, вінницький міський гласний, 
гласний Подільського губернського земства 

(1914–17 рр.), міський лікар, лікар учитель-
ської семінарії (з 1909 р.). На території його 
садиби у 1911 р. був відкритий перший місь-
кий кінотеатр «Амбрось» (нині кінотеатр 
«Роди на»). Садиба розташована в лінії забу-
дови вулиці, на ній досить чітко простежу-
ються риси використаних елементів модер-
ну. Об’єм но прос то ро ва композиція підтри-
мується еркерним виступом частини фа-
саду з проїздом та портиком вхідної групи. 
Можна припустити, що початково будинок 
був двоповерховим, а третій поверх набув 
ще до 1917 р. внаслідок розширення жит-
лової площі. Третій поверх має чудовий, ак-
центний шатровий контрастний дах. Фасад 
садиби метрично поділений віконними ося-
ми, прикрашений декоративною потинько-
ваною кладкою та завершується широким 
карнизом. Надбудований за радянських ча-
сів четвертий поверх позбавлений оздоб-
лення. Сучасна будівля зберегла житлове 
призначення, частину приміщень першого 
поверху нині займають тор говель но-офіс ні 
приміщення [65].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Ілюзіон «Амбрось», нині кінотеатр 
«Роди на» (1911 р., іст.). Вул. М. Оводова, 47.

Будівля займає територію внутрішньо-
го двору житлового багатоквартирного бу-
динку 47-а. За свій понад столітній вік кіно-
театр пережив різні політичні режими, мі-
няв господарів та свої назви, як то: «Театр 
мініатюр», «Ампір», «Червоні крила», (рос.) 
«Ро дина», нині (укр.) «Роди на», але його іс-
торія почалася з ілюзіону «Амбрось». На по-
чатку 20 ст. Він ни ця швидко зростала. Від-
кривалися навчальні заклади, театр, банк, 
окружний суд, переводяться до міста вій-
ськові частини, будуються підприємства, 
лікарні, численні готелі, міське управління 
в’яз ни ці. Приїздять і  влаштовуються на ро-
боту службовці і  підприємці. У  1897 р. на-
селення Він ни ці складало 28,9 тис. жителів, 
а в  1913 р.  — вже 45 тис. На цей час у  місті 
з’яв ля ють ся стаціонарні кі но те ат ри-«ілю зі-
о ни» (від франц. illusion  — омана  — заста-
ріла назва кінематографа). Перший ілюзі-
он «Амбрось» відкритий у  1911 р. співвлас-
никами  — дворянкою Є. Добржанською та 
приватним повіреним К. Ловицьким. За-
снований був на садибі міського лікаря і до-
мовласника М. Нєдельського. Назва ілюзіо-
ну була привабливою і багатообіцяючою — 
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«Амбрось». Амбросія — у грецькій міфоло-
гії  — їжа богів, яка давала їм вічну юність 
і  безсмертя. Демонстрували у  тогочасних 
ілюзіонах фільми, які в більшості поставля-
ли з-за кордону. На Україні стали виробля-
ти художні фільми з  1909 р.  — у  Харкові, а 
з 1911 р. — у Катеринославі (нині м. Дніпро). 
Їх репертуар складали художні або ігрові, 
документальні та на у ко во-по пу ляр ні філь-
ми. У вінницьких кінозалах показували «Ле-
бединая песня пропета или трагедия артис-
та», «Анатомия любви», драма «Чудо Брами-
на», «Вандализм германских варваров», кі-
ноповість «Гуттаперчевый мальчик», хроні-
ка «Похороны Великого князя Константина 
Константиновича», з  натури «Рыбная лов-
ля с  бакланом», комедія «Сбежавший же-
них» тощо. Рекламу кінотеатрів міста дру-
кували на першій сторінці місцевої газети 
«Юго-За пад ный край» і  не помітити її було 
просто неможливо. Кіно входило в повсяк-
денний побут вінничан, які були охочі до 
розваг. В  глядацькому залі ілюзіону мож-
на було зустріти уч нів-ре а ліс тів і  гімназис-
ток, жандармів і  військових, вчителів і  лі-
карів, чиновників і  адвокатів, службовців 
цук рових заводів та різних контор, робіт-
ників та дрібних торговців. Кінотеатр «Амб-
рось» був привабливим для вінницької мо-
лоді виставами шантанного характеру, кон-
цертами, танцями, які проводили перед де-
монстрацією кіно. Прибутки власників ілю-
зіону складали приблизно 100 карбованців 
у  день. Популярність та прибутковість но-
вого виду мистец тва — кінематографу, при-
звело до різкого протистояння його влас-
ників з  міською владою. Проте кіно, дола-
ючи різні труднощі, не звертаючи уваги на 
недоб розичливців, відкидаючи чиновниць-
кі заборони, розвивалось, набирало сили. 
Тільки впродовж 1911–13 рр. у Він ни ці було 
відкрито п’ять стаціонарних і один літній кі-
нотеатри. Перспектива неймовірних коштів 
стимулювала підприємливих людей до від-
криття ілюзіонів. Особливих успіхів у  кіно-
бізнесі міста досяг К. Ловицький. З  почат-
ком Першої світової вій ни він став приват-
ним власником ілюзіону «Амбрось». Зго-
дом ілюзіон змінив наз ву на «Театр мініа-
тюр», що давало можливість офіційно ввес-
ти до репертуару розважальні програми. 
В 1915 р. К. Ловицький узяв в оренду Літній 
сад (нині частина сучасного центрального 
міського парку). На території саду був роз-

ташований ілюзіон «Антрепренер», який на 
честь коханої жінки він перейменував на те-
атр «Кіса». Сад-парк і  те атр-ілю зі он давали 
значні прибутки. Під час революційних по-
дій 1917–20 рр. у  місті діючими залишалось 
три кінотеатри, серед них  — «Ампір», ко-
лишній ілюзіон К. Ловицького «Театр мініа-
тюр». У 1919–20 рр. радянська влада розпо-
чала кампанію націоналізації приватних під-
приємств. Ленінський декрет «Про перехід 
фотографічної і  кінематографічної торгівлі 
і  промисловості у  відання народного комі-
саріату освіти» відкрив нову сторінку в істо-
рії вінницького кіно. У  подальшому кіноте-
атр був клубом взуттєвої фабрики (на її міс-
ці нині торговельний центр «Скай Парк»). 
Після звільнення Він ни ці у  квітні 1945 р. 
було прийнято рішення передати обласно-
му відділу кінофікації цей клуб для організа-
ції в ньому дитячого кінотеатру та театру кі-
нохроніки. Відтоді він отримав назву (рос.) 
«Родина», нині він дитячий спеціалізований 
кінотеатр (укр.) «Родина» Директор кіноте-
атру Г.П. Боднар [66]. 

М.Р. Мудраченко

Садиба Б. Лещинського, нині житло-
вий будинок (кін. 19 ст., архіт.). Вул. М. Ово-
дова, 89, 91.

Житлово-торговий комплекс, поетапно 
споруджений наприкінці 19 — початку 20 ст. 
власником, юристом та присяжним повіре-
ним Болеславом Івановичем Лещинським 
(185?–1911 рр.). Садиба розташована на те-
риторії колишнього жіночого православно-
го Благовіщенського монастиря, який був 
перенесений до м. Браїлова (1845 р.). Ймо-
вірно схил, на якому стоїть будинок, є своє-
рідним залишком де ре в’я но-зем ля них фор-
тифікаційних укріплень міста 17–18 ст., а са-
диба розташована на історичному бастіон-
ному узвишші. У  1902 р. до комплексу спо-
руд додається каретний сарай та стайні. Го-
ловна особливість садиби — стилізація під 
середньовічну фортецю більшості вже нині 
не збережених споруд комплексу. Як мате-
ріал оздоблення використовувався камінь. 
Стіни виконані у  техніці відкритої ка м’я ної 
кладки, тобто неотесаним каменем. Також 
у будівлях використовувалися різноманіт-
ні форми веж з  шатровим навершям, сти-
лізованими зубцями і  контрфорсами. Уні-
кальності садибі Б. Лещинського надає сис-
тема підпірних стінок, які утримують схил, 
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споруджених у  підрізаній частині схилу по 
вул. М. Оводова. У  2000-х рр. будинок № 89 
реконструйовано. На сьогодні ансамбль са-
диби Б. Лещинського майже втрачено. Ком-
плекс вимагає ре став ра цій но-ре монт них ро-
біт та збереження як унікальна і неординар-
на па м’ят ка міста [67].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Службовий будинок, нині Він ниць кий 
регіональний центр з  фізичної культури 
і спорту інвалідів «Інваспорт» (поч. 20 ст., ар-
хіт.). Вул. М. Оводова, 105.

Розташований на правому березі Пів-
денного Бугу в  межах центрального істо-
ричного ареалу середмістя в прибережно-
му кварталі із малоповерховою забудовою, 
що склалася на початку 20 ст. вздовж сучас-
ної вул. князів Коріатовичів. Одноповерхо-
ва цегляна будівля стоїть біля Старомісь-
кого мосту в 10 метрах від урізу води, при-
красою якої є периметральна галерея з ко-
лонадою круглих колон, що служать опо-
рами для чотирьохскатної покрівлі будин-
ку. Цегляні колони мають завершення у ви-
гляді астрагалоподібних прикрас. Датуван-
ня будівлі вдалося встановити за поштови-
ми листівками 1900–14 рр. та фотографій 
1920-х рр. Будинок зведено в кінці 19 ст. для 
річкової служби з  метою контролю за від-
почиваючими на воді. У ті часи в цьому міс-
ці через Південний Буг була поромна пере-
права. Сучасний архітектурний вигляд бу-
динок отримав в  1950-х рр., після його ре-
конструкції. Автора проекту на реконструк-
цію будівлі не встановлено. Отже, в  цьому 
місці річка мала спокійну течію, не було тут 
заплав та острівців, яких так багато існувало 
вище за течією. Влітку працювали купаль-
ні та станція прокату човнів, а взимку ков-
занка. Будівля для річкової служби особли-
во не відрізнялася від одноповерхової за-
будови особнячків та житлових будинків мі-
щан. Квадратна в  плані, з  крутим високим 
двоскатним дахом та ганком з боку вулиці. 
На фронтоні вік но для приміщень, влашто-
ваних в об’є мі даху. У 1920-х рр., у зв’яз ку зі 
змінами вимог нагляду перебування людей 
на воді, виконано реконструкцію будівлі. Бу-
дівлю оточено галереєю і  вона стає квад-
ратною в  плані з  чотирьохскатний дахом, 
над яким по центру влаштовано оглядовий 
майданчик. Впритул до будівлі збудовано 
елінг для човнів. Прилегла територія служ-

бового будинку з боку річки облаштовуєть-
ся де ре в’я ним настилом та пірсом. Сучас-
на ситуація на прилеглій території остаточ-
но склалася після будівництва Сабарівської 
ГЕС та залізобетонного мосту у  1950-х рр. 
Частково колони галереї замуровані з боку 
північного та східного фасадів в стінах при-
будов. Розпланування приміщень коридор-
не з  двобічним розташуванням кабінетів, 
первісне планування яких майже не зміни-
лося. Залишилися з південного та західного 
фасадів архітектурне оздоблення у вигляді 
елементів неокласики радянської доби. Іс-
нуюча будівля втратила оглядовий майдан-
чик для чергових, головну ознаку початко-
вого призначення, з якого був нагляд за дія-
ми відпочиваючих на воді. Архітектурне рі-
шення фасадів службового будинку є ціка-
вим прикладом нетрадиційного трактуван-
ня громадської споруди у  м. Він ни ці з  за-
стосування елементів неокласики. Нині тут 
розташований Він ниць кий регіональний 
центр з фізичної культури і спорту інвалідів 
«Інваспорт» [68].

Л.М. Денисова

ÎÑÒÐÎÇÜÊÎÃÎ Êîñòÿíòèíà 

âóëèöÿ

Острозький Костянтин Іванович (1460–
1530 рр.) — військовий і державний діяч Ве-
ликого Князівства Литовського, Руського 
та Жематійського, староста вінницький 
і брацлавський (1497–1529 рр.), який орієн-
товно у 1512 р. відновлює Він ниць кий за-
мок на лівобережжі (Старе місто).

Будинок управління Південно-За хід-
ної залізниці, нині головний корпус Він-
ниць ко го державного педагогічного універ-
ситету ім.  М. Коцюбинського (1936 р., іст.). 
Вул. К. Острозького, 32. 

Триповерховий, цегляний, побудований 
1936 р. для управління Південно-За хід ної за-
лізниці. Нині у будівлі розташовані навчаль-
ні аудиторії, адміністративні приміщення, 
біб ліотечний фонд, му зей но-про світ ниць-
кий центр. 1953 р. переданий педагогічно-
му інституту, що був заснований 1912 р. як 
учительський інститут. 1919 р. отримав ста-
тус вищого навчального закладу, але з серп-
ня цього року до липня 1920 р. не діяв че-
рез важку воєнну ситуацію в  Україні. Від 
1920 р. — інститут народної освіти (ІНО). На 



109

 Пам’ятки архітектури, історії, культури і мистецтва

початку 1924 р. переведений до Ка м’ян ця-
По діль сь кого та об’єд на ний з місцевим ІНО. 
Натомість Він ниць кий педагогічний технікум 
ім.  І. Франка 1926 р. отримав статус вищого 
навчального закладу гуманітарного профі-
лю. У  серпні 1930 р. відкрито інститут соці-
ального виховання, від 1933 р. — педагогіч-
ний, від 1935 р. — учительський, від 1938 р. — 
знову педагогічний, вересень 1941 р. — лю-
тий 1943 р., в умовах окупації, працював за-
очний відділ у складі трьох факультетів, від 
1988 р.  — сучасна назва. У  1937–92 рр. но-
сив ім’я письменника М. Островського. Про-
тягом своєї історії міняв місця розташуван-
ня: 1912–24 рр. — в одній з будівель на місці 
сучасного Коледжу будівництва і  архітекту-
ри (просп. Коцюбинського, 53), згодом у Му-
рах, нині приміщення технічного ліцею (вул. 
Монастирська, 4), у  повоєнні роки (1944–
54 рр.) — у будинку сучасної школи № 4 (вул. 
М. Гоголя, 18). В  інституті (університеті) пра-
цювали: 1914–19 рр. — Щириця Юхим Онуф-
рійович (1880–1919 рр.)  — подільський гу-
бернський комісар освіти (1918 р.), товариш 
(заступник) міністра освіти (1919 р.), репре-
сований; 1917–18 рр.  — Карманський Петро 
Сильвестрович (1878–1956 рр.)  — поет, пе-
рекладач, представник українського літера-
турного модернізму; 1917–18 рр. — Стеценко 
Кирило Григорович (1882–1922 рр.)  — ком-
позитор, класик українського музичного 
мистецтва; 1920–22 рр.  — Чехівський Воло-
димир Мусійович (1876–1937 рр.) — пре м’єр-
мі ністр УНР (грудень 1918 р. — лютий 1919 р.), 
голова Всеукраїнського Православного Со-
бору (жовтень 1921 р.), на якому було про-
голошено автокефалію православної церк-
ви України, у  1930 р. арештований, у  1937 р. 
розстріляний; 1921–22 рр.  — Камінський 
В’я че слав Арсенович (1869–1938 рр.) етно-
граф, мовознавець, член ВУАН, секретар Ко-
місії з вивчення народного звичаєвого права 
(з 1919 р.), репресований; 1920 р. — Тимчен-
ко Євген Костянтинович (1866–1948 рр.)  — 
мовознавець, перекладач, академік ВУАН 
(з 1919 р.), член-кор. АН СРСР (з 1929 р.); 
1920-і рр.  — Безбородько Микола Іванович 
(1883–1942 рр.) — геолог, петролог; основне 
місце праці — Інститут геологічних наук АН 
УРСР; 1930-і рр.  — Астряб Олександр Мат-
війович (1879–1962 рр.)  — математик, мето-
дист, заслужений діяч науки УРСР (з 1944 р.); 
основне місце праці  — Інститут педагогі-
ки АН УРСР та Київський педагогічний інсти-

тут ім.  М. Горького (нині ім.  М. Драгомано-
ва); 1936–41 рр. — Кочур Григорій Порфиро-
вич (1908–94 рр.) — перекладач, лауреат лі-
тературної премії ім. М. Рильського (1989 р.) 
та Державної премії України ім. Т.Г. Шевченка 
(1995 р.); 1936 р. — Шварцман Мойсей Фрої-
мович (1911–44 рр.)  — майор, Герой Радян-
ського Союзу (1944 р.); 1945–50 рр. — Мазур-
кевич Олександр Романович (1913–95 рр.) — 
літературознавець, методист, академік АПН 
СРСР (з 1968 р.) та України (з 1992 р.); основ-
не місце праці  — НДІ педагогіки АН Украї-
ни; 1972–96 та 1998–2013 рр. — Дудик Петро 
Семенович (1926–2013 рр.)  — мовознавець, 
доктор філолог. наук, професор (з 1974 р.), 
заслужений працівник вищої школи Украї-
ни (з 1985 р.); 1975–93 рр. — Шульга Ілля Гав-
рилович (1921–93 рр.)  — історик, доктор 
наук (з 1965 р.), заслужений працівник ви-
щої школи України. У різні роки у Він ниць ко-
му педагогічному інституті, згодом універ-
ситеті навчалися відомі науковці: С.І. Килим-
ник (1890–1963 рр.)  — етнограф і  фолькло-
рист; Є.П. Кирилюк (1902–89 рр.) — літерату-
рознавець, член-кор. АН УРСР (з 1957 р.), за-
служений діяч наук УРСР (з 1972 р.), лауреат 
Державної премії України ім.  Т.Г. Шевченка 
(1980 р.); Г.Т. Танцюра (1901–62 рр.)  — фоль-
клорист; М.О. Руденко (1915–2003 рр.)  — 
фольклорист, етнограф, майстер де ко ра-
тив но-ужит ко во го мистецтва, заслужений 
працівник культури УРСР (з 1973 р.), лауре-
ат премії ім. П. Чубинського (1992 р.); Є.М. Ку-
черенко (1922 р.н.)  — пе да гог-ме то дист, ла-
уреат Державної премії України в галузі на-
уки і  техніки (1977 р.), Герой Соціалістичної 
праці (з 1968 р.); Є.Ф. Венгер (1947 р.н.) — фі-
зик, доктор фі зи ко-ма те ма тич них наук (з 
1990 р.), член-кор. НАНУ (з 1997 р.), лауре-
ат Державної премії України в  галузі нау-
ки і  техніки (1993 р.), Премії президентів АН 
України, Білорусі і Молдови (1996 р.); С.Б. Бу-
раго (1945–2000 рр.)  — мовознавець, літе-
ратурознавець, доктор філологічних наук 
(з 1993 р.); О.В. Ковальчук (1952 р.н.) — фізик, 
доктор фі зи ко-ма те ма тич них наук (з 2004 р.), 
провідний науковий співробітник Інститу-
ту фізики НАНУ. Письменники: О.Л. Кундзіч 
(1904–64 рр.); О.С. Левада (1909–95 рр.), ла-
уреат Державної премії УРСР ім.  Т.Г. Шев-
ченка (1971 р.); М.П. Стельмах (1912–83), ака-
демік АН УРСР (1978 р.), лауреат Державної 
премії УРСР ім.  Т.Г. Шевченка (1981 р.). Вій-
ськові: П.А. Матієнко (1915–44 рр.) — майор, 
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Герой Радянського Союзу (1944 р.); П.К. Воли-
нець (1924–43 рр.) — Герой Радянського Со-
юзу (1965, посмертно). 1987 р. на головно-
му корпусі встановлено меморіальну дошку 
М. Стельмаху з написом: «У Він ниць ко му дер-
жавному педагогічному інституті ім. М. Ост-
ровського з 1930 по 1933 рік навчався Герой 
Соціалістичної Праці, лауреат Ленінської 
і Державних премій СРСР та України, видат-
ний український письменник Михайло Па-
насович Стельмах» та меморіальну дошку 
Г. Чечурі (1939–2000 рр.)  — баскетбольному 
тренеру з написом: «Цей університет в 1965 
році закінчив Чечуро Геннадій Семенович. 
Видатний баскетболіст України, заслужений 
майстер спорту СРСР, чемпіон світу». 2003 р. 
між головним корпусом та актовою залою 
споруджено погруддя М. Коцюбинського 
(скульптор В. Смаровоз); 2009 р. паралель-
но до вул. Острозького — галерею погрудь 
І. Франка, М. Грушевського, В. Сухомлинсько-
го (скульптори В. Нінов, Я. Куленко) [69]. 

А.М. Подолинний

ÏÅÒËÞÐÈ Ñèìîíà âóëèöÿ

Петлюра Симон Васильович (1879–
1926 рр.) — український державний, вій-
ськовий та гро мад сь ко-політичний діяч, 
публіцист, літературний і театральний 
критик. Голова Директорії УНР (травень 
1919 р. — листопад 1920 р.).

Садиба Б. Львовича, канцелярія С. Пет-
люри, нині обласне радіо (1903 р., архіт., іст.). 
Вул. С. Петлюри, 15. 

Садиба розташована у ряду забудови ву-
лиці, перед палісадником з огорожею. Спо-
руджена у 1903 р. (про що свідчить напис на 
вході до будинку) на замовлення власника 
земельної ділянки, підприємця Б.М. Львови-
ча. Автор проекту не встановлений. Упро-
довж лютого 1919 р. в  цьому будинку міс-
тилося Міністерство пошт і телеграфів УНР, 
а з  7  травня до 19  червня 1920 р. тут пере-
бувала Канцелярія Голови Директорії УНР, 
Головного Отамана військ УНР С. Петлюри. 
З 1932 р. у розпорядженні обласного коміте-
ту радіомовлення. Будівля одноповерхова, 
з підвалом і мансардним поверхом, цегляна 
та оштукатурена, має складну конфігурацію 
плану. Стилістично садиба виконана в  дусі 
еклектики. Перекриття плоскі, в  коридорі, 
що примикає до парадного входу, склепінні. 

Планування коридорне, з великими зальни-
ми приміщеннями (частково змінене за ра-
хунок додаткових перегородок). Основний 
об’єм будинку прихований вглиб земельної 
ділянки, на лінію вулиці висунуто вхідну гру-
пу та об’єм заокругленої основної зали. Та-
кож вперед виходить тераса, оформлена ба-
люстрадою. Цікавим є мощення тераси: це 
круглі відполіровані мармурові плити з  фі-
гурними вставками між ними. Задану пла-
ном асиметричну та урізноманітнену конфі-
гурацією об’єм но-про сто ро ву структуру бу-
динку формують ризаліти головного фаса-
ду — лівий напівциркульний і прямокутний 
з бічними сходами входу — увінчані дахами 
купольної форми. У композицію фасаду вхо-
дить підвищений обсяг дворового округ-
леного ризаліту. Цоколь рустований. Основ-
ним елементом фасадної композиції є іоніч-
ний ордер — в тричвертних каннелюрова-
них знизу колонах, що обрамляють вікна, 
і  наличники. У  декорі використані скульп-
турні рельєфи: виразністю пластики виріз-
няється рослинний орнамент у фризі полу-
ротондою з  монограмою ВL в  медальйоні 
(власника Б. Львовича). Збереглося оформ-
лення ряду ін те р’є рів, витримане у формах 
неокласицизму. Загалом, особняк належить 
до числа кращих у місті па м’я ток періоду мо-
дерну. З часом будинок втратив балюстраду 
парапету на даху. Нині у будівлі розташова-
на обласна редакція радіомовлення [70].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Житловий будинок (1914–15 рр., архіт.). 
Вул. С. Петлюри, 24.

Будинок, споруджений у  1914–15 рр. на 
земельній ділянці лікаря Цукермана, роз-
міщений в  напрямі забудови вулиці. З  по-
чатку 1920-х рр. і до 1992 р. в будівлі місти-
лося поштове відділення. На вес ні-вліт ку 
1944 р. тут тимчасово перебувало управ-
ління НКВС у  Він ниць кій обл. Будинок дво-
поверховий, з  підвалом під південною час-
тиною та асиметричний в плані. Яскраво ви-
раженим є стиль головного фасаду  — це 
раціо налістичний модерн. Кут головного 
фасаду будинку оформлений прямокутним 
ризалітом з  балконом в  рівні другого по-
верху, який знаходиться під кутом 45 гра-
дусів відносно фасадної та торцевої стіни. 
Архітектура південного і східного фасадів є 
більш спрощеною, площини цих фасадів не 
штукатурені. Перед будинком існує палісад-
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ник. Від вулиці відгороджений металевою 
огорожею з цегляною основою та стовпами. 
У процесі експлуатації споруди було внесе-
но ряд змін в її планувальну структуру: зня-
то ряд стінових перегородок на першому та 
другому поверхах, на західному фасаді пе-
ребудована тераса, закладено ряд віконних 
та дверних прорізів [71].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

ÏÈÐÎÃÎÂÀ Ìèêîëè âóëèöÿ

Пирогов Микола Іванович (1810–81 рр.) — 
видатний вчений, хірург, педагог, громад-
ський діяч, засновник воєнно-по льо вої хі-
рургії та Товариства Червоного Хреста.

Пам’ятник М.І. Пирогову (1971 р., іст., 
мист.). Вул. М. Пирогова, 1.

Пам’ятник встановлено 1971 р. на почат-
ку вул. М. Пирогова, на майданчику перед 
сквером. Автори  — скульптори Н.М. Дере-
гус, Л.Д. Сабанєєва; архітектор  — А.Д. Кор-
нєєв. Спорудження па м’ят ни ка здійснено 
жи во пис но-скульп тур ним комбінатом Ки-
ївського обласного відділення художньо-
го фонду УРСР. На фасадній стороні па м’ят-
ни ка напис: «Пирогов Микола Іванович 
1810–1881». Зліва на тильній стороні напис: 
«Споруджено на відзначення 100-річ чя віт-
чиз ня но го товариства Червоного Хреста 
1867–1967». На тильній стороні напис: «Скуль-
птори Н. Дерегус, Л. Сабанєєва, архітектор 
А. Корнєєв. 1971 р.». (Додаткова інформація 
про видатного вченого  — у  статті «Націо-
нальний му зей-са ди ба М.І. Пирогова. Вул. 
Пирогова, 155») [72].

О.А. Коляструк

Меморіальна дошка Л.І. Малиновсь-
кому, лікарю та активному засновнику 
Пироговської лікарні (2007 р., іст., мист.). 
Вул. М. Пирогова, 27, Л. Малиновського, 1.

Автор — скульптор В.І. Смаровоз. Мемо-
ріальна дошка встановлена на кошти колек-
тиву лікарів Пироговської лікарні в 2007 р., 
на вулиці що носить ім’я видатного лікаря. 
Дошка складається з двох вертикальних по-
лотнищ з  чорного граніту, складених у  ви-
гляді розгорнутої книжки. На першій, лі-
вій, частині  — фронтальний скульптурний 
портрет високочолого чоловіка середньо-
го віку з  вусами. На другій площині викар-
буваний напис: «Вулиця від 1917 року но-

сить ім’я Людвіга Івановича Малиновсько-
го (1875–1917)  — видатного лікаря, тала-
новитого хірурга, активного засновника 
Він ниць кої Пироговської лікарні». Малинов-
ський Людвиг Іванович (1875–1917 рр.)  — 
випускник Юр’єв сь ко го університету (нині 
м. Тарту Естонія). З 1905 по 1917 р. старший 
лікар Він ниць кої повітової земської лікарні, 
один з  провідних хірургів губернії. Очолю-
вав Він ниць ке медичне товариство. Пиро-
говську хірургічну лікарню у Він ниці засну-
вали з огляду на його лікарський талант, хі-
рургічну майстерність та відданість справі. 
Опікувався будівництвом лікарні. У  Першу 
світову вій ну очолював у  місті військовий 
шпиталь. Є автором п’я ти наукових дослі-
джень та підручника для курсів сестер ми-
лосердя. Захворів під час освячення лікар-
ні і невдовзі помер. Похований біля хірургіч-
ного корпусу [73].

Н.М. Древа, О.А. Коляструк

Земська Пироговська хірургічна лі-
карня, нині Він ниць ка обласна клініч-
на лікарня ім. М. Пирогова (1913–14, 1917, 
1960-і рр., архіт., іст.). Вул. М. Пирогова, 46.

Заснована Він ниць ким Пироговським 
товариством лікарів як земська Пирогов-
ська хірургічна лікарня на честь видатно-
го вченого з  нагоди 100-річ чя від дня його 
народження, яке відзначали у  листопаді 
1910 р. Найстаріші п’ять корпусів збудовані 
в 1913–14 рр. за типовим московським про-
ектом (нині це корпуси №№ 5, 6, 7, 8 та 16). 
Від квітня по листопад 1910 р. тривав Все-
російський збір коштів, проголошений По-
дільським губернським земством. Зібра-
ні кошти в подальшому використали на об-
ладнання лікарні, корпуси збудовані на 
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кош ти земства. Старий головний корпус 
(нині корпус № 7) двоповерховий, цегля-
ний. Вхід оформлено великим ґанком з чо-
тирма колонами. У корпусі від самого почат-
ку містилося загальне хірургічне відділен-
ня (нині торакальне і  абдомінальне). Упро-
довж 1914–16 рр. Першої світової вій ни в не-
добудованих приміщеннях лікарні розташо-
вувалися майстерні (взуттєва, кінної упря-
жі тощо) Пів ден но-За хід ного фронту. Піс-
ля повернення будівель земству у  травні 
1917 р. лікарня була відкрита. У зв’яз ку з не-
сподіваною смертю Л.І. Малиновського лі-
карню очолив К.Р. Новінський (1917–19 рр.). 
Далі лікарню очолювали Л.К. Яворовський 
(1919–21 рр.), М.М. Болярський (1921–39 рр.), 
О.О. Острович (1940–41 і  1946–49 рр.), 
М.М. Мазанік (1941–45 рр.), М.Д. Шенфельд 
(1945–46 рр.), М.В. Даниленко (1949–52 рр.), 
С.Т. Колесников (1952–54 рр.), Ю.І. Остров-
ський (1954–71 рр.), А.П. Коляденко (1971–
92 рр.), П.М. Гунько (1992–2010 рр.). Від 2010 р. 
лікарню очолює заслужений лікар України 
О.Б. Жупанов. За роки свого функціонуван-
ня лікарню двічі виселяли із власних примі-
щень. У Першу світову вій ну — авст ро-угор-
сь ке військо, вдруге  — під час нацистської 
окупації краю в  1941–44 рр. Під час відсту-
пу нацисти зруйнували більшість лікарня-
них корпусів. Після вій ни відбудована, на-
прикінці 1940-х рр. лікарня набула статус 
обласної. До початку 1990-х рр. на терито-
рії лікарні зведено близько двох десятків лі-
кувальних та службових корпусів. Завершу-
ється будівництво нового сучасного хірур-
гічного центру. Історія лікарні з перших ро-
ків існування по в’я за на з медичною освітою 
краю. Вона була та залишається основ ною 
навчальною і  клінічною базою з  підготов-
ки медичних фахівців різних рівнів, пере-
дусім національного медичного універси-
тету ім. М.І. Пирогова. У 1962 р. за рішенням 
ВООЗ була затверджена школою передо-
вого досвіду медицини України. Упродовж 
понад двох десятиліть щорічно на семіна-
ри до лікарні приїжджали кілька груп ме-
диків із різних країн усіх континентів плане-
ти. У 2011 р. була запроваджена Національ-
на медична премія України і  лікарня імені 
М.І. Пирогова однією з перших стала її лау-
реатом. Сьогодні Він ниць ка обласна клініч-
на лікарня імені М.І. Пирогова є провідним 
лікувальним та науковим закладом області, 
який надає висококваліфіковану багатопро-

фільну лі ку валь но-кон суль та тив ну допомо-
гу населенню області на третинному рівні. 
На території лікарні 1910 р. біля корпусу № 7 
встановлено па м’ят ник М.І. Пирогову який 
був урочисто відкритий громадськістю міс-
та в день 100-річ чя від дня народження ви-
датного вченого. На гранітному камені на-
пис (рос., автент.): «Николай Ивановичъ Пи-
роговъ. 1810–1881. 13 ноября 1910 г.». Скуль-
птурне погруддя Пирогова спочатку було 
гіпсовим. У  1924 р. його замінили бронзо-
вою копією відомого погруддя лікаря ро-
боти І.Ю. Рєпіна. На початку 21 ст., на поста-
менті розміщено бетонну копію з бронзово-
го погруддя (автор  — В.М. Оврах). Бронзо-
ве скульптурне погруддя М.І. Пирогова зна-
ходиться в  музеї лікарні. Поблизу корпусу 
№ 7 є два поховання. В 1917 р. тут був похо-
ваний хірург Л.І. Малиновський. (Додаткова 
інформація про видатного лікаря — у стат-
ті «Меморіальна дошка Л.І. Малиновському. 
Вул. М. Пирогова, 27»). На могилі встанов-
лений надгробок (1,6×0,6×0,2 м) і трьохсту-
пеневий обеліск з граніту (висота 2,2 м). На 
чоловому боці обеліску  — меморіальний 
напис (рос.): «Доктору Людвигу Иванови-
чу Малиновскому, род. 23/ІХ 1875 г., сконч. 
9/V 1917 г. от врачей г. Винницы». У  1939 р. 
тут був похований також Болярський Мико-
ла Миколайович (1881–1939 рр.)  — доктор 
медицини, професор, ініціатор і  організа-
тор Він ниць кого медичного інституту. Впро-
довж десяти років був головою Він ниць ко го 
медичного товариства та місцевої філії Все-
союзного хірургічного товариства. Па м’ят-
ник у  вигляді чотириступеневого обеліску 
з меморіальними написами на двох верхніх 
ступенях: на верхньому ступені (рос.): «Па-
мять от жены, дочери и внучки»; на нижньо-
му ступені (рос.): «Спи спокойно, любимый, 
незабвенный». Написи на надгробній пли-
ті (рос.): «Профессор Николай Николае-
вич Болярский. Родился 2/ХІІ 1881 г. Умер 
19.10.1939 г.». Матеріал — граніт. Розмір обе-
ліска — 0,6×0,6×2,2 м, плити — 1,4×0,6×0,2 м. 
На фасаді корпусу № 7 встановлена марму-
рова меморіальна дошка з  написом (рос.): 
«В этой больнице с 1917 по 1939 гг. работал 
главным врачом доктор медицинских наук 
профессор Николай Николаевич Болярский 
(1881–1939 гг.), основатель Винницкого ме-
дицинского института им.  Н.И. Пирогова». 
Розмір: 0,8×0,65 м [74].

Н.М. Древа, Т.Р. Кароєва
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Він ниць кий національний медичний 
університет ім.  М. Пирогова, головний 
корпус (1936 р., архіт., iст.). Вул. М. Пирого-
ва, 56.

Першим було розпочато будівництво 
морфологічного корпусу, що закінчило-
ся у 1936 р. Будівля у неокласичному стилі, 
що на теренах СРСР отримав назву «сталін-
ського ампіру». Триповерхова, з централь-
ним портиком і фронтоном. Корпус розта-
шовано серед парку. Історія вищої освіти 
у медичній галузі міста почалася з відкрит-
тя у  1921 р. фармацевтичного технікуму, 
який згодом був реорганізований у фарма-
цевтичний інститут. У 1930 р. був відкритий 
Він ниць кий філіал Всеукраїнського інсти-
туту заочної медичної освіти. У  1932 р. він 
змінив підпорядкування і  форму навчан-
ня: почав працювати вечірній виробничий 
медичний інститут. У 1934 р. на базі цих ін-
ститутів був відкритий повноцінний стаці-
онарний медичний інститут. Ініціатором 
і організатором його створення був голов-
ний лікар лікарні ім.  М. Пирогова М. Бо-
лярський (1881–1939 рр.). Серед засновни-
ків перших кафедр інституту були профе-
сори В.Л. Бедер, С.А. Глауберзон, Г.М. Гуре-
вич, М.Ю. Ло рін-Еп штейн, Л.К. Морейніс, 
Є.Я. Фішензон, Б.С. Шкляр, В.П. Ярослав-
ський, Л.І. Шойхет, М.О. Вакуленко, лі кар-хі-
рург Є.С. Гоф та інші. До початку вій ни від-
булось три випуски лікарів, один — під час 
окупації міста в 1942 р. У 1960 р. йому було 
присвоєно ім’я М.І. Пирогова. З  1978 р. за-
початковано навчання іноземних грома-
дян. 1994 р. заклад набув статусу універ-
ситету, 2002 р.  — національного. Сьогод-
ні у складі університету діє шість факульте-
тів: лікувальний, педіатричний, стоматоло-
гічний, фармацевтичний, факультет після-
дипломної освіти, підготовчий факультет 
для іноземних громадян. Серед викладачів 
і студентів інституту були такі відомі імена, 
як академік АМН СРСР Л.І. Медвідь, акаде-
мік НАН України П.М. Сєрков. На початок 
2016 р. серед викладачів університету три 
академіки АН вищої школи України, 16 чле-
нів міжнародних академій, 5 лауреатів Дер-
жавної премії України, лауреат Держав-
ної премії Білорусі, 12 заслужених лікарів 
України, 25 заслужених діячів науки і техні-
ки України та заслужених працівників ви-
щої школи і  освіти України. В  університе-

ті функціонує 12 наукових шкіл. Універси-
тет підтримує творчі зв’яз ки та співпрацює 
з  медичними факультетами університетів 
19 зарубіжних країн (в тому числі США, Ні-
меччини, Франції, Англії, Росії та інші); тісні 
зв’яз ки мають клінічні кафедри з 28 інозем-
ними фармацевтичними фірмами. Виклада-
чі кафедр задіяні у виконанні 62 міжнарод-
них проектів. З 1988 р. університет очолює 
доктор медичних наук, професор, академік 
АН вищої школи України, Герой України Мо-
роз Василь Максимович. Перед головним 
корпусом університету 1968 р. на честь 
100-річ чя Товариства Червоного Хреста за 
ініціативою викладачів та студентів медич-
ного університету встановлено погруддя 
М.І. Пирогова. Па м’ят ник виконаний у  ла-
конічній реалістичній манері, зображає ви-
датного лікаря у  зрілому віці з  задуманим, 
зосередженим обличчям. Автор  — скуль-
птор Д.Ф. Гудима. Загальна висота  — 4,3 м, 
погруддя — 1,5 м, постаменту — 2,8 м, сти-
лобату  — 0,45 м. Праворуч від централь-
ної алеї, що прямує від центрального вхо-
ду до головного корпусу, 1967 р. встановле-
но па м’ят ник викладачам, співробітникам, 
лікарям та студентам медичного інституту, 
загиблим в  роки Другої світової вій ни. Яв-
ляє собою пірамідальний чотиригранний 
обеліск на двоступеневому чотиригранно-
му постаменті та цоколі, що встановлений 
на кургані. На обеліску — рельєфне зобра-
ження ордена Перемоги, п’я ти кут на зірка, 
під ним — лаврова гілка. Напис на чолово-
му боці постаменту «Віч на слава студентам, 
лі ка рям-ви пуск ни кам, викладачам та спів-
робітникам Він ниць ко го медичного інсти-
туту ім.  М.І. Пирогова, що загинули в  боях 
за свободу і незалежність нашої Батьківщи-
ни в  роки Великої Вітчизняної вій ни 1941–
1945 рр.». На тильному боці постаменту на-
пис: «Обеліск «Слава», збудований на кошти 
студентів, викладачів та співробітників Він-
ниць ко го медичного інституту ім. М.І. Пи-
рогова. Відкритий 9-го травня 1967 року». 
Від підніжжя кургану до цоколя 11 сходи-
нок. Матеріал  — граніт. Розмір: обеліск  — 
9,5×0,7×0,7 м; постамент  — 1,9×1,3×1,3 м; 
цоколь  — 0,4×2,8×2,8 м. Діаметр основи 
кургану  — 10 м. Виготовлений па м’ят ник 
майстрами Коростишівського гранітного 
ка р’є ру (Житомирська обл.) [75].

Т.Р. Кароєва
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Він ниць ка обласна психоневроло-
гічна лікарня ім. академіка О. Ющенка 
(1897 р., архіт., iст.). Вул. М. Пирогова, 109. 

Комплекс психоневрологічної лікарні 
розташований в  пів ден но-за хід ній частині 
міста Він ни ці, на правобережному схилі 
р.  Південний Буг. Комплекс збудовано в 
1893–97 рр. як Він ниць ку окружну лікарню 
для душевнохворих Волинської, Київської 
та Подільської губерній. Це була перша 
в Україні психіатрична лікарня, побудована 
за спеціальним проектом. Вона за своїми 
розмірами та оснащенням була одним із 
найбільших лікувальних закладів Російської 
імперії. Її територія охоплювала 108 десятин 
землі. Передбачалося обслуговування до 
тисячі пацієнтів. У лікарні запроваджували-
ся профілізація хворих за статевою і  віко-
вою ознакою, ступенем захворюваності, а 
також нові передові методи лікування та 
утримання пацієнтів, зокрема працетера-
пія. Архітектурна па м’ят ка є цікавим типо-
логічним прикладом лікувального закладу 
19 ст., що використовується за призначен-
ням і  залишається зразковим закладом, 
майже без функціональних змін. Останній 
рік будівництвом керував майбутній її пер-
ший директор Кузнецов Василь Петрович 
(1858–1901 рр.), психіатр, доктор медицини 
(з 1888 р.). Він закінчив Війсь ко во-ме дич ну 
академію у  Санкт-Пе тер бур зі (1882 р.), пра-
цював у  Казанській психіатричній лікарні. 
1887 р. захистив докторську дисертацію 
«Про зміни у центральній нервовій системі 
в залежності від штучно викликаної гіпере-
мії». Офіційний відлік початку роботи Він-
ниць кої окружної лікарні починається з 
25 жовтня 1897 р., в день освячення церкви 
та приміщення лікарні. Комплекс був осна-
щений водогоном, каналізацією, електрич-
ним освітленням, центральним опаленням 
та іншими технічними новинками. Архітек-
турне рішення комплексу було виконано за 
проектом петербурзького архітектора Прус-
сака Дмитра Костянтиновича (1859– ? рр.), 
який займався в основному проектуванням 
лікувальних установ. Весь комплекс буді-
вель лікарні виконаний з червоної цегли із 
застосуванням елементів неоросійського, 
неоренесансного та необарочного стилів. 
Планувальна композиція лікарні виконана 
за типом окремих двох одноповерхових 
кор пу сів-па віль йо нів, з’єд на них між собою 
в  єдину бу дів лю-ком плекс досить складної 

конфігурації. Блокування кор пу сів-па віль-
йо нів лікарні виконано таким чином, що 
кожний корпус з двох-трьох сторін має гар-
ну інсоляцію та аерацію, тому що компози-
ція розташування всіх корпусів виконана на 
достатній відстані між ними, при цьому ко-
жен має свій окремий дворик. Головний або 
адміністративний корпус розміщений на ві-
зуальній осі, яка відкривається з  паркової 
алеї. Він прикрашений найбагатше та харак-
теризує архітектуру усього комплексу. Зв’я-
зок з господарчим блоком, що стоїть окре-
мо по вісі головного корпусу в центрі внут-
рішнього, так званого «Красного двору», був 
забезпечений по підземних переходах, 
влаш тованих під всіма корпусами лікарні 
для транспортування їжі з  кухні та для ін-
ших господарчих потреб. Переходи були 
чисто вибілені, добре освітлені і  обладнані 
рейковою дорогою з підйомниками в кожне 
відділення. Ця нова система впорядковува-
ла також нагляд за хворими та нижчими 
службовцями з боку директора і лікарсько-
го персоналу, полегшила також користуван-
ня та обслуговування гідротерапевтичними 
пристроями, якими були оснащені лікуваль-
ні кабінети. Одна з  переваг у  плануванні 
приміщень відділень лікарні полягала у від-
сутності центральних замкнутих коридорів. 
Спальні передбачені у формі великих залів 
з добрим провітрюванням і без «темних» за-
кутків, крім Т-по діб них одноповерхових 
корпусів, що одним кінцем блокуються до 
загальної будівлі, де влаштовані приміщен-
ня для важкохворих з  широкими бічними 
коридорами. У  лікарні були передбачені 
приміщення загального користування. На 
другому поверсі центрального корпусу зна-
ходився великий світлий зал для розваг, де 
вільно могло розміститися до 400 чоловік, 
та над головним входом була влаштована 
домова церква лікарні, поряд через кори-
дор  — приміщення бібліотеки та аптеки. 
В залі для розваг двічі на рік влаштовували-
ся концерти та бали із залученням хворих та 
всього персоналу. Домова церква лікарні 
була освячена на честь ікони Божої матері 
«Всіх скорботних Радість». В  церкву можна 
було увійти з  коридору другого поверху. 
Над коридором було передбачено в антре-
сольному поверсі приміщення для хору з 
широкими прорізами, що відходять в цент-
ральну частину церкви. Дзвіниця над дру-
гим поверхом з  боку «Красного двору». 
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У верхніх напівциркульних вікнах централь-
ної частини були виконані вітражі. Іконостас 
і розписи церкви виконані під керівництвом 
художника А.В. Прахова (1846–1916 рр.), який 
на той час разом з В.М. Васнєцовим і М.В. Нєс-
теровим працювали над розписом Володи-
мирського собору в Києві. А. Прахов декіль-
ка разів приїздив до Він ни ці. Для виконання 
розпису було запрошено ще два художни-
ки, що закінчили Академію мистецтв. Розпис 
церкви лікарні виконаний під впливом 
творчої манери розпису Володимирського 
собору. Вітражі та розпис не збереглися. 
Квартири для лікарів і  персоналу були пе-
редбачені при лікарні. На території лікарні 
були також своя ферма, велике городнє і по-
льове господарство. Навесні 1899 р. хворі 
лікарні висадили 410 фруктових і 2000 деко-
ративних дерев. Це був перший крок до за-
снування парку лікарні. На спеціальні кошти 
лікарні 1  вересня 1900 р. при лікарні було 
відкрито однокласне парафіяльне училище. 
Його відкриття присвячувалось 100-й річ-
ниці з  дня народження О.С. Пушкіна. 
У 1911 р. на міжнародній гігієнічній виставці 
в Дрездені (Німеччина) успіхи закладу було 
відзначено почесним дипломом. У час Пер-
ших Визвольних змагань (1917–21 рр.), у 
серп ні-груд ні 1919 р. лікарня стала осідком 
для польового шпиталю 1-го Галицького 
Корпусу Української Галицької Армії. Тіла 
вояків УГА, що масово гинули в стінах лікар-
ні від епідемії тифу, транспортувались звід-
си до міського католицького цвинтаря на 
спеціально виділену для галичан поховаль-
ну зону. В шпиталі у цей час працював капе-
ланом Лебедович Іван Теодорович (1890–
1981 рр.) — священик УГКЦ, капелан УГА, ав-
тор нарису «Польові Духовники Української 
Галицької Армії». У 1936 р. лікарні було при-
своєно ім’я академіка АН СРСР О.І. Ющенка 
(1869–1936 рр.), який з  1897 р. упродовж 
трьох років працював тут ординатором. 
В  1936 р. здійснена реконструкція лікарні. 
На початок 1940 р. потужність доведена до 
1500 ліжок, в  складі лікарні функціонувало 
15 відділень. У  штаті було 63 лікарі, 190 се-
редніх медичних працівників та 566 саніта-
рів. Лікарня обслуговувала Він ниць ку та Ка-
м’я нець-По діль сь ку обл. Напередодні 1941 р. 
психоневрологічна лікарня являла собою 
досить значний лікувальний заклад, з  доб-
ре організованою діагностичною, лікуваль-
ною і  науковою роботою. Тут на лікуванні 

перебувало 1800 хворих. Під час Другої сві-
тової вій ни, з  лютого 1942 р. приміщення 
було надано в  розпорядження німецької 
військової адміністрації. З червня 1942 р. 
в  стінах лікарні квартирував Розвідуваль-
ний відділ Верховного командування сухо-
путних військ збройних сил нацистської Ні-
меччини (нім. Ober kom man do des Hee res), 
що мав назву «Іноземні армії Сходу» (нім. 
Frem de Heere Ost, FHO), керував ними Рейн-
гард Гелен (1902–79 рр.) — один з керівників 
німецької розвідки на Східному фронті, піз-
ніше засновник та перший президент Феде-
ральної розвідувальної служби Німеччини 
(BND). В той же період у лікарняному корпу-
сі працював Клаус Шенк фон Штауффенберг 
(1907–44 рр.) — німецький полковник, учас-
ник та організатор змови проти Адольфа 
Гітлера 20.07.1944 р., відомої як «операція 
Валькірія». У  вересні 1942 р. в  на території 
лікарні проводились переговори з  Власо-
вим Андрієм Андрійовичем (1901–46 рр.) — 
радянським ге не рал-лей те нан том, згодом 
керівником колабораціоністського мілітар-
ного утворення «Російська визвольна ар-
мія» (РВА, рос. РОА). Будучи ув’яз не ним в та-
борі для полонених радянських офіцерів 
«Ofl ag Win ni za № 83», тут він дав попередню 
згоду на співпрацю з  нацистами. В  період 
1943 р. приміщення використовувалось як 
шпиталь для німецьких солдатів. 21  січня 
1944 р. нацисти під час відступу інспірува-
ли пожежу в лівому крилі лікарні, 12 берез-
ня 1944 р. було спалено усі корпуси та по-
грабовано майно закладу. У повоєнний час 
лікарню поступово поновлювали. У 1946 р. 
у ї ї приміщеннях діяв госпіталь для інвалі-
дів вій ни на 500 ліжок загальнохірургічно-
го профілю. Лише в 1955 р. лікарню було 
пов ніс тю відновлено, і тоді ї ї очолив Р.Я. Ма-
р’ян чик. Вона першою в Україні надала мож-
ливість отримання у  своїх стінах психіат-
ричної, неврологічної та нейрохірургічної 
допомоги, стала ініціатором наближення 
спеціальної психіатричної допомоги до сіль-
ського населення, тому Всесвітня організа-
ція охорони здо ро в’я обрала її базою для 
проведення трьох спеціальних семінарів 
з цього питання. Було виконано великий об-
сяг робіт з благоустрою та обслуговування 
території: насаджено багато дерев, декора-
тивних кущів, квітів; заасфальтовано дорогу 
до сучасної вул. Князів Коріатовичів та алею 
до вул. М. Пирогова, прокладені доріжки по 
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всій території. На березі р. Південний Буг 
влаштована водна станція, обладнано 
пляж. Територію лікарні захистили великим 
парканом. Були обладнані також спортивні 
майданчики, на яких часто проводилися 
змагання між відділеннями. До сторіччя лі-
карні було здійснено капітальні роботи на 
корпусах лікарні. Відроджена лікарняна 
церква, реставрована дзвіниця. Через 80 
років повернули церкві хрести, які встано-
вили на шпилях над голов ним входом. Нині 
лікарня складається з  22 відділень, одно-
часно може надати кваліфіковану допомогу 
та консультації понад двом тисячам хворим. 
Серед лікарів, які тут працювали, у вітчизня-
ній медичній науці та практиці слід залиши-
ли Г.Г. Бой но- Ро дзе вич, Ф.О. Голубцов, Л.Л. До-
 рошкевич, О.О. Зайцев, В.Л. Клочко, І.В. Кра-
 їн ський, Р.Я. Ма р’ян чик, І.А. Мізрухін, О.Л. Ре-
ми га, І.В. Стріль чук та інші. Праворуч від го-
ловного корпусу лікарні на території старо-
го кладовища біля впадіння р. Вишня до Пів-
денного Бугу знаходиться могила В.П. Куз-
нецова. Могила у  вигляді кургану. Після 
Другої світової вій ни встановлено нову над-
могильну плиту з  меморіальним написом 
(рос.): «Директор  — организатор психиат-
рических больниц, основатель Винницкой 
больницы, доктор медицины Василий Пет-
рович Кузнецов. 1858–1901». Матеріал  — 
чорний граніт. Розмір 1,4×0,7×0,15 м. Розмір 
кургану 5,0×5,0×1,5 м. Праворуч від алеї, що 
прямує від головного корпусу до кладови-
ща, знаходиться братська могила мирних 
громадян і  радянських військовополоне-
них, загиблих 1941–42 рр. На цьому місці 
були рови, в яких окупанти закопували свої 
жертви. Вбивство перших 49 хворих сталось 
5.11.1941 р. шляхом внут рішньовенного вве-
дення хлориду рту ті-II (сулеми) та повітря. 
Пізніше таким самим способом було знище-
но більше 1000 пацієнтів. 60 хворих, які по-
давали надії на видужання, були переведені 
до с. Угринівка Хмільницького району Він-
ниць кої області (у травні 1942-го їх розстрі-
ляли). Понад 1000 військовополонених бій-
ців і командирів Червоної армії померли від 
виснаження в госпіталі для військовополо-
нених, що містився на території лікарні. На 
могилі в 1959 р. було споруджено па м’ят ник 
з  меморіальним написом (рос.): «Братская 
могила советских граждан погибших от рук 
не мец ко-фа шист с ких оккупантов в дни Ве-
ликой Оте чественной войны 1941–1945 г.г.». 

Він являє собою чотиригранний пірамідаль-
ний обеліск встановлений на насипному 
кургані висотою 0,6 м. Матеріал  — граніт. 
Розмір: обеліск  — 0,7×0,6×2,2 м; поста-
мент — 0,25×0,7×0,6 м. Навколо могили за-
лізна огорожа 12,0×8,0 м. Ліворуч від цент-
ральної алеї, що веде до головного корпусу, 
знаходиться па м’ят ник працівникам облас-
ної психіатричної лікарні ім.  академіка 
О. Ющенка, які загинули в  роки Другої Сві-
тової вій ни. Па м’ят ник споруджено 1958 р. 
у вигляді чотиригранної, розширеної дого-
ри стели та чотиригранного прямокутного 
обеліска, встановленого на двоступенево-
му постаменті. Меморіальний напис на сте-
лі: «Віч на слава працівникам Він ниць кої об-
ласної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка, що заги-
нули за свободу і незалежність нашої Бать-
ківщини під час Великої Вітчизняної вій ни 
1941–1945 рр.». Матеріал  — лабрадорит. 
Розмір: стела  — 0,7×0,2×1,8 м, обеліск  — 
0,7×0,5×3,2 м, насипний курган 6,0×5,5×1,0 м 
[76].

Л.М. Денисова, Т.Р. Кароєва, 
О.Ю. Федоришен

Національний музей-садиба М.І. Пи-
рогова (1947 р., архіт., іст.). Вул. М. Пирого-
ва, 155.

Є архітектурною па м’ят кою національного 
значення (2009 р.). Музейний комплекс: буди-
нок М.І. Пирогова, аптека, садиба (сад, парк) 
площею 20 гектарів, церк ва-не кро поль. Ми-
кола Іванович Пирогов (1810–81 рр.)  — уче-
ний-хі рург, засновник во єн но-по льо вої хі-
рургії, Товариства Червоного Хреста, педа-
гог, громадський діяч. За життя вченого Ро-
сійська Академія наук чотири рази прису-
джувала йому Демидівську премію (1840, 
1844, 1851 та 1860 рр.). В  1861 р. він подав 
у відставку з посади попечителя Київського 
навчального округу, придбавши двома рока-
ми раніше маєток поблизу Він ни ці. До маєт-
ку входили три села (Шереметка, Людвиків-
ка та Вишня) на берегах р. Вишні, орні зем-
лі, пасовиська та ліси. Після відкриття музею 
ці об’єд на ні села отримали назву с. Пирого-
ве. Тепер територія колишнього маєтку зна-
ходиться в межах міста і носить назву мікро-
район Пирогове. Неподалік с. Вишня він звів 
будинок (1866 р.), в  якому мешкав з  перер-
вами до кінця життя, продовжуючи науко-
ву працю та не полишаючи медичної прак-
тики. У  другій половині 1850-х pp. М. Пиро-
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гов, уже відомий як визначний діяч і рефор-
мат освіти, будучи попечителем Одеського 
(у 1856–58 рр.) і  Київського (у 1858–61 рр.) 
навчальних округів спрямував свою діяль-
ність на утвердження демократичних за-
сад нав чаль но-ви хов но го процесу. Клопо-
тався про перетворення Рішельєвського лі-
цею (м. Одеса) на університет, добився ство-
рення педагогічної семінарії при універси-
теті Святого Володимира (1859 р., нині Ки-
ївський університет ім.  Т. Шевченка), під-
тримав ідею створення безплатних неділь-
них шкіл, виступав проти тілесних покарань 
у закладах освіти. Тривалий час опікувався 
Немирівською гімназією, неодноразово від-
відував її, сприяв активній діяльності її пе-
дагогічної ради. Через незадоволення уря-
ду педагогічними новаціями і реформатор-
ськими проектами М. Пирогова, його від-
правляють у відставку. У Він ни ці він створив 
класичні праці з  во єн но-по льо вої хірургії: 
«Основи загальної во єн но-по льо вої хірур-
гії», «Звіт про відвідання во єн но-са ні тар них 
закладів у  Німеччині, Лотарингії та Ельза-
сі», «Во єн но-лі кар сь ка справа і  спеціалізо-
вана допомога на театрі вій ни в Болгарії і в 
тилу діючої армії у  1877–1878 рр.». Тут був 
написаний відомий «Щоденник старого лі-
каря…». У  своїй садибі М. Пирогов відкрив 
невелику лікарню, аптеку, за потреби що-
денно приймав хворих, проводив операції, 

вирощував лікарські рослини, які служи-
ли для виготовлення ліків. Саме у Вишні лі-
кар дійшов важливих со ці аль но-гі гі є ніч них 
висновків й  узагальнень про безпосеред-
ній зв’я зок між бідністю, голодом, неосві-
ченістю і хворобами, про місце і роль дер-
жави в  охороні здо ро в’я людей, про зна-
чення профілактичного напряму в медици-
ні. У цей період він двічі виїжджав на театр 
воєнних дій: 1870 р. — на фран ко-прус сь ку 
вій ну, а 1877 р.  — на ро сій сь ко-ту рець ку 
вій ну на Балканах. Багатий матеріал, зібра-
ний ним у період цих воєн, був покладений 
ним в основу класичних праць з во єн но-по-
льо вої хірургії. За його бажанням вдова Пи-
рогова після смерті лікаря відкрила в  Ше-
реметці школу. На увічнення па м’я ті М. Пи-
рогова у  Він ни ці було відкрито земську лі-
карню його імені (нині обласна клінічна лі-
карня), неподалік якої на початку вулиці, 
також названої його іменем, встановлено 
па м’ят ник ученому. На цій же вулиці розта-
шований Він ниць кий національний медич-
ний університет ім. М. Пирогова, а на сусід-
ній вул. ім. Л. Малиновського — його ім’я но-
сить гуманітарна гімназія № 1. Після смерті 
М.І. Пирогова тіло покійного набальзамував 
петербурзький лікар професор Д.І. Вивод-
цев, для збереження якого була споруджена 
усипальниця (1882 р.), а над нею Свя то-Ми-
ко ла їв сь ка церква (1885 р.) за проектом ар-
хітектора В.І. Сичугова. Храм освячений на 
честь Миколи Чудотворця. Ця будівля й за-
початкувала Пироговський заповідник. До 
1917 р. садиба належала родині, а з  1920 р. 
тут містилась сільськогосподарська кому-
на ім. Джона Ріда, з 1926 р. — дослідна сіль-
ськогосподарська станція, з  1936 р.  — об-
ласна інфекційна лікарня. 9 вересня 1947 р. 
в  садибі було відкрито музей М.І. Пирого-
ва. Будинок М. Пирогова (головний корпус 
музею)  — півтораповерховий, цегляний, 
під залізним дахом, площею 985 кв. м. У бу-
динку десять залів, галерея, вестибюль. На 
фасаді головного корпусу музею встанов-
лено меморіальну дошку з  написом (рос.): 
«В этом доме с  1866 по 1881 гг. жил Нико-
лай Иванович Пирогов». Одночасно з  від-
криттям музею перед будинком встанов-
лено па м’ят ник М.І. Пирогову (скульптор 
В. Крестовський, архітектор А. Крейчі) у ви-
гляді бронзового погруддя на східчастому 
гранітному постаменті, який складається 
з трьох частин — двох плит і тумби. Цоколь 

Погруддя М.І. Пирогова
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гранітний чотиригранний. На постамен-
ті напис (рос.): «Николай Иванович Пиро-
гов. 1810–1881». Загальна висота — 1,6 м, по-
груддя — 0,6 м, постаменту — 1,0 м. Експо-
зиція музею зосереджена в десяти залах та 
галереї головного корпусу, а також у трьох 
кімнатах та вестибюлі. У музеї представлені 
медичні інструменти 19 ст., рукописи і дру-
ковані праці, особисті речі М. Пирогова, лі-
тература про нього, епістолярна спадщи-
на тощо. Всі матеріали розташовані у  12-и 
розділах, що послідовно розкривають лі-
карську, наукову, педагогічну і  громадську 
діяльність М. Пирогова. Фондова колекція 
музею містить понад 16 тис. одиниць збере-
ження. Будинок аптеки площею 78 кв. м, од-
ноповерховий, валькований, обкладений 
цеглою, під залізним дахом. У будинку 3 кім-
нати, в  яких відтворено обстановку Пиро-
говської аптеки, приймальної та операцій-
ної. На зовнішній стіні його  — мармурова 
дошка, з написом (рос.): «В этом доме с 1866 
по 1881 гг. находилась аптека Н.И. Пирого-
ва». На території садиби в  20 ст. побудова-
но ще два вальковані, згодом обкладені цег-
лою, і один цегляний будинки, де нині роз-
ташовані бібліотека і фондосховище музею, 
а також цегляний адміністративний буди-
нок (площею 528 кв. м.) з кінолекційним за-
лом на 150 місць. Біля в’їз них воріт у 1972 р. 
встановлено па м’ят ну стелу з  барельєфом 
ученого (архітектор А.К. Непорожній). Сте-
ла з  монолітної гранітної брили прямокут-
ної форми на двох гранітних підставках. Ба-
рельєф мідний. На стелі напис, літери брон-
зові накладні (рос.): «Великому ученому и 
общественному деятелю, основоположни-
ку Общества Красного Креста Н.И. Пирого-
ву от членов общества». У садибі зберегла-
ся липова алея, в кінці якої є па м’ят ний знак 
з написом (рос.): «На этом месте стояла опе-
рационная Н.И. Пирогова 1866–1882». Окра-
сою парку є також молоді кленова і бузкова 
алеї, а також дві ялини, посаджені М. Пиро-
говим (1862 р.). Парк є па м’ят кою са до во-
пар ко во го мистецтва. На відстані близь-
ко 1,5 км від му зею-са ди би розташована 
церк ва-не кро поль М.І. Пирогова (2-й про-
вулок Вишневського, 16). Площа церкви  — 
96,6 кв. м, усипальниці  — 77,7 кв. м. Покри-
та церква мідним листом, хрести  — сухо-
зліткою. При вході в усипальницю прикріп-
лена мармурова дошка з  написом (рос.): 

«Здесь покоится тело Николая Ивановича 
Пирогова. Склеп построен в 1882 г., рекон-
струирован в  1950 г.». Музей є навчальною 
базою Він ниць ко го національного медич-
ного університету ім. М. Пирогова, місцем, 
де відбуваються наукові форуми, присвяче-
ні па м’я ті вченого, зокрема Пироговські чи-
тання. За широку пропаганду досягнень ві-
тчизняної медичної науки група науковців 
та працівників музею удостоєна Державної 
премії України (1983 р.), Указом Президента 
України від 10 червня 1997 р. музею надано 
статус національного [77].

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний

ÏÐÈÂÎÊÇÀËÜÍÀ ïëîùà

Залізнична станція Він ни ця почала дія-
ти в 1870 р. Це була одноповерхова де ре в’я-
на споруда, з дзвоном, яким сповіщали про 
прибуття і відправлення потягів.

Залізничний вокзал станції Вінниця 
(1870, 1880-і, 1934, 1952, 2004–05 рр., архіт., 
іст.) Пл. Привокзальна.

Вузлова ван таж но-па са жир сь ка станція 
жмеринської дирекції Пів ден но-За хід ної за-
лізниці. Будівництво залізничних доріг Ки їв –
Бал та – Оде са (1870 р.) та Козятин – Здол бу нів 
(1873 р.)., зв’я за ло Він ни цю з  містами Росій-
ської імперії та Європою. Вокзал залізнич-
ної станції був відкритий 1870 р. на міській 
околиці, був одноповерховою де ре в’я ною 
спорудою з  дзвоном, яким сповіщали про 
прибуття та відправлення потягів. Біля вок-
залу знаходилась торгова площа. Ка м’я на 
двоповерхова будівля залізничного вок-
залу з’я ви ла ся лише у  1880-х рр. На вокза-
лі був буфет І-го і ІІІ-го класів, кіоск для про-
дажу газет та книг, а також публічний теле-
фонний пункт. Навпроти головного вокза-
лу знаходилась будівля вокзалу вузькоко-
лійної дороги, яка єднала місто з  Житоми-
ром і Гайвороном. Неподалік розміщували-
ся вагоноремонтне підприємство та паро-
возне депо. В межах привокзальної терито-
рії було збудовано адміністративні примі-
щення, корпуси для станційного обслугову-
вання, управління бригадними підрозділа-
ми тощо. Залишки одного з них зберег лися 
напроти вокзалу донині. За словами місь-
кого голови у  1899–1917 рр. М. Оводова, 
«… завдяки залізниці Він ни ця розвиваєть-
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ся дуже швидко, перетворилась з  невели-
кого повітового містечка на центр з досить 
високим ступенем розвитку і  має всі при-
родні дані для подальшого зростання…». 
За розмірами вантажообігу Він ни ця посіда-
ла перше місце в Подільській губернії, випе-
реджаючи Ка м’я нець-По діль сь кий, Проску-
рів, Жмеринку та інші міста. Частка в  ньо-
му міста становила близько 25 % всього по-
дільського товарообігу. З 1913 р. вокзал став 
кінцевою станцією першої міської трамвай-
ної лінії від жіночої гімназії (нині шко ла-гім-
на зія № 2, вул. Соборна, 94): колія на той час 
була прокладена Олександрівською вули-
цею (сучасний просп. Коцюбинського). Під 
час революційних подій 1917–21 рр., на вок-
залі 10.08.1919 р. загинув смертю героя дер-
жавний інспектор 3-го гайдамацького полку 
армії УНР Козловський, який керував обо-
роною залізничного вузла від більшовиків, 
що наступали зі сторони Жмеринки. Пізні-
ше його поховано на православному цвин-
тарі. У травні 1920 р. на вокзалі відбувся уро-
чистий мітинг городян на честь прибуття го-
лови Директорії та Головного Отамана Армії 
УНР Симона Петлюри. А 16 травня 1920 р. на 
пероні відбулась його урочиста зустріч з ке-
рівником Польщі, маршалком Юзефом Піл-
судським (1867–1935). У  листопаді 2014 р. 
біля головного входу встановлено меморі-
альну дош ку, на якій зображено С. Петлюру 
та Ю. Пілсудського у вікнах вагону, та з напи-
сами українською і польською мовами: «Хай 
живе вільна Україна. Юзеф Пілсудський», 
нижче «16 травня 1920 року зустрілися у Він-
ни ці Головний отаман Симон Петлюра і Мар-
шалек Юзеф Пілсудський. Керівники бороть-
би за волю і незалежність України і Польщі». 
У  1932 р. Він ни ця набула статусу обласного 
центру, а у  1934 р. розпочато будівництво 
нового вокзалу, яке було завершене в жовт-
ні 1940 р. Нова будівля була значно просто-
рішою за попередні, у  трьох її залах могли 
розташуватися до 2 тис. пасажирів. Відкри-
то кімнату матері та дитини, камери схову, 
діяв ресторан. Під час ні мець ко-ра дян сь кої 
вій ни (1941–45 рр.) на станції діяла підпіль-
на група, нині тут встановлено меморіальну 
дошку з написом: «В роки Великої Вітчизня-
ної вій ни на залізничній станції м. Він ни ці ді-
яла підпільна антифашистська група під ке-
рівництвом Гречка Леонтія Івановича, Ко-
карева Олександра Васильовича». В  берез-
ні 1944 р. вокзал був замінований та цілком 

зруйнований вибухом. Нове будівництво 
тривало з  1944 до 1952 рр. головний архі-
тектор В.К. Сидамонідзе. Майже такий ви-
гляд залізничний вокзал має і  зараз. Будів-
ля несе на собі відбиток неокласицизму ра-
дянської доби. Його скульптурне оздоблен-
ня спиралося на ідеологію соціалістичного 
будівництва, уособленням якої вважалися 
робітничий клас та селянство. Напроти вок-
залу існував сквер, з часом ліквідований для 
розташування на його місці зупинки місько-
го транспорту. Остання реконструкція вок-
залу відбулася у 2004–05 рр. Відповідно ви-
мог сучасності встановлена нова система 
кондиціювання повітря, переобладнаний 
зал білетних каc. Вокзал продовжує поліп-
шуватися: облаштовано підземні переходи 
та навіси на платформах. Він ниць кий заліз-
ничний вокзал належить за своїм розташу-
ванням до бічного типу, а за категорією  — 
до значних вокзалів та обслуговує пасажи-
рів приміського, міжрегіонального і  міжна-
родного сполучень [78].

С.В. Скоцик, О.Ю. Федоришен

ÏÓØÊ²ÍÀ Îëåêñàíäðà 

âóëèöÿ

Пушкін Олександр Сергійович (1799–
1837 рр.) — російський письменник. Визна-
ний класик світової літератури. На будин-
ку № 4 встановлено меморіальну дошку 
з написами (рос.): «И долго буду тем любе-
зен я народу. Что чувства добрые я лирой 
пробуждал…» та «Ця вулиця носить ім’я 
генія світової культури Олександра Сер-
гійовича Пушкіна (1799–1837). До 200-річ-
чя від дня народження». Автор — архітек-
тор С. Царенко.

Меморіальна дошка художнику А.В. Со-
році (2012 р., мист.). Вул. О. Пушкіна, 2.
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Сорока Аркадій Васильович (1921–
2010 рр.)  — член Національної спілки ху-
дожників України (1967 р.), заслужений ху-
дожник УРСР (1980 р.), народний худож-
ник України (2009 р.). Народився у  Він ни ці. 
У  1941 р. здобув освіту в  Одеському дер-
жавному художньому училищі ім. М. Греко-
ва. Учасник Другої світової вій ни. З  1951 р. 
брав участь у колективних виставках укра-
їнських художників. Працював у жанрах на-
тюрморту, пейзажу, портрету, батально-
му, історичному тощо. Написав понад 5 тис. 
живописних творів, етюдів, діорам. Карти-
ни знаходяться у  музеях України, галереях 
та приватних колекціях США, Канади, Фран-
ції, Німеччини, Ізраїлю, Греції, Австрії, Шве-
ції тощо. Похований у Він ни ці. Меморіальна 
дошка являє собою барельєфний портрет 
митця з  написом: «У цьому будинку жив та 
працював народний художник України жи-
вописець Аркадій Васильович Сорока 1921–
2010». Автори  — В.М. Оврах, А.В. Оврах, 
Р.В. Оврах [79].

О.А. Коляструк

Меморіальна дошка скульптору 
В.І. Смаровозу (2010 р., мист.). Вул. О. Пуш-
кіна, 2.

Смаровоз Володимир Іванович (1939–
2008 рр.)  — скульптор, член Національної 
Спілки художників України (1969 р.), заслу-
жений художник України (2002 р.). Наро-
дився у  с. Женишківці Хмельницької обл. 
У 1965 р. закінчив Кишинівське республікан-
ське училище ім.  І. Рєпіна. Багато років жив 
і працював у Він ни ці. В історії сучасного об-
разотворчого мистецтва України залишив 
по собі понад 60 творів монументальної та 
са до во-пар ко вої скульптури, а також понад 
300 творів станкової скульптури. Його ро-

боти зберігаються в колекціях Дирекції ви-
ставок Міністерства культури України і  Мі-
ністерства культури Молдови, Спілки ху-
дожників України та приватних Франції, Ні-
меччини, Італії, Англії, Америки. У сучасно-
му культурному ландшафті Він ни ці  — чис-
ленні монументальні твори скульптора, се-
ред яких: по груд дя-па м’ят ник Лялі Ратушній 
(1980 р.), композиція «Мадонна» храму Ма-
тері Божої Ангельської (1994 р.), па м’ят ник 
Січовим Стрільцям (1999 р.), па м’ят ник за-
гиблим співробітникам органів внутрішніх 
справ (1999 р.), по груд дя-па м’ят ник М. Ко-
цюбинському (2003 р.), композиція «Пісня» 
(2005 р.), меморіальна дошка М. Коцюбин-
ському на фасаді Він ниць ко го тор го вель но-
еко но міч но го інституту (2008 р.), яка стала 
останньою роботою майстра. В. Смаровоз 
був постійним учасником багатьох облас-
них, республіканських, всесоюзних і міжна-
родних виставок та симпозіумів. Працював 
з  різними матеріалами та у  багатьох техні-
ках. У  2007–08 рр. брав участь у  Всеукраїн-
ських скульптурних симпозіумах, організо-
ваних за підтримки Президента України. За 
ініціативи В. Смаровоза в  2001 р. у  Він ни ці 
утворено творче об’єд нан ня «Серпень», іс-
то ри ко-мис тець кі проекти (зокрема «Січо-
ві стрільці», «Шляхами соборності України 
від Козаччини до Помаранчевої революції» 
тощо. В. Смаровоз став першим скульпто-
ром, якій за часів існування Він ниць кої об-
ласної організації Національної спілки ху-
дожників України отримав звання заслу-
женого художника України. На мармуро-
вій меморіальній дошці зображений баре-
льєф митця та напис: «У цьому будинку жив 
та працював Заслужений художник України, 
скульптор Смаровоз Володимир Іванович 
4.04.1939 – 3.09.2008» [80].

О.А. Коляструк

Садиба, нині адміністративна будівля 
(1911 р., архіт.). Вул. О. Пушкіна, 11.

Збудована 1911 р. в  історичному цент-
ральному ареалі (Середмістя) за проектом 
міського архітектора Г. Артинова на вулиці 
з крутим схилом на південь. Будинок розта-
шований з відступом від лінії забудови вули-
ці на спланованій терасі, за рахунок підпір-
ної стіни, яка набуває з боку вулиці до 1,5 м 
висоти. На підпірній стіні встановлена мета-
лева огорожа. Па м’ят ка являє форми у сти-
лі раціонального модерну, що характеризу-
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ється використанням декоративних якос-
тей цегляного мурування. Будівля двопо-
верхова, прямокутна в  плані, коридорного 
типу; з двостороннім розташуванням примі-
щень. Розмір в плані — 18×15,5 м. Головний 
фасад прямокутний, горизонтальної компо-
зиції, композиційно асиметричний. Тут за-
стосовані декоративні елементи, характер-
ні для стилістики модерну. Особняк спочат-
ку збудовано з  симетричним вирішенням 
головного фасаду. Під час будівництва ви-
никла прибудова об’є му для влаштування 
другої сходової клітини. Чітко проглядаєть-
ся первісне симетричне вирішення голов-
ного фасаду з двома ризалітами, що почина-
ються з  другого поверху, та головним вхо-
дом по центру, над яким замість козирка на 
другому поверсі влаштовано балкон. Цікаве 
завершення бокових ризалітів у вигляді ат-
тика з  фігурним завершенням, що нагадує 
за формою «тризуб», дуже розповсюдже-
ний елемент, в  різній інтерпретації зустрі-
чається в  творчості архітектора Г. Артино-
ва. Головний фасад виконано з облицюван-
ням силікатною цеглою двох кольорів. Клад-
ка стін першого поверху виконана з декора-
тивним рустуванням, горизонтальне чле-
нування фасаду підкреслено отворами ві-
кон, вертикальне — пілястрами. Вікна пря-
мокутні, вертикальних пропорцій, із сла-
бим лучковим завершенням та пласким об-
рамленням. Центральна вісь підсилена бал-
коном по другому поверху. Металеві ажур-
ні перила балкону та декоративні метале-
ві парапети, які чудово збереглися, прикра-
шають головний фасад. Отвори вікон на бо-
кових ризалітах вузькі, спарені, характерні 
для модерну того часу. Карниз другого по-
верху малого вильоту підкреслено суха-
риками і символічними кронштейнами. Ха-
рактер прибудови виконано, аналогічно 
основ ному об’є му будівлі, в стилі раціональ-
ного модерну. Сходова клітина прибудови 
з боку головного фасаду підкреслено круп-
ним циркульним вікном. Поверхи відділяє 
міжповерхова тяга. Характер усього декору 
загалом площинний, виконаний за допомо-
гою цегляної кладки. Дах двоскатний, з  го-
рищем. Рік будівництва особняка та автор-
ство підтверджує монограма на металево-
му парапеті головного фасаду. Починаючи 
з  1920-х рр., будівля використовувалася за 
різним призначенням. До вій ни в  будинку 
була дитяча бібліотека, в  повоєнні роки  — 

жіноча консультація пологового будинку 
№ 1. Нині перебуває в комунальній власнос-
ті, у  нього розташований iHUB  — Він ниць-
кий центр підтримки інновацій та підприєм-
ництва [81].

Л.М. Денисова

Садиба капітана Четкова, нині адмі-
ніст ративна будівля (1909–10 рр., архіт.). Вул. 
О. Пушкіна, 38.

Садиба і  дворові господарські служби, 
побудовані протягом 1909–10 рр. у  стилі 
модерн, розташовані на ділянці зі значним 
ухилом рельєфу вздовж вулиці. Автор про-
екту  — відомий київський архітектор Лис-
товничий Василь Павлович (1876–1919 рр.). 
Споруда належала штабс-ка пі та ну у відстав-
ці, викладачеві гімнастики у  Він ниць ко му 
реальному училищі, Четкову Олександру 
Матвійовичу, який був офіційним домовлас-
ником ще кількох будинків у Він ни ці на по-
чатку 20 ст. У  радянський час тут містився 
міський пологовий будинок № 1. Триповер-
хова, з підвалом, цегляна, оштукатурена са-
диба має компактну, наближену до прямо-
кутника форму плану. Ускладнене асиме-
тричне внутрішнє планування з  централь-
ним, перпендикулярним головному фаса-
ду коридором, відповідає вільній об’єм но-
прос то ро вій композиції різноповерхово-
го будинку. Має тричастинне ділення пла-
ну виявлене на фасаді обсягами бічних баш-
неподібних ризалітів і зниженим двоповер-
ховим компартиментом між ними. Черво-
на лінія забудови вулиці відзначена ступін-
частою підпірною стінкою з ажурними ґра-
тами огорожі, верхній уступ стінки утворює 
терасу перед центральним входом. У деко-
рі головного фасаду (портал, наличники) 
застосовані рельєфи із зображенням вели-
ких квітів. Усі фасади розрахованій на круго-
вий огляд будівлі архітектурно оформлені: 
на нижньому торцевому фасаді розташова-
ні звернені в сад лоджії і балкони. В ін те р’є рі 
частково збереглася ліпнина стель, викона-
на в стильових формах модерну. Будинок є 
однією з найкращих в місті модернових са-
диб «віденської сецесії» початку 20 ст. У за-
будові вулиці він грає роль містобудівно-
го акценту, підкреслюючи характерність її 
архітектурного середовища. Нині в  будівлі 
міститься департамент архітектури та міс-
тобудування Він ниць кої міської ради [82].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен
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ÑÅËßÍÑÜÊÈÉ ïðîâóëîê

Цією назвою вулиці та провулку від-
значено особливість Він нич чи ни як одного 
з потужних сільськогосподарських регіо-
нів України, віддано шану землякам-хлі бо-
ро бам. 

Житловий будинок (поч. 20 ст., архіт.). 
Пров. Селянський, 7.

Будинок розташований в  ареалі Се-
редмістя. Цегляний, під будівлею є підвал. 
У  1960-х рр. до нього здійснено прибудо-
ву п’я ти по вер хо во го житлового будинку та 
виконано надбудову третього поверху. Сам 
провулок, де безпосередньо стоїть цей бу-
динок, ще в кінці 19 ст. був забудований тіль-
ки маленькими де ре в’я но-валь ко ва ни ми 
домами з вдалим пристосуванням до склад-
ного рельєфу місцевості. В  19 ст. провулок 
згадується під назвою Рабинський, на по-
чатку 20 ст. отримує назву «Воєводи Кисе-
ля», в 1921-му — «Гражданский», в повоєнні 
часи стає Селянським. Новий будинок сво-
їм ар хі тек тур но-об’єм ним вирішенням різко 
відрізнявся серед малоповерхової забудо-
ви кварталу, де найбільшою спорудою була 
синагога. Двоповерховий, Г-по діб ний в пла-
ні будинок побудований в 10-х рр. 20 ст. на 
крутому рельєфі як прибутковий, з  черво-
ної цегли, при виконанні декоративних еле-
ментів на фасадах із вдалим застосуванням 
силікатної цегли, має підвал, який за раху-
нок складного рельєфу з  північного боку 
переходить на повний поверх. Плануван-
ня приміщень  — секційне, поверхове. Має 
дві сходові клітини, одна з них з головного 
фасаду — парадна та з дворового — госпо-
дарська для прислуги. Сходові клітини від-
різняються в  конструктивному плані. Якщо 
головна виконана вже з  застосуванням су-
часного матеріалу — залізобетонні сходи та 
металева ажурна декоративна огорожа, то 
господарська — це де ре в’я ні круті сходи та 
де ре в’я ні перила. Фасади виконані з засто-
суванням червоної та білої силікатної це-
гли, розрізняється головний від дворового 
більш детальною проробкою декоративних 
елементів. Загальне архітектурне рішення 
головного фасаду симетричне, що підкрес-
лює розташована на вісі виступаюча у  ви-
гляді ризаліту сходова клітина з завершен-
ням у  вигляді спрощеного аттику. При ви-

конанні надбудови третього поверху автен-
тичні завершення та симетрично розташо-
вані по другому поверху те ра си-бал ко ни на 
цегляних стовпах були розібрані та віднов-
лені на третьому поверху. Є прикладом так 
званого раціонального модерну, при якому 
використовано декоративні якості цегляної 
кладки [83].

Л.М. Денисова

ÑÎÁÎÐÍÀ âóëèöÿ

Соборна — традиційна назва цент-
ральних вулиць у містах України. Зазвичай 
так іменувалися вулиці, де розташовува-
лися головні міські храми.

Пам’ятник І.В. Бевзу, Герою Радян-
ського Союзу (1979 р., іст., мист.). Вул. Со-
борна, 6.

Встановлений 1979 р. на розі вулиць Со-
борної та Визволення. Автор  — скульптор 
П. Левицький, співавтор Ю. Ілящук, архітек-
тор Є. Устинов. Па м’ят ник являє собою бюст 
героя, встановлений на чотиригранній 
гранітній колоні. Загальна висота  — 5,0 м, 
погруддя  — 1,3 м. Розмір: постаменту  — 
3,7×0,9×0,7 м, стилобату  — 0,2×4,5×3,0 м. 
Погруддя виконано з бронзи. Це меморіаль-
ний портрет у ре а ліс тич но-ге ро їч ній стиліс-
тиці, що досягнуто завдяки зображенню во-
льового обличчя з  нескореним, спрямова-
ним у  далечінь поглядом, тісно стиснути-
ми вустами й  піднятим підборіддям, підси-
люється декоративним елементом у вигля-
ді підхопленої вітром накидки. Ефект геро-
їзації підсилений високим постаментом, а 
також сегментом двоярусних сходів, що під-
водять до па м’ят ни ка з центральної вулиці. 
У нижній частині гранітного чотиригранно-
го постаменту на фасадній стороні закріпле-
на таблиця з  написом (рос.): «Герой Совет-
ского Союза Бевз Иван Васильевич. Руково-
дитель Винницкого подполья. 1903–1943». 
(Додаткова інформація про героя — у статті 
«Будинок штаб-квар ти ри міської підпільної 
організації під керівниц твом І. Бевза. Вул. 
І. Бевза, 15») [84].

О.А. Коляструк

Монастир капуцинів-францисканців, 
нині римо-католицький храм Діви Марії Ан-
гельської (1745–67, 1990–95 рр., архіт., іст.). 
Вул. Соборна, 12, 14.
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Монастир капуцинів-францисканців роз-
ташований на території історичного ареалу 
середмістя в  центральній частині міста, на 
піднесеному плато правого берега р. Пів-
ден ний Буг, безпосередньо на головній ву-
лиці міста — Соборній. Ця вулиця — давній 
історичний шлях; у  другій половині 18 ст., 
після завершення будівництва кляштору ка-
пуцинів, вулиця на короткий термін отри-
мує назву «Дорога капуцинів». Фундатором 
монастиря капуцинів був вінницький старо-
ста В. Калиновський. У 1744 р. відбулася уро-
чиста меса при закладанні кляштору орде-
на капуцинів святого Франциска. Будуван-
ня кляштору тривало майже 15 років. За 
описом Він ни ці 1767 р., новозбудований ка-
пуцинський монастир розмістився у  меж-
ах міста під захистом не лише власних му-
рів, але й міського валу та рову, що існував 
на сучасній вул. М. Оводова. Згідно з  опи-
сом, складеним наприкінці 1920-х рр., те-
риторія кляштору з комплексом споруд ви-
глядала так (автентичний текст): «Тепер те-
рен кляштору займає площу між вул. Слин-
ською та Громадянською шириною 110 м, 
а по вул. Слинська  — 170 м. На вул. Грома-
дянську виходить відступ 25 м  — так звані 
«цвинтарки»  — невеличкий майданчик пе-
ред чолом костьола, на внутрішній поверх-
ні стін цвинтарків намальовані цікаві фрес-
ки — 14 усіх, розміру 1,5×1,5 м, що мають за 
сюжети «Страсті Христа». Не маючи видат-
ної художньої цінності, фрески цікаві як ма-
люнки доби будування кляштору  — вони 
привертають до себе увагу примітивніс-
тю й безпосередністю. Увесь терен кляшто-
ру оточений великою стіною заввишки від 
3,5 до 5,0 м. Стіну складено з  великої ста-
рої цегли на дуже жирному вапняному роз-
чині з  товстими швами». Статут ордену ка-
пуцинів забороняв зайві оздоби в  костьо-
лі; ось чому одночасно з  розвинутим жва-
вим бароко домініканського кляштору ви-
никла ця проста, бідно оздоблена, але й мо-
гутня та виразна своєю формою капуцин-
ська фортеця. Ліворуч до костьолу прилу-
чається двоповерхова будівля такої ж суво-
рої та простої архітектури. Коридорна сис-
тема з’єд нує маленькі, тісні келії з товстими 
стінами та маленькими вікнами. Невеликий 
внутрішній двір між кляштором і  костьо-
лом з  кількома деревами подібний до гли-
бокого колодязя. Цікава в  цій фортеці сис-
тема склепів (підземні ходи) під двома бу-

динками. Склепи призначалися для захис-
ту під час ворожих нападів, зберігання про-
дуктів, а під костьолом — для ховання мер-
ців. У літопису капуцинського кляштору від 
1786 р. записано, що староста Чосновський 
за свій рахунок зробив будову сутеренно-
го каналу від кляштору до р. Бог (стародав-
ня назва р. Південний Буг). Сутерени та під-
земні ходи — не від’єм на особливість будів-
ництва всіх кляшторів та фортець тієї доби. 
Канал, що про нього згадується, був для від-
воду нечистот та існував до кінця 19 ст. Під-
земними ходами були зв’я за ні всі три кля-
штори. Більшість підземних ходів являє со-
бою тунелі без обробки цеглою та камін-
ням, викопані в нижніх шарах твердої та су-
хої лесової глини на глибині 4 м та нижче. За 
роки радянської влади великий архітектур-
ний комплекс перетворено на дві спотво-
рені споруди: кляштор вже в 1930-х рр. став 
служити за аероклуб товариства сприяння 
обороні «ОСОАВИАХИМ» та житловий буди-
нок, а костьол протримався до 1960-х рр., 
коли був перетворений під лекторій това-
риства «Знання», при цьому перебудовою 
проігнорували культурну цінність даної па-
м’ят ки. У  лютому 1990 р. будівлю католиць-
кого костьолу передано релігійній грома-
ді. 7 липня 1990 р. освячення костьолу здій-
снив єпископ Є. Домбровський. Більш як че-
рез сто років бра ти-ка пу ци ни повернулися 
до свого монастиря. Сьогодні Римсь ко-Ка-
то лиць ка Парафія Пресвятої Діви Марії Ан-
гельської у  Він ни ці має цілком відрестав-
рований храм. Костьолу повернуто первіс-
ний стиль стриманого або «капуцинського» 
бароко, в якому він був збудований у 18 ст. 
Монастир капуцинів, до складу якого вхо-
дять будова костьолу та двоповерховий 
братський корпус, становить нерозривний 
комплекс із вишуканими, сумірними людині 
об’є ма ми. Костьол тринавний, розплануван-
ня центричне — центральна нава та дві бо-
кові, фланкуючі, вужчі за центральну. Голов-
ний фасад костьолу у  формі тринавної ба-
зиліки має симетричну композицію з підне-
сеною центральною частиною, яка збагаче-
на барочним порталом центрального входу 
до костьолу та великим вікном з  вітражем 
над ним, і завершення у вигляді трикутного 
фронтону з малим круглим віконцем в ниж-
ній частині тимпану. Внутрішнє планування 
та перекрій відображає типові риси костьо-
лу капуцинів 18 ст. Середня нава, прос тір 
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якої здіймається на 20 м, завершується ве-
личезним склепінням та освітлюється верх-
німи вікнами. Бокові нави, нижчі за цен-
тральну, розташовані за колонами без ві-
кон. Такий ефект освітлення ін те р’є ру кос-
тьолу (об’є му базиліки) є характерною озна-
кою католицької архітектури епохи класич-
ного зодчества. Двоповерхова споруда ке-
лій збудована з розмірними рядами невели-
ких, наближених до квадрату, вікон, що під-
креслені горизонтальною лінією бароково-
го карнизу. На тлі суворої та простої архітек-
тури фасадів привертає увагу монументаль-
не рішення вхідного ганку з західного фаса-
ду із півциркульним прорізом до келій. Під-
креслено сувора архітектура будівлі монас-
тирських келій визначена статутом ордена. 
У плані споруда келій П-по діб на, приєднана 
до костьолу, за рахунок чого між будівлями 
костьолу та кляштором утворений внутріш-
ній дворик. Коридорна система з’єд нує ма-
ленькі тісні келії. Келії мали особливе опа-
лювання, до них було підведена гаряче по-
вітря системою каналів в стінах від великої 
груби кухні монастиря. Келії спільно з будів-
лею костьолу утворюють цілісний монумен-
тальний архітектурний об’єм, що являє ці-
каву сакральну монументальну будівлю  — 
важливий акцент у забудові. Під костьолом 
є великий підвал, який під час використан-
ня будівлі під лекторій був переобладнаний 
під бомбосховище, від нього існує підзем-
ний хід під вулицею з виходом до підвалу бу-
дівлі, розташованої на протилежній сторо-
ні вулиці. Фасадній частині костьолу пере-
дує висока паперть зі сходами. За рахунок 
перепаду рельєфу під вхідним розвинутим 
майданчиком влаштовано магазин монас-
тиря. Праворуч входу в костьол була відбу-
дована дзвіниця на підпірній стіні та огоро-
жа висотою 3,5 м, за рахунок чого створено 
невеличкий затишний дворик із зеленими 
насадженнями та квітами. На головному фа-
саді, який має виразну монументальну фор-
му чола, встановлені в  2000 р. скульптури 
з пісковику. Над лівим пілоном — скульпту-
ра Святого Франциска (скульптор Я. Кулен-
ко), над правим — скульптура Святої Клари 
з  квіткою (скульптор Ю. Козерацький). Над 
головним входом в ніші встановлена скуль-
птура Богоматері з  немовлям (скульп тор 
В. Смаровоз). У  порталі реконструйованої 
дзвіниці влаштовано ні шу-кон ху, де у жовт-
ні 2010 р. було встановлено па м’ят ник Папі 

Римському Іоанну Павлу ІІ. Па м’ят ник виго-
товлено в  Польщі, є дарунком польських 
мотоциклістів. Напис на меморіальній дош-
ці українською та польською мовами: «Ка-
роль Войтила — святійший отець Йоан Пав-
ло ІІ (1920–2005). Філософ, поет, педагог, 
друг молоді, перший сло в’ян сь кий Папа, 
видатний син польської землі, посередник 
миру й діалогу, великий паломник» [85].

Л.М. Денисова

Архітектурно-історичний комплекс 
«Мури» (17–18 ст., архіт., іст.). Загальна ха-
рактеристика. Вул. Соборна 17, 19, 21, 23, Мо-
настирська 4, 6.

Комплекс охоплює Державний архів Він-
ниць кої області, Спа со-Пре об ра жен сь кий ка-
федральний собор з  прилеглою господар-
ською зоною, Він ниць кий обласний крає-
знавчий музей, Він ниць кий обласний ху-
дожній музей та Він ниць кий технічний лі-
цей. Початок капітальної розбудови костелу 
та монастирського комплексу от ців-єзу ї тів 
у  1630-х рр. ознаменував остаточну фікса-
цію так званого «Нового міста» на право-
му березі Південного Бугу (дві попередні 
міські агломерації  — «місто Коріатовичів» 
та «місто Острозьких»  — існували на ліво-
му березі та постійно спустошувалися тата-
рами). Тоді ще не розплановане, хаотичне 
Нове місто на освоєних схилах річки отри-
мує точку, до котрої після процесів інтегру-
вання культового та водночас оборонного 
пункту у міський простір потягнулися ком-
позиційні вісі планування вулиць. Засадна 
розпланувальна характеристика монастир-
ського комплексу та костелу єзуїтів  — до-
сить поширена схема тринавного, шестис-
товпного храму, вписаного у  видовжений 
прямокутник. Прямокутна вівтарна части-
на фланкується дещо вужчими приміщен-
нями захристій, через які раніше забезпечу-
вався зв’я зок з навчальним закладом — ко-
легіумом. До східного фасаду примикає між 
другим та третім стовпом об’єм вежі, від якої 
залишилась лише основа. Схема ж сусідньо-
го костелу от ців-до мі ні кан ців, збудовано-
го в середині 18 ст., дещо інакша: це хресто-
подібний (трансептний) чотирьохстовпний 
храм з  концентрованими у  тильній части-
ні каре келій, організованих навколо внут-
рішнього дворика  — клуатру. Келії розта-
шовані П-по діб ним чином навколо вівтар-
ної частини храму, виходячи на головний 
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фасад двома боковими флігелями з  фрон-
тонами. Костели єзуїтів та домініканців об-
несені поєднаними в єдине ціле оборонни-
ми мурами з кутовими та рядовими вежами. 
Також існувала головна в’їз на брама з  го-
ловного фасаду. Разом вони в  плані близь-
кі до квадрату. Якщо майданчики для об’є-
мів костелів штучно вирівняні, то стіни під-
давались ухилам рельєфу, хоча мали влас-
ну чітко розмірену планувальну структуру. 
Таким чином, території обох монастирів на 
час апогею свого розвитку (середина 18 ст.) 
створили відмежовану оборонними спору-
дами, структурно локалізовану ансамбле-
ву одиницю. Коли наприкінці 18 ст. оборон-
на функція Мурів була нівельована, струк-
турна локалізація почала освоюватись місь-
ким плануванням. З усіх сторін стін обох мо-
настирів, по лінії колишніх фортифікацій-
них земляних укріплень пролягли вулиці 
(сучасні вул. Соборна, Мури, Монастирська, 
Шо лом-Алей хе ма) і  була проведена парце-
ляція майбутніх кварталів. Мури своїм схід-

ним фронтом вигідно зорієнтовані на ло-
кацію іс то рич но-цент раль но го Дро в’я но го 
майдану (перехрестя вул. Соборної та Кня-
зів Коріатовичів), північним фасадом  — на 
Ринкову площу (район вул. Визволення та 
Митрополита Петра Могили). Ансамбль чіт-
ко сприймається з лівобережжя Південного 
Бугу, символізуючи міць Католицької Церк-
ви на прикордонних теренах Речі Посполи-
тої та водночас демонструючи відкритість 
для тоді ще неосвоєних східних просторів 
України. Єзуїти вигідно використали рельєф 
з метою створення перепони для загарбни-
ків з того ж таки східного боку. Мури підно-
силися більш як на 15 м над рівнем Надбуж-
жя, по периметру були облаштовані цвин-
тарні ділянки. За кілька десятків метрів роз-
ташовувався квартал, який формував нині 
неіснуючі Дро в’я ний та Сінний майдани. 
Водночас Мури достатньо глибоко схова-
ні відносно в’їз ної брами в місто через місь-
кий вал та рів із західного боку (район вул. 
М. Оводова). Задля створення гармонійного 

Мури. Літографія. 1880-ті рр.
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середовища сформовані замкнені перс-
пективи з  Ринкового та Дро в’я но го майда-
нів, кот рі для підсилення ефекту величнос-
ті комплексу та наближення його до гляда-
ча також склалися у формі «обернених пер-
спектив». Такі співвідношення характер-
ні для більш старшого монастиря єзуїтів, 
оскільки забудовувався він на 100 з  лиш-
ком років раніше від домініканського осід-
ку. Безумовно, що існуючий нині комплекс 
споруд монастиря домініканців вписували 
з урахуванням структури фасадів єзуїтсько-
го костелу на вже тоді сформований кар-
кас Нового міста. Тому розгортки точок зо-
рового сприйняття вказують на те, що вони 
в рази звужуються, на відміну від точок мо-
настиря Товариства Ісуса. Структурно лока-
лізований стінами та земляними оборонни-
ми спорудами, ансамбль Мурів сприймав-
ся з перспективних точок лише другим яру-
сом, тому він більш декоративно оформ-
лений, аніж перший. Розташування об’є мів 
у  плані симетричне відносно вісі балансу 
мас та пропорційне відносно поздовжньої 
вісі, котра формує фасадну частину об’є му. 
У  асиметричній структурі плану присутній 
елемент співпідлеглості об’є му монасти-
ря домініканців до єзуїтського комплексу. 
Вони залежні одне від одного як пропорцій-
но, так і математично. Ієрархічні, домінуючі 
в  міському просторі вежа та фронтон кос-
телу Товариства Ісуса Єзуїтів (нині повніс-
тю втрачені) мали безпосередню гармонію 
з  вежами монастиря домініканців (віднов-
лені в 1990-х рр. під час реставраційних ро-
біт). Стіни також відігравали важливу роль 
у становленні гармонійного силуету ансамб-
лю. Багаторазова реконструкція, перебудо-
ва, руйнації та доповнення стін, наріжних та 
рядових веж, доповнення їх контрфорсами 
та прорубуванням воріт спричинили наша-
рування різних будівельних періодів ста-
новлення ансамблю. На сьогодні розкриття 
цих шарів лише починається і в майбутньо-
му дасть значну кількість цінної інформації 
про ранній період фундації монастирського 
ансамблю [86].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Єзуїтський монастир, нині корпус 
Державного архіву Він ниць кої області (1610–
40-і рр., архіт., іст.). Вул. Соборна, 17.

Є архітектурною па м’ят кою національ-
ного значення (1963 р.). Монастир був за-

снований як місія близько 1610 р. Комплекс 
розташований у центральному історичному 
ареалі на головній вулиці міста, поруч із піз-
нішим домініканським монастирем (від 
1624 р.). У  17 ст. Нове місто, що оточене 
з  трьох боків р. Бог (давня назва р. Півден-
ний Буг), займало лише невелику східну час-
тину закруту ріки напроти замку, де на висо-
чині, на голому схилі, при дорозі, яка отри-
мує назву Велика вулиця, будуються єзуїт-
ська місія (згодом колегіум), що захищаєть-
ся по периметру мурованими фортифіка-
ційними спорудами. Він ниць кі «Мури» є 
найдавнішою з уцілілих історичних та архі-
тектурних па м’я ток міста. У наш час цією на-
звою позначають комплекс споруд єзуїт-
ського та домініканського монастирів, які 
розташовані поряд на ділянці прямокутної 
форми, обмеженій сучасними вул. Соборна, 
Мури, Монастирська, Шо лом-Алей хе ма, 
з усіма розташованими будівлями та залиш-
ками мурованих стін із баштою, що залиши-
лися на перехресті вул. Монастирська та 
Мури. Але назва «Мури» вперше і на довгий 
час була по в’я за на з могутніми мурованими 
стінами саме навколо монастиря єзуїтів. 
Дата заснування «Мурів» припадає на поча-
ток 17 ст., коли вже Він ни ця стає адміністра-
тивним і  економічним центром Брацлав-
ського воєводства з  населенням близько 
чотирьох тисяч чоловік, осередком реме-
сел та торгівлі. Вихідний архітектурний за-
дум вінницької оселі єзуїтів добре переда-
ють проектні плани (1632 р.) з  паризької 
збірки. В  плані територія видовженою тра-
пецією підходила до крутосхилів правого 
берега Південного Бугу. З заходу ця ділянка 
була обмежена вулицею, напрямок якої і ви-
значив положення західних стін костелу та 
колегіуму, вірогідно це напрям на той час 
центральної торгової дороги, що відповідає 
сучасній вул. Магістратській. Досить вираз-
ним є також намагання невідомого автора 
(згідно з гіпотезою П. Ричкова, проектантом 
міг виступити зодчий місій Товариства Ісуса 
на теренах України, архітектор Джакомо 
Бріано) забезпечити захист колегіуму фор-
тифікаційними засобами, особливо з півдня 
та сходу. Співставлення проектних рішень 
з  архітектурним ансамблем, що фактично 
склався на кінець 18 ст., свідчить, що зе-
мельний обшир монастиря помітно зміс-
тився у західному напрямку на крутий схил, 
а його розпланувальна композиція у  зов-
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нішніх кордонах наблизилася до прямокут-
ника. Після приєднання до єзуїтського 
комплексу з західного боку домініканського 
монастиря, утворюється цілісний оборон-
ний ансамбль. Ініціатором появи єзуїтів 
у  Він ни ці став генерал Подільський та ста-
роста Брацлавський Ва лен сія-Олек сан дер 
Калиновський, який запросив з  Ка м’ян ця-
По діль сь ко го бра тів-єзу ї тів для влаштуван-
ня кляштора у Він ни ці, при умові збудувати 
при ньому і приміщення для школи. Для цих 
цілей єзуїтам він дарує величезні кошти та 
землю на правому березі р. Бог в межах Но-
вого міста. Єзуїти засновують місію 1610 р., 
активне будівництво споруд тривало при-
близно від 1619 р. У складі комплексу спору-
дили костьол, келії, конвікт (гуртожиток) та 
приміщення для школи. Як могутня фортеця 
«Мури» відігравали значну роль в другій по-
ловині 17 ст. та першій половині 18 ст., коли 
татари та особливо козаки нападають та 
грабують польські монастирі. Після трива-
лого небуття, вінницька оселя єзуїтів від-
новлює діяльність на початку 18 ст. як прос-
та місія, лише у вересні 1736 р. вона повер-
нула собі колишній статус, але не колегіуму, 
а лише резиденції з  підпорядкуванням ко-
легіуму в  Острозі. Знадобилося багато зу-
силь для відновлення храму, який знову 
освятили 1740 р. У 1750 р. під час гайдамаць-
кого повстання монастир єзуїтів гайдамаки 
дуже поруйнували та пограбували колегіум. 
1773 р. єзуїтський орден був скасований 
буллою Папи Климента. У 1774 р. польський 
уряд конфісковує все майно єзуїтів, в  тому 
числі і  Він ниць кі Мури з  їхніми фундуками 
(маєтками). 1776 р. Мури передано до єдука-
ційнної комісії (управління освіти), що орга-
нізувала в  Мурах підокружну школу, а 
1785 р. школу було перетворено на окруж-
ну. 1778 р. згорів великий костьол в Мурах; 
з цього часу починається поступове руйну-
вання величезних будинків монастиря. 
В 1814 р. в Мурах було відкрито губернську 
польську гімназію з 6-ма класами та двома 
підготовчими, директором був призначе-
ний канонік Мацейовський з ордена піарів. 
Будинки Мурів тоді були дуже запущені, 
і  тому для гімназії було зроблено ремонт: 
оновлено дах, влаштовано бібліотечну залу, 
очищено територію двору від бруду та гною, 
посаджено садок, влаштовано колодязі. 
Приміщення монастиря були настільки ве-
ликі, що в них на той час вмістилося 14 кла-

сів та 30 кімнат для службовців, крім того, 
тут містилася тюрма та казначейство. У 
1832 р. в Мурах відкрито російську гімназію, 
яку згодом було переведено до Білої Церк-
ви. Під час існування цієї гімназії будівлі мо-
настиря не ремонтувалися. 1855 р., під час 
Севастопольської компанії місто відремон-
тувало будівлі, в яких було розташовано вій-
ськовий шпиталь. У  1870-і рр. управління 
поліції мусило подати клопотання губерн-
ській владі про необхідність знесення пів-
денної частини будівлі монастиря, від го-
ловного корпусу до сучасної вул. Монастир-
ської, так як ця частина будинку почала за-
грожувати обвалом. Стародавні двоаршин-
ні стіни двоповерхової споруди, де були 
розташовані келії ченців та інші приміщен-
ня, з  великими труднощами були знищені. 
З  1880-х по 1892 рр. територію монастиря 
займали військові частини. В 1891 р. обвали-
лася стіна мурів з  боку головного фасаду 
костьолу. Щоб припинити подальше руйну-
вання будівель Мурів, у  1901 р. незначну 
частину приміщень було відремонтовано 
і передано пожежній команді міста. Понов-
лення споруд монастиря почалося тільки 
1907 р., коли було вирішено розмістити в 
приміщеннях монастиря чоловічу гімназію. 
Спроби польської громади повернути кос-
телу його призначення зазнали невдачі, на-
томість російська адміністрація заходилася 
розробляти плани перебудови його на пра-
вославний собор. 1908 р. міський архітек-
тор Г. Артинов розробив навіть в  дусі нео-
класицизму відповідний проект, але до його 
повної реалізації справа так і  не дійшла. 
У 1910 р. під час пристосування приміщень 
монастиря під гімназію, було відкопано 
нижній поверх під костьолом з боку голов-
ного фасаду, де колись знаходилася крипта. 
На верхньому поверсі, в приміщені костьо-
лу, було влаштовано православну Казан-
ську церкву. В  той же час було влаштовані 
металеві сходи та ґанок для входу до церк-
ви. Коли розчистили від землі приміщення, 
відкрилися підземні ходи з  боку централь-
ної вулиці. Цей хід розібрали, у влаштовано-
му цокольному поверсі було в прорізях хо-
дів вставлені вікна і в приміщенні влаштува-
ли гімнастичний зал, коридори та роздя-
гальні. 1911 р. в  монастирі було розміщено 
другу жіночу гімназію, для якої на фунда-
менті розібраного південного крила монас-
тиря (з боку сучасної вул. Монастирської) 
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було зведено триповерховий будинок по 
проекту архітектора Г. Артинова. У  квіт ні-
лис то па ді 1917 р. у сутерені костелу, де були 
приміщення гімназії, містилася перша Він-
ниць ка рада робітничих депутатів. 1919 р. 
у  головному корпусі монастиря засновано 
історичний музей, бібліотеку, яку реоргані-
зовано в  Він ниць ку філію бібліотеки ВУАН, 
що займала 12 кімнат на верхньому поверсі 
під книгозбірню з понад 100 тис. книжок. У 
нижньому поверсі будинку містився окруж-
ний архів. Під час нацистської окупації 
в  приміщенні костьолу поновила свою ді-
яльність Свя то-Ка зан сь ка церква. Після вій-
ни радянська влада знову передала примі-
щення монастиря у  користування архівно-
му управлінню. Стан будівлі костелу був 
жахливим, тому приміщення довгий час за-
лишалися порожніми. З  1950 по 1973 рр. 
приміщення сутерену (в цокольному повер-
сі) знову виконувала функції навчального 
закладу, правда цього разу вони використо-
вувалися спортивним товариством «Дина-
мо». Споруди монастиря муровані з малови-
паленої цегли великих розмірів. Нижня час-
тина стін та фундаменти муровані з граніту 
та цегли. Костьол мурований, прямокутний 
в  плані з  баш тою-кап ли цею на південному 
фасаді, тринавний, восьмистопний з  підва-
лом, в якому колись містилася крипта. Кос-
тел перекрито склепіннями. Середня части-
на головного фасаду вирішена у формі ри-
заліту, який оздоблений чотирма пілястра-
ми, капітелі і  бази яких мають доричний 
профіль. Пілястри підтримують карниз з ви-
соким фризом. Фронтон оздоблений аркою 
з простим за профілем архівольтом. Вхід та 
вікна оздоблені простими наличниками. 
Понад входом розміщена напівциркульна 
арка, франкована пілястрами. З  обох боків 
арки розміщені ніші: в  першому ярусі  — 
з напівциркульними завершенням, в друго-
му  — прямокутні. Перед входом двобічні 
чавунні сходи з металевим ба р’є ром. Ліва та 
права частини цього фасаду прикрашені пі-
лястрами. На першому поверсі розміщені 
великі глухі арки, на другому — прямокутні 
вікна з напівциркульним завершенням. Фа-
сад пошкоджений під час реконструкції 
в 1907 р. Стіни зі східного боку підтримують 
три контрфорси. Сучасна архітектурна сти-
лістика єзуїтського костелу увібрала сліди 
неодноразових перебудов та ремонтів. 
Якщо головний фасад костелу має класи-

цистичний відтінок, що є результатом ре-
конструкції 19 — поч. 20 ст., то нижня части-
на колишньої вежі має виразні барокові де-
талі. Ще більш експресивний бароковий ха-
рактер демонструє західний фасад колегіу-
му з активним абрисом лучкового фронто-
ну. У 1954 р. замінено дах і покрівлю. У 1955 р. 
проведено центральне водяне опалення, а 
у 1956 р. замінено підлогу. У 1973 р. його від-
ремонтували та пристосували під архіво-
сховище. Нині корпус Державного архіву 
Він ниць кої області. Враховуючи, що в 17 ст., 
на час будівництва єзуїтського монастиря, 
був поширений при будівництві культових 
спорудах стиль бароко, можна припустити, 
що будівлі вінницького монастиря також 
мали аналогічні барокові риси. Незважаючи 
на деякі втрати первісного виду, па м’ят ка 
становить цікавий зразок культової архітек-
тури, яка увібрала стилістичні напрямки 17–
18 ст [87].

Л.М. Денисова

Келії «Мурів», нині тут розташовані об-
ласні краєзнавчий та художній музеї (17–
18 ст., архіт., іст.). Вул. Соборна, 19, 21, Монас-
тирська, 6.

Келії розташовані на території так зва-
них «Мурів», найстарішого кварталу міста. 
Вони примикають до оборонних стін на ді-
лянці, що розділяє територію двох кляшто-
рів: єзуїтського і  домініканського. Спору-
да цегляна, двоповерхова, Г-по діб на в  пла-
ні, складається з  двох об’є мів різного часу 
будівництва. Північне крило келій зазначе-
но на планах 1793 р., примикає торцем до 
оборонних мурів та включає в  себе наріж-
ну оборонну вежу по вул. Монастирській. 
Південне крило збудовано на початку 19 ст. 
вздовж лінії оборонних мурів по вул. Мо-
настирській. Планувальна структура північ-
ного крила частково збережена в місці при-
микання до оборонної вежі. Південне кри-
ло збережено майже без змін. Під час бу-
дівництва впродовж 1911–12 рр. сусіднього 
будинку гімназії їх було з’єд нан о галереєю. 
Після закриття єзуїтського ордену у  келіях 
містилися помешкання викладачів Поділь-
ської гімназії, згодом госпіталь, солдатські 
казарми, в’яз ни ця, у  радянський час  — ко-
мунгосп. З  1929 р. тут перебуває обласний 
краєзнавчий музей. У  1960-ті рр. до келій-
них споруд з півночі (від вул. Соборної) до-
будовано сучасний триповерховий об’єм 
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головного корпусу музею. Для сполучення 
приміщень келій та нового корпусу північні 
стіни першого і другого поверхів келій про-
биті і з’єд на ні сходами.

Обласний краєзнавчий музей. Вул. Со-
борна, 19. Історія краєзнавчого музею роз-
почалася у  травні 1918 р. Нині музей  — ві-
домий на у ко во-ме то дич ний та па м’ят ко-
охо рон ний центр східного регіону Поді-
лля. Його фонди нараховують біля 100 тис. 
одиниць зберігання, серед яких — артефак-
ти з могильника бронзового віку, речі скіф-
ського та сарматського періодів, велике ну-
мізматичне зібрання, предмети побуту та 
етнографії, які відображають життя пред-
ставників різних народів, що мешкали на те-
риторії Він нич чи ни, матеріали про події на-
ціональної революції 1648–76 рр. на терито-
рії краю, експозиція періоду Другої світової 
вій ни, історичний поступ Він ни ці за часи не-
залежності України та безліч інших цінних 
експонатів. 

Обласний художній музей. Вул. Собор-
на, 21. Колекція художнього музею започат-
кована в  1919 р. Його зібрання нараховує 
близько 10 тис. творів образотворчого та 
де ко ра тив но-ужит ко во го мистецтва від три-
пільської культури до нашого часу. Основу 
експозиції складають полотна, які знаходи-
лись у приватних колекціях власників маєт-
ків Він нич чи ни. Унікальними є збірки кар-
тин графського роду Потоцьких, представ-
лені творами за хід но-, схід но- єв ро пей сь ко-
го та російського мистецтва 18–19 ст. Музей 
розташовано в  іс то ри ко- ар хі тек тур но му 
ком плексі 18 ст. «Мури» [88].

Т.Р. Кароєва, О.Ю. Федоришен

Пам’ятник Т.Г. Шевченку (2014 р., іст., 
мист.). Вул. Соборна, 19, площа ім.  Тараса 
Шевченка.

Поряд з обласним краєзнавчим та облас-
ним художнім музеями. Пам’ятник відкри-
то 9 березня 2014 р., до 200-річ но го ювілею 
Кобзаря. Автори — художник А. Гайдамака, 
скульптор В. Цісарик, архітектор — О. Реку-
та. Установлено з ініціативи та за кош ти гро-
мади Він нич чи ни. Вибору проекту па м’ят-
ни ка та місця його встановлення передував 
кількарічний всеукраїнський конкурс. Реа-
лізований проект було запропоновано Все-
українським благодійним фондом «Велика 
родина». Виготовлення і  зведення здійсне-
но завдяки діяльності благодійного фонду 

«Подільська громада». Являє собою скульп-
турну композицію з  трьох постатей. Цен-
тральна  — фігура Т. Шевченка, молодого 
подорожуючого художника, що присів пе-
репочити на невисокому пагорбі, біля ньо-
го — дві дитячі постаті, хлопчика і дів чинки, 
які уважно дивляться на нього. Як відомо, 
у 1846 р. Тарас Шевченко здійснив подорож 
з  Києва до Ка м’ян ця-По діль сь ко го, можли-
во, через територію сучасної Він нич чи ни. 
Па м’ят ник виконаний у  ре а ліс тич но-ме та-
фо рич ній манері, передбачає круговий і на-
ближений огляд. Скульптурна група орга-
нічно вписується у  простір площі, невисо-
кий стилобат па м’ят ни ка не відокремлює 
композицію від площі. Розміри фігур відпо-
відні антропологічним параметрам людини 
в дорослому і дитячому віці. За задумом ав-
торів, образ Кобзаря у динамічній компози-
ції всебічно відкритий до глядачів і наче за-
охочує їх до діалогу. Розташування па м’ят-
ни ка дозволяє вільно пересуватися довко-
ла нього, організовувати масові лі те ра тур-
но-мис тець кі заходи та громадські акції на 
площі з включенням па м’ят ни ка як смисло-
вого центру. У  Він ни ці па м’ят ни ки Т.Г. Шев-
ченку встановлено також біля му зич но-дра -
матич но го театру ім.  М. Садовського (вул. 
Театральна, 13, майдан Небесної Сотні) та 
шко ли-гім на зії № 30 (вул. Стрілецька, 62) яка 
носить ім’я великого Кобзаря. У школі діє лі-
тературний музей поета. Одна з вулиць міс-
та носить його ім’я [89].

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний

Костел Благовіщення монастиря до-
мініканців, нині Спа со-Пре об ра жен сь кий 
собор (1758 р., архіт., іст.). Вул. Соборна, 23.

Фундатором монастиря домініканців у 
Він ни ці був брацлавський стольник Стефан 
Черленковський  — за його розпоряджен-
ням та опікою в  1624 р. монахи переїхали 
з  поруйнованої татарами обителі в  містеч-
ку Черленків (нині с. Селище Тиврівсько-
го р-ну Він ниць кої області) до тоді воєвод-
ського м. Він ни ці. У 1630 р. настоятелем став 
о. Дамаскін. У  1647 р. своїм привілеєм ко-
роль Владислав IV підтверджує земельні 
надбання монастиря та зо бо в’я зує жителів 
міста сплачувати податок на користь обите-
лі. Вочевидь, споруди костелу та монастиря 
були де ре в’я ни ми, тому вони досить швид-
ко були двічі зруйновані: під час Хмельнич-
чини 1648–57 рр. та повстання Семена Палія 
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1702–04 рр. (ка м’я ні залишки фундаментів 
попередніх де ре в’я них костелів були ви-
явлені під час археологічних розкопок те-
риторії колишнього монастиря домінікан-
ців у  2014–15 рр.). Сучасний ка м’я ний кос-
тел та мурований монастир були спорудже-
ні у  1750-х рр. коштом брацлавського зем-
ського судді Ґрохольського Міхала Анджея 
(1705–68 рр.), храм освячений у 1758 р. Згід-
но досліджень В. Франчука, осідок братів-
до мі ні кан ців у  Він ни ці мав офіційну назву 
«Conventus Vinnicensis Provinciae Russiae 
San cti Hiacinthi Ordinis Praedicatorum sub 
ti tulo Annuntiationis Beatissimiae Virginis 
Ma riae» (з лат. «Конвент Вiнницький Русь-
кої Провінції святого Яцека Ордену Пропо-
відників під титулом Благовіщення Пресвя-
тої Діви Марії»). Проектант та архітектор 
храму — Паоло Антоніо Доменіко Фонтана 
(1696–1765 рр.), видатний архітектор італій-
ського походження. У костелі на хорах зна-
ходився десятиголосий орган з  трьома мі-
хами, підлога вкрита ка м’я ни ми плитами, на 
яких стояли два ряди 16 дубових лав, стіни 
були вкриті розписом (нині частково розпис 
зберігся лише в пономарці, праворуч від го-
ловного вівтаря). У площині фронтону та над 
порталом головного входу монастирсько-
го корпусу існували картуші з барельєфами 
«Сирокомлі»  — родинного гербу Ґрохоль-
ських, які були знищені на початку 20 ст. за 
наказом ге не рал-гу бер на то ра Київського, 
Подільського і  Волинського, графа Ігнатьє-
ва Олексія Павловича (1842–1906 рр.). Пра-
воруч від входу до храму, під землею була 
облаштована родинна крипта Ґрохольських 
(у 1855 р. їх прах був перенесений, а в крип-
ті заснована нижня, або так звана «тепла» 
Козь мо-Де м’я нів сь ка церква). Завершення 
будівництва от ця ми-до мі ні кан ця ми ново-
го костелу, приєднання до оборонної систе-
ми монастиря єзуїтів із заходу паралельно із 
завершенням реконструкції та реставрації 
Товариством Ісуса свого костелу ознамено-
вує утворення в 1760-х рр. унікального дво-
єдиного обо рон но-куль то вого ансамблю — 
досить незвичного і навіть унікального яви-
щем в  історії монастирського будівництва 
на українських теренах у 18 ст. Структура та 
оздоблення тогочасного храму відповіда-
ють епосі, адже це пізній період формуван-
ня бароко, його поява на периферійних ре-
гіональних центрах. Так зване «віленське» 
бароко зазвичай компромісно поєднувало 

місцеві національні традиції з  запозичени-
ми формами пізнього західноєвропейсько-
го бароко. Схема домініканського косте-
лу — це хрестоподібний трансептний, з ма-
лорозвиненими боковими раменами чоти-
рьохстовпний храм. Концент ровані у  тиль-
ній частині приміщення келії розташовують-
ся П-по діб ним чином навколо внутрішньо-
го дворика  — клуатру. Розташовуючись на 
осі вівтарної частини храму, вони виходять 
на головний фасад двома боковими флі-
гелями з  фронтонами, які прикрашені рус-
том та піалами. Фасад, позбавлений спро-
щеності і  важкості соборів раннього баро-
ко, отримав легкість, ажурність веж, хви-
лястість, підвищену пластичність головно-
го фасаду за рахунок збільшення ступінчас-
тості карнизів та ярусних куполів. Після лік-
відації у  1773 р. сусіднього монастиря єзуї-
тів храм стає парафіяльним для католицької 
громади Він ни ці. У лютому 1792 р. в його сті-
нах проходив сеймик Брацлавського, Він-
ниць ко го та Надбузького повітів. 19  берез-
ня 1832 р. храм вперше офіційно стає пра-
вославним, його настоятелем призначений 
протоієрей Сильвестр Адіасевич, у  берез-
ні 1833 р. собор був освячений з новою на-
звою  — Свя то-Пре об ра жен сь кий. У  верес-
ні 1847 р. до храму завітав російський ім-
ператор Микола І (1796–1855 рр.) разом із 
сином  — майбутнім царем Олександром ІІ 
(1818–81 рр.). Впродовж 1850–60-х рр. храм 
реконструйований та повторно освячений 
опісля реконструкції 27  листопада 1866 р. 
Під час Першої світової вій ни храм відвід-
ував останній російський імператор Мико-
ла ІІ (1868–1918 рр.), який інспектував при-
фронтові райони 8 травня 1916 р. Під час 
революційних подій (1917–21 рр.) храм двічі 
відвідував Голова Директорії УНР та Голов-
ний Отаман військ УНР Симон Васильович 
Петлюра (1879–1926 рр.) та очільник Поль-
ської держави Юзеф Пілсудський (1867–
1935 рр.). За часів радянської влади, у 1930 р. 
згідно постанови Він ниць ко го окрвикон-
кому храм було зачинено та перетворено 
на гумовий склад. Під час нацистської оку-
пації 1941–44 рр. собор знову став діючим, 
в  такому статусі він проіснував до лютого 
1962 р., коли Преображенську церкву знову 
зачиняють, формально об’єд ну ю чи релігій-
ну громаду з  парафією церкви Різдва Пре-
святої Богородиці на П’ят ни ча нах, яка стає 
новим міським кафедральним собором. На-
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томість у  приміщенні храму облаштовують 
Будинок фізкультури, згодом у 1980-х рр. — 
зал органної та камерної музики Він ниць кої 
обласної філармонії. У 1990–91 рр. храм по-
вернули релігійній громаді. Нині це кафед-
ральний православний собор української 
православної церкви та резиденція митро-
полита Він ниць ко го і Барського. Просторо-
ва композиція елементів комплексу колиш-
нього костелу Благовіщення от ців-до мі ні-
кан ців не од но ра зо во змінювалась. Остан-
ня реставрація 1990-х рр., здійснена під ке-
рівництвом архітектора та реставратора 
В.Ф. Отченашка, максимально відтворює та 
збалансовує образ храму в його нинішньо-
му східнохристиянському втіленні — образі 
православного Преображенського собору. 
На сьогодні у наближеному до автентично-
го вигляді збережено будівлю історичного 
костелу, келії, стіни та оборонну башту з мо-
настирським стайнями на пів ден но-за хід но-
му куті колишнього ансамблю [90].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Готель «Франція» (1897 р., архіт.). Вул. 
Соборна, 34.

Готель «Франція» (також відомий як 
«Французький», «Готель Янковського») роз-
ташований на території історичного ареа-
лу середмістя в  червоних лініях централь-
ної вулиці. Так як споруда оточена щільною 
забудовою, проїзд у  двір було влаштова-
но в лівій частині головного фасаду. Вхід на 
другий та третій поверхи готелю передба-
чено з боку головної вулиці. Будинок спору-
джений у 1897 р. за проектом міського зем-
леміра, інженера Олексія Волкова на замов-
лення власниці земельної ділянки, Євгенії 
Францівни Прунмаєр. У 1902 р. Є. Прунмаєр 
здає готель в оренду Теофілу Янковському, 
який стає власником готелю та відкриває 
на першому поверсі кондитерську. Після 
смерті в 1910 р. Є. Прунмаєр будинок пере-
ходить у власність її дітей — інженера Аль-
фреда Карловича Прунмаєра та громад-
ської активістки, підданої Авст ро-Угор сь кої 
імперії, члена правління Він ниць ко го бла-
годійного товариства Марії Карлівни Прун-
маєр. У  радянські часи приміщення мало 
різноманітні функції. У  1920-х рр. присто-
сований під житло: тоді на другому та тре-
тьому поверхах планувальне рішення при-
міщень готелю зазнали деяких змін. У  піс-
лявоєнний час в споруді знаходився онко-

логічний диспансер, на першому повер-
сі завжди містилися заклади громадського 
харчування. Триповерховий будинок з під-
валом, розташований у  лінії забудови ву-
лиці Соборної, фасад якого має фронталь-
ну композицію, симетричну відносно цен-
тральної осі. Цегляна та потинькована спо-
руда виконана в  стилі неокласики з  еле-
ментами «боз-ару». Загальне композицій-
не вирішення фасаду асиметричне, лінійне. 
Планування приміщень готелю — секційне. 
Фасад першого поверху відрізняється прос-
тотою вирішень та лаконізмом, це великі 
прямокутні віконні отвори торгових при-
міщень на фоні рустованої площини стіни. 
Фасад другого та третього поверху відріз-
няється багатим декоруванням. Гладкі сті-
ни другого і  третього поверхів розчлено-
вано по вертикалі фільончастими пілястра-
ми з ліпним рослинним декором та прикра-
шені маскаронами з вертикальними ліпни-
ми гірляндами на фільонках. Віконні отво-
ри оздоблено фігурними різного абрису 
сандриками з ліпними вставками та налич-
никами. Фасад будинку завершено фризом 
спрощеного профілю карнизом з модульо-
нами над вікнами, з парами модульонів над 
великими пілястрами. Балкони з ажурними 
металевими огородженнями, характерно-
го візерунку для модерну, вдало доповню-
ють пластику споруди. На балконних решіт-
ках другого і  третього поверху готелю дві 
великих літери «А» і «М» — ініціали Альфре-
да та Марії Прунмаєр. В  результаті рекон-
струкції 2012–15 рр. головний фасад будів-
лі, який має найбільшу цінність у  всій спо-
руді, укріплено металевим каркасом та збе-
режено. Ліпні оздоби фасаду відреставро-
вано та доповнено, але сам будинок через 
аварійний стан конструкцій був знесений, 
натомість зведений новий, з  четвертним 
мансардним поверхом та суттєвим роз-
ширенням площі приміщення за рахунок 
внут рішнього двору. У нижній частині фаса-
ду ліворуч розміщений так званий «заклад-
ний камінь» з  написом «CUM DEO» (з лат. 
«З Богом»). Ліворуч від входу в приміщення 
встановлена металева скульптура засно-
вниці садиби  — Євгенії Прунмаєр (2013 р., 
скульп тори В. Оврах, Р. Оврах, А. Оврах). 
У 2015 р. тут відкритий готель з історичною 
назвою — «Франція» [91].

Л.М. Денисова, Є.В. Совінський, 
О.Ю. Федоришен
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Житловий будинок з еркером (1890-і рр., 
архіт.). Вул. Соборна, 37, М. Кропивницько-
го, 2.

Розташований на території історично-
го ареалу Середмістя на розі вул. Соборної 
та М. Кропивницького, в  житловому квар-
талі, обмеженому вул. Соборна, М. Кропив-
ницького, Монастирська та О. Соловйова, 
на досить складному рельєфі з крутим ухи-
лом на південь. Парцеляція даного квар-
талу майже без змін існує з  кінця 19 ст. Бу-
динок є містобудівним акцентом в  забудо-
ві центральної частини міста. Його зведе-
но у 1890-х рр. з цегли, за рахунок крутого 
рельєфу, з  боку вулиці М. Кропивницького 
він має цокольний поверх. Архітектор під-
креслює кутове розташування будинку за 
допомогою еркеру, що виходить на ріг вул. 
Соборної та М. Кропивницького. Незважа-
ючи на ген план 1839 р., який виконано від-
повідно естетичним вимогам петербурзь-
кого класицизму, місто на довгий час збері-
гало ще обриси містобудівної культури піз-
нього середньовіччя  — мальовничість за 
рахунок існуючого природного ландшаф-
ту та єдність з  ним забудови. Двоповерхо-
вий житловий будинок виник на місці ста-
рого де ре в’я но валь ко ва но го, в якому з під-
вальної частини існував зв’я зок з підземни-
ми ходами 18 ст. При реконструкції цоколь-
ного поверху під кафе було розкрито рівень 
підвалу та спуск у підземні ходи. Автор про-
екту двоповерхової будівлі з цокольним по-
верхом не відомий, але є припущення, що 
ним міг бути архітектор В. Краузе, за про-
ектами якого споруджено декілька будин-
ків по центральній вулиці. Будівля належить 
до періоду розквіту будівництва у  Він ни ці 
кінця 19 ст. та початку 20 ст., коли відбував-
ся пошук нових форм та стилів в архітектурі 
у Європі. Двоповерхова будівля з підвалом, 
цегляна, отинькована, в  плані неправиль-
ний чотирикутник. Фасад першого поверху 
з вул. Соборна втратив через неодноразові 
перебудови автентичність і тому є негармо-
нійним до основного архітектурного рішен-
ня. Фасад другого поверху та бокові фасади 
залишилися без суттєвих змін. По головно-
му фасаду з боку вул. Соборній на другому 
поверсі та з боку вул. М. Кропивницького на 
першому поверсі у 1970-х рр. були розібра-
ні балкони у зв’яз ку з аварійним станом, які 
мали металеві ажурні перила, що прикра-

шали будівлю. Віконні прорізі прямокутного 
січення з  складними сандриками по голов-
ному фасаду та прямокутними профільо-
ваними по іншим. Ліпний поясок з мотивом 
гірлянди опоясує будинок під карнизом. Ер-
кер циліндричної форми підтримує рустова-
на масивна колона, що приставлена до кута 
стін. Металева ажурна огорожа балкону ер-
кера, високі вертикальні вік на та грушопо-
дібної форми дах з фальшивими невеликими 
люкарнами надають даному еркеру струн-
кість та витонченість. Після націоналізації 
у 1920-х рр. майже всі вони були пристосо-
вані під багатоквартирні комунальні житло-
ві будинки для малозабезпеченого населен-
ня міста. У  місті утворюється комунальне 
господарство, яке за браком кош тів не мало 
можливості переобладнати приміщення під 
окремі квартири, тому нові мешканці само-
тужки пристосовували надані їм приміщен-
ня для можливого проживання. Приміщен-
ня першого поверху та підвал з  боку вул. 
Соборної й надалі були зайняті під аптечний 
магазин. У  повоєнні роки другий та части-
на першого поверхів займають адміністра-
тивні приміщення. Цокольна частина будин-
ку до 1990-х рр. використовувалася під жит-
ло, але згодом мешканці були відселені. Цо-
кольний поверх з 1993 р. використовується 
під кафе. Завдяки високопрофесійного за-
гального ар хі тек тур но-об’єм но го вирішен-
ня будівлі, що досягнуте за допомогою вда-
лого вільного застосування класицистич-
них елементів в декорі будівлі його гармо-
нійне розташування на куті вул. Соборна та 
М. Кропивницького, будинок з  еркером є 
містобудівним акцентом в забудові вул. Со-
борна та яскравим прикладом початкового 
застосування стилю модерн за допомогою 
форм історичних стилів [92].

Л.М. Денисова

Готель «Палас», нині торгово-офісне 
приміщення (1901 р., архіт.). Вул. Соборна, 
38.

Триповерховий будинок, за стилісти-
кою неоренесансний, із елементами ба-
роко, розташований у  кварталі історично 
сформованої забудови Середмістя Він ни ці, 
у  щільному периметрі забудови головної 
вулиці міста. Будівля є складовою міського 
середовища разом із розташованими по-
ряд історичними будинками, що залишили-
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ся у спадок від забудови кінця 19 ст. — по-
чатку 20 ст., що є органічною частиною 
цент ральної частини міста як ар хі тек тур-
но-міс то бу дів ног о комплексу. Прибутковий 
будинок, відомий також як готель «Палас», 
збудовано за проектом міського архітекто-
ра Г. Артинова на замовлення Романа Бо-
рисовича Шерра  — підприємця, власника 
друкарні, паперового магазину та книгарні 
з бібліотекою у Він ни ці. Проект підписаний 
1901 р. Саме будинки та споруди, що з’я ви-
ли ся у місті на рубежі 19 та 20 ст. і зберегли-
ся до нашого часу, сформували характер за-
будови цент ральної частини міста. У Він ни ці 
в цей період з’яв ля ють ся будівлі в стилі мо-
дерн. У забудові центральної частини міста 
зразки модерну різної якості можна поба-
чити і зараз. Прибутковий будинок Р. Шер-
ра виконано з  елементами романтичних 
стилізацій. Такі будівлі характерні поєднан-
ням різних елементів, прийомів, стилів, що 
отримало дещо неточну критичну назву — 
еклектика. Будинок П-по діб ний у  плані, із 
незнач ним заднім по дві р’ям і  орієнтацією 
головного фасаду на центральну вулицю 
міста. Збудований із цегли, головний фасад 
тинькований. Композиція фасаду си мет-
рич но-осьо ва. Вісь симетрії підтримана ма-
сивним прямокутним еркером на консо-
лях з чотиригранним куполовидним дахом. 
Консолі прикрашені фігурами атлантів. По 
флангах еркеру консолі підкреслено спаре-
ними колонами з елементами коринфсько-
го ордеру. На першому поверсі по центру 
головний вхід до будинку, з  двох боків  — 
віт рини магазинів та входи до них. Стіни 
першого поверху по головному фасаду рус-
товані. Вікна на другому поверсі мають пе-
реріз прямокутний, в наличниках викорис-
тані пілястри з елементами доричного ор-
деру, прямокутні сандрики мають прикра-
су у вигляді замкового каменю. На третьо-
му поверсі навколо напiвциркульних вікон 
виконано обрамлення у  вигляді пілястр 
з елементами коринфського ордеру та ана-
логічним складного профілю сандриком. 
Втрачені балкони на другому та третьо-
му поверхах. Будівля па м’ят ки належить до 
періоду розквіту будівництва у  місті кінця 
19 ст. — початку 20 ст., коли відбувався по-
шук нових форм та стилів в архітектурі у Єв-
ропі. Готель «Палас» є яскравим прикладом 
в  застосуванні елементів класичних сти-
лів під впливом нового стилю модерн, який 

широко розпов сюджувався в той час по Єв-
ропі. Будинок має важливе містоформуюче 
значення для головної вулиці та централь-
ної частини міста. У 2010 р. проведено рес-
тавраційні роботи фасаду. Нині споруда ви-
користовується як тор го во-офіс не примі-
щення [93].

Л.М. Денисова

Будинок вчителів, нині житловий буди-
нок (поч. 20 ст., 1946–50 рр., архіт.). Вул. Со-
борна, 43, О. Соловйова, 1.

Житловий будинок для педагогічних 
працівників, зведений наприкінці 1940-х рр. 
на основі трьох триповерхових будинків, 
які на початку 20 ст. належали гласному Він-
ниць кої міської думи кількох скликань, бан-
кіру та домовласнику Йосипу Борисовичу 
Бернштейну. В  період Української револю-
ції 1917–21 рр. в одній з цих будівель (примі-
щення тодішнього Українського Кредитово-
го Банку) з серпня по грудень 1919 р. місти-
лась Начальна Команда Української Галиць-
кої Армії — вищий орган управління зброй-
ними силами Західноукраїнської Народ-
ної Республіки (ЗУНР). В  одному з  будинків 
в довоєнний час мешкали родини працівни-
ків освіти. У  будинку проживав Олександр 
Павлович Соловйов — заслужений вчитель 
України, директор шко ли-гім на зії № 17. Та-
кож у цьому будинку в 1990 р. Корнієнко Ла-
риса Петрівна пошила си ньо-жов тий пра-
пор Він ни ці, який став першим публічно під-
нятим національним знаменом у Він ни ці на 
тодішній площі Леніна (нині майдан Неза-
лежності) 21  жовтня 1990 р. Усі три будин-
ки були суттєво пошкоджені під час бою за 
місто у  березні 1944 р., тому було прийня-
то рішення про їх з’єд нан ня в єдину спору-
ду. Будівництво житлового будинку завер-
шено в кінці 1950-х рр. Автори проекту вда-
ло використали місце розташування будів-
лі. Житловий будинок збагачує архітектурне 
обличчя вулиці, формуючи ком по зи цій но-
міс то бу дів ну вісь на ї повороті п’я ти по вер-
хо вою частиною будинку з  масивним атти-
ком на куті. Будинок цегляний, Г-по діб ний 
в  плані, потинькований, з  ліпними декора-
тивними елементами. Прикрасою будин-
ку є геометрично закомпонований рослин-
ний орнамент на масивному аттику, розді-
леного на сегменти за допомогою пілонів, 
яким завершена Г-по діб на форма будівлі на 
куті вул. Соборна — О. Соловйова. Перший 
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поверх — це аркоподібні великі віконні про-
різи, які є вітражами магазинів, простінки 
між ними рустовані. Великі аркові вікна та 
портали входу уніфіковані та прикрашені 
барельєфом «Урожай», центральною ком-
позицією якого виступає п’я ти кут на зірка. 
Входи в  магазини були передбачені з  пев-
ним гео метричним ритмом. Проїзди, вхо-
ди та вітрини виділено ліпними аркоподіб-
ними наличниками. Перший поверх відо-
кремлено від вище розташованих житлових 
поверхів широким поясом, який на сьогод-
ні закрито вивісками та логотипами магази-
нів та кафе. Три наступні житлові поверхи 
будинку виконано за допомогою членуван-
ня віконних отворів без оздоблення на чис-
тій поверхні стін, лише акцентовані куто-
вий п’я ти по вер хо вий об’єм та фланги фаса-
дів, які мають рустовані пілони та оздобле-
ний рослинним орнаментом глухий аттик. 
До речі, кутовий об’єм, що піднімається до 
рівня п’я то го поверху, прикрашає парапет 
з  ліпними оздобами, серед яких серп і  мо-
лот, також частково збережені кулі на поста-
ментах. Об’єд ну ю чим елементом по всьому 
головному фасаду з боку вулиць проходить 
декоративна стрічка під карнизом будівлі. 
Житловий будинок є яскравий приклад ар-
хітектури соц реалізму 50-х рр. 20 ст. У про-
цесі експлуатації він майже не втратив ав-
тентичного вигляду, але вимагає капіталь-
ного ремонту. Нині будівля використову-
ється як житлова, на першому поверсі роз-
ташовані торгові приміщення [94].

Л.М. Денисова, О.Ю. Федоришен

Будинок Ф. Райхера, нині житловий бу-
динок (1910 р., архіт.). Вул. Соборна, 44.

На рубежі 19–20 ст. до Він ни ці приїздили 
багато поміщиків, комівояжерів та інших ді-
лових людей в  різних справах, та й  просто 
для розваги, тому місцеві домовласники бу-
дують нові готелі, зокрема в  центральній 
частині замість старих де ре в’я них заїжджих 
будинків. Тільки по центральній вулиці міс-
та — Поштовій (нині вул. Соборна) були збу-
довані готелі: «Франція», «Англія», «Гранд-
го тель», «Європейський», «Центральний», 
«Савой», «Палас». Активно будує готелі він-
ницька заможна родина Райхерів, яка мала 
в  центральній частині міста розгалужену 
мережу житлових будинків, магазинів, де-
ре в’я них одноповерхових дворів, що прави-
ли водночас готелями для приїжджих, шин-

ками для розваги, стайнями, але на початку 
20 ст. вже не відповідали потребам часу. Це 
й спонукало до того, що Ф. Райхер починає 
будувати готелі, які б відповідали новим ви-
могам. Так, на куті сучасних вул. М. Оводо-
ва та Соборна на своїй садибі будує готель 
«Бель-Вю» (знесений в 1960-і рр.), а в 1910 р. 
на своїй ділянці на місці двох де ре в’я них за-
їжджих дворів (вул. Соборна, 44) він за про-
ектом архітектора Г. Артинова споруджує 
триповерховий готель. Складність проекту-
вання готелю на цій ділянці була спричине-
на її вузькою шириною — 8,0 м з боку вули-
ці та обмеженістю обабіч проїздами загаль-
ного користування, існуючою забудовою на 
відстані 4–6 м. При цьому праворуч по ву-
лиці знаходився вже побудований трипо-
верховий готель «Палас». Нині триповерхо-
вий будинок з цегли, потинькований, з під-
валом знаходиться в щільній історичній за-
будові вул. Соборна. В  плані прямокутний, 
в  співвідношенні сторін один до чотирьох. 
Вузькою стороною виходить на вул. Собор-
ну. За час існування, як готель, будова мала 
коридорну систему планування з  двома 
сходовими клітинами — головною і входом 
з вулиці та для господарчих потреб з двору. 
При переобладнанні готелю в 1920-х рр. під 
житловий будинок планувальна система пе-
ретворилася в двосекційну, при цьому було 
використано існуючі сходові клітини. Аси-
метрична архітектура головного фасаду бу-
динку вирішена у  формах модернізовано-
го неоренесансу, з  елементами символіс-
тичного модерну. Фасад має горизонталь-
не членування, сформоване рядами з трьох 
віконних отворів, півциркульних з  прями-
ми сандриками на другому поверсі та пря-
мокутних на третьому. Праву частину бу-
динку акцентовано декоративним куполом, 
що завершує аттикову надбудову. Остан-
ня, як і  купол, прорізана великим круглим 
вікном  — люкарнею із профільованим об-
рамленням з  замковим каменем. Первісно 
купол був завершений флюгером у  вигля-
ді прапорця. До композиції включені плас-
кі подовжні ліпні карнизні консолі, прикра-
шені левовими маскаронами. Індивідуалізо-
ваного художнього вигляду надає будинку 
аттикова арка. Архітектуру цієї частини фа-
саду доповнюють балкони з металевими па-
рапетами. На першому поверсі розміщені 
отвори входів — великого (до аптеки), пере-
критого трицентровою аркою, та поруч го-
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ловного входу до сходової клітини колиш-
нього готелю. В цілому складна композиція 
фасаду створює досить парадний та роман-
тичний образ, притаманній архітектурі піз-
нього модерну в місті Він ни ці [95]. 

Л.М. Денисова, Є.В. Тиманович

Готель «Савой», в  якому перебува-
ли міністри Директорії Української На-
родної Республіки, нині на реконструк-
ції (1913 рр., архіт., іст.). Вул. Соборна, 48, 
М. Оводова, 36. 

Готель «Савой» збудовано в 1913 рр. кош-
том та на земельній ділянці вінницького під-
приємця, почесного громадянина Б. Лехт-
мана на розі тодішнього Миколаївсько-
го проспекту (нині вул. Соборна) та вулиці 
Богдана Хмельницького (нині вул. М. Ово-
дова). У  споруді нового п’я ти по вер хо во го 
з  мансардою готелю (перша висотна будів-
ля міста) вперше у  Він ни ці з’я ви ли ся елек-
троосвітлення та ліфт, центральне водопос-
тачання, каналізація. Ділянку тротуару по-
ряд з приміщенням було вкрито вперше за-
стосованим у  місті асфальтом. Готель вирі-

шений в дусі модернізованого бароко із за-
стосуванням «великих ордерів» і  консоль-
них конструкцій. Ймовірний автор проек-
ту  — архітектор Г. Артинов. Ймовірний ав-
тор ескізів оздоблення та розпису готель-
ного ресторану у  стилістиці українського 
архітектурного модерну  — видатний ар-
хітектор, маляр та графік Кричевський Ва-
силь Григорович. У 1914 р. в готелі зупиняв-
ся Кошиць Олександр Антонович  — укра-
їнський хоровий диригент, композитор, за-
сновник Української республіканської капе-
ли. У 1916–17 рр. в готелі як офіцер Ескадри 
повітряних кораблів квартирував Сікор-
ський Ігор Іванович  — ін же нер-авіа кон ст-
рук тор, творець першого у  світі серійного 
гелікоптера. У  1919 р. готель «Савой» тим-
часово став своєрідним уря до во-дер жав-
ниць ким центром Української Народної 
Респуб ліки (далі  — УНР) доби Директорії. 
У лю то му-бе рез ні 1919 р. в ньому працюва-
ли урядовці Ради народних міністрів — ви-
конавчого органу Директорії УНР (Міністри 
Державної канцелярії, народного господар-
ства, внутрішніх справ, військових справ, 

Готель «Савой». 1930-і рр.
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фінансів, народного здо ро в’я, єврейських, 
морських справ, народної освіти, пра-
ці, культів, пошт та телеграфів), а їхні мініс-
терства перебували в  інших приміщеннях. 
У «Савої» в цей час перебували також Прези-
дія та комісії Конгресу трудового народу — 
парламентарного представницького органу 
УНР. У цьому приміщенні працювали видатні 
діячі на ціо наль но-виз воль но го руху Украї-
ни: Голови Ради народних міністрів В. Че-
хівський, С. Остапенко, народні міністри 
О. Мицюк, М. Шаповал, Д. Антонович, М. Бі-
линський, Б. Матюшенко, І. Штефан, Б. Мар-
тос, І. Огієнко, О. Греков, С. Шелухин (Шелу-
хін), В. Мазуренко, Л. Михайлів, П. Пилипчук, 
І. Липа, Д. Симонів, А. Ревуцький, О. Назарук, 
М. Корчинський, О. Шаповал, Г. Чижевський, 
М. Кривецький, І. Фе щен ко-Чо пів сь кий, то-
вариші міністрів А. Лівицький, І. Мазепа, 
С. Бачинський — секретар Конгресу трудо-
вого народу. Тут у  цей час мешкали члени 
Директорії УНР О. Андрієвський та А. Мака-
ренко. Після захоплення Він ни ці більшови-
ками у березні 1919 р. тут розмістився штаб 
Першої Української радянської дивізії, якою 
командував М.О. Щорс. Восени 1919 р. в  го-
телі квартирував керівний склад Начальної 
Команди Української Галицької Армії, зокре-
ма Начальні команданти (головнокоманду-
вачі) Української Галицької Армії ге не рал-
че тар Мирон Тарнавський та ге не рал-че тар 
Осип Микитка, 6 та 27 жовтня 1919 р. в «Са-
вої» зупинявся Президент та Диктатор Захід-
ноукраїнської Народної Республіки Петру-
шевич Євген Омелянович. 16 травня 1920 р. 
під час офіційного візиту керівника Поль-
ської Республіки Юзефа Пілсудського тут 
відбулася його зустріч з  Головою Директо-
рії УНР Симоном Петлюрою. З серпня 1920 р. 
в  приміщенні засідає Подільський губерн-
ський революційний комітет на чолі з М. Ко-
зицьким. У лютому 1921 р. «Савой» віддають 
профспілковій Раді і перейменовують у Па-
лац праці, хоча він і  далі виконує готельні 
функції. У другій половині 1930-х рр. готель 
був перейменований на «Червону Він ни цю». 
У березні 1944 р., під час звільнення Він ни ці 
радянськими військами від нацистів, будів-
ля постраждала від сильної пожежі. Примі-
щення було реконструйовано та відкрито 
у 1953 р. з новою назвою «Україна», але без 
втраченого шостого мансардного повер-
ху. 1994 р. готелю було повернуто історич-
ну назву «Савой». 1989 р. на фасаді будинку 

з  боку вул. Соборної встановлено бронзо-
ву меморіальну дошку з рельєфним портре-
том М. Щорса та написом «В цьому будинку 
у  1919 р. містився штаб Першої Української 
радянської дивізії, якою командував Микола 
Олександрович Щорс». У лютому 2016 р. ме-
моріальну дошку демонтовано та передано 
до фондів Він ниць ко го обласного краєзнав-
чого музею. 24 січня 1996 р. на честь річниці 
підписання Акту Злуки Української народної 
республіки та Західноукраїнської народної 
республіки на фасаді будинку з боку вулиці 
М. Оводова відкрито меморіальну дошку, на 
якій, під гербом України, викарбувано сло-
ва: «В цьому будинку в  1919 р. тимчасово 
знаходився уряд Української Народної Рес-
публіки» (автор — скульптор А. Бурдейний). 
На урочистому мітингу виступив останній 
Президент Української народної республі-
ки в екзилі (1989–92 рр.) Пла в’юк Микола Ва-
сильович. Нині ведуться ре монт но-рес тав-
ра цій ні роботи, у ході яких повернуто пер-
винне забарвлення фасаду готелю — колір 
«слонової кістки» [96].

М.Р. Мудраченко, О.Ю. Федоришен

Готель «Франсуа», нині адміністратив-
ний будинок (1912 р., архіт.). Вул. Соборна, 50.

Розташований у центральному історич-
ному ареалі (Середмістя), в щільній історич-
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ній забудові вулиці, впритул до готелю «Са-
вой», напроти центральної площі міста  — 
Майдану Незалежності (на той час — ріг ву-
лиці О. Пушкіна та ділянка міського учили-
ща). Збудований 1912 р., в період інтенсив-
ної забудови міста, що припадає на кінець 
19 — початок 20 ст. Будинок готелю «Фран-
суа», який на сьогодні використовується 
під адміністративні приміщення з  магази-
ном на першому поверсі, зберігає масштаб-
ні, композиційні та стилістичні характерис-
тики історичної забудови центральної час-
тини міста. Розвиток нових капіталістич-
них відносин в  країні перетворює Вінни-
цю в адміністративний та діловий центр. Це 
стало поштовхом для будівництва комфор-
табельних готелів на центральній вулиці. 
У 1913 р. у Вінниці нараховувалося вже біль-
ше десятка готелів: «Франція», «Бель-Вю», 
«Анг лія», «Гранд-отель», «Європейський», 
«Цент ральний», «Імперіал», «Сан-Ре мо», 
«Савой». Власник садиби на Поштовій вули-
ці (сучасна вул. Соборна) Б. Рутберг, на міс-
ці де ре в’я но го заїжджого двору 1912 р. роз-
починає будівництво чотириповерхового 
готелю «Франсуа», майже одночасно з  го-
телем «Савой». Автор проекту не встанов-
лений. Будинок цегляний, оштукатурений, 
Г-по діб ний у  плані з  коридорною систе-
мою планування, над сходовою кліткою — 
світловий ліхтар. Фасад у  стилі модернізо-
ваної класики вирішено на п’ять осей, по 
цент ру  — тригранний еркер із балконом 
на четвертому поверсі. Центральна та бо-
кові композиційні вісі акцентовані трикут-
ними плоскими аттиками. В оформлені бо-
кових вікон четвертого поверху використа-
на стилізована форма так званого флорен-
тійського вікна з  орнаментальним рельє-
фом у лучковій арочній ніші (частково втра-
чено при виконанні нової «теразитної» шту-
катурки у  1980-х рр.). Балкони з  металеви-
ми ажурними перилами над еркерами при-
крашають головний фасад. На першому по-
версі знаходиться магазин; вся будівля має 
підвальні приміщення. З лівого боку голов-
ного фасаду влаштований проїзд шириною 
3 м до двору. Художню цінність в  ін те р’є рі 
будівлі має кована декоративна поручне-
ва огорожа та мармурові сходи головної 
сходової клітки. Будинок готелю «Фран-
суа» зберігає масштабні, композиційні та 
стилістичні характеристики історичної за-
будови центральної частини міста Вінниці. 

Втрачені декоративні елементи оздоблен-
ня ін те р’є рів та автентичне планування го-
телю при відновленні будівлі після руйна-
цій під час пожежі 1925 р. та пристосуван-
ня приміщень під адміністративне призна-
чення. Неодноразово змінено архітектур-
не рішення першого поверху у зв’яз ку з по-
стійними реконструкціями магазину. Готель 
«Франсуа» є прикладом застосування еле-
ментів класичних стилів під впливом ново-
го стилю модерн, який отримує розповсю-
дження в забудові центральної вулиці міста 
на початку 20 ст [97]. 

Л.М. Денисова

Будинок товариства споживачів, нині 
тор го вель но-офіс не приміщення (1910 р., 
архіт.). Вул. Соборна, 52.

Будинок Він ниць кого товариства спожи-
вачів, споруджений у 1910 р. Головою прав-
ління в  цій організації був В’я че слав Федо-
рович Коренєв, вчитель малювання Він-
ниць кого реального училища, організатор 
училищного клубу з  водних видів спорту, 
один із засновників Він ниць кого обласно-
го краєзнавчого музею. Будинок двоповер-
ховий, цегляний. Початково у декорі яскра-
во простежувалися риси модерну. Автор 
проекту архітектор Г. Артинов. Забудова 
вул. Соборної цікава тим, що фактично жо-
ден будинок не зводився з нуля, адже забу-
довники не просто використовували старі 
споруди, а сідали на «плями» забудов своїх 
попередників. Головна причина такої особ-
ливості  — підвищення стійкості. Ця спору-
да також стоїть на базі давнього одноповер-
хового будинку з великим підвалом. На пер-
шому поверсі в процесі зведення було про-
різано три великі вітрини, на стіни накла-
дено руст. Другий поверх мав багате оздо-
блення штукатурними смугами характерно 
гнутої для модерну форми. Широкий кар-
низ підтримували цегляні консолі. Специ-
фіка роботи Він ниць кого споживчого това-
риства була побудована на зальному при-
міщенні, тому перший поверх відкривав-
ся другим світлом. На рівні другого повер-
ху влаштовано балкон на чавунних опорах. 
У процесі експлуатації будівля втратила де-
кор, хоча збереглось членування фасаду. 
Аттики на даху теж зазнали змін. Нині будів-
ля використовується як тор говель но-офіс-
не приміщення [98].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен
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Готель «Європа», нині торговельно-офіс-
не приміщення (поч. 20 ст., архіт.). Вул. Со-
борна, 53.

Будівля колишнього готелю «Європа» 
типова для Вінниці початку 20 ст. Це дво-
поверховий цегляний будинок з  надбудо-
ваним пізніше третім поверхом. Композиція 
фасаду фронтальна, елементи симетричні 
відносно центральної вісі. У  номерах готе-
лю застосовані так звані французькі балкон-
чики. Модернізована класика проявляється 
у сандриках та наличниках вікон. Штукатур-
ні смуги членують фасад чітким симетрич-
ним поділом. Нині втрачена конфігурація 
вітринних вікон першого поверху, поруше-
но автентичне членування візерунку вікон. 
Нині втратила своє первинне призначення 
та використовується як тор говель но-офіс-
не приміщення [99].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Садиба О. Вергіліса, нині офісно-жит-
ло ве приміщення (1900 р., архіт.). Вул. Со-
борна, 56.

Двоповерховий будинок Овадія Вергіліса 
споруджений у 1900 р. (про роки будів ництва 
та добудови свідчить написи на фасаді бу-
динку). Як і  більшість будинків головної ву-
лиці міста, він зведений на базі попередньої 
будівлі. Це чітко простежується у  занадто 
низькій посадці вітрин та приземкуватості 
першого поверху. У  1912 р. власник нарос-
тив третій поверх, а згодом вимурував флі-
гель у внутрішньому дворі. Основний буди-
нок має прямокутну форму в плані та фрон-
тальну композицію фасаду. У  фасаді будин-
ку відобразилися усі епохи архітектури Він-
ниці — від класицизму до модерну. Тут по-
єдналися: класичні обрамлення та сандри-
ки вікон з тридільним прорізом вікон сходо-
вої клітини, характерні для модерну; лучко-
ві та спрощені сандрики; пілястри з гірлян-
дами. Навіть невеличкі бюстики та акуратні 
стилізовані жіночі голівки присутні на фаса-
ді споруди. Фасад дійшов до наших днів май-
же без змін. Нині будівля використовується 
як тор го вель но-жит ло ве приміщення [100].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Прибутковий будинок, нині офісно-
жит ло ве приміщення (20 ст., архіт.). Вул. Со-
борна, 58.

Прибутковий триповерховий будинок 
у  лінії забудови вул. Соборної розташова-

ний в ряду щільної забудови. Споруджений 
в  1910-х рр., до 1950-х рр. належить дату-
вання триповерхової прибудови, що у дво-
рі. Будівля триповерхова з підвалом, цегля-
на, неоштукатурена, планування трисек-
ційне поверхове. Головний фасад, викона-
ний з  облицювальної цегли, відрізняється 
лаконізмом геометричних архітектурних 
форм. Стилістичні ознаки вказують на при-
належність до раціоналістичних течій мо-
дерну. Фронтальна композиція фасаду, ви-
конаного із світлої силікатної цегли, розді-
лена лопатками та акцентована на третьо-
му поверсі прямим, спільним для чотирьох 
вікон сандриком на кронштейнах і  завер-
шена сегментним аттиком. Також чоло бу-
динку урізноманітнене невеликими балко-
нами. Перший поверх планувався під тор-
говельне приміщення. Вхідна група роз-
ташована у  правому фланзі фасаду. Об’єм 
сходової клітини вдавлений всередину бу-
динку на головний фасад, завдяки тако-
му рішенню було виведено більше житло-
вого приміщення. Сходова клітина вихо-
дить на дахівку своєрідним світловим ліх-
тарем. Споруда у  плані завдяки флігелю 
має Г-по діб ну форму. У  лівій частині фа-
саду розміщено проїзд у внутрішній двір. 
Цікаво, що будинок споруджений на пло-
щі колишнього провулку, вісь якого збе-
режена завдяки вищезгаданому проїзду. 
Деталі оформлення фасаду частково втра-
чені, перший поверх перебудований. Нині 
використовується як офіс но-жит ло ве при-
міщення [101].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Пам’ятник «Пісня» (2005 р., мист.). Вул. 
Соборна, 59.

Пам’ятник установлений на Майдані 
незалежності перед будівлею Він ниць кої 
міської ради. Відкритий 24  серпня 2005 р., 
на 14-у річницю Дня незалежності України, 
споруджений коштом благодійників. Ство-
рення пам’ятника ініційоване вінницькою 
громадою на вшанування Помаранчевої 
революції (2004 р.). З часом скульптура на-
була нового значення і отримала офіційну 
назву  — «Па м’ят ник українській пісні». Це 
перший па м’ят ник пісні в  Україні. Викона-
ний у стилістиці паркової скульптури. Сим-
волізує вільну пісню в образі стрункої і ле-
тючої постаті юної дівчини на ку лі-апель си-
ні, що увінчує ко ло ну-флаг шток, яка наче 
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закликає мешканців міста виходити на ре-
волюційний мітинг. На декоративних кіль-
цях внизу колони викарбуваний напис: 
«Твоя правда, твоя пісня не вмре, не заги-
не». Автор — скульптор В. Смаровоз. Мате-
ріал  — бронза. Загальна висота  — 12,7 м, 
постаті — 1,7 м, ко ло ни-пос та мен ту — 11 м 
[102]. 

О.А. Коляструк

Будинок міської думи, нині Торгово-
про мис ло ва палата і Товарна універсальна 
біржа (1911 р., архіт., iст.). Вул. Соборна, 67. 

Розташований у центральній частині міс-
та в периментальній забудові вул. Соборної, 
межує зі сходу з  Майданом Незалежності. 
Триповерховий будинок, важливий акцент 
забудови головної вулиці міста. Обговорен-
ня питання про потребу нового будинку для 
міської думи було розпочато в  1910 р. і  по-
в’я за но з тим, що попередній будинок місь-
кої управи, що по вул. Велика Дворянська 
(нині вул. М. Грушевського), було передано 
в 1909 р. під будинок Окружного Суду. У квіт-
ні 1910 р. міська управа купує по вул. Пош-
товій (нині вул. Соборна) земельну ділян-
ку площею понад 380 кв. м у домовласниці 
Д. Піонтковської. Дана ділянка існує майже 
в тих самих межах і має форму багатокутни-
ка. На той час ділянка безпосередньо при-
лягала до території садиби міського учили-
ща (нині територія скверу на Майдані Неза-
лежності). Для передачі ділянки місту було 
складено в  липні 1910 р. план частини са-
диби Д. Піонтковської міським землеміром 
О. Волковим. Міська управа доручила вико-
нати проект будинку міської думи архітек-
тору Г. Артинову. Будинок Г-по діб ний в пла-
ні, складної конфігурації, що визначена архі-
тектором для максимального використання 
земельної ділянки під забудову. Було зали-
шено невеликий внутрішній двір із заїздом 
з вулиці через проїзд, влаштований на рівні 
першого поверху будинку (в 1990-х рр. про-
їзд реконструйовано під магазин). Врахову-
ючи, що будівлю розмістили між садибами 
Д. Піонтковської з  правого боку та місько-
го училища ліворуч, Г. Артинов більше уваги 
приділив головному фасадові та ін те р’є рам 
основних приміщень. У  січні 1911 р. міська 
управа приймає рішення про початок бу-
дівництва в  березні поточного року, з  тим 
щоб восени будівництво було завершено. 
Підряд на будівництво було надано Ф. Бон-

дарєву. Застосовуючи новітні ідеї в архітек-
турі, що з’я ви ли ся на початку 20 ст., архітек-
тор шляхом модернізації деталей класициз-
му й  античності знаходить нову художню 
виразність за умови, що архітектоніка фа-
саду адміністративного будинку залишаєть-
ся класицистичною. Фасадну стіну першо-
го поверху оформлено рустами, верхні два 
поверхи об’єд на но великим ордером з кла-
сичними напівколонами, що загалом надає 
будинкові монументальності. Центральну 
частину головного фасаду завершує стилі-
зований фрон тон-чо ло, з  явним впливом 
грецьких традицій, але майже позбавле-
ний оздоб. В  круглій ніші було встановле-
но годинник (втрачено). Стильове рішення 
будинку міської думи, симетричного й уро-
чисто декорованого, можна визначити як 
модернізований ампір. В  декорі застосова-
но міську геральдику: герб міста в  обрам-
ленні ліпних гірлянд прикрашає перемич-
ки над вікнами першого поверху; збільше-
ний герб та дати початку існування міської 
думи й будівництва (1870 р. й 1911 р.) розмі-
щено в  центральній частині фасаду над ві-
кнами другого поверху. Велику увагу автор 
приділив деталям ін те р’є ру, застосувавши 
декоративні елементи з любастрових плит, 
та особисто вибрав меблі з  урахуванням 
особливостей призначення кожного примі-
щення. Любастрові прикраси стін, колон та 
балюстрад на сходах дали назву цьому адмі-
ністративному будинкові — «Біла Зала». На-
віть колір концертного роялю, що був вста-
новлений у  власне Білій Залі третього по-
верху, Г. Артинов особисто підбирав як від-
тінок білого кольору. Білий концертний ро-
яль було доставлено із Санкт-Пе тер бур га 
(фірма Андрія Дідериха). Літери для написів 
кабінетів були замовлені в київській худож-
ній фірмі (власник А.Д. Франк). У  будинку 
міської думи були розташовані на першому 
поверсі — міський банк, на другому — місь-
ка управа, на третьому — зала для засідань, 
так звана Біла Зала. Допоміжні приміщення, 
другорядні кабінети та буфет заплановані 
в крилі будівлі, що в глибині ділянки. У Білій 
Залі 17 січня 1918 р. на засіданні міської думи 
озброєні солдати 2-го гвардійського корпу-
су проголосили встановлення радянської 
влади в  місті та припинили засідання, яке 
того дня було продовжено в  приватному 
приміщені. У цьому будинку працював відо-
мий український державний і  громадський 
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діяч, письменник Маркович Дмитро Васи-
льович (1848–1920 рр.). У 2008 р. встановле-
на меморіальна дошка (автор — скульптор 
М. Площанський), яка складається з двох час-
тин. Верхня, виконана з кованої міді, рельєф-
но подає портретне зображення Д. Марко-
вича. Нижня з  чорного граніту містить на-
пис: «Житиму на користь милої, безцінної 
України» Маркович Дмитро, видатний дер-
жавний і громадський діяч, засновник «Про-
світи» у  Вінниці, фундатор кооперативного 
руху в Україні». (Додаткова інформація про 
Д. Марковича  — у  статті «Будинок окруж-
ного суду. Вул. М. Грушевського, 17»). У цьо-
му будинку у травні 1920 р. на запрошення 
уряду УНР перебував польський державний 
діяч Ю. Пілсудський, де зустрічався з  С. Пет-
люрою. 2008 р. встановлено меморіальну 
дошку, вона являє собою вертикально за-
кріплене гранітне полотнище, в верхній час-
тині якого вміщено портретне зображення 
Ю. Пілсудського, в  нижній  — вміщено на-
пис (укр. та пол.): «…Без незалежної України 
не може бути незалежної Польщі…». В залі 
цього будинку 17  травня 1920 р. виступив 
з  промовою голова відродженої Польської 
держави Ю. Пілсудський, який перебував 
у Вінниці на запрошення Уряду Української 

Народної Республіки. Фундатором дош ки 
є місто Кельце, 2008». До 1941 р. в  будинку 
містилася Він ниць ка міська рада робітни-
чих та червоноармійських депутатів. Після 
1944 р. до середини 1990-х рр. будівлю ви-
користовували адміністративні установи — 
керівні органи цукрового тресту, обласно-
го постачального об’єд нан ня; в  даний час 
приміщення будинку міської думи оренду-
ють тор го во-про мис ло ва палата та товарна 
універсальна біржа. Па м’ят ка по в’я за на з іс-
торією міського самоврядування та нале-
жить до кращих зразків вінницького модер-
ну поч. 20 ст [103].

А.В. Войнаровський, Л.М. Денисова, 
О.А. Коляструк

Готель «Вінниця» (1937–40, 1946–50 рр., 
архіт.). Вул. Соборна, 69.

Розташований у  центральному історич-
ному ареалі (Середмістя) на головній вули-
ці міста, безпосередньо межує з па м’ят кою 
архітектури місцевого значення  — будин-
ком міської думи (нині Тор го во-пр омис ло ва 
палата). Архітектурне рішення готелю нале-
жить до періоду, коли на зміну конструкти-
візму в  ар хі тек тур но-об’єм но му вирішенні 
нових будівель починають застосовуватися 
елементи класичної спадщини. Готель збу-
довано за проектом архітектора С. Рабіна. Є 
значною історичною громадською будівлею 
центральної частини міста. Основний пері-
од формування забудови вул. Соборна, яка 
в різний час мала різні назви (17 ст. — Вели-
ка, з кінця 18 ст. — Поштова, в 1911 р. — Ми-
колаївський проспект, від 1921 р.  — про-
спект Леніна, в  1941 р.  — Український про-
спект, від 1944 р. — Леніна, від 1996 р. — Со-
борна), перепадає на кінець 19 ст.  — поча-
ток 20 ст. Наступний значний містобудівний 
формуючий період в забудові вулиці Собор-
ної припадає на 1930–40-і рр. У  цей період 
на вулиці збудовані перший звуковий кіно-
театр ім.  М. Коцюбинського, будинки дер-
жавного банку, обласної ради (проектно — 
для установ харчової промисловості), жит-
ловий будинок облвиконкому, виконується 
реконструкція з  двоповерховою прибудо-
вою бібліотеки ім. Тімірязєва, реконструкція 
синагоги під клуб, розпочато будівництво 
готелю. В 1934–35 рр. за ініціативою міськра-
ди було завершено розробку генерального 
плану Вінниці, автором проекту якого був 
архітектор М. Гурович. Згідно з цим генпла-
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ном на вул. Леніна (нині Соборна) ліквідова-
но в 1930-х рр. бульвар, що пролягав посе-
редині вулиці від перехрестя вул. О. Пуш-
кіна (нині Майдан Незалежності) до жіно-
чої гімназії (нині шко ла-гім на зія № 2). У міс-
ті в кінці 1930-х рр. виникає потреба в готе-
лях. Згідно нового генплану, на земельній ді-
лянці між будівлями міської думи (1911 р.) та 
двоповерховим будинком (початку 20 ст.), 
в 1940 р. розпочато будівництво чотирипо-
верхового готелю. При цьому зноситься од-
ноповерховий особняк 18 ст. Готель отри-
мує назву «Червона Вінниця». В період Дру-
гої світової вій ни, під час німецької окупа-
ції 1941–44 рр. готель перебував на балансі 
командування сухопутних військ збройних 
сил нацистської Німеччини та мав нову на-
зву  — «Jägerhöhe» (з нім. «Мисливська гір-
ка»). Його використовували для розміщен-
ня високопоставлених гостей, які відвіду-
вали ставку Адольфа Гітлера «Вервольф» 
та штаб сухопутних військ. В лютому 1943 р. 
в готелі зупинявся Гайнц Вільгельм Гудеріан 
(1888–1954)  — ге не рал-пол ков ник німець-
кої армії, військовий теоретик моторизова-
них способів ведення вій ни. Будівництво за-
кінчили в повоєнні роки. Будівля гармоній-
но вписалася в  забудову вулиці. Стильова 
течія неокласицизму, або модернізованої 
класики, в  якій виконано поряд розташо-
ваний будинок міської думи, має продов-
ження у  деталях фасаду готелю «Вінниця». 
Будинок готелю став яскравим прикладом 
архітектурного стилю повоєнного десяти-
річчя. Ним професійно доповнено забудо-
ву історичної вулиці та ліквідовано містобу-
дівний «розрив» у лінії забудови, що надало 
можливість завершити об’єм но-прос то ро ву 
композицію вул. Соборної. При будівництві 
готелю в щільній забудові кварталу було пе-
редбачено заїзд на дво ро во-гос по дар чу те-
риторію через проїзд будівлі міської думи, 
який у  1980-х рр. реконструювали під при-
міщення, тому заїзд на територію готелю за-
лишився тільки з  вул. Архітектора Артино-
ва. У повоєнні роки доповнюється однопо-
верховою прибудовою з боку дворової час-
тини під допоміжні приміщення для кафе, 
розташованого на першому поверсі основ-
ного об’є му. У плані будівля має коридорну 
систему з двостороннім розміщенням при-
міщень, із входами, крім головного, також 
із по дві р’я. На першому поверсі розташо-
вані допоміжні приміщення готелю та кафе. 

Композиційне вирішення головного фасаду 
симетричне, лінійне, що виразно підкрес-
лено міжповерховими тягами та лінією ма-
сив но-роз ви ну то го великого виносу кар-
низом складного профілю на модульонах 
та завершеним па ра пе том-ба люст ра дою 
на стовпчиках строгими рядами прямокут-
ного абрису. Фасад збагачено чотирма гру-
пами вертикально розташованих балко-
нів. Дверні отвори балконів другого повер-
ху франковані декоративними пілястрами. 
З по дві р’я фасад готелю виконано з черво-
ної цегли без декору. Головний вхід до готе-
лю розташовано по осі будівлі і виділено ве-
ликим порталом, який підкреслено по бо-
ках приставними напівкруглими колона-
ми та масивним, з невеликим виносом, ко-
зирком, на якому розміщена назва готелю. 
Ритм великих вікон першого поверху та на-
півколон модернізованого доричного ор-
деру, що спираються на масивний цоколь, 
дуже вдало підтримують стильове рішення 
розташованої поряд будівлі колишньої місь-
кої думи. Будинок готелю «Вінниця» є яскра-
вим прикладом ар хі тек тур но-об’єм но го ви-
рішення фасадів із застосуванням класич-
них елементів у декорі споруд, збудованих 
із матеріалів та конструкцій індустріального 
виготовлення [104]. 

Л.М. Денисова, О.Ю. Федоришен

Будинок організацій, нині Він ниць кої 
облради та облдержадміністрації (1936–41, 
1946–49 рр., архіт.). Вул. Соборна, 70, 72.

Будівля Він ниць кої обласної Ради та обл-
держадміністрації  — знаковий для Вінни-
ці витвір неокласичної архітектури 20 ст., 
одна з  домінант головної вулиці на її важ-
ливому перехресті з  вул. Архітектора Ар-
тинова. Великий кутовий об’єм завершений 
напівсферичним куполом півкруглого риза-
літу із головним входом, має чотири основ-
ні поверхи, п’ять рівнів (включно з  рівнем 
бал ко ну-ан тре со лі у  верхній залі засідань), 
просторий підвал із початковими функція-
ми бомбосховища. Модернізований «вели-
кий» іонічний ордер, у якому вирішено ар-
хітектоніку фасадів будівлі по вулицях, яв-
ляє шість колон на три поверхи кутового 
ризаліту і  ритм відповідних пілястр по фа-
садах бічних прямокутних ризалітів (на чо-
тири осі отворів), фланкуючих кутову фор-
му та півкруглий ганок. Планування примі-
щень  — ко ри дор но-сек цій не з  великими 
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парадними тримаршовими сходами в  го-
ловному ризаліті, що з’єд ну ють вестибюль, 
дві двоярусні актові зали, коридори, про-
сторі холи. Великий корпус уздовж голов-
ної вулиці завершує прямокутний ризаліт, 
аналогічний кутовим (на п’ять осей із цент-
раль но-си мет рич ним додатковим входом 
до приміщень західного крила, де нині фі-
лія обласної наукової бібліотеки, та евакуа-
ційних сходів, що по в’я зу ють коридори усіх 
поверхів). Також від головної вулиці у симе-
тричному ризаліті влаштовано арковий про-
їзд із брамою у двір. Умовна облікова наз ва 
па м’ят ки по в’я за на з  її початковим призна-
ченням для установ Народного комісаріа-
ту харчової промисловості, який планува-
лося розмістити саме у  Вінниці. Замовни-
ком великої адміністративної будівлі із різ-
ними додатковими функціями був цукровий 
трест (обласне об’єд нан ня цукрової про-
мисловості). Близько 1935 р. проектування 
доручили молодому архітектору Рабіну Са-
муїлу Ісааковичу (1905–1982 рр.). Однак ці-
каво, що серед робіт його вчителя  — ака-
деміка архітектури Альошина Павла Федо-
товича (1881–1961 рр.) цей об’єкт згадувався 
як (рос.) «Областной Дом Советов в Винни-
це. 1935 г.» (колекція П. Альошина у  колиш-
ньому НДІ теорії та історії архітектури і міс-
тобудування). Цікава й та обставина, що сам 
академік не наводив цю роботу у  переліку 
своїх авторських проектів. Напередодні ви-
пуску з Київського ін же нер но-бу ді вель но го 
інституту (1931 р.) ар хі тек тор-дип лом ник 
С. Рабін допомагав учителю  — вже знаме-
нитому П. Альошину в  проектуванні «Но-
вого Харкова» (житлового району Харків-
ського тракторного заводу). Згодом саме 
П. Альошин виступив консультантом і, зреш-
тою, першим головним співавтором будин-
ку установ харчової промисловості у Вінни-
ці, закінченого як будівля обласної ради. Ро-
боче проектування велося у Вінниці С.І. Ра-
біним спільно з  ар хі тек то ром-ху дож ни ком 
Л.О. Черленіовським протягом 1935–36 рр., 
будівництво — 1936–41 рр. Але вже грізно-
го 1941-го р. ця будівля виглядає спаленою 
на кадрах нацистської польової кінохроні-
ки про взяття Вінниці. Повоєнну відбудову, 
для розміщення обласного комітету кому-
ністичної партії, здійснювали у  1946–49 рр. 
Серед по в’я за них із центральною адмініст-
ративною будівлею Вінниці неординарних 
фактів є такий. За спогадами колишньо-

го голови обласної планової комісії (еконо-
мічного підрозділу облвиконкому) П.Т. Со-
лєйка, обком правлячої партії, підкоряю-
чись формальній бухгалтерії з обліку осно-
вних засобів, до початку 1970-х рр. платив 
орендну плату об’єд нан ню цукрової про-
мисловості. Але ще цікавіша колізія із ав-
торством архітектурного рішення «Будин-
ку організацій». С. Рабін був однією з  чіль-
них особистостей того архітектурного осе-
редку вінничан, до якого у  повоєнний час 
органічно увійшов головний архітектор 
області (1945–75 рр.) Крейчі Антоній В’я че-
сла во вич (1914–99 рр.)  — митець і  керів-
ник, архів якого свідчить про тісні професій-
ні й  товариські стосунки із С. Рабіном, яко-
му судилося проектувати відбудовну ре-
конструкцію пошкодженої вій ною будівлі 
обл ради. А. Крейчі пізніше згадував, що ав-
торство «обкому», тим не менше, найчасті-
ше приписувалося П. Альошину. І  справді, 
принциповий С. Рабін у переліку своїх тво-
рів, наведеному в  особовій справі архітек-
тора, зазначав, що його проект «не був ре-
алізований не з  вини автора». Порівнюючи 
демонстраційне перспективне зображення 
«Будинку установ харчової промисловос-
ті» під символічним заголовком креслени-
ка «Пищепром в  Виннице» (опублікований 
1940 р.) із наявною будівлею, треба зверну-
ти увагу на справді принципові відмінності, 
які за реалізації того самого прос то ро во-
ком по зи цій но го й  архітектонічного заду-
му відрізняють початковий проект С. Рабі-
на та Л. Черленіовського «при консультації 
архітектора П. Альошина» від будівлі, завер-
шеної все-таки за «альошинськими» зразка-
ми. Адже улюбленими рішеннями П. Альо-
шина для громадських будівель були саме 
півкруглі ризаліти й  саме купольні покрит-
тя. Початковий проект — на п’ять основних 
поверхів і  сім поверхів круглого головно-
го ризаліту, завершеного суворим заскле-
ним бельведером, подібним на сторожо-
ву башту, — за його реалізації справляв би 
зовсім інше враження. У величезному, гро-
міздкому, як для масштабу вінницького Се-
редмістя, будинку передбачалися, крім ад-
міністративних установ і  супутніх функцій 
(кафетерій тощо), також приміщення для 
«консервного магазину, поштового відді-
лення і іншого». В результаті впливу П. Альо-
шина й зміни функціонального завдання бу-
дівля стала компактнішою, із одноярусним 
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«аттиковим» четвертим поверхом над кар-
низом основного ордеру (без нагромаджен-
ня п’я то го поверху), масштабнішою, вишу-
каною й  уро чис то-мо ну мен таль ною завдя-
ки великому куполу, і Вінниця одержала ви-
датний зразок класицистичної архітекту-
ри. У будівлі № 72 з 1991 р. розташована фі-
лія біб ліотеки ім. К. Тімірязєва. У цьому ж бу-
динку розташовані обласні організації Наці-
ональних Спілок письменників і журналістів 
України [105].

С.О. Царенко

Він ниць ка міська публічна бібліоте-
ка ім. М. Гоголя, нині обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. К. Тімірязєва (1907 р., 
архіт., іст.). Вул. Соборна, 73. 

Зведена 1907 р. за проектом архітекто-
ра Г. Артинова. Чотириповерховий цегля-
ний будинок у  стилі неокласицизму 20 ст., 
досягненого внаслідок кількох реконструк-
цій 1933–36, 1946–55 рр. Початкова одно-
поверхова будівля з  високим цоколем, 
увінчана аттиком з «пітерськими» обеліска-
ми і куполом зі шпилем над вхідним ризалі-
том в 1930-і рр. була розширена і надбудо-
вана у вигляді триповерхової споруди, яка 
впритул приєднана до житлового будинку 
по сучасній вул. Архітектора Артинова (ар-
хітектор О. Черленіовський). При цьому рі-
шенні автор отримав кутове завершення 
квартальної периметральної забудови су-
часних вул. Архітектора Артинова та Со-
борної. Перший поверх рустований, дру-
гий і  третій  — ритм пілястр, завершений 
наступним профільованим карнизом. Під час 
Другої світової вій ни перший поверх біблі-
о теки займала окупаційна фельдкоменда-
тура. Бібліотечний фонд було понищено, 
приміщення під час відступу окупантів спа-
лено. Біб ліотека протягом 1946–55 рр. ді-
яла в  «Мурах», а в  її власному приміщен-
ні відбувалася відбудова і  реконструкція 
за проектом архітектора С.І. Рабіна. Плану-
вальне рішення передвоєнного плану при-
міщень біб ліотеки біло відбудовано май-
же без змін з  дотриманням стильових та 
загальних пропорцій будівлі. Розширен-
ня його площі було здійснене за рахунок 
надбудови четвертого аттикового повер-
ху. З 1991 р. відкрито філію бібліотеки в ад-
міністративному будинку напроти, де вона 
займає частину приміщення на трьох по-
верхах (вул. Соборна, 72). Міська бібліотека 

ім. М. Гоголя діяла з 1907 р. до 1923 р. У лис-
топаді 1923 р. її було названо іменем росій-
ського вче но го-при ро до знав ця К.А. Тімі-
рязєва (1843–1920 рр.). У 1934 р. вона отри-
мала статус обласної. Після 1917 р. у бібліо-
теці створено відділ української літерату-
ри. 1920 р. у  Вінниці засновано філію Все-
народної бібліотеки Української Академії 
Наук (ВУАН), до створення якої були при-
четні науковці В.А. Камінський, В.Д. Ота-
мановський, І.О. Шипович та інші. Дирек-
тором філії 1923 р. став В. Отамановський 
(1893–1964 рр.). На основі фонду Подолі-
ки відкрито Кабінет виучування Поділля 
(1924 р.) на чолі з професором А.І. Ярошеви-
чем. У  1926 р. його очолював мовознавець 
С.С. Смеречинський. У післявоєнний період 
поступове відродження бібліотеки по в’я-
за не з  іменем її керівника, учасника вій ни, 
Героя Радянського Союзу І.М. Філіповсько-
го (1909–92 рр.). У  бібліотеці він працював 
з  1949 по 1952 рр. заступником директора 
з наукової роботи, а потім аж до 1973 р. — 
директором. 1966 р. бібліотека отримує ста-
тус наукової. 1974–99 рр. бібліотеку очолю-
вав А.Й. Лучко, у 1999–2006 рр. — В.Ф. Цига-
нюк, з  2007 р. директором працює Н.І. Мо-
розова. До сторіччя бібліотеки здійснено 
поточний і  капітальний ремонт будинку, 
зокрема фасаду, а також навколишньої те-
риторії. На фасаді 2005 р. встановлено ме-
моріальну дошку І. Філіповському та ба-
рельєф із зображенням святих рівноапос-
тольних Кирила і Мефодія. Напис на мемо-
ріальній дошці: «Бібліотеку підняв з руїн Ге-
рой Радянського Союзу Іван Митрофано-
вич Філіповський, який очолював її з  1952 
по 1973 рр.». Напис під барельєфом: «Святі 
рівноапостольні Кирило і Мефодій, просві-
тителі, засновники сло в’ян сь кої абетки. Дар 
автора  — народного художника Росії Кли-
кова В’я че сла ва Михайловича, президента 
Міжнародного Фонду сло в’ян сь кої писем-
ності і культури. З благословення митропо-
лита Він ниць кого та Мо ги лів-По діль сь ко-
го Макарія. У  місті Вінниці до 1918 р. діяла 
церква святих Кирила і  Мефодія. Ікона ве-
ликих просвітителів Кирила і Мефодія була 
дарована міською думою першій у  Вінниці 
міській біб ліотеці ім. М.В. Гоголя в день її від-
криття 2 (15) лютого 1907. Нині це обласна 
універсальна наукова бібліотека ім.  К.А. Ті-
мірязєва» [106].

А.М. Подолинний, С.О. Царенко
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Прибутковий будинок із кінотеатром 
(1913, 1951-і рр. архіт.). Вул. Соборна, 74, Теат-
ральна, 16. 

Будинок на розі вул. Соборна та Теат-
ральна належить до па м’я ток архітектури 
місцевого значення. Відомий як прибутко-
вий будинок купців А. Фігмана, А. Хасіна із 
кінотеатром, відкритим спільно з  А. Вакс-
маном. Триповерхова будівля складаєть-
ся з  двох окремих історичних споруд, які 
було збудовано на лінії історичної забудо-
ви Миколаївського проспекту (сучасна вул. 
Соборна) та Єкатерининської вулиці (су-
часна вул. Театральна) на поч. 20 ст. на са-
дибі А. Фігмана та А. Хасіна. Їх спільна са-
диба мала такі межі: з  півдня  — Миколаїв-
ський просп. (сучасна вул. Соборна), зі схо-
ду — вул. Єкатерининська (сучасна вул. Те-
атральна), із заходу  — земельна ділянка 
Ї. Штейнгарта та з  півночі  — провулок, що 
з’єд ну вав вулиці Хлібну та Єкатеринінську. 
При реконструкції в  повоєнні роки будів-
лі були з’єд на ні в  один будинок. Прибутко-
вий будинок по в’я за ний безпосередньо із 
зародженням та розвитком мереж кіноте-
ат рів у місті на поч. 20 ст. Перший «ілюзіон» 
у Вінниці відкрився у 1911 р. на місці сучас-
ного кінотеатру «Родина» і мав назву «Амб-
рось». А в  1913 р. А. Фігман разом з  А. Ха-
сіним та А. Ваксманом відкрив на першо-
му поверсі свого будинку, з  боку сучасної 
вул. Театральної, ілюзіон під назвою «Екс-
прес». Протягом 1911–13 рр. у місті було від-
крито п’ять стаціонарних і один літній кіно-
театри. Перші фільми поставляли з-за кор-
дону, в  Україні почали виробляти фільми 
з  1909 р. у  Харкові. З  1924 р. кінотеатр діяв 
під назвою «Червоні зорі». В 1950-і рр. вико-
нана реконструкція двох будинків з  надбу-
довою четвертого поверху та об’єд нан ням 
їх в  одну цілісну будівлю за допомогою за-
гального архітектурного вирішення фаса-
дів зі застосуванням неокласичних елемен-
тів, об’єд ну ю чи вертикальними пілонами ві-
конні отвори зі вставками розеток. У пово-
єнні роки використовувався як адміністра-
тивний будинок із магазином на першому 
поверсі. У  2000-х рр. за проектом архітек-
тора В. Басистого розпочато реконструкцію 
із влаштуванням мансардного поверху, що 
частково відтворює силует втраченої сусід-
ньої будівлі колишньої Єкатерининської ву-
лиці (нині вул. Театральна). Будівля справ-
ляє ві зу аль но-ком по зи цій ний вплив на за-

вершення Майдану Небесної Сотні, що біля 
обласного академічного театру, утворюю-
чи важливе тло площі та перехрестя за ра-
хунок свого розташування та витриманої 
масштабності [107]. 

Л.М. Денисова

Житловий будинок з  магазинами 
(1936 р., архіт.). Вул. Соборна, 81.

Житловий будинок облвиконкому роз-
ташований в історичному ареалі централь-
ної частини міста Вінниці, в щільній рядовій 
периметральній забудові на головній вулиці 
міста — Соборній, між будинками 19 ст. Збу-
дований в  1936 р. по проекту він ницького 
архітектора Л. Черленіовського. Чотирипо-
верховий цегляний будинок з підвалом, пря-
мокутний в  плані, розміром 11,67×55,42 м, 
з одноповерховою прибудовою з боку дво-
рової території. Прибудова первісно вико-
ристовувалася як котельня для опалення 
житлового будинку. З лівого боку головно-
го фасаду влаштовано наскрізний проїзд че-
рез арку на дворову територію. Приміщен-
ня першого поверху використовуються під 
магазини. Житловий будинок трисекційний 
з наскрізними входами до сходової клітини 
з тримаршовими сходами. На сьогодні час-
тина наскрізних входів з  боку вулиці вико-
ристовуються магазинами. Підвальні при-
міщення теж частково використовуються. 
Будинок є яскравим прикладом перехід-
ного періоду, коли на зміну конструктивіз-
му в ар хі тек тур но-об’єм но му вирішенні по-
чали застосовуватися елементи класичної 
спадщини, завдяки чому будинок вдало до-
повнює існуючу історичну забудову цент-
ральної вулиці. Житловий будинок нале-
жить до гар мо ній но-фо но вої забудови цен-
тральної частини міста. Композиція голов-
ного фасаду сформована завдяки ритміч-
ним розміщенням вертикалів лоджій, цікаво 
оформлених круглими колонами, та верти-
кальних вітражів сходових клітин з півцир-
кульним завершенням. Крім того лоджії та 
вітражі мають завершення у  вигляді спро-
щеного аттика. Лоджії на першому повер-
сі підкреслені ризалітами. В  площині стін 
головного фасаду великі отвори вікон ма-
ють прості лиштви. Перший поверх підкрес-
лено аркоподібними великими віражними 
вік нами та рустованими простінками між 
ними, відокремлено від вище розташова-
них жилих поверхів горизонтальною тягою, 
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на який сьогодні розміщена реклама та ви-
віски магазинів. Входи в магазини передба-
чені з певним ритмом. Головний фасад жит-
лового будинку, який складається з  дета-
лей в дусі використання класичної спадщи-
ни, збагачує архітектурний вигляд вул. Со-
борної та є яскравим прикладом культурної 
спадщини, характерної для 1930-х рр. у місті 
Вінниці. У будинку неодноразово відбувала-
ся зміна ар хі тек тур но-пла ну валь них рішень 
та зміна функціонального призначення при-
міщень, як по першому поверху в  примі-
щеннях магазинів, так і  по житловій части-
ні будинку у  зв’яз ку зі зміною інженерного 
забезпечення. По дворовому фасаду буди-
нок має неохайний вигляд через засклені 
балкони та поодинокі прибудови на першо-
му поверсі. Враховуючи високопрофесіо-
нальне ар хі тек тур но-об’єм не вирішення го-
ловного фасаду з застосуванням елементів 
класичної спадщини, з  дбайливою оброб-
кою деталей та цікавою організацією об’є му 
в декорі споруди по головному фасаду, ви-
триманої в співвідношенні з історичною за-
будовою центральної частини міста, житло-
вий будинок посідає належне місце серед 
найкращих будівель міста [108].

Л.М. Денисова

Адміністративний будинок, нині у  ві-
данні обласного об’єд нан ня естетичного 
виховання i дозвілля молоді (1906 р., архiт.). 
Вул. Соборна, 85.

Належить до комплексу Він ниць кого ре-
ального училища. Розташований на окре-
мій ділянці, на протилежному куті вул. Теат-
ральної та Соборної, ліворуч від головного 
корпусу. Цегляний триповерховий будинок, 
збудований на початку 20 ст. як двоповер-
ховий, з  потинькованим фасадом симет-
ричної композиції. Особливістю розташу-
вання будівлі, що загалом є рядовою спо-
рудою суто «фасадної архітектури», є знач-
ний відступ вглиб ділянки від лінії забудо-
ви кварталу. Завдяки цьому адміністратив-
ний будинок має курдонер, облаштований 
засобами благоустрою та озеленення, а фа-
сад будівлі добре сприймається з  боку го-
ловної вулиці. В оздобленні фасаду застосо-
вано елементи неокласицизму та необаро-
ко. В адміністративному будинку містилася 
канцелярія та архів реального училища, які 
згодом використовувалися також для жіно-
чої гімназії. У 1960-і рр. була виконана над-
будова третього поверху та частково пере-

плановано приміщення. У будинку містився 
обласний комітет комсомолу, згодом редак-
ція газети «Комсомольське пле м’я». В даний 
час будинок перебуває у віданні обласного 
об’єд нан ня естетичного виховання i дозвіл-
ля молоді. Па м’ят ка є зразком адміністра-
тивної будівлі, характерної для Вінниці на 
початку 20 ст [109].

Л.М. Денисова

Будинок реального училища, нині Він-
ниць кий тор го вель но-еко но міч ний інститут 
(1880-і рр., архіт., іст.). Вул. Соборна, 87, Теат-
ральна, 18. 

Чоловий фасад виходить на централь-
ну міську магістраль. Споруджено до 1888 р. 
за проектом архітектора М. Чекмарьова 
на кош ти, які пожертвував купець Ц. Вайн-
штейн. 1889 р. з боку сучасної вул. Театраль-
ної до основного будинку училища зробле-
но прибудову і  будинок персоналу, завдя-
ки яким та шатровим завершенням даху ви-
рішена асиметрична об’єм но-про сто ро ва 
композиція (архітектор В. Краузе). 1890 р. 
будівлю передано реальному училищу. Дво-
поверховий цегляний, тинькований, у плані 
П-по діб ний, покрівля черепична, з  трьома 
ризалітами на головному фасаді. Архітек-
турний декор виконано в  неоросійському 
цегляному стилі, для якого було характер-
ним застосування елементів давньорусь-
кої та візантійської архітектури. Централь-
ний ризаліт має виступаючий об’єм голов-
ного вхідного тамбуру й  оформлений по 
другому поверху портиком з двома колона-
ми, підкресленими ентазисом та заверше-
ними яйцеподібними капітелями. Вхід (там-
бур) був доповнений ганком з  металевими 
фігурними стовпчиками та арками. Вихід на 
терасу був з другого поверху (ганок не збе-
рігся). Кути ризалітів підкреслені рустами та 
лопатками. На центральному ризаліті кути 
другого поверху завершені ло пат ка ми-ба-
ля си на ми, а парапети бічних ризалітів — ко-
кошниками. Усі ризаліти завершуються ша-
тровим покриттям. Планування приміщень 
коридорне. Вікна першого поверху в  пря-
мокутних отворах, другого  — з  напівцир-
кульними арковими перемичками. Клас-
ні кімнати світлі, просторі, мали пічне опа-
лення. У вестибюлі — парадні багатомарше-
ві сходи (чавунне лиття). 1906 р. за проектом 
архітектора Г. Артинова була переобладна-
на на першому поверсі гімнастична зала, а 
на другому — влаштована церква училища, 
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освячена в  ім’я святого Кирила та Мефо-
дія. Іконостас для церкви виконав О. Му-
рашко. До комплексу училища входили жит-
ловий, адміністративний будинки та гос-
подарчі споруди. Реальне училище засно-
вано 1885 р. в  м. Мо ги ле ві-По діль сь ко му. 
З  1890 р. переведене до м. Вінниці і  розта-
шоване в цьому будинку. Училище — серед-
ній навчальний заклад міста, де крім загаль-
ноосвітніх вивчали природничі дисципліни, 
фізику, математику, а також іноземні мови. 
Утримувалось на кошти, що надходили від 
плати за право на навчання та міської думи. 
Спочатку навчальний курс був розрахова-
ний на шість років, 1899 р. було відкрито 7-й 
спеціальний клас, в  якому учнів готували 
до вступу у технічні вузи. Воно мало фізич-
ний, математичний, малювальний кабінети, 
свою метеорологічну станцію, клуб «Спорт» 
з водних видів спорту. Клуб розташовував-
ся на островах (нині затоплені) р. Півден-
ний Буг, який став спортивним містечком 
для всієї молоді міста. На Всеросійській ви-
ставці гігієни у  Петербурзі училище було 
відзначене Золотою медаллю (1913 р.). Пер-
ший директор (1890—99 рр.) — Нємєц Ярос-
лав Осипович, статський радник, випускник 
Мюнхенської Королівської академії промис-
ловості та мистецтва. В  училищі викладали 
випускники різних навчальних закладів Ро-
сійської імперії. Серед них  — історик Скит-
ський Борис Васильович (?–1958 рр.)  — до-
слідник історії осетинського народу, профе-
сор (з 1932 р.), завідувач кафедри історії СРСР 
в  педагогічному інституті м. Орджонікідзе 
(Російська Федерація); учитель малювання 
Коренєв В’я че слав Федорович (1868 р. — піс-
ля 1920-х рр.)  — жи во пи сець-ма ри ніст, пе-
дагог, засновник Він ниць кого краєзнав чого 
музею, спортивного клубу, художньої студії. 
Викладацька робота В. Коренєва в художній 
студії училища була відзначена Великою зо-
лотою медаллю на Другій Всеросійській ви-
ставці (1913 р.). Законовчитель Шипович 
Іван Омелянович (1857–1936 рр.)  — свяще-
ник, педагог, уче ний-кра є зна вець. 1891 р. 
тут склав іспит на звання народного вчи-
теля М. Коцюбинський На честь видатно-
го земляка 1962 р. на фасаді будинку вста-
новлено меморіальну дошку з  білого мар-
муру, в серпні 2003 р. замінена на горельєф-
не погруддя з написом (автор — скульптор 
В. Смаровоз). Дошка розміщена на фасаді го-
ловного корпусу. Розмір: 0,7×0,5 м. Склада-
ється з двох частин. Верхня виконана з кова-

ної міді і являє собою портретне зображен-
ня письменника на тлі розгорнутої книжки. 
Нижня частина з чорного граніту містить ме-
моріальний напис: «У цьому будинку, колиш-
ньому реальному училищі у  жовтні 1891 р. 
видатний український письменник Михайло 
Михайлович Коцюбинський склав екстер-
ном іспит на звання народного вчителя». (До-
даткова інформація про видатного письмен-
ника — у статті «Лі те ра тур но-ме мо рі аль ний 
музей М.М. Коцюбинського. Вул. І. Бевза, 15»). 
У 1915 р. реальне училище було переведене 
до приміщення жіночої гімназії, а в його ау-
диторіях був розташований військовий шпи-
таль, який 8  травня 1916 р. відвідав імпера-
тор Микола ІІ з  сі м’єю. Училище припинило 
свою діяльність 1920 р. Нині тут розмістився 
Він ниць кий тор го вель но-еко но міч ний інсти-
тут Київського національного тор го вель но-
еко но  мічно го університету [110].

Л.М. Денисова, О.А. Коляструк, 
М.Р. Мудраченко

Будинок жіночої гімназії, нині школа-
гімназія № 2 (1900 р., архіт., іст.). Вул. Собор-
на, 94. 

Міністерську жіночу гімназію було від-
крито 1900 р. Спочатку розташовувалася 
у  будинку священика Якубовича, з  1901 р. 
перейшла у цей будинок. Спочатку це була 
двоповерхова споруда з червоної цегли під 
залізним дахом. У 1947–49 рр. за проектом 
архіт. А. Крейчі здійснено надбудову тре-
тього поверху та прибудову з вулиці. Утри-
мувалася гімназія на кошти, що надходи-
ли від плати за право на навчання. Спочат-
ку мала підготовчий та чотири класи, зго-
дом відкрито 6-й та 7-й, у  1910 р. на кошти 
земства був відкритий 8-й (педагогічний) 
клас. Після закінчення 7-го класу випускниці 
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отримували середню освіту, 8-го педагогіч-
ного  — атестат надавав звання домашньої 
учительки. Ви пуск ни цям-від мін ни цям цьо-
го класу надавали найвище звання: домаш-
ня учи тель ка-на став ни ця. При гімназії діяв 
педагогічний музей імені цесаревича Олек-
сія (з 1905 р.). Перший начальник гімназії 
(1900–09 рр.) — Турчанінов Петро Олексан-
дрович (?–? рр.), статський радник, випус-
кник Московського Імператорського тех-
нічного училища, викладав математику, ав-
тор підручника «Арифметика» для гімназій. 
Викладачами жіночої гімназії працювали 
учителі реального училища. 1902 р. в  при-
міщенні гімназії давав приватні уроки гри 
на роялі М.Д. Леонтович (1877–1921 рр.)  — 
видатний український композитор. У  лю-
тому 1919 р. тут містилися відомства уря-
ду Директорії УНР: Міністерство фінансів, 
загальна канцелярія, Державний банк, Де-
партамент державної скарбниці, кредит-
на канцелярія. 1920 р. жіноча гімназія та ре-
альне училище були реорганізовані в  єди-
ну 7-річ ну трудову школу № 2, якій присво-
єно ім’я В. Леніна. З 1921 р. у школі містили-
ся в другу зміну акушерська школа, фарма-
цевтичний технікум та проводилися курси 
медичного персоналу. Під час нацистської 
окупації у  приміщенні був розквартирова-
ний (1942 р.) 109-й шуцманшафтбатальйон, 
комендатура міської поліції та її карний від-
діл. У школі № 2 учителем української мови 
працював (1949–55 рр.) Скалецький Родіон 
Андрійович (1899–1984 рр.)  — український 
композитор, хоровий диригент, фолькло-
рист, педагог, музичний діяч. 1921 р. закін-
чив школу Соболєв Володимир Степанович 
(1908–82 рр.)  — геолог, академік АН СРСР 
(з 1958 р.), член-ко рес пон дент АН УРСР (з 
1951 р.), Герой Соціалістичної Праці (1978 р.). 
Основні праці  — з  петрографії і  мінерало-
гії України та Сибіру. В. Соболєв науково об-
ґрунтував алмазоносність північної частини 
Сибірської платформи. Серед випускників 
школи: Хасін Віктор Якович (1915–44 рр.) — 
Герой Радянського Союзу (1943 р.); Лошак 
Михайло Цальович (1918–99 рр.)  — ху дож-
ник-гра фік, член Національної Спілки ху-
дожників УРСР (1970 р.), учасник обласних, 
республіканських, всесоюзних та міжнарод-
них виставок. Краковський Аркадій Ілліч 
(1919–? рр.)  — доктор медичних наук, про-
фесор (з 1966 р.), заві дувач кафедри госпі-
тальної хірургії Кемеровського медично-
го інституту (Російська Федерація); Соболєв 

Володимир Михайлович (1924–43 рр.)  — 
підпільник. На фасаді 1971 р. встановлено 
меморіальну дошку з граніту, яку 1984 р. за-
мінено на бронзову дошку з  барельєфним 
портретом В. Соболєва (скульптор Л. Зінець, 
архітектор А. Горчаков). Розмір: 1,0×0,7 м. 
Текст меморіального напису (рос.): «В этой 
школе учился участник Винницкого ком-
сомольского подполья Владимир Соболев 
1924–1943» [111]. 

М.Р. Мудраченко

Прибутковий будинок, нині житловий 
будинок (1914 р., архіт.). Вул. Соборна, 95.

Розташований на розі вул. Соборна та 
Хлібна на окремій території, яка має крутий 
ухил уздовж вул. Хлібної, в межах централь-
ного історичного ареалу — Середмістя. Бу-
динок зведено 1914 р. з  цегли на гранітно-
му підмурку, на крутому рельєфі. Замовни-
ки  — власники садиби брати Гельблу. Вра-
ховуючи розташування будинку, архітек-
тор Г. Артинов об’єм но-прос то ро ву компо-
зицію вирішив із акцентом у вигляді кутово-
го округленого ризаліту з  входом до мага-
зинчика на розі вулиць із завершенням ат-
тиком у формах тогочасного стилю модерн. 
В оформленні фасадів були використані ме-
талеві ажурні огорожі на парапеті даху та 
балконів. У  плані будинок має неправиль-
ну прямокутну форму; за рахунок перепа-
ду рельєфу по вул. Хлібній є цокольний по-
верх із приміщеннями з  боку дворового 
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фасаду. Будинок двоповерховий, з видовже-
ним фасадом та головним входом до при-
буткових квартир з головної вулиці, двосек-
ційний, з  двобічним розташуванням квар-
тир, частково  — з  магазинчиками на пер-
шому поверсі. Первісне планування квар-
тир змінено під час пристосування будин-
ку в  1920-х рр. під комунальне житло. Пла-
нувальне рішення секційне, в  житлову час-
тину існувало два входи, парадний з вул. Со-
борної, для господарських потреб — з дво-
ру. Приміщення магазинчиків займали час-
тину першого поверху з  боку головної ву-
лиці. Квартири були забезпечені усіма зруч-
ностями  — кухня, ванна та туалет, що пе-
редбачало підключення до міської кана-
лізації. Загальна композиція фасадів вирі-
шена асиметрично. По фасадах з  боку ву-
лиць виконані флангові ризаліти з  невели-
кими аттиками. В декорі фасадів використа-
ні спрощені геометричні елементи модерну 
над вікнами другого поверху. Фасади урів-
новажені за допомогою застосування деко-
ративних елементів у  стилі модерн. Завдя-
ки кутовому ризаліту разом із фланкуючи-
ми, меншими за розміром, ризалітами із ат-
тиками по боках будинку, з кута він справ-
ляє враження симетричного. Фасад уздовж 
вул. Соборна окремо сприймається як си-
метричний завдяки балконам, членуван-
ню віконних прорізів на другому поверсі, 
головному (парадному) входу до житлової 
частини. Фасад декоровано горизонтальни-
ми простими стрічковими елементами. У го-
ловній сходовій клітці залишилися метале-
ва огорожа з  малюнком у  стилі модерн та 
декоративна керамічна плитка на сходовій 
площадці. Будівлю прикрашали декоратив-
ні металеві ажурні елементи огорожі бал-
конів та парапету (не збереглися). У повоєн-
ні роки пошкоджену будівлю відбудували. 
Реконструкцію було виконано за проектом 
архітектора П. Ржичицького, який зберігає 
автентичне ар хі тек тур но-об’єм не рішення 
Г. Артинова [112].

Л.М. Денисова

ÑÎËÎÂÉÎÂÀ Îëåêñàíäðà 

âóëèöÿ

Соловйов Олександр Павлович (1919–
98 рр.) — директор вінницької фізико-
ма те ма тич ної гімназії № 17, заслужений 
вчитель України.

Прибутковий будинок Я. Співака, нині 
фізико-математична гімназія № 17 (1911 р., 
архіт.). Вул. О. Соловйова, 2.

Триповерховий житловий будинок, що 
розташований по червоній лінії забудови 
вул. О. Соловйова, з  вул. Соборної  — роз-
мішений в  глибині ділянки. Споруджено 
у  1911 р. за проектом архітектора Г. Арти-
нова як прибутковий будинок з апартамен-
тами власника  — Янкеля Йосевича Співа-
ка. На цій же ділянці у  січні 1913 р. він збу-
дував кінотеатр на 150 місць, котрий не 
зберігся. Ще однією не збереженою спору-
дою на території ділянки Співака став три-
поверховий будинок меблевого магази-
ну, розташований по лінії забудови вул. Со-
борної і  знищений пожежею у  1944 р. Са-
диба Я. Співака — типовий зразок рядово-
го прибуткового будинку межі 19 та 20 ст. 
Пла но во-прос то ро ва структура триповер-
хового цегляного оштукатуреного об’є му 
будинку має тричастинний симетричний 
поділ, який виявлено ризалітами на обох 
фасадах, з  еркером у  центральній частині. 
Згідно проекту, перший поверх первинно 
був виконаний віт ринами. Первісне секцій-
не поверхове планування змінене у  зв’яз-
ку з  новим функціональним використан-
ням. Лаконічна обробка фасадів зводить-
ся до наличників спрощеної форми. Посад-
ка будинку здійснена за рельєфом на висо-
кий рустований цокольний поверх, два на-
ступні поверхи тиньковані. Оздоблені сан-
дриками вік на видають модернову стиліс-
тику садиби. Споруда початково мала на-
ближену до прямокутника конфігурацію, 
але в  процесі перебудови та пристосуван-
ня під школу вона втратила своє первинне 
внутрішнє планування. З  другої половини 
1940-х рр. будівля використовується під на-
вчальний заклад (нині фі зи ко-ма те ма тич на 
гімназія № 17). У  1972 р. добудований три-
поверховий навчальний корпус і спортзал. 
У 1952–86 рр. директором школи № 17 пра-
цював заслужений вчитель України Солов-
йов Олександр Павлович (1919–98 рр). На 
його честь встановлена па м’ят на дошка та 
вулиця названа його ім’ям [113].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Прибутковий будинок, нині житловий 
будинок (1910-і рр., архіт.). Вул. О. Соловйо-
ва, 13.
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Прибутковий триповерховий житловий 
будинок із крамницями. Своєрідний тип ря-
дової одиниці, де композиція фасаду фрон-
тальна. Прясло стіни урізноманітнює цегля-
ний декор та пілястри. Ймовірна дата спо-
рудження  — період між 1910–14 рр. Буди-
нок симетричний відносно центральної 
осі. У  кладці головного фасаду використа-
но силікатну цеглу місцевого виробництва. 
У правій частині першого поверху розташо-
вано проїзд у внутрішній двір. Портал при-
крашено пілястрами та декоративними ні-
шами. На жаль, будинок втратив оригіналь-
ні ковані елементи, огородження балконів 
та решітки в’їз них воріт [114].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

ÑÒÐ²ËÅÖÜÊÀ âóëèöÿ

Стрілець — синонім слова «вояк», зок-
рема український січовий стрілець. Топо-
нім підкреслює «армійську» функцію вули-
ці, адже міський гарнізон безперервно пе-
ребуває тут з 80-х рр. 19 ст. 

Військові казарми, нині житлові та ві-
домчі будинки (1880–1900-ті рр., архіт.). Вул. 
Стрілецька, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

Казарми або перше військове містеч-
ко з’я ви лись у  Вінниці у  1880–1900-ті рр., 
коли після ро сій сь ко-ту рець кої вій ни (1877–
78 рр.) до міста перебазовуються піхотні, ка-
валерійські та артилерійські з’єд нан ня, най-
більшим з  яких був 47-й піхотний Україн-
ський полк. У  1903 р. його перебазовують 
до Ка м’ян ця-По діль сь ко го, а у казармах роз-
міщується 73-й Кримський піхотний полк. 
У  1913 р. тут також перебували 19-та арти-
лерійська бригада, 12-й та 19-й артилерій-
ські парки, 5-й саперний батальйон. Серед 
відомих людей, життя яких було по в’я за не 
з  військовим містечком на початку 20 ст., 
слід відзначити Гандзюка Якова Григорови-
ча (1873–1918 рр.) — генерала та військово-
го діяча часів Української революції (1917–
21 рр.); Турчановича Антона Федоровича 
(1854–1943 рр.) — полковника, вінницького 
повітового військового начальника (1913 р.), 
винахідника польової кухні; Брусилова 
Олексія Олексійовича (1853–1926 рр.) — ге-
нерала, який в  серпні 1913 р. отримав під 
своє командування 12-й армійський корпус, 
штаб якого перебував у  Вінниці. Генерал 

мешкав в будинку на сучасній вул. Архітек-
тора Артинова, 5, де йому встановлено ме-
моріальну дошку. У часі визвольних змагань 
(1917–21 рр.) тут дислокувались частини Ді-
євої Армії УНР та Української Галицької Ар-
мії (далі — УГА). Ймовірно, поряд з казарма-
ми був розташований військовий цвинтар, 
на якому ховали померлих від тифу во я ків-
га ли чан, зокрема там похований Федюш-
ка Михайло Йосипович (відомий під іменем 
Євшан, 1889–1919 рр.)  — український літе-
ратурний критик, літературознавець, ке-
рівник архівної служби Начальної Команди 
УГА. Вже за півроку, під час ук ра їн сь ко-поль-
сь ко-біль шо виць кої вій ни (1920 р.), в  трав-
ні в казармах утримували полонених гали-
чан з 1-ої бригади УГА, взятих в полон поль-
ським генералом Я. Ромером. Під час Другої 
світової вій ни, в  період нацистської окупа-
ції Вінниці (1941–44 рр.), на території казарм 
дислокувався табір для полонених радян-
ських офіцерів «Ofl ag Winniza № 83», який 
знаходився у  підпорядкуванні Верховного 
командування сухопутних військ збройних 
сил нацистської Німеччини (Oberkommando 
des Heeres). Відомо, що у вересні 1942 р. на 
території офлагу перебував Власов Андрій 
Андрійович (1901–46 рр.) — радянський ге-
не рал-лей те нант, згодом керівник колабо-
раціоністського мілітарного утворення «Ро-
сійська визвольна армія». Тут на перегово-
рах з нацистами він дав згоду на співпрацю. 
За радянського періоду в  будівлях перебу-
вали різні військові частини Червоної ар-
мії, зокрема дислокувалися підрозділи 43-ї 
ракетної армії ракетних військ стратегічно-
го призначення збройних сил СРСР. Казар-
ми  — це фактично перша в  історії Вінни-
ці регулярна цегляна забудова дво- та три-
поверхових будівель казармового типу, які 
сформували нову магістраль міста  — Пів-
нічну алею (нині вул. Стрілецька). Фактор ка-
зармової забудови та близького розташу-
вання залізничної станції поклали початок 
росту меж міста та заснування нової місь-
кої агломерації  — Замостя. Розташування 
будівель на ділянці прямокутних об’є мів — 
регулярне, перпендикулярно і  паралель-
но відносно осі вул. Стрілецької. Стилісти-
ка усіх споруд  — еклектика, підвид  — цег-
ляний стиль, який ще називають казенним 
або промисловим. Економність та раціо-
нальність такої цегляної кладки дозволи-
ла застосовувати цю стилістику у масовому 
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будівництві. Унікальність споруд військо-
вого містечка полягає у тому, що тут немає 
форм або деталей, запозичених з  минулих 
епох. Пілястри, наличники, пояски, сталак-
титові карнизи переосмислені та утворе-
ні цег лою, яка виступає за площину стіни 
і створює ступінчастість кладки та її візеру-
нок, який в свою чергу диктувався модуль-
ною величиною цегли. До речі, цегла тут 
служить стилеформуючим чинником, який 
і  визначає специфічні особливості вже зга-
даного «цег ляного» стилю. На фасаді першо-
го поверху будинку № 27 викладені роки бу-
дівництва «1887» та «1888». Нині колись ан-
філадні приміщення розбиті на окремі квар-
тири та використовуються під житло. У час-
тині казарм дислокуються військові части-
ни Збройних Сил України [115]. 

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Пам’ятник Т.Г. Шевченку (1961 р., іст., 
мист.). Вул. Стрілецька, 62.

Шевченко Тарас Григорович (1814–
61 рр.)  — великий український поет, ху-
дожник, громадський діяч, член Ки ри ло-

Ме фо ді їв сь ко го братства. У  творах на істо-
ричну тему показав боротьбу українсько-
го народу проти соціального й  національ-
ного поневолення. Погруддя встановлене 
1961 р. (100-річ чя зі смерті Великого Кобза-
ря) кош том громади міста, поряд зі школою-
гім на зі єю № 30, що носить його ім’я. У шко-
лі діє літературний музей поета. Погруддя 
виконане зі сплаву металів, з  використан-
ням міді. Розмір: загальна висота па м’ят ни-
ка  — 3,93 м, висота погруддя  — 1,35 м, ви-
сота постаменту  — 2,58 м; ширина погруд-
дя  — 1,25 м, ширина постаменту  — 0,75 м. 
У  Вінниці па м’ят ни ки Т.Г. Шевченко також 
встановлено біля обласного краєзнавчого 
музею (вул. Соборна, 19, на площі ім.  Тара-
са Шевченка) та му зич но-дра ма тич но го те-
атру ім. М. Садовського (вул. Театральна, 13, 
майдан Небесної Сотні). Ім’ям поета названо 
одну з вулиць міста [116].

О.А. Коляструк 

ÑÒÓÑÀ Âàñèëÿ âóëèöÿ

Стус Василь Семенович (1938–85 рр.) — 
видатний поет, перекладач, правозахис-
ник, дисидент. Народився на Вінниччині. 

Головний корпус медичного інститу-
ту, нині навчальний корпус медичного уні-
верситету (1937 р., архіт.). Вул. В. Стуса, 2 та 
М. Пирогова, 19. 

Чотириповерхова будівля, розташова-
на на розі вулиць В. Стуса та М. Пирогова, 
є історичним головним корпусом Він ниць-
кого медичного інституту. Споруджений 
у  1936–37 рр., на той час мав статус однієї 
з  найбільших будівель міста. Під час Дру-
гої світової вій ни та окупації Вінниці (1941–
44 рр.) використовувалася як одне із штаб-
них приміщень Верховного командування 
сухопутних військ збройних сил нацист-
ської Німеччини (нім. Oberkommando des 
Heeres). Корпус має чіткі риси радянсько-
го класицизму, також присутні нотки кон-
структивізму. Балкони підтримуються важ-
кими консолями. Вхідна група оформлена 
колонним портиком. Нині це навчальний 
корпус та нав чаль но-тре нін го вий центр 
практичної підготовки лікарів Він ниць кого 
національного медичного університету 
ім. М. Пирогова [117].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен
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ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀ âóëèöÿ

1910 р. у Вінниці збудовано міський те-
атр, нині му зич но-драматичний театр 
ім. М. Садовського. Історія театру по в’я за-
на з іменами видатних українських теат-
ральних діячів П. Саксаганського, М. Зань-
ковецької, А. Бучми, Г. Юри та інших.

Житловий будинок (1930-ті рр., архіт.). 
Вул. Театральна, 7.

П’я типоверховий житловий будинок, зве-
дений у  1930-х рр. із застосуванням форм 
раннього радянського конструктивізму. Це 
досить чітко виражено в  плануванні квар-
тир та екс те р’є рі будівлі. Зокрема, характер-
ною ознакою цього стилю є типове влаш-
тування сходової клітини: це світлопрозо-
рі скляні конструкції з  легким конструк-
тивом самого каркасу. У  даному випадку 
вони виконані у вигляді півкруглого еркеру 
і  пі діймаються на всю висоту споруди. Фа-
сад чітко підданий метричному членуван-
ню. Нині перший поверх житлового будин-
ку реконструйовано під торговельні примі-
щення [118].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Вінницький академічний музично-
дра ма тичний театр ім. М. Са довського, 
в  якому працювали І. Савченко, Ф. Вереща-
гін (1910, 1945–50 рр., іст., архіт.). Вул. Теат-
ральна, 13. 

Побудований за проектом архітектора 
Г. Артинова як міський театр. Будівля вико-
нана в  неоренесансному ключі зі стильни-
ми ліпними прикрасами, які вже знаменува-
ли модерн. У театрі містилися зала на тися-

чу місць у  три яруси та облаштована сцена 
з  трьома завісами, два буфети, фойє і  каси, 
а в службовій частині — десять артистичних 
та адміністративних приміщень. Після по-
шкоджень під час Другої світової вій ни від-
новлений з  деякими змінами (1945–50 рр., 
архітектор Д. Чорновол). Першим директо-
ром театру стала Лентовська Тетяна Дмит-
рівна. У ньому починав свій шлях відомий зго-
дом театральний художник, графік Н. Альт-
ман. До початку 1920-х рр. на сцені театру 
виступали пересувні акторські колекти-
ви: П. Саксаганського (за участю М. Занько-
вецької), П. Прохоровича, А. Бучми, Г. Юри, 
в репертуарі яких були кращі твори україн-
ської та світової драматургії. Перед 1920 р. 
приїжджі колективи «Новий львівський те-
атр» (А. Бучма) і київський «Молодий театр» 
(Г. Юра) об’єд на ли ся і  дали початок ниніш-
ньому Національному академічному драма-
тичному театру ім. І. Франка в Києві. Відкрит-
тя теат ру відбулося 28 січня 1920 р. На ньому 
був присутній Голова уряду УНР Симон Пет-
люра, який підтримав новостворений театр 
матеріально. Відразу колектив став теат ром 
Червоної Української Галицької Армії. До 
1925 р. тривав мандрівний період діяльнос-
ті теат ру. У 1920-і — на початку 1930-х рр. тут 
діяли різні театри: «Березіль», низка пересув-
них, зокрема аматорський «Червоний гал-
стук» (керівник І. Савченко, згодом відомий 
кінорежисер, автор фільмів «Дума про коза-
ка Голоту» 1937 р., «Богдан Хмельницький» 
1941 р., «Тарас Шевченко» 1951 р., відзначе-
ний трьома Державними преміями СРСР, та 
інші), перший трудовий кооператив україн-
ських акторів, у якому працювала М. Лит ви-
нен ко-Воль ге мут, з  1936 р. народна артист-
ка СРСР. Останній згодом увійшов до складу 

Музично-драматичний театр ім. М. Садовського. 1930-ті рр.
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місцевого оперного театру, спочатку пере-
сувного, а з 1933 р. стаціонарного обласного 
театру опери та балету, що поставив опери 
С. Гу ла ка-Ар те мов сь ко го, М. Лисенка, П. Чай-
ковського, Ш. Гуно, Дж. Верді, Дж. Пучіні і ба-
лети М. Мінкуса, Р. Глієра та інші. У театрі пев-
ний час працювали вінничани Л. Гаккебуш, 
згодом народна артистка, письменники й 
актори А. Любченко, Ю. Смолич, худож ник 
М. Драк. Реорганізований 1940 р. в му зич но-
дра ма тич ний театр. Продовжував працюва-
ти під час вій ни. У ньому діяла підпільна гру-
па ОУН. 1957 р. йому присвоєно ім’я М. Садов-
ського. Микола Карпович Садовський (справ-
жнє прізвище Тобілевич, 1856–1933 рр.), ак-
тор, режисер і  громадський діяч, корифей 
українського театру. Брат І. Кар пен ка-Ка ро го, 
П. Саксаганського й М. Са дов сь кої-Ба рі лот ті. 
Протягом 1948–86 рр. (з перер вами) дирек-
тором та головним режисером театру пра-
цював Ф.Г. Верещагін (народний артист СРСР 
та України, почесний громадянин м. Вінни-
ці), який здійснив понад 100 вистав за п’є са-
ми сучасної та класичної вітчизняної і  зару-
біжної драматургії. До трупи те атру входили 
І. Сікало, В. Сироватко, І. Тарапата, Г. Тищен-
ко, М. Педошенко, А. Овчаренко, Н. Кондра-
тюк, В. Матковський та інші. Від 1986 р. — го-
ловним режисером, від 1999 р.  — художнім 
керівником працює В. Селезньов, народний 
артист України (1993 р.). 2004 р. театр отри-
мав статус академічного. З 1983 р. діє музей 
теат ру; оновлений 2008 р. На фасаді встанов-
лені меморіальні дошки І. Савченку (2004); 
напис на меморіальній дошці: «В цьому теат-
рі з 1922 по 1926 рр. працював відомий кіно-
режисер, лауреат Державної премії, заслу-
жений діяч мистецтв України Савченко Ігор 
Анд рійович. 11.10.1906 –14.12.1950» та Ф. Ве-
рещагіну (2006 р.); напис на меморіальній 
дошці: «В  цьому театрі з  1946 по 1986 пра-
цював видатний режисер, народний артист 
СРСР, України Федір Григорович Верещагін». 
(Додаткова інформація про видатного ар-
тиста — у статті «Могила Ф.Г. Верещагіна, на-
родного артиста СРСР, України, діяча театру 
ім.  М. Садовського Центральне кладовище. 
Вул. А. Медвідь, 2») [119].

А.М. Подолинний 

Два особняки за одним проектом  — 
«близнюки», нині житлові будинки (1909 р., 
архіт.). Вул. Театральна, 37 та 41.

«Близнюки» розташовані на незначній 
відстані від проїжджої частини вулиці на 

складному рельєфі в  межах центрально-
го історичного ареалу середмістя. Два дво-
поверхових цегляних особняки з  цоколь-
ними поверхами, збудовані у 1909 р. на те-
риторії домоволодіння П. Веревіна, одно-
типні, за проектом міського архітектором 
Г. Артинова. На сьогодні за рахунок постій-
них підсипок проїжджої частини вулиці, 
будівлі особняків опинилися нижче вули-
ці. Будинки мають однакове ар хі тек тур но-
об’єм не та планувальне вирішення, прямо-
кутні в плані, композиція головних фасадів 
си мет рич но-осьо ва. Відрізняються будівлі 
між собою тільки тим, що будівля особняч-
ка під № 37 отинькована. Існує припущен-
ня, що будівля використовувалася як кена-
са  — молитовний будинок іудейської сек-
ти караїмів, громада якої існувала у Вінниці. 
Офіційно караїми не могли отримати дозвіл 
на будівництво кенаси, тому за згодою влас-
ника, один з бу дин ків-близ ню ків стає кена-
сою. При цьому в проекті архітектор Г. Арти-
нов не оговорює призначення будинків. Ра-
ціональне планування відповідно генпла-
ну з  прямокутною мережею нових вулиць 
ніяк не було по в’я за но зі давньою забудо-
вою та рельєфом місцевості. Нова вулиця 
(нині вул. Театральна), що з’єд ну ва ла сучасні 
вул. Соборну та М. Гоголя, з’яв ля єть ся відпо-
відно генплану 1839 р. на вільній від забудо-
ви місцевості та перетинаючи Калічанський 
яр з  крутим рельєфом вкритого діб ровою, 
що існувала майже до кінця 19 ст. (зберіг-
ся один велетенський дуб, якому понад 120 
років, досі росте на цій вулиці біля будин-
ку № 32). Архітектор Г. Артинов залишаєть-
ся вірним своєму професійному покликан-
ню і виконує черговий проект, знаходячи на 
два двоповерхові будинки притаманні тіль-
ки для них ар хі тек тур но-об’єм не вирішен-
ня, використовуючи елементи нео готики. 
Автентичне планування будинків не збе-
реглося внаслідок виконаних переплану-
вань, починаючи з 1920-х рр. під комуналь-
ні квартири. Рішення головного фасаду си-
мет рич но-осьо ве. Головний вхід, який було 
виконано в зв’яз ку з розташуванням будин-
ку на складному рельєфі, з  другого повер-
ху, закладено частково і  існує на сьогод-
ні у  вигляді вікна. Сходи, які вели на дру-
гий поверх, знищено. Елементи неоготич-
ного стилю втратили свою виразність після 
неодноразового тинькування та пофарбу-
вань. Втрачено також чіпець над головним 
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входом, який вирішений в  готичному сти-
лі, з башточками на кутах. Частково зберіг-
ся зубчастий карниз, закріплений по флан-
гах фасаду невеликими башточками. Харак-
терні для даних будинків стрільчасті вікон-
ні отвори по другому поверху та відповід-
ного простого профілю сандрики. Повер-
хи розчленовано пояском, який також про-
ходить по другому поверху лише по голов-
ному фасаду на рівні віконних отворів. Де-
які декоративні елементи на головних фа-
садах двох будівель втрачено. Особливо це 
стосується будинку № 39 в порівнянні з по-
ряд розташованим «близнюком» під № 41. 
Особ ня ки-близ ню ки є прикладом забудови 
житлової вулиці в  центральній частині міс-
та, що збудовані на окремій ділянці власни-
ка з застосуванням у вирішенні архітектур-
ного обліку [120].

Л.М. Денисова

ÒÎËÑÒÎÃÎ Ëüâà âóëèöÿ

Толстой Лев Миколайович (1828–
1910 рр.) — російський письменник. Визна-
ний класик світової літератури.

Будинок графа Д. Гейдена (дворян-
ська опіка), нині банківська установа 
(1912 р., архіт.). Вул. Л. Толстого, 2, вул. М. Го-
голя, 30.

На замовлення очільника вінницького 
повітового дворянства графа Гейдена Дмит-
ра Федоровича (1862–1926 рр.) на міській са-
дибі графа у 1912 р. було запроектовано бу-
динок для Дворянської опіки, землевпоряд-
ної компанії та військового представництва. 
Автор проекту та організатор будів ниц-
тва — міський архітектор Г. Артинов. Трипо-
верхова кутова будівля на розі вул. М. Гого-
ля — Л. Толстого була споруджена для пред-
ставницьких установ (крім наведених, тут 
містилися і  з’їз ди мирових посередників) 
і композиційно проектувалася з розрахунку 
на сприйняття широкого фасадного фронту 
з  боку перехрестя. Тому будинок витрима-
но у  зразкових формах, стилістично  — це 
модерн класицистичного або раціонально-
го спрямування із застосуванням карниз-
них членувань (над першим і третім повер-
хами), ритму ордерних пілястр, із виділен-
ням центрального та фланкуючих ризалітів, 
прикрашених вік ном-трій цею під циркуль-
ною аркою на другому поверсі (з боку вул. 

Л. Толстого) і півциркульним вікном третьо-
го поверху (з боку вул. Гоголя) та заверше-
них трикутними фронтонами. Фасади з боку 
вулиць виконані з лицьової силікатної цегли 
місцевого виробництва. Можливо, силікат-
ною була також і  покрівля, оскільки Д. Гей-
ден пропагував комплексне застосування 
силікатних матеріалів, експериментальних 
на той час (пізніше протягом 20 ст. на будин-
ку виконували просту металеву покрівлю). 
Будинок був споруджений на бутових фун-
даментах із високим ка м’я ним цоколем, що 
демонстрував природні декоративні якос-
ті місцевого граніту. Але нині опорядження 
замінене на декоративний тиньк стін і полі-
рований граніт у  цокольній частині  — під 
час чергового пристосування на поч. 21 ст. 
для банку. До змін зовнішнього вигляду бу-
динку спричинилися революційні зрушен-
ня та вій ни 20 ст. і використання різними ад-
міністративними установами без необхід-
ної реставрації, з неодноразовими внутріш-
німи реконструкціями, що призвело до де-
формацій декоративного мурування та руй-
нації поверхні самої силікатної цегли. По-
при ці зміни, будинок залишається важли-
вим акцентом у забудові та цікавим взірцем 
архітектурної композиції офіційних уста-
нов початку 20 ст. Історичною принадою 
будівлі є належність до спадщини яскраво-
го представника аристократії — випускни-
ка Санкт-Пе тер бурзь ко го університету та 
Миколаївської академії Генерального шта-
бу Російської імперії, значного подільсько-
го поміщика, благодійника, організатора на-
родної освіти і  земства Д. Гейдена, а також 
його співпраця з  вінницьким зодчим Г. Ар-
тиновим [121].

С.О. Царенко

Садиба П. Гогленкова, нині адміністра-
тивний будинок (1909 р., архіт.). Вул. Л. Тол-
стого, 4. 

Одноповерховий будинок із мезоніном 
являє характерний зразок житла замож-
ної вінницької родини доби модерну. Си-
метричний цегляний фасад на п’ять осей із 
центральним входом на ганку, що під бал-
коном мезоніну, несе пластичні членування: 
кутових і фланкуючих, на центральному ри-
заліті, пілястр із модерновими розширення-
ми площин лекального абрису; декоратив-
них рушників (обабіч входу — з класичними 
грецькими канелюрами й «сухариками», на 
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кутових пілястрах — модернові «медузопо-
дібні» рушники, на пряслах між вікнами — із 
симетричними поворотами лінеарної де-
коративної «бахроми»); карниз, що завер-
шує першоповерхові крила; лучкові форми 
над трьома отворами мезоніну  — балкон-
них дверей і віконниць, об’єд на них у єдину 
виразну форму. Фасадну композицію також 
прикрашають квадратові ка м’я ні вставки 
у вигляді фризоподібного ритму під карни-
зом і такі самі — у вигляді чарунок (по три) 
у  підвіконних нішах. Єдності й  виразності 
архітектурному рішенню додають тинько-
вані лучкові перемички з круглими модер-
новими «заклепками», повтореними на де-
коративних рушниках. На металевому ого-
родженні балкону  — ініціали власника «П» 
та «Г» (Петро Гогленков). Один із відомих 
членів Він ниць кої міської управи, довірена 
особа міського голови М. Оводова, Гоглен-
ков Петро Варфоломійович співпрацював із 
міським архітектором Г. Артиновим, зокре-
ма, у справі купівлі земельної ділянки та ор-
ганізації будівництва для міської думи (нині 
вул. Соборна, 67). Свій особняк П. Гоглен-
ков спорудив із деякими спрощеннями ав-
торського задуму в частині форм балкону та 
деталей прикрас, крім того, не збереглись 
пі ло ни-за вер шен ня із декоративними сніго-
захисними решітками над карнизом, як і по-
чаткові мезонінові завершення (зашиті по-
крівельним металом); проводились фарбу-
вання і тинькування по фасадній цеглі, змі-
ни колірного рішення. Але загалом будівля, 
що використовувалась відомчими устано-
вами, несе притаманні архітектурі модерну 
композицію та форми [122].

С.О. Царенко

Будинок родини Ґрохольських, нині 
медична бібліотека (поч. 20 ст., архіт.). Вул. 
Л. Толстого, 11.

Будинок родини Ґрохольських  — поль-
ського шляхетського роду, з якого походила 
низка гро мад сь ко-по лі тич них діячів Поділ-
ля у 18 ст. — початку 20 ст. Серед них — ві-
домі господарські й громадські діячі Вінниці 
та Він ниць кого повіту Тадеуш Ґрохольський 
(1839–1913 рр.) і  Здзіслав Ґрохольський 
(1881–1968 рр.). Одноповерхова садиба є ти-
повою для забудови району Садки. Вимуру-
вана з світлої силікатної цегли технікою ли-
цювальної кладки. За стилем це еклектика 
вкупі з  історизмом. Цегляний декор будів-

лі зосереджений на кутах, вікна оздоблено 
сандриками з  трикутними фронтонами на 
цегляних консолях. Ризаліт у  правій части-
ні фасаду має розвинутий аттик з метопами 
та трикутним фронтоном. По кутах встанов-
лені цегляні обеліски. Споруда добудована 
з  боку дворового фасаду, але реконструк-
ція здійснена досить якісно, без порушення 
вигляду па м’ят ки. Нині в будівлі знаходить-
ся Він ниць ка обласна наукова медична біб-
ліотека. Медична бібліотека організована 
у Вінниці в 1933 р. як філія республіканської 
медичної бібліотеки. В 1935 р. реорганізова-
на в обласну, а в 1940 р. отримала статус на-
укової. З 1980 р. розміщується у цій будівлі. 
Першою в країні в 21 ст. запровадила систе-
матичне виїзне обслуговування найсучас-
нішою медичною літературою міських і ра-
йонних лікувальних закладів області, кот рі 
фінансово неспроможні придбати дорогі, 
але вкрай необхідні видання [123]. 

Н.М. Древа, Є.В. Совінський, 
О.Ю. Федоришен

ÓÑÏÅÍÑÜÊÎÃÎ Ãë³áà âóëèöÿ

Успенський Гліб Іванович (1843–
1902 рр.) — видатний російський пись-
менник.

Кондитерська фабрика, нині конди-
терська фабрика «РОШЕН» (1863 р., іст.). Вул. 
Г. Успенського, 8.

Розташована на березі р. Вінничка по-
близу від місця впадіння у р. Південний Буг, 
поряд з світломузичним фонтаном. Забудо-
ва частини корпусів йде по червоній лінії 
вулиці, решти — вглиб території. Заснована 
у 1863 р. як пивоварний завод Вахневського, 
що згодом належав його синам. Одне з най-
старіших промислових підприємств міста, 
на якому працювало в  той час 4 робітники 
(первинні будівлі не збереглися). Щорічний 
прибуток 4750 руб. (1871 р.). Перед Першою 
світовою вій ною працював 41 робітник. Річ-
не виробництво майже 100 тис. руб. Найпо-
тужніше профільне підприємство Він ниць-
кого повіту. Після націоналізації 1920 р. за-
вод практично не працював: у  невеличкій 
кількості випускав тільки солод. 1929 р. пе-
репрофільований в  кондитерську фабри-
ку. 1934 р. добудовано другий поверх на 
виробничому корпусі. Фабрика мала кара-
мельний, пряниковий, цукерковий, «віден-
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ський» та мармеладний цехи. Після нацист-
ської окупації фабрику відновили й пустили 
до ладу у 1945 р. У 1960–62 рр. тривала ре-
конструкція. З 1996 р. фабрика у складі Укр-
промінвесту  — ПАТ «Він ниць ка кондитер-
ська фабрика «РОШЕН». Сьогодні тут пра-
цює понад 2 тис. робітників [124]. 

Т.Р. Кароєва

Город Вєніца (14–16 ст., архіт.). Вул. 
Г. Успенського та Замкова.

Фундований на Замковій горі (на лівому 
березі р. Південний Буг, поряд з Старомісь-
ким мостом, між сучасними вул. Г. Успен-
ського та Замкова) близько 1354–55 рр., піс-
ля 1362–63 рр. як нове укріплення до 1393 р. 
і  сталий посад до 1580 р., «дворці» (правий 
берег р. Південний Буг), від кінця 13 ст.  — 
садиби; 1393–1512 рр.  — старостинський 
город і мєсто (вул. У. Кармалюка біля гирла 
р. Вінничка). Реконструкцію першого Він-
ниць кого замку  — макет, можна побачити 
у Він ниць кому краєзнавчому музеї. Давньо-
українське містобудівне утворення часу ак-
тивізації українського етногенезу на тлі ор-
динської зверхності, епізодичних угорсько-
го та литовського сюзеренітетів  — город 
ВЭНИЦА Літописів західноруських або русь-
ко-ли тов сь ких. «Повість про Поділля» із цих 
джерел, складена у 1430-ті рр., подає ретро-
спективу приєднання до Великого князів-
ства Литовського, Руського і Жемайтійсько-
го Подільського краю, де «від отчичів і діди-
чів відали отамани»  — представники гро-
мад, що платили данину ординським баска-
кам і, зрештою, князям литовським. Відсут-
ність укріплень колишнього града Вєніци 
й  усіх подільських городів за ординського 
панування зламу 13–14 ст., за згаданою По-
вістю, уявлялося дослідникам «епічно прав-
дивим» (В. Отамановський), але будь-яких 
нюансів місцевого розвитку хроністи не зна-
ли. Про власне вінницьких династів (отчи-
чів і дідичів) відомо за актовим першодже-
релом — привілеєм 1391 р. Гринькові Сокі-
лецькому. Пергаментний документ із Націо-
нального історичного архіву республіки Бі-
лорусь свідчить, що Гринькова «теща княги-
ня Андріянова Він ниць ка» володіла Мику-
линцями, Літином, Вонячином, Дашківцями 
та Стрижавкою й передала ці землі зятю та 
онукам. Це були нащадки «молодшого Оль-
говича» Андріяна Мстиславича — володаря 
Звенигорода (Київського) та частини русь-

ких посадів, відновлених навколо шляху Ве-
ликий Дол (від Черкас до Ка м’ян ця через 
Брацлав) як городи подільські. Сталий те-
риторіальний розвиток української (відро-
дженої руської) вінницької «земельної гро-
мади» (В. Отамановський) у межиріччях Пів-
денного Бугу — Віннички (Бог — Вєнічя, вка-
зані старовинні назви річок) та Південного 
Бугу  — Калічі (Бог  — Калічя) розпочався, 
за ординської зверхності у  регіоні Велико-
го Долу, не пізніше кінця 13 ст., — із пасіки 
та ставка родини Климченків на р. Віннич-
ка. Це були перші він ни ча ни- ук ра їн ці, які 
надали громаді перших отаманів і, пізніше, 
знаного війта Онисима Климченка. Специ-
фіка функціонування княжого уділу із цен-
тром у Вінниці, що дістався дружині Андрі-
яна Мстиславича разом із титулом «Вєініць-
ская» (вірогідно, після загибелі цього кня-
зя у 1339 р.), під литовським сюзеренітетом 
і  впливом Брацлава  — центру ординської 
податкової «тьми»,  — ця специфіка може 
бути з’я со ва на співставленням відомостей 
писемних першоджерел із даними архео-
логічними, які попри незавершеність відо-
бражають цілком певну містобудівну тен-
денцію. Опубліковані висновки Він ниць кої 
експедиції Інституту археології НАН України 
2005–06 рр. (Л. Виногродська, 2009 р.) під-
тверджують, що відродження Він ниць кого 
осередку розселення після ординської на-
вали відбувалося на давніх теренах із за-
стосуванням руських технологій де ре в’я-
но- зем ля но го будівництва, використанням 
давньоруських споруд і за руською терито-
ріальною структурою. Па м’ят ни ми місцями 
города є відомі частини вінницького Серед-
містя. У  староміській (лівобережній) части-
ні міста: Замкова гора (найменована так від 
часу чергового перенесення сюди головної 
фортеці близько 1512 р. під назвою замок 
Вєніца, що існував із посадом Старого мєс-
та до 1580 р.), — тут руський дитинець спо-
чатку відродився як «отаманський» город, 
вірогідно, після подій на Брацлавщині 1352–
54 рр. (Хроніка М. Віллані за дослідженням 
Я. Дашкевича), коли тилові осередки Брац-
лава, як-от Вінниця, з тактичних потреб укрі-
плювалися під час спільного угор сь ко-поль-
сь ко-брац лав сь ко го походу проти ордин-
ців, укріплювався город і під керівництвом 
русь ко-ли тов сь ких династів (у т. ч. згаданої 
княгині Він ниць кої), заново  — через пере-
могу Великого князівства Литовського на 
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Синій Воді, тобто після 1362–63 рр.; узвиш-
шя з  нинішньою приватною забудовою 
по вул. У. Кармалюка (поряд з  кондитер-
ською фабрикою «Рошен» та світломузич-
ним фонтаном) біля гирла р. Вінничка, де 
від часу Подільського походу князя Вітов-
та Кейстутовича розміщувались старо-
стинський город у  Вєніци та мєсто Вєніц-
ке із корчмами («корчом 15 на мєстє» за 
описом Вінниці 1471 р. у  люстрації Київ-
ської землі). На вінницькому «Новому міс-
ті» — у правобережній частині Середмістя: 
територія «дворців» знаті, відомих за опи-
сами Він ниць кого замку 1545 р. та 1552 р.; 
крім того, археологами підтверджено ви-
користання й  відновлення за часів Вели-
кого князівства Литовського вінницько-
го форпосту  — сторожового укріплення 
біля гирла р. Вишня із руськими городнями 
(для яких свого часу були використані ста-
родавні укріплення про то сло в’ян  — вали 
ско ло тів-ора чів так званого скіфського пе-
ріоду). Загалом, містобудівна еволюція дав-
ньої Він ниці за сучасними даними археоло-
гії, що поки не повні й не остаточні, містить 
явища дискретності у  часі й  просторі, які 
при тому відбивають реальну складну по-
ліцентричну структуру города і його попе-
редника — руського града [125].

С.О. Царенко

ÕÌÅËÜÍÈÖÜÊÅ øîñå

Напрямок на місто Хмельницький — 
адміністративний центр однойменної об-
ласті, значний історичний та сучасний 
економічний і культурний центр Поділля.

Церква Воскресіння Христового, нині 
діючий православний храм (1910 р., архіт.). 
Хмельницьке шосе, 5.

Церква на честь Воскресіння Христово-
го побудована в 1910 р. на вільній території 
між двома цвинтарями, старим і новим, «на 
відстані 10 саж. від границі (старого) цвинта-
ря з боку Літинської дороги (сучасне Хмель-
ницьке шосе) з таким розрахунком, щоб за-
хідна сторона церкви збігалася по «пря-
мій лінії з напрямком дороги». За рішенням 
міської думи від 4 листопада 1902 р. було ви-
рішено будувати церкву за проектом місь-
кого архітектора Г. Артинова. У  виборі міс-
ця брали участь: архітектор Г. Артинов, про-
тоієрей А. Яворський, священик реально-

го училища протоієрей І. Шипович, гласний 
міської думи та староста собору С. Шабанов, 
священик церкви, що на Великих хуторах, 
протоієрей А. Пашута й інші. Проект викона-
ний 1902 р. та погоджений (рос.): «По насто-
ящему проекту определением Подольсько-
го Епархиального Начальства от 6–7  июля 
1907 г. Разрешено произвести в  г. Виннице, 
на местном православном кладбище, ка-
менную церковь в честь Воскресения Хри-
стова». Будівництво церкви було доруче-
но підрядчику Ф. Бондарєву за 7100 кар-
бованців. Гроші в сумі 5000 крб. були одер-
жані від церковного старости С. Шабано-
ва, а залишок було перекрито грошима 
(1500 крб.) покійної Слончевської, яка зали-
шила їх у спадок церкві, та за рахунок плати 
за місця для могил. Храм Воск ресіння Хрис-
тового однокупольний, одно ярусний. Церк-
ва побудована з червоної цегли і натураль-
ного каменю — ці два матеріали доповню-
ють один одного, створюючи оригінальний 
контраст. З каменю побудована нижня час-
тина храму і  деякі бічні фрагменти, зокре-
ма, біля вікон. Інша частина будівлі, вклю-
чаючи купол, зроблена з цегли. Тридільний 
у плані, з напівкруглою абсидою, невеликим 
прямокутним притвором, з дзвіничкою над 
притвором. Під притвором підвальне при-
міщення покійницької. Архітектурний об-
раз церкви вирішений у формах так званого 
неоросійського стилю, що виявляється у за-
стосуванні аркатурного карнизу, потрійних 
півциркульних вікон з  імпостами у  вигля-
ді декоративних колонок з перехватами, кі-
отів, головної цибулястої за формою маків-
ки на восьмибічному ліхтарнику. Звертала 
на себе увагу оригінальна за формою дзві-
ничка над притвором (не збереглася). На бу-
дові було застосовано поширений тоді на 
Поділ лі прийом протиставлення матеріалів 
фасадних стін з цегли та натурального каме-
ню без потинькування. Опалювалася церк-
ва кахельною піччю. Іконостас, за проектом 
архітектора Г. Артинова, два бічних кіоти, 
престол, балюстраду і три образи на стінах 
були виконані в київській художній майстер-
ні О. Мурашко. Дзвін був привезений з Пер-
мі. У  роки радянської влади храм Воскре-
сіння Христового не зачинявся. Кап лиця на 
цвинтарі була непомітною: з вулиці її засту-
пали великі надгробні па м’ят ни ки і склепи. 
У  1941 р., коли нацисти захопили Вінницю, 
біля цієї церкви вони ховали своїх вбитих 
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солдат. У  1970-х рр. кладовище ліквідува-
ли, церква залишилася однією з трьох дію-
чих у Вінниці. У середині 1980-х рр. почала-
ся реставрація церкви. Була зроблена нова 
покрівля, старовинний іконостас був від-
новлений в  первозданному вигляді, кіоти 
замінені на нові. Тоді ж до приміщення хра-
му провели центральне опалення. Розпи-
си у храмі були виконані у 1989 р. вінниць-
кими художниками  — батьком і  сином На-
заренками. У  1996 р. біля храму сталося 
диво «обретіння Хреста». 26 вересня, напе-
редодні свята Воздвиження Животворящо-
го Хреста Господнього, старе дерево, яке 
росло біля храму, спиляли. На зрізі стовбу-
ра був виявлений православний хрест. Зго-
дом тут звели каплицю. На честь 2000-річчя 
від Різдва Христового поруч із храмом був 
встановлений хрест, тепер від цього нього 
починаються численні Хресні ходи. Церква 
Вос кресіння Христового є важливим зраз-
ком сак рального зодчества початку 20 ст. 
у Вінниці [126].

Л.М. Денисова, Є.В. Тиманович

Пам’ятний знак на честь загиблих 
Січових Стрільців  — вояків Української 
Галицької Армії 1919–20 рр. (1990 р., іст., 
мист.). Хмельницьке шосе, 5.

Пам’ятний знак розташований на тери-
торії колишнього міського православного 
цвинтаря, в лісопарковій зоні, поблизу хра-
му Воскресіння Христового встановлений 
на пошанування полеглого вояцтва Укра-
їнської Галицької Армії (УГА)  — збройних 
сил Західноукраїнської Народної Республі-
ки (ЗУНР). 16  липня 1919 р. 45-ти сяч не вій-
сько галичан, перейшовши Збруч, продо-
вжило боротьбу за незалежну державу на 
Наддніпрянській Україні як союзники Укра-
їнської Народної Республіки (УНР). Але вна-
слідок несприятливої ситуації на фронті во-
сени 1919 р. армія потрапила в  так званий 
«Чотирикутник смерті» — оперативне ото-
чення українських військовиків Доброволь-
чою армією, Червоною армією та польськи-
ми збройними силами. Найнебезпечнішим 
з факторів стала епідемія плямистого тифу, 
яка, за підрахунками дослідників, в  період 
осе ні-зи ми 1919–20 рр. забрала більше ніж 
10 тисяч життів вояків УГА. Ці обставини зму-
сили галицьке командування стати союзни-
ками денікінців, а з січня 1920 р. — більшо-
виків, які утворили з  них Червону Україн-

ську Галицьку Армію (ЧУГА). 23 квітня 1920 р. 
частини ЧУГА піднімають невдале повстан-
ня проти радянської влади у  Вінниці. Па-
м’ят ний знак, первинно створений на честь 
вшанування полеглого вояцтва Галиць-
кої Армії, помилково асоціюється з  Легіо-
ном українських січових стрільців (УСС)  — 
національним військовим формуванням 
в  складі авст ро-угор сь кої армії, створеним 
у 1914 р. під час Першої світової вій ни. Слід 
зазначити, що даний військовий підрозділ 
не мав жодного стосунку до Вінниці в добу 
Української Революції (1917–21 рр.), але вар-
то зауважити, що колишні легіонери УСС, бу-
дучи ядром галицького війська, дислокува-
лись у  місті, щоправда, вже як вояки іншо-
го мілітарного формування  — Української 
Галицької Армії. Причина цієї плутанини та-
кож по в’я за на з побутовим іменуванням га-
лицького війська «січовиками» та «січовими 
стрільцями». Територія колишнього право-
славного кладовища, де розташований мо-
нумент, є лише умовним, символічним міс-
цем поховання полеглого в боях та загибло-
го від тифу вояцтва. Головними поховаль-
ними зонами були військовий гарнізонний 
цвинтар поряд зі шпиталем (район сучасної 
вул. Стрілецької) та міське католицьке кла-
довище (територія сучасного Центрального 
парку). У  1990 р. колишній по літ в’я зень Йо-
сип Гурин та гре ко-ка то лиць кий священик 
отець Григорій Мисак визначили місце для 
насипання символічної могили. Того ж року 
за участі активістів місцевих на ціо наль но-
пат рі о тич них товариств, зокрема Народно-
го Руху України та Товариства української 
мови ім. Т. Шевченка, був встановлений бе-
резовий хрест. У вересні 1999 р. він був за-
мінений, а згодом, 11 листопада 1999 р. від-
крито нинішній па м’ят ний знак, автор яко-
го скульптор В. Смаровоз. Меморіал неод-
норазово був пошкоджений вандалами. 
Так, на початку 2000-х рр. були вкрадені: 
круглий бронзовий барельєф з  погруддям 
трьох січовиків та написом «УСС 1919–1920»; 
бронзовий барельєф у  вигляді щита із зо-
браженням постатей руського кіннотника, 
запорозь кого козака та січовиків з багнета-
ми; бронзова меморіальна дошка із написом 
(автентичний напис): «Дорогим прадідам — 
українським січовим стрільцям, славним на-
щадкам запоріжських лицарів, від учнів шкіл 
№ 3, 11, 22 міста Вінниці»; бронзова мемо-
ріальна дошка із написом «Голов ні бої УСС. 
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Сянки, Вишків, Маківка, Жовнівка, Конюхи. 
Команданти легіону УСС. М. Голушинський, 
Г. Косак, А. Варивода, Ф. Кікель, М. Тарнав-
ський, Є. Коновалець». Останній акт ванда-
лізму здійснений у ніч з 4 на 5 липня 2011 р., 
коли була знищена одна з фасадних таблиць 
(пізніше відновлена). Па м’ят ний знак вста-
новлений на невисокому, штучно насипа-
ному пагорбі, який символізує типові кур-
ганні поховання січовиків. Па м’ят ник являє 
собою чорний гранітний цокольний поста-
мент, на якому встановлений грубо оброб-
лений стовп з  нерівними краями з  біло-
го пісковику. Нагорі стовпа встановлений 
хрест мальтійського типу із чорного гра-
ніту, який нагадує обрисами орден Дієвої 
Армії УНР «Залізний хрест за зимовий по-
хід і бої». В осерді хреста вирізьблений три-
зуб. На чоловій стороні стовпа закріплений 
барельєф із білого пісковику, на якому ви-
січені погрудні зображення двох вої нів-
сі чо ви ків в  австрійських військових строях 
та характерних головних уборах типу «ма-
зепинка». Під рельєфним зображенням за-
кріплена чорна мармурова плита з написом 
(автентичний напис): «Дорогим прадідам 
УКРАЇНСЬКИМ СІЧОВИМ СТРІЛЬЦЯМ, слав-
ним нащадкам запорозських лицарів, від 
учнів шкіл № 3, 11 та 22 м. Вінниці». Нижче, на 
стилобаті висічений напис: «Січовим стріль-
цям 1918–1921. Воякам ОУН-УПА 1942–1950. 
Полеглим в боях за Волю України». Загальна 
висота меморіалу — 3,5 м, ка м’я но го поста-
менту з рельєфом — 2,3 м, хреста — 0,65 м, 
цокольного підмурівка — 0,4 м [127].

О.А. Коляструк, О.Ю. Федоришен

Пам’ятник жертвам Голодомору 
1932–33 рр. (2008 р., іст., мист.). Хмельниць-
ке шосе, 5.

Пам’ятник встановлений у  північно-за-
хід ній частині колишнього міського право-
славного цвинтаря, поблизу храму Воскре-
сіння Христового. Автори  — скульптори 
В.М. Оврах, Р.В. Оврах, А.В. Оврах. Загальна 
висота — 3,0 м, стилобату — 0,35 м. Па м’ят-
ник встановлений з  нагоди 75-річчя однієї 
з найбільших трагедій в історії українського 
народу — Голодомору 1932–33 рр., який був 
наслідком свідомої і  цілеспрямованої акції 
тоталітарного режиму з  винищення укра-
їнських хліборобів. За підрахунками істо-
риків, під час реалізації політики суцільної 
колективізації на Вінниччині загинули від 

голодної смерті понад 1,5 млн. осіб, з них — 
понад 500 тис. дітей. Па м’ят ник являє собою 
лаконічну ре а ліс тич но-сим во ліч ну компо-
зицію, візуальним і смисловим центром якої 
є постать виснаженої голодом ди ти ни-під-
літ ка в  довгій со роч ці-хі то ні, що тісно три-
має на немічно піднятих руках жмуток хліб-
них колосків. На цьому скарбові зупинив-
ся і закляк спорожнілий погляд запалих зі-
ниць. За спиною фігури — розімкненою ар-
кою підносяться дві стели у  вигляді крил, 
у нижній частині яких викарбувані роки Го-
лодомору «1932» і  «1933». Вони підсилюють 
враження від центральній постаті як згаса-
ючої душі або небесного ангела. Підніжжя 
па м’ят ни ка оформлене у вигляді кола, вкла-
деного сірим гранітом (символ спопелілого 
поля й згаслого для вічності життя багатьох 
мільйонів), що обрамлене чорними траур-
ними плитками з граніту. Щороку 24 листо-
пада, у  день па м’я ті жертв Голодомору, го-
родяни запалюють тут свічки і  лампадки. 
Зав дяки вдало знайденому силуету та влуч-
ному компонуванню матеріалів па м’ят ник 
органічно сприймається в  довколишньому 
середовищі, являючи виразне місце па м’я ті 
про національну трагедію [128].

О.А. Коляструк

Пам’ятник жертвам сталінських ре-
пресій 1937–38 рр. (2004 р., іст., мист.). 
Хмельницьке шосе, 5. 

Пам’ятник встановлений 2004 р. побли-
зу церкви Воскресіння Христового, на те-
риторії колишнього міського православно-
го цвинтаря, на місці масових поховань де 
виявлено 42 могили — понад 2 тис. репре-
сованих у 1937–38 рр. Автори — скульп тор 
Ю.Е. Козерацький, архітектор О.Ю. Козераць-
ка. Являє собою композицію з  трьох хрес-
тів, вертикально встановлених на кругло-
му стилобаті. Центральний хрест викона-
ний з чорного граніту, в його поле врізаний 
лаконічно орнаментований хрест зі світлого 
граніту; обабіч  — по діагоналі два менших 
за розміром хрести з білого пісковику з еле-
ментами декорування національним орна-
ментом у нижніх кутах вертикальних основ. 
Білий хрест роз п’ят тя на чорному тлі симво-
лізує невинно постраждалих людей, репре-
сованих радянським тоталітарним режи-
мом. Хрести виконані в суворій геометрич-
ній манері, стримано стилізовані під козаць-
кі меморіальні хрести, їх обрис нагадує по-
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статі людей з розкинутими руками. По зов-
нішньому контуру стилобату чорними гра-
нітними літерами викладений напис: «Не-
винно убієнним. Па м’я тай мо 1937–1938». На 
тильній стороні у верхній частині централь-
ного хреста закріплений рельєф з піскови-
ку у вигляді голуба. (Додаткова інформація 
про Він ниць ку трагедію (масові розстріли 
мирного населення у  Вінниці, що здійсню-
валися органи НКВС протягом декількох ро-
ків перед початком Другої світової вій ни) — 
у статті «Братські могили жертв сталінських 
репресій 1930–40 рр. Центральне кладови-
ще. Вул. А. Медвідь, 2») [129].

О.А. Коляструк

Пам’ятник В.С. Стусу (2002 р., іст., мист.). 
Хмельницьке шосе, 7.

Па м’ят ник встановлено поряд з адмініст-
ративним будинком на площі, яка носить 
ім’я поета. Стус Василь Семенович (1938–
85 рр.) — видатний поет, перекладач, пра-
возахисник, дисидент. Народився у  с. Рах-
нівка Гайсинського р-ну Він ниць кої обл. 
1939 р. його родина переїхала на Донбас. 
1958 р. закінчив іс то ри ко- фі ло ло гіч ний фа-
культет педагогічного інституту м. Сталіно 
(нині Донецьк). Працював учителем. З  бе-
резня по жовтень 1963 р.  — літературний 
редактор газети «Соціалістичний Донбас». 
Вступив до аспірантури Інституту літерату-
ри ім. Т. Шевченка Академії наук УРСР у Ки-
єві із спеціальності «Теорія літератури». За 
час перебування в  аспірантурі підготував 
і  здав до видавництва першу збірку тво-
рів, написав низку лі те ра тур но-кри тич них 
статей, надрукував кілька перекладів із 
Й.В. Гете, Р.М. Рільке, Ф.Г. Лорки. Належав 
до Клубу творчої молоді, який очолював 
Лесь Танюк. У  вересні 1965 р. під час пре-
м’є ри фільму Сергія Параджанова «Тіні за-
бутих предків» у кінотеатрі «Україна» в Ки-
єві взяв участь в акції протесту. В. Стус ра-
зом з  Іваном Дзюбою, В’я че сла вом Чорно-
волом, Юрієм Бадзьом закликав присутніх 
засудити арешти української інтелігенції, 
що стало першим громадським політич-
ним протестом на нові політичні репресії 
в  Радянському Союзі. За участь у  цій акції 
його відраховано з аспірантури. У вересні 
1972 р. звинуватили в «антирадянській агі-
тації й пропаганді» і засудили до 5 років по-
збавлення волі і 3 років заслання. Покаран-
ня відбував у мордовських і магаданських 

таборах. Повернувшись восени 1979 р. до 
Києва, приєднався до Гельсінської групи 
захисту прав людини. В  травні 1980 р. був 
знову заарештований, визнаний особли-
во небезпечним рецидивістом і  у верес-
ні засуджений на 10 років примусових ро-
біт і  5  років заслання. Помер в  ув’яз нен ні. 
Був похований на табірному цвинтарі. Пе-
репохований у Києві на Байковому цвинта-
рі, 1992 р. Автор поетичних збірок «Зимо-
ві дерева» (1970 р.), «Палімпсести» (1986 р.), 
виданих на Заході, «Дорога болю» (1990 р., 
Державна премія України ім. Т.Г. Шевченка), 
«Творів» у 6-ти томах (1994–99 рр.). У 1997 р. 
було оголошено всеукраїнський конкурс на 
проект па м’ят ни ка поету у зв’яз ку з 60-річ-
чям від дня народження поета. Проте па-
м’ят ник відкрито лише у вересні 2002 р. Ви-
конаний у стилі сим во лі ко-ме та фо рич но го 
реалізму. Основний образ — крило як не-
стримний духовний злет, високий тра-
гізм долі і  висока, але недоспівана поезія. 
ідею па м’ят ни ка надихала назва останньої, 
втраченої збірки віршів Василя Стуса «Птах 
душі». Автор  — скульптор. А. Бурдейний. 
Висота скульптури — 5,1 м. Матеріал — ко-
вана мідь. Крім площі, у Він ни ці ім’ям В. Сту-
са названо вулицю міста і  обласне літера-
турне об’єд нан ня. Донецькому національ-
ному університету, який з  2014 р. працює 
у  Вінниці присвоєно ім’я поета (червень 
2016 р.) [130]. 

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний

Пам’ятник Л.С. Ратушній, Герою Ра-
дянського Союзу (1979 р., іст., мист.). Хмель-
ницьке шосе, 22.

Встановлено 1979 р. перед міським Па-
лацом дітей та юнацтва, що носить ім’я Л. Ра-
тушної. Автори — скульптор В. Смаровоз, ар-
хітектор Є. Устинов. Являє собою бронзовий 
бюст героя, встановлений на чотиригранній 
гранітній колоні. Загальна висота  — 2,6 м, 
погруддя — 0,8 м, постамент — 1,8 м, стило-
бат  — 0,4 м. Погруддя виконано з  бронзи 
і являє собою меморіальний портрет моло-
дої нескореної жінки з гордо піднятою голо-
вою, відкритим обличчям і  впевненим по-
глядом, що надає реалістичному образу ге-
роїчної монументальності. Погруддя закріп-
лене на чотиригранному постаменті з  гра-
ніту, на лицьовій грані якого зроблений на-
пис кованими літерами: «Герой Радянсько-
го Союзу Ляля Ратушна». Гра ніт но-бе тон ний 
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стилобат оточений квітковою клумбою пря-
мокутної форми. Па м’ят ник органічно впи-
саний у  організацію простору біля ди тя чо-
юнаць ко го куль тур но-освіт ньо го закладу. 
(Додаткова інформація про Л. Ратушну  — 
у статті «Меморіальний комплекс Слави. Єв-
ропейська площа») [131].

О.А. Коляструк 

Пам’ятник першому вінницькому 
трамваю (2003 р., іст.). Хмельницьке шосе, 29.

Пам’ятник вінницькому трамваю був 
встановлений у 2003 р. на честь 90-річ чя іс-
нування у  Вінниці громадського транспор-
ту та запуску першого трамвайного марш-
руту навпроти адміністративної будівлі ко-
мунального підприємства «Він ниць ка тран-
спортна компанія». Він являє собою від-
новлену копію моделі трамвайного вагону 
MAN, з  яких і  починалась історія міського 
електротранспорту. Відновлення здійсню-
валося силами фахівців трамвайного депо. 
Основою па м’ят ни ка став трамвайний ва-
гон 1950-х рр., на базі якого, за автентич-
ними кресленнями та фотографіями, було 
споруджено кузов в масштабі 1:1. Вагон від-
новлений як зовні, так і всередині. Трамвай-
ні вагони фірми MAN (нім. Ma schi nen fab rik 
Augs burg-Nürn berg) виготовлялися з 1912 р. 
у місті Нюрнберг (Німеччина). Перша партія 
вагонів у кількості 7 одиниць на замовлення 
міської влади прибула до Вінниці на почат-
ку 1913 р. 28 жовтня цього ж року трамвай-
ний рух був урочисто запущений, 7 вагонів 
почали курсувати за маршрутом № 1 «Жіно-
ча гімназія — Вокзал». У 1914 р. муніципалі-
тет замовив ще 4 вагони цього ж виробника. 
Трамваї MAN експлуатувалися у місті до по-
чатку 1960-х рр., а деякі переобладнані ек-
земпляри як службові використовувалися 
до середини 1980-х рр [132].

О.Ю. Федоришен

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÈÉ ÏÀÐÊ 

êóëüòóðè é â³äïî÷èíêó

Парк, відкритий 1936 р. на місці Літ-
нього саду, є пам’яткою садово-паркового 
мистецтва загальнодержавного значен-
ня. Розташований у середмісті — між ву-
лицями Соборною, Магістратською та 
Хмельницьким шосе. Площа парку стано-
вить 40 га.

Вхідна арка (1967 р., архіт.). Вхід до пар-
ку з площі ім. Ю. Гагаріна.

Комплекс вхідної групи до парку спору-
джений у  1967 р. «РБУ-1 Облрембудтрест» 
(керівник В.Т. Блащук). Автори проекту ар-
хітектори Р.Р. Мархель та В.В. Горбатий, ін-
же нер-конст рук тор Б.М. Малий. Комплекс 
включає в  себе дугоподібну арку, спору-
джену за принципом оболонки, котра опи-
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рається чотирма точками на бики, в  свою 
чергу оздоблені бетонними плитами. Су-
сідній з  аркою шпиль  — це металева кон-
струкція з  спиранням на три точки. Арка 
та шпиль символізують космос та ракету, 
адже за кілька років до того площа була 
найменована на честь першого космонав-
та Юрія Гагаріна. Ліворуч розташована гру-
па малих архітектурних форм «Парасоль-
ки», а також декоративна водойма «Лебе-
дине озеро». Сходова еспланада підніма-
ється рельєфом від рівня площі Ю. Гагарі-
на до фонтанної площі парку. Комплекс за-
вершив композицію площі ім. Ю. Гагаріна та 
став однією з  візитівок радянської Вінниці 
[133].

Є.В. Совінський, О.Ю. Федоришен

Пам’ятник М. Горькому (1968 р., мист.). 
Вхід до парку з площі ім. Ю. Гагаріна.

Монумент Максиму Горькому встанов-
лений на алеї, що веде до парку, який но-
сить його ім’я від заснування у  1936 р. Ав-
тори скульптори А.В. Нікогосян, А.А. Му-
радян. Загальна висота  — 6,0 м, скульпту-
ри  — 3,9 м, постаменту  — 2,1 м. Матері-
ал — граніт. Являє собою постать письмен-
ника, який крокує і  правою рукою спира-
ється на ціпок. У  лівій зігнутій руці на рів-
ні грудей  — розгорнута книжка. Обличчя 
виконане за типовими портретами пись-
менника в  зрілому віці: підборіддя ледь 
підняте, погляд спрямований вдалечінь, 
чоло відкрите, волосся зачесане назад. 
Письменник одягнутий у  довгий розщіб-
нений плащ, з-під якого видно подовжену 
со роч ку-ко со во рот ку, підперезану шнур-
ком, штани, заправлені у чоботи. На поста-
менті напис у вигляді факсимільного підпи-
су письменника «М. Горький». Па м’ят ник за 
радянських часів вважався прикладом ра-
дянської монументалістики. Горький Мак-
сим, справжнє: Пєшков Олексій Максимо-
вич (1868–1936 рр.) — відомий радянський 
письменник і  драматург, засновник мето-
ду соціалістичного реалізму в  літературі, 
який сприяв закріпленню ідеології більшо-
визму і зміцненню сталінського тоталітариз-
му в  СРСР. За вказівкою Й. Сталіна на вша-
нування па м’я ті померлого у  1936 р. про-
летарського письменника паркам культу-
ри і  відпочинку в  містах Радянського Со-
юзу присвоювалося його ім’я. В  топоні-
міці радянських міст категорія «парк іме-

ні Горького» набула ідеократичного смис-
лу і  стала одним з  маркерів тоталітариз-
му. З  1934 р. очолював Спілку письменни-
ків СРСР. Життя і творчість М. Горького тіс-
но по в’я за ні з Україною. Він знав і шанував 
творчість Т. Шевченка, П. Куліша, М. Коцю-
бинського, І. Франка, багатьох інших укра-
їнських майстрів слова. Автор творів, на-
писаних на українському матеріалі: «Чел-
каш», «Ярмарок у Говтві», «По Русі» та інших. 
За його сприяння у Росії виходили у пере-
кладах твори українських письменників, 
зокрема «Кобзар» Т. Шевченка, оповідання 
М. Коцюбинського у двох томах [134].

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний 

Алея земляків (1987 р., мист.). Ліворуч 
від входу до парку з площі ім. Ю. Гагаріна.

Меморіальна алея земляків була задума-
на й  реалізована на вшанування видатних 
діячів культури і мистецтва, чиї життя і твор-
чість по в’я за ні з  Вінниччиною, і  приуроче-
на до 50-річ чя центрального міського пар-
ку. Реалізовували проект Він ниць кі художні 
майстерні. Погруддя розташовані обабіч ті-
нистої алеї, що відходить на захід від па м’ят-
ни ка М. Горькому і веде до паркового стаді-
ону. В роботі над бюстами були задіяні різні 
майстри, втім вона виглядає цілісною завдя-
ки тому, що всі постаменти виконані з  од-
накового пісковику, мають однакову висо-
ту, на лицьовій стороні закріплені однотип-
ні підписи (прізвище та ініціали, дати життя). 
Погруддя виконані з кованої міді і зображу-
ють видатних подолян у  лаконічній реаліс-
тичній манері, без спеціальної атрибутики 
й декорування [135]. 

О.А. Коляструк

Погруддя В.С. Земляка (1987 р., мист.).
Автор  — скульптор І. Довженко. Зем-

ляк Василь Сидорович, справжнє прізвище 
та ім’я Вацик Вацлав (1923–77 рр.)  — пись-
менник, кіносценарист, лауреат Державної 
премії України ім.  Т. Шевченка (1978 р.). На-
родився у с. Конюшівка, нині Липовецького 
р-ну, Він ниць кої обл. Навчався в Харківсько-
му авіаційному училищі (1940–41 рр.). Під 
час вій ни брав участь у партизанському русі 
на Вінниччині та Житомирщині. Закінчив за-
очне відділення Житомирського сільсько-
господарського інституту (1953 р.). Працю-
вав у радгоспі, газеті, видавниц тві «Молодь». 
У 1963–66 рр. головний редактор Київської 
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кіностудії ім.  О. Довженка. У  1964–69 рр.  — 
керівник її сценарної майстерні. Автор по-
вістей «Рідна сторона» (1956 р.), «Ка м’я ний 
Брід» (1957 р.), «Гнівний Стратіон» (1960 р.), 
«Підполковник Шиманський» (1966 р.). Ви-
значним явищем української літератури ста-
ли його романи «Лебедина зграя» (1971 р.) 
і  «Зелені Млини» (1976 р.). За сценаріями 
В. Земляка поставлено кілька кінофільмів: 
«Новели Красного дому» (1964 р.), «Дочка 
Стратіона» (1965 р.), «На Київському напря-
мі» (1968 р.) та інші. Житомирську міську бі-
бліотеку названо ім’ям письменника [136].

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний 

Погруддя Я. Івашкевича (1987 р., мист.).
Автор  — скульптор Я. Куленко. Івашке-

вич Ярослав, польскою  — Iwaszkiewicz Ja-
rosław; також відомий під псевдонімом Eleu-
ter (1894–1980 рр.)  — видатний польський 
письменник і  громадський діяч. Народив-
ся у  с. Кальник, Іллінецького р-ну, Він ниць-
кої обл. У Києві закінчив гімназію, універси-
тет Святого Володимира (нині університет 
ім.  Т. Шевченка) та консерваторію. 1918 р. 
виїхав до Польщі. Автор багатьох прозових, 
поетичних і  драматичних творів, мемуарів, 
літературознавчих і лі те ра тур но-кри тич них 
публікацій, праць з  історії музики, театру, 
малярства. У  1946–50 рр. і  з 1959 р. до кін-
ця життя очолював Спілку польських пись-
менників. Українські враження відбилися 
в  цілому ряді його творів: у  повістях «Мі-
сяць сходить», «Заруддя», відомому ро ма ні-
епо пеї «Слава і  хвала», в  низці оповідань. 
З  повагою ставився до української культу-
ри, мистецтва. Перекладав з  української. 
Цікавився українським фольклором, твор-
чістю Т. Шевченка, М. Рильського, М. Бажа-
на. Подорожував Україною, в тому числі по-
бував на Поділлі. Його твори широко пред-
ставлені в  українських перекладах. 1989 р. 
у  с. Кальник відкрито музей Я. Івашкевича, 
в  загальноосвітній школі, що носить його 
ім’я, діє музей письменника [137]. 

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний 

Погруддя М.М. Коцюбинського (1987 р., 
мист.).

Автор  — скульптор В. Смаровоз. Ко-
цюбинський Михайло Михайлович (1864–
1913 рр.)  — видатний письменник, громад-
ський діяч, голова Просвіти в  Чернігові, 
один з  організаторів Братства Тарасівців. 

Життя і творчість тісно по в’я за ні з Вінницею 
та Поділлям. (Додаткова інформація про ви-
датного письменника  — у  статті «Лі те ра-
тур но-ме мо рі аль ний музей М.М. Коцюбин-
ського. Вул. І. Бевза, 15») [138].

О.А. Коляструк

Погруддя М.Д. Леонтовича (1987 р., 
мист.).

Автор  — скульптор В. Смаровоз. Леон-
тович Микола Дмитрович (1877–1921 рр.) — 
видатний український композитор, хоро-
вий диригент, громадський діяч, педагог. 
Народився у  с. Монастирок Немирівсько-
го р-ну Він ниць кої обл. Дитинство пройшло 
у  с. Шершнях Тиврівської волості Він ниць-
кого повіту. Початки музичної освіти здобув 
у  батька і  матері, що прищепили йому лю-
бов до української народної пісні. У 1887 р. 
вступив до Немирівської гімназії. 1888 р., 
через брак коштів на навчання, батько пе-
реводить його до Шаргородського початко-
вого духовного училища. В училищі він опа-
нував нотний спів і міг вільно читати складні 
партії в  церковних хорових творах. 1892 р. 
вступив до Подільської духовної семіна-
рії, де вивчав теорію музики, хоровий спів, 
опанував скрипку, фортепіано, деякі духо-
ві інструменти, почав обробляти записані 
у с. Біло усівці, Брацлавського повіту (нині — 
Він ниць ка обл.), куди переїхали батьки, на-
родні мелодії, беручи за взірець обробки 
М. Лисенка. У семінарії нерідко керував хо-
ром семінаристів, у  виконанні якого впер-
ше прозвучали його обробки пісень «Ган-
дзя», «Ой чия ж то причина, що я бідна ді-
вчина». 1898 р. закінчив духовну семінарію 
й вирішив працювати вчителем у сільських 
школах. У  с. Чукові, Брацлавського повіту 
він організував самодіяльний симфонічний 
оркестр, який виконував українські мелодії 
та п’є си російських і українських композито-
рів. 1901 р. він видав перший збірник пісень 
з  Поділля. 1903 р. вийшов другий збірник 
подільських пісень з посвятою М. Лисенко-
ві. Восени 1904 р. покинув Поділля і  переї-
хав на Донбас, де влаштувався викладачем 
співу та музики у місцевій залізничній школі. 
Під час революції 1905 р. М. Леонтович ор-
ганізував хор робітників, який виступав на 
мітингах. Його діяльність привернула ува-
гу поліції, й він змушений був повернутися 
на Поділля, у м. Тульчин, де викладав музи-
ку і спів у Тульчинському єпархіальному жі-
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ночому училищі. З  1909 р. навчається тео-
рії музики у Б. Яворського, якого періодич-
но відвідує у Москві та Києві. У той час ство-
рив багато хорових обробок, зокрема слав-
нозвісний «Щедрик», а також «Піють півні», 
«Мала мати одну дочку», «Дударик», «Ой 
зій шла зоря» та інші. У Тульчині знайомить-
ся з композитором К. Стеценком. 1916 р. ра-
зом з хором Київського університету вико-
нує свою обробку «Щедрика», яка принес ла 
йому великий успіх. Із встановленням Укра-
їнської Народної Республіки переїздить 
з Тульчина до Києва, де починає активну ді-
яльність як диригент і  композитор. Після 
приходу до влади більшовиків працює де-
який час у  музичному комітеті при Народ-
ному комісаріаті освіти, викладає у  Му зич-
но-дра ма тич но му інституті ім.  М. Лисенка, 
разом з  композитором і  диригентом Г. Ве-
рьовкою працює у Народній консерваторії, 
на курсах дошкільного виховання, органі-
зовує кілька хорових гуртків. Під час захо-
плення Києва у  серпні 1919 р. денікінцями, 
які почали переслідувати українську інте-
лігенцію й шукали М. Леонтовича, щоб його 
заарештувати, змушений утікати до Тульчи-
на. Засновує першу в Тульчині музичну шко-
лу. 1919–20 рр. працює над першим великим 
симфонічним твором  — на род но-фан тас-
тич ною оперою «На русалчин великдень» 
за однойменною казкою Б. Грінченка. Восе-
ни 1920 р. в Тульчині відбулися гастролі хо-
рової капели під керівництвом Кирила Сте-
ценка та Павла Тичини (як другого дириген-
та). Під час концертів капели виконувалися 
твори М. Леонтовича. В  останні місяці жит-
тя закінчував оперу «На русалчин велик-
день». У  ніч з  22 на 23  січня 1921 р. компо-
зитор перебував у свого батька у с. Марків-
ка, Гайсинського повіту, де був убитий за не 
до кінця з’я со ва них обставин. Можливо, це 
було політичне вбивство. Ім’я композитора 
носить Він ниць ке училище культури і  мис-
тецтв [139].

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний 

Погруддя М.О. Некрасова (1987 р., 
мист.).

Автор  — скульптор Я. Куленко. Некра-
сов Микола Олексійович (1821–78 рр.) — ви-
датний російський письменник. Народився 
у м. Немирів, Він ниць кої обл. Батько — вій-
ськовий, мати — місцева уродженка — Оле-
на Андріївна Закревська. До чотирьох ро-

ків мешкав з  батьками у  с. Юзвині (нині  — 
с. Некрасове) під Вінницею. У  1825 р. роди-
на переїхала до Ярославської губернії (Ро-
сія). Навчався в  гімназії. Був вільним слу-
хачем Санкт-Пе тер бурзь ко го університе-
ту. Згодом видавав журнал «Современник», 
«Отечественные записки». Автор класичної 
громадянської поезії і  поем «Коробейни-
ки», «Мороз Червоний ніс», «Російські жін-
ки», «Кому на Русі жити добре», віршів «За-
буте село», «Роздуми біля парадного під’їз-
ду», «Залізниця». Па м’я ті ма те рі-ук раїн ки 
присвятив поему «Мати» та низку віршів. 
З  повагою ставився до України, її культури 
та мистецтва. Підтримував творчі стосун-
ки з  Марком Вовчком, високо цінував Та-
раса Шевченка, написав вірш «На смерть 
Шевченка». Чимало творів поета перекла-
дено українською мовою, зокрема І. Фран-
ком, П. Грабовським, М. Старицьким. Одну 
з  вулиць міста названо ім’ям письменника. 
1971 р. у  Немирові встановлено па м’ят ник 
поетові [140]. 

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний 

Погруддя П.І. Ніщинського (1987 р., 
мист.).

Автор  — скульптор О. Кривий. Ніщин-
ський Петро Іванович, псевдо Петро Байда 
(1832–96 рр.)  — композитор, поет-пе ре кла-
дач. Народився у с. Неменка, нині Іллінець-
кого р-ну Він ниць кої обл. Навчався у  Ки-
ївській духовній семінарії. В  1856 р. закін-
чив філософський і богословський факуль-
тети Афінського університету, пізніше здо-
був ступінь магістра наук. Після повернення 
на батьківщину викладав російську і грець-
ку мови у  навчальних закладах Петербур-
га (1857–60 рр.), Одеси (з 1860 р.), Ананьєва 
(з 1875 р., Одеська обл.), Бердянська (1888–
90 рр.). Збирав та здійснював обробку укра-
їнських народних пісень («Байда», «Ой, гук, 
мати, гук»), писав музичні твори, організо-
вував музичні колективи і  керував ними. 
1875 р. створив на власний текст музичну 
картину «Вечорниці», як вставну сцену до 
вистави «Назар Стодоля» Т. Шевченка (впер-
ше виконана в  цьому ж році артистичним 
гуртком М. Кропивницького). «Вечорниці» 
являють собою своєрідну одноактову на-
родну оперу. Широковідомим став чолові-
чий хор з «Вечорниць» — «Закувала та сива 
зозуля». Є свідчення, що у ньому брав участь 
у 1891 р. видатний російський співак Федір 
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Шаляпін, коли працював в українській трупі 
Георгія Деркача. Хор П. Ніщинського високо 
оцінювали П. Грабовський, І. Франко, Леся 
Українка, М. Аркас, М. Павлик та інші діячі 
культури. Підтримував зв’яз ки з  відомими 
українськими культурними і  громадськи-
ми діячами М. Лисенком, М. Кропивниць-
ким, І. Кар пен ком-Ка рим, П. Саксаганським, 
І. Франком та іншими. Перекладав на укра-
їнську мову твори античних класиків: «Ан-
тігону» Софокла (1883 р.) «Одіссею» Гомера 
(1889 та 1892 рр.), 6 пісень з «Іліади» Гомера 
(1902–03 рр.), а також переклав на грецьку 
мову «Слово о полку Ігоревім» (1881 р.). Ав-
тор підручника з грецької граматики та роз-
відок про грецьку музику. Останні роки сво-
го життя провів в Одесі. В 1896 р. компози-
тор виїхав на Поділля до дочки, де і помер. 
Похований у  с. Ворошилівка Тиврівського 
р-ну Він ниць кої обл. Щороку у Тиврівському 
р-ні проводиться районне пісенне свято та 
раз на два роки — обласне мистецьке свято 
«Пісенні крила сивої зозулі», присвячені па-
м’я ті композитора. У місцевій школі створе-
но музей видатного земляка [141].

О.А. Коляструк

Погруддя С.В. Руданського (1987 р., 
мист.).

Автор  — скульптор А. Непорожній. Ру-
данський Степан Васильович (1834–73 рр.) — 
поет, перекладач. Народився у с. Хомутин-
ці, нині Калинівського р-ну Він ниць кої обл. 
Закінчив Шаргородську духовну школу, Ка-
м’я нець-По діль сь ку духовну семінарію та 
Петербурзьку ме ди ко-хі рур гіч ну академію 
(1861 р.). працював міським лікарем в  Ялті. 
Автор лірики на громадянську тематику 
та поезії про кохання. Вірш «Повій, вітре, 
на Вкраїну» став народною піснею (музика 
Л. Александрової). Основоположник жанру 
співомовок  — гу мо рис тич но- са ти рич них 
віршів, творених на основі народних усмі-
шок. Працював у  жанрі історичних поем. 
Перекладав Гомера, Вергілія, «Слово о пол-
ку Ігоревім». Здійснив записи подільсько-
го весілля, багатьох народних пісень, при-
слів’їв та приказок. Окремі видання творів 
письменника почали з’яв ля ти ся лише після 
його смерті. У Хомутинцях відкрито літера-
турний музей С. Руданського, встановлено 
погруддя пись мен ни ка-зем ля ка. У Калинів-
ці з  1981 р. щорічно проходять Дні сатири 
і  гумору ім.  С. Руданського. У  Вінниці його 

ім’ям названо вулицю, засновано лі те ра тур-
но-мис тець ку премію (з 1994 р.) [142].

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний 

Погруддя М.П. Стельмаха (1987 р., 
мист.).

Автор — скульптор П. Левицький. Стель-
мах Михайло Панасович (1912–83 рр.)  — 
письменник. Народився у  с. Дяківці, нині 
Літинського р-ну Він ниць кої обл. Закінчив 
Він ниць кий інститут соціального виховання 
(1933 р.). Учителював на Київщині. Учасник 
Другої світової вій ни, після якої працював 
науковим співробітником Інституту мис-
тецтвознавства, фольклору та етнографії 
в Києві. Автор поетичних, прозових та дра-
матичних творів, зокрема широко відомих 
романів про українське село 20 ст.: «Вели-
ка рідня» (1951 р.), «Кров людська — не во-
диця» (1957 р.), «Хліб і сіль» (1959 р.), «Правда 
і кривда» (1961 р.), «Дума про тебе» (1962 р.). 
Працював у межах методу соцреалізму, про-
те як майстер слова зумів виявити свої ви-
значні творчі можливості. Депутат Верхов-
ної Ради СРСР кількох скликань. Герой Со-
ціалістичної Праці (1972 р.). Був відзначений 
державними преміями СРСР — Сталінською 
(1951 р.), Ленінською (1961 р.) та УРСР  — 
ім.  Т. Шевченка (1981 р.). Академік АН УРСР 
(1978 р.). У Дяківцях зберігається хата, де на-
родився письменник, діє музей. У Вінниці на 
головному корпусі Державного педагогіч-
ного університету встановлено меморіаль-
ну дошку. Одну з вулиць міста названо його 
іменем [143].

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний 

Погруддя М.П. Трублаїні (1987 р., мист.).
Автор  — скульптор Л. Зінець. Трубла-

їні Микола Петрович, справжнє прізвище 
Труб лаєвський (1907–41 рр.)  — письмен-
ник. Народився у  с. Вільшанка, нині Кри-
жопільського р-ну Він ниць кої обл. Навчав-
ся в  Немирівської гімназії. Закінчив кур-
си журналістики у Харкові (1925 р.). Працю-
вав кореспондентом низки газет, дирек-
тором харківської філії видавництва «Ра-
дянський письменник». Організував пер-
ші в України підліткові клуби: юних дослід-
ників Арктики і  юних дослідників підвод-
них глибин. Працював переважно в  галу-
зі літератури для дітей та юнацтва. Автор 
популярних оповідань про Північ, повісті 
«Лахтак», пригодницького роману «Шху-
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на «Колумб», на у ко во-фан тас тич но го ро-
ману «Глибинний шлях». Учасник Другої сві-
тової вій ни, загинув на фронті. У 1966 р. за-
сновано Він ниць ку обласну літературну 
премію ім. М. Трублаїні, а у 1978 р. — літера-
турну премію ім. М. Трублаїні запроваджено 
журналом «Піонерія». У  Вільшанці встанов-
лено погруддя і відкрито музей письменни-
ка. Діє його музей і в Немирівській шко лі-лі-
цеї № 2, там же встановлено меморіальну 
дош ку [144].

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний 

Погруддя Я.Г. Шпорти (1987 р., мист.).
Автор  — скульптор І. Довженко. Шпор-

та Ярослав Гнатович (1922–56 рр.)  — поет 
і перекладач. Народився у с. Сальниця, нині 
Хмільницького р-ну Він ниць кої обл. 1940 р. 
вступив до Він ниць кого педагогічного інсти-
туту, але був мобілізований до війська. Учас-
ник Другої світової вій ни. З 1943 р. воєнний 
кореспондент. Друкував не лише нариси, 
повідомлення, але й вірші у фронтових газе-
тах. Після закінчення вій ни працював корес-
пондентом у Середній Азії. Заочно закінчив 
Ашхабадський університет. 1948 р. вийшла 
перша збірка поезій «Світлий день». Цього ж 
року був прийнятий до Спілки письменни-
ків України. Плідно працював у  1950-ті рр., 
одна за одною виходили збірки лірики, а 
також переклади. Видав збірки «Іранський 
зошит» (1950 р.), «Твої літа» (1950 р.), «Ліри-
ка» (1951 р.), «Мужність» (1951 р.), «Запорож-
ці» (1952 р.), «Ти в серці моєму» (1954 р.), «Ду-
бове листя» (1956 р.). І  хоч ідеологічно пе-
ребував у координатах «оспівування соціа-
лістичного ладу» фронтова лірика, інтимні 
і  пейзажні твори не втратили мистецького 
значення донині. В Сальниці поету відкрито 
меморіальну дошку [145].

О.А. Коляструк, А.М. Подолинний 

Пам’ятник воїнам, які загинули в Аф-
ганістані 1979–89 рр. (1994 р., іст., мист.). 
Пів ден но-за хід на частина парку. 

Пам’ятник фланкує одну з алей, що веде 
до виходу з парку на площу ім. В. Стуса. Ав-
тори  — скульптор Ю.Е. Козерацький, архі-
тектор О.А. Кругленко. Під час ра дян сь ко-
афг ан сь кої вій ни загинуло 149 та пропало 
безвісті 2 її учасників  — уродженців Він-
ниць кої обл. Па м’ят ник споруджено за іні-
ціативи громадськості та обласної спілки 
ветеранів вій ни в Афганістані, за кошти об-

ласної державної адміністрації. Виконаний 
у сим во ліч но-ре а ліс тич ній стилістиці. Плас-
тика лаконічна. Форма досить геометризо-
вана, цілісна, монументальна. На червоно-
му гранітному трикутному постаменті під-
носиться скульптура з  кованого алюмінію, 
що зображує вої на-юна ка з розкинутими, як 
у вільному польоті, руками з високо закину-
тою головою. За спиною постаті — стилізо-
ваний пра пор-во гонь. До постаменту при-
кріплена гранітна плита з меморіальним на-
писом: «Воїнам-афганцям від земляків подо-
лян». По обидва боки па м’ят ни ка змонтова-
но вісім металевих плит, на яких викарбува-
но прізвища загиблих воїнів. Загальна висо-
та па м’ят ни ка — 6,0 м, скульптури — 1,2 м. 
Постамент з усіченої форми ка м’я ної брили, 
розмір: 2,8×0,8×0,8 м [146].

О.А. Коляструк 

Пам’ятник жертвам сталінських ре-
пресій 1937–38 рр. (2004 р., іст., мист.). Пів-
ден но-за хід на частина парку.

Пам’ятник встановлений неподалік від кі-
ноконцертного залу «Райдуга» на місці масо-
вих поховань, де виявлено 14 могил з тілами 
1383 розстріляних людей. Автори — скульп-
тор Ю.Е. Козерацький; архітектор О.Ю. Козе-
рацька. Па м’ят ник складається з двох гори-
зонтальних і однієї вертикальної пісковико-
вих плит. Горизонтальні плити лежать одна 
на одній, нижня — трохи довша за верхню 
й  виконує функцію стилобату па м’ят ни ка. 
По фасадному краю обох цих плит на скіс-
ному зрізі висічені дати політичних репре-
сій «1937–1938». На перпендикулярно вста-
новленій плиті з пісковику закріплена чор-
на гранітна пластина, на якій рельєфно ви-
січений хрест, обабіч якого  — символи 
двох скорботних колінопреклонених по-
статей. На зворотному боці на вертикаль-
ній плиті закріплена гранітна дошка з напи-
сом: «Безвинно страченим жертвам тоталі-
тарного режиму». Впритул до вертикальної 
плити приєднаний в горизонтальній площи-
ні хрест з пісковику. (Додаткова інформація 
про Він ниць ку трагедію (масові розстріли 
мирного населення у  Вінниці, що здійсню-
валися органи НКВС протягом декількох ро-
ків перед початком Другої світової вій ни) — 
у статті «Братські могили жертв сталінських 
репресій 1930–40 рр. Центральне кладови-
ще. Вул. А. Медвідь, 2») [147].

О.А. Коляструк
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Пам’ятник загиблим працівникам 
Міністерства внутрішніх справ (1999 р., 
іст., мист.). Східна частина парку.

Розташований ліворуч від входу до пар-
ку з вул. Хлібної. Автор — скульптор В. Сма-
ровоз. Па м’ят ник посвячений працівникам 
Міністерства внутрішніх справ, які заги-
нули при виконанні службових обо в’яз ків 
у 1920–99 рр., захищаючи порядок у держа-
ві та спокій і життя її громадян. Виконаний 
з кованої міді та червоного граніту у сим во-
ліч но-ме та фо рич ній стилістиці, досягає мо-
нолітної єдності. Нижня частина зроблена 
з граніту у вигляді усіченої колони (символ 
обірваного життя, увічненого в  камені), на 
якій закріп лена виструнчена поколінна фі-
гура міліціонера у формі, плечі якого огор-
нуті бурхливо напнутим прапором (символ 
шанування героїчної жертовності заради 
справи держави). На постаменті вибито ме-
моріальний текст: «Співробітникам органів 
внутрішніх справ, які загинули в боротьбі із 
злочинністю». Загальна висота — 4,3 м [148].

О.А. Коляструк

×ÎÐÍÎÂÎËÀ Â’ÿ÷åñëàâà 

âóëèöÿ

Чорновіл В’ячеслав Максимович (1937–
99 рр.) — політичний діяч, публіцист, лі-
тературний критик, дисидент. Провідник 
українського національно-де мо кра тич но-
го визвольного руху кінця 1980-х – 90-х рр. 
Герой України (2000 р., посмертно).

Водозабірна станція «Кумбари», нині 
храм Святої Блаженної Ксенії Петербурзької 
(1912 р., іст.). Вул. В. Чорновола, 2-а. 

На лівому березі Південного Бугу. Нині 
частину території і  споруд станції займає 
православний храм Святої Блаженної Ксенії 
Петербурзької. У  травні 1902 р. було прий-
нято рішення про будівництво першої чер-
ги міського водогону за проектом архітек-
тора Г. Артинова з метою забезпечення міс-
та якісною питною водою. Постачання води 
мало здійснюватися з Південного Бугу на ді-
лянці від П’ят ни чан до кінця сучасної вул. 
М. Оводова. Саме у  цій частині річка була 
найменш забруднена. За проектом забірна 
труба з  середини річки подає воду на від-
стійник через густу металеву решітку, на 
якій затримуються різні домішки. Після від-

стоювання вода потрапляє на фільтр у  по-
над 42 м поверхні з трьох шарів піску різної 
фракції. Наступний етап  — водозабірний 
колодязь, з якого насосом, що приводиться 
в рух паровою машиною, вода перекачуєть-
ся в резервуари водонапірної башти, яку по-
трібно побудувати на найвищій ділянці міс-
та. У серпні 1904 р. проект міського водого-
ну був готовий. У грудні 1910 р. міська упра-
ва підписала угоду з кількома підрядниками 
на спорудження водогону. У 1912 р. водогін 
введено в  дію. Потужність станції склада-
ла більше 600 куб. м. води на добу. До скла-
ду станції входили галереї для збору води, 
відстійник, резервуар і  машинне відділен-
ня з  двома насосами. Водогоном, прокла-
деним дном річки, вода подавалась у водо-
напірну вежу (нині Він ниць ка вежа), а звід-
ти самопливом  — у  верхню правобереж-
ну частину міста та на Замостя через дю-
керний перехід. Довжина першої мережі 
міста складала 1,3 км. До віддалених райо-
нів воду продовжували доставляти у  діж-
ках водовози. У  1928–33 рр. станцію «Кум-
бари» було реконструйовано. Потужність 
склала до 3000 куб. м. на добу, довжина ме-
реж — 24 км. Станція працювала до 1939 р. 
У 1940 р. в експлуатацію вступила нова во-
догінна станція (нині вул. Київська, 173). По-
тужність сучасного міського водогону скла-
дає 230 тис. куб. м. води на добу, довжина 
мереж  — 575 км. Будівництво водогону  — 
значна подія для Вінниці: поряд із забезпе-
ченням населення доброякісною водою по-
ліпшились санітарні умови більшості квар-
талів міста, підвищилась його пожежна без-
пека, місто отримало стимул до зростання 
та розквіту [149]. 

М.Р. Мудраченко 

×ÅÐÂÎÍÎÕÐÅÑÒ²ÂÑÜÊÀ 
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Товариство Червоного Хреста Украї-
ни — неприбуткова, всеукраїнська, добро-
вільна, громадська, гуманітарна органі-
зація, діяльність якої ґрунтується на Же-
невських конвенціях про захист жертв 
вій ни від 12 серпня 1949 р.

Житловий будинок (19 ст., архіт.). Вул. 
Червонохрестівська, 7.

Розташований у  центральному історич-
ному ареалі середмістя, на незначній відста-
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ні від вул. Червонохрестівської. Територія 
кварталу має невеликий схил на схід. У пів-
ніч но-схід ній правобережній частині міста, 
яка історично заселялася переважно євре-
ями, завдяки чому отримала назву «Єруса-
лимка». До кінця 19 ст. забудова Єрусалимки 
відбувалася як за середньовіччя, без натя-
ку на системне планування вуличок та про-
їздів, тому при прокладанні вуличної мере-
жі з кінця 19 ст. відповідно генплану 1839 р. 
з його класицистичним поділом на кварта-
ли, житловий будинок опиняється в  сере-
ди ні кварталу між вулицями, сучасна назва 
яких Червонохрестівська та Митрополита 
Петра Могили. Будівництво житлового бу-
динку, судячи по містобудівному розташу-
ванню та загальному ар хі тек тур но-пла ну-
валь но му вирішенню, належить до забудо-
ви міста початку 19 ст., тобто до появи ген-
плану 1839 р. Період з кінця 18 ст. до середи-
ни 19 ст. відзначається появою перших му-
рованих приватних будинків у  місті. При-
ватні будинки, муровані з  цегли, з  класич-
ними елементами у  вирішенні загально-
го архітектурного виду, відрізнялися серед 
хаотичної забудови міста, яка складалася 
в  основному із де ре в’я но-валь ко ва них об-
мазаних глиною будиночків. Муляри роз-
почали запозичувати архітектурні елемен-
ти класицизму з  палаців та маєтків магна-
тів, яких так багато було збудовано в  регі-
оні, для оздоблення фасадів особняків за-
можних міщан. Перші цегляні будинки цьо-
го періоду — це віддзеркалення архітектур-
ного стилю класицизму. Житловий будинок 
в  плані має складну конфігурацію за раху-
нок нашарувань у  вигляді прибудов різно-
го розміру та поверхів, виконаних на про-
тязі 20 ст. Історична частина будівлі прямо-
кутна в плані, головний фасад симетричний, 
акцентом якого слугує вхідний портал з чо-
тирма колонами доричного ордеру, що за-
вершений трикутним фронтоном. Будівля 
зведена з цегли та оштукатурена. Площина 
стін з  ритмічно розташованими прямокут-
ними вікнами, над якими виконані декора-
тивні полочки. Пластичне рішення фасадів 
в  межах історичної його частини було ви-
конано в стилі класицизму. Будівля особня-
ка має підвальні приміщення зі склепінчас-
тим перекриттям. У  1920-х рр. будівля ста-
ла комунальною власністю та пристосована 
під комунальні квартири для бідних верств 
населення. Портик з  головного фасаду пе-

рероблено під тамбур для влаштування 
окремих входів до квартир. У 1990-х рр. три-
ває подальший поділ на окремі квартири, 
тому й  виникали навколо будівлі прибудо-
ви. Первісне планування приміщень втра-
чено. Портик на головному фасаді перебу-
довано в  тамбур. За рахунок схилу ділян-
ки зі східного фасаду в будинку виникає цо-
кольний поверх. Незважаючи на дрібні при-
будови, історична частина головного фаса-
ду зберігає риси житлової забудови, вико-
наної з цегли місцевими майстрами в стилі 
класицизму, поширеного на Поділлі в кінця 
18 ст. — початку 19 ст [150].

Л.М. Денисова

Будинок синагоги (Синагога Райхера), 
нині спортивна школа (1903 р., архіт.). Вул. 
Червонохрестівська, 11. 

Будинок синагоги розташований в  істо-
ричній центральній частині міста Вінниці. 
На час будівництва нової синагоги в цьому 
районі існувало три молитовних будинки 
та «Стара» центральна синагога на Нижній 
Єрусалимці. Молитовний будинок на сади-
бі Х. Райхера був малим, ветхим, тож на його 
місці у 1903 р. будують цегляну споруду си-
нагоги. На замовлення І. Райхера, відомо-
го в  місті лікаря, нащадка Х. Райхера, місь-
кий архітектор Г. Артинов виконує проект 
синагоги. Будівля синагоги Райхера зведе-
на з червоної цегли, головний фасад обли-
цьовано силікатною цеглою, що так швид-
ко поширюється на поч. 20 ст. Прямокут-
на в  плані, композиція головного фасаду 
симет рична, з трьома однаковими за рішен-
ням дверними отворами та потрійними го-
тичними вікнами між ними. При будівництві 
на головному фасаді вмонтована мармуро-
ва па м’ят на дош ка з  написом (автентичний 
напис): «СТРОИЛ ГР. ІНЖЕНЕР ГР. ГР. АРТИНОВ 
1903 Г.». Після закінчення будівництва сина-
гоги 1903 р. за проектом архітектора Г. Ар-
тинова була виконана з  лівого боку одно-
поверхова прибудова під крамничку, над 
якою 1930-х рр. зробили надбудову та пе-
реобладнали під житло. Синагога Райхе-
ра розміщена фронтально головним фаса-
дом уздовж лінії забудови вул. Червоно-
хрестівської і займає домінуючу роль се-
ред історичної забудови вулиці. Вона є зраз-
ком сакральної єврейської архітектури 
20 ст. у  Він ниці. Будівля прямокутна в  пла-
ні, в  центральній частині  — головний зал 



168

ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІННИЦЯ

синагоги на висоту двох поверхів. Двопо-
верхові частини будівлі розташовані з двох 
боків по фронту головного фасаду, на яких 
на другому поверсі приміщення були від-
криті трьома арочними отворами для роз-
міщення двох жіночих відділень. На дру-
гий поверх в правій двоповерховій частині 
були металеві сходи і з боку головного фа-
саду розташована галерея на литих первіс-
них чавунних колонах висотою 3,13 м, що 
з’єд нує дві двоповерхові частини будівлі си-
нагоги. На першому були приміщення шко-
ли та бібліотеки. Будинок синагоги однопо-
верховий, центричного типу. Фундамент бу-
товий. Висота споруди становить 9,6 м, під-
вальні і горищні приміщення відсутні. В пла-
ні має Розмір 22,2×12,6 м. Рішення головно-
го фасаду симетричне, стіни виконано з об-
лицюванням силікатною цеглою. Стилісти-
ка фасадів виконана з  характерними риса-
ми невротики — високі стрілчасті віконні та 
дверні отвори. Композиція головного фаса-
ду симетрична, з  двома фронтальними бо-
ковими, однаковими за рішенням, ризалі-
тами з слабо вираженими пілонами, в яких 
розміщено дверні отвори, і  завершені над 
карнизом невеликими аттиками. Підкресле-
но симетрію центральним ризалітом, який 
має складніший за формою і більший за роз-
мірами аттик, потрійні готичні вікна між ри-
залітами. Над центральним ризалітом ат-
тик мав завершенням даху у  вигляді чоти-
ригранної піраміди з  м’я ким заломом. Кар-
низні елементи активно розроблені за до-
помогою декоративних можливостей силі-
катної цегли. Для того щоб підкреслити ви-
ступаючи декоративні елементи головного 
фасаду, стіни були пофарбовані різними ко-
льорами — виступаючи елементи білим ко-
льором, основну площину  — теракотовим. 
Цікавий будинок своїми неготичними еле-
ментами віконних та дверних отворів. Те-
пер два дверних отвори стрілчастої фор-
ми по головному фасаду грубо закладено 
до розміру вікна, що спотворило загальне 
сприйняття головного фасаду. Неохайність 
головному фасаду синагоги надає прибудо-
ва, яка перекрита загальним дахом з осно-
вною спорудою па м’ят ки. У  1926–27 рр. 
було проведено обміри існуючих культо-
вих споруд різних конфесій (церкви, костьо-
ли, молитовні будинки, синагоги, монасти-
рі тощо) для інвентаризації наявних примі-
щень, визначення їх технічного стану і мож-

ливість використання за новим призначен-
ням. У 1930-х рр. більшість культових споруд 
були передані під навчальні заклади, спорт-
зали, кінотеатри, державні установи тощо. 
Так, колишня синагога стала спортивним за-
лом. У 1945 р. за рахунок коштів спортивно-
го товариства «Спартак» були виконані ре-
монтні роботи. Нині тут розташована дитя-
ча спортивна школа з  акробатики. Функці-
ональні елементи та обладнання синагоги 
в  ін те р’є рі не збереглися. Будівля потребує 
проведення ре монт но-рес тав ра цій них ро-
біт з  метою посилення основних конструк-
цій та відновлення зовнішнього вигляду, піс-
ля чого вона може зайняти гідне місце серед 
цікавих зразків будівель, що виконанні в си-
лікатній цеглі у Вінниці на початку 20 ст [151]. 

Л.М. Денисова

×ÅÐÍßÕÎÂÑÜÊÎÃÎ ²âàíà 
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Черняховський Іван Данилович (1906–
45 рр.) — радянський воєначальник, дві-
чі Герой Радянського Союзу. Дитинство 
і юність його по в’я за ні з с. Вербова та 
смт. Вапнярка Томашпільського р-ну Він-
ниць кої обл. В 1930-х рр. проживав у Вінни-
ці, де отримав середню освіту.

Братські могили радянських воїнів та 
пам’ятник землякам (1975–76 рр., іст.). Вул. 
І. Черняховського, 76.

У мікрорайоні Сабарів, поряд з  храмом 
Чуда Михаїла Архістратига в  Хонех, у  двох 
братських могилах поховано п’ять воїнів 
241-ї стрілецької дивізії 38-ї армії 1-го Укра-
їнського фронту, які загинули при форсу-
ванні Південного Бугу під час визволен-
ня Вінниці 16 березня 1944 р. У 1975 р. прах 
воїнів, які були поховані в  різних частинах 
села, перенесені до братських могил. Пріз-
вища загиблих невідомі. У 1976 р. на могилах 
встановлено спільний па м’ят ник цим 5  во ї-
нам-виз во ли те лям і 29 во ї нам-зем ля кам, які 
загинули на фронтах Другої світової вій ни. 
Па м’ят ник у  вигляді чотиригранного піра-
мідального гранітного обеліску на залізобе-
тонному східчастому постаменті. На обеліс-
ку рельєфне зображення ордена Перемоги 
і меморіальний напис (рос.): «Слава павшим 
в боях за Родину». Братські могили, з’єд на ні 
облицювальною плиткою, на яких встанов-
лені дві меморіальні гранітні дошки з напи-
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сами: «Тут поховано три невідомих радян-
ських воїни, що загинули смертю хоробрих 
в бою за Батьківщину (1941–1945)» та «Тут по-
ховано два невідомих радянських воїни, що 
загинули смертю хоробрих в  бою за Бать-
ківщину (1941–1945)». Поряд з  обеліском 
встановлено дві гранітних плити з  іменами 
29 загиблих во ї нів-од но сель ців. Автор  — 
архітектор В. Спусканюк. Висота обеліску 
3,1 м, основи 0,50×0,50 м. Братська могила 
0,25×4,2×4 м. Братська могила і  па м’ят ник 
займають територію 35,0×25,0 м [152].

С.В. Скоцик 

Сабарівська гідроелектростанція (1924, 
1952 рр., архіт., іст.). Вул. І. Черняховського, 
98. 

Упродовж 1923 р. були проведені робо-
ти з  закладки гідростанції: піднята гребля 
колишнього панського млина, що стояв на 
уступі, відремонтовані шлюзи, будівля, за-
везене і  змонтоване устаткування. Урочис-
тий пуск Сабарівської районної гідроелек-
тростанції високої напруги відбувся 12  січ-
ня 1924 р. Загальна потужність її турбоге-
нератора становила 35 кВт.  — 60 НР. Струм 
трифазний 3×1500 В. з повітряним електро-
постачанням на відстань 7,5 км у пів ден но-
за хід ну частину Вінниці, де було встанов-
лено понижуючі 1500/220 В. трансформато-
ри. У 1926 р. на Сабарівській районній стан-
ції встановили альтернатор системи «Жи-
рара» (електромашина, що виробляє змін-
ний струм) в 75 кВт. — 3300 В. Нарощування 
потужностей станції пожвавило зростання 
міста та його господарського життя, сприя-
ло проведенню електрифікації сіл, що межу-
вали із Сабаровом. Після Другої світової вій-
ни розпочалося будівництво та реконструк-
ція невеликих гідроелектростанцій на Пів-
денному Бугу. Особливо широкого розма-
ху будівництво набуло у 1950–70-ті рр. Вла-
да прийняла рішення про спорудження но-
вої гідростанції в Сабарові. Місцевість під її 
будівництво обрано не випадково, адже тут 
природа створила зручний для водосхо-
вища поворот річки, високий ка м’я нис тий 
уступ, монолітну гранітну платформу. Впро-
довж 1946–47 рр. тут були проведені гід-
ротехнічні та геологічні дослідження, роз-
роблений і затверджений кошторис. На бу-
дівельний майданчик гідростанції завез-
ли комплект устаткування із переможеної 
Німеччини фірми «Фойт» (Австрія). Побли-

зу, на базі колишнього млина, була віднов-
лена тимчасова гідроелектростанція по-
тужністю в  75 кВт для подачі струму на бу-
дівництво гідростанції. Будівництво її роз-
почалося в  січні 1949 р. За період будівни-
цтва Сабарівської ГЕС, підрядником якої ви-
ступав Він ниць кий обласний будівельний 
трест, керівниками перебували Назаренко 
і Челпанов, а головними інженерами Подо-
бєдов, Веденєєв і  Швецов. У  травні 1952 р. 
пройшло технічне випробовування гідро-
генератора № 1. У  жовтні 1952 р. пускона-
лагоджувальна комісія з прийому у експлу-
атацію Сабарівської ГЕС провела випробо-
вування гідрогенератора № 2, а також вуз-
ла гідротехнічних споруд і всіх допоміжних 
служб. На сьогодні встановлена потужність 
гідроелектростанції 1050 кВт при нормаль-
ному підпірному рівні (НПР) води висотою 
в  5 м, а наявна  — 1238 кВт. Струм від обох 
гідротурбін (потужністю 432 і 806 кВт) пода-
ється до єдиної енергосистеми області. Го-
ловна функція Сабарівського енер го об’єк ту 
по в’я за на з  регулюванням води в  місцево-
му водосховищі (площа його дзеркала при 
НПР  — 4,64 кв. км, об’єм води  — 8,58 млн. 
куб. м.) і на значній протяжності Південного 
Бугу з метою забезпечення безперебійного 
забору води, очищення та подачі її на потре-
би Вінниці. Гідровузол станції складається 
з цегляної виробничої будівлі з залізобетон-
ним каркасом, де ре в’я ним перекриттям по 
металевих фермах і  шиферною покрівлею. 
У  приміщенні містяться водозабірна каме-
ра з  двома гідротурбінами по во рот но-ло-
пат но го зразка. Головну частину машинної 
зали займають два гідрогенератори верти-
кального типу на одному валу з турбінами. 
До машинної зали прилягає цег ляна будів-
ля з залізобетонним покриттям з боку ниж-
нього б’є фа річки, в якому розміщене елек-
тричне розподільне обладнання. Важливою 
складовою гідровузла є бетонна водозлив-
на гребля з вісьмома сегментними щитами 
і двома лебідками для підіймання щитів. На 
лівому березі облаштований водоскид. Ме-
ханічне обладнання водозливної греблі під-
тримує нормальний підпірний рівень води 
висотою 5 м та пропускає паводкові води. 
Гребля, затворні відділення давно потребу-
ють нагальної реконструкції. Машинна зала 
станції збудована на насипній основі, укріп-
леній шашками, а укоси правого і  лівого 
берегів гранітними брилами та бетонними 
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плитами. Нині ГЕС перебуває в  оренді (за 
конкурсом) вінницької компанії «Енергоін-
вест», яка стала найбільшим українським 
виробником «малої» електроенергії [153].

М.Р. Мудраченко

×ÅÕÎÂÀ Àíòîíà âóëèöÿ

Чехов Антон Павлович (1860–1904 рр.) — 
видатний російський письменник. 

Меморіал  — поховання страчених 
військовополонених 1941–43 рр. (2008 р., 
іст.). Вул. А. Чехова, 1/б.

З початком на цист сь ко-ра дян ської вій-
ни 1941 р. наступ на територію України здій-
снювали війська групи армій «Південь», 
в складі якої налічувались 1-ша танкова гру-
па, 6-та, 11-та, 17-та армії Вермахту та 3-тя 
і  4-та румунські армії. Тилові райони цих 
армій забезпечували 213-та, 444-та і  454-та 
охоронні дивізії. У  міру просування та за-
хоплення полонених створювалися дулаги 
(дулаг  — тимчасовий табір утримання вій-
ськовополонених). З часом дулаги змінюва-
лись на шталаги та офлаги (шталаг — табір 
для полонених солдат, відповідно офлаг — 
офіцерів). У вересні 1941 р. у Вінниці тимча-
совий табір було перетворено на постійний 
та підпорядковано місцевій окупаційній ад-
міністрації. Він мав назву «шталаг № 329». 
Ставлення до полонених було дуже жорсто-
ким: голод, відсутність медичної допомо-
ги, катування та знущання над в’яз ня ми, по-
стійні розстріли. Згідно статистики Вермах-
ту за період діяльності шталагу № 329 тут 
утримувалось більше 19 тис. солдатів Чер-
воної армії. Для цього використовували-
ся приміщення дислокованої тут до вій ни 
кавалерійської частини. Втім у  спогадах ні-
мецького учасника вій ни Ернста Ройса (кни-
га «Gefangen») кількість в’яз нів названо до 
60 тис., з розрахунку одна кухня на 10 тисяч 
полонених. В  результаті розкопок 2008 р. 
виявлено до 4 тис. похованих. За іншими 
даними кількість закатованих та померлих 
у  концтаборі становить понад 7 тис. осіб. 
У 2008 р. до меморіалу визволення (вул. Ки-
ївська, 171) було перенесено прах в’яз нів 
шталагу № 329, на братській могилі встанов-
лено мармурову меморіальну дош ку з  на-
писом: «Тут 19  червня 2008 року перезахо-
ронено 100 військовополонених бійців Чер-
воної Армії, які загинули у фашистському та-

борі «шталагу № 329» в 1941–1943 роках. Віч-
на їм па м’ять». У 2008 р. на місці розташуван-
ня табору «шталаг № 329» встановлено мар-
муровий па м’ят ний знак з написом: «Мемо-
ріал  — поховання страчених військовопо-
лонених 1941–1943 р.р.», стилізовану Зірку 
та Хрест з написом: «Загиблим у концтабо-
рі м. Вінниці 1941–1944». Територія обнесена 
металевою огорожею [154].

А.В. Войнаровський

Ì²ÑÜÊ² ÊËÀÄÎÂÈÙÀ

Öåíòðàëüíå êëàäîâèùå. 
Вул. А. Медвідь, 2.

Братські могили жертв сталінських 
репресій 1930–40 рр. (1993 р., іст., мист.). 
Ліворуч від центрального входу на цвинтар.

Пам’ятник встановлений поряд з  пра-
вославним Собором ікони Божої Мате-
рі «Всіх скорботних Радість», на місці масо-
вих розстрілів у довоєнній Вінниці у замісь-
кому фруктовому саду, який займав один 
гектар площі і  розташовувався на вул. Під-
лісній. Безпосередньо на території колиш-
нього саду було знайдено 39 масових мо-
гил з 5644 тілами розстріляних у потилицю 
людей. Автори — скульптор Ю.Е. Козераць-
кий; архітектор Т.В. Рожкова. Висота мону-
менту  — 3,5 м. Па м’ят ний знак виконаний 
з кованої міді та бетону у вигляді композиції 
з трьох символічних фігур на тлі стіни з ар-
ковою нішею. Обабіч центральної пос та ті-
роз п’ят тя — дві бічні, симетрично розташо-
вані стосовно неї, колінопреклонені, жа лоб-
но-скор бот ні стилізовані постаті чоловіка 
(праворуч) та жінки (ліворуч). Фігури й вер-
тикальна стіна закріплені на двоярусному 
стилобаті з чорного граніту, на чоловій сто-
роні якого зроблений напис: «Жертвам по-
літичних репресій ко му но-то та лі тар но го 
режиму 1930–1940 рр.». Образна формула 
скульптурної композиції виразно корелю-
ється з каноном Моління деісусної іконогра-
фії в  християнстві: центральна постать  — 
розіпнутий Христос, праворуч  — Іоанн, лі-
воруч — Богоматір. Таким чином, па м’ят ний 
знак органічно поєднаний з  місцем розта-
шування — храмом як культовою спорудою 
і  цвинтарем як місцем па м’я ті  — й  сприяє 
осмисленню й меморіалізації трагічної події 
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в історії міста на рівні індивідуальної, колек-
тивної, національної па м’я ті. Встановлен-
ня па м’ят но го знаку на вшанування па м’я ті 
жертв політичних репресій в  радянській 
Україні за часів ра дян сь ко-біль шо виць ко го 
режиму було іні ці йо ва не Він ниць ким това-
риством «Меморіал» у  1990 р. Безпосеред-
нім поштовхом було викриття замовчуваної 
«Він ниць кої трагедії», що являла собою ма-
сові розстріли мирного населення у Вінни-
ці, які НКВС здійснював протягом декількох 
років перед початком Другої світової вій ни. 
Масові репресії почалися влітку 1937 р., а 
останні були зафіксовані в  місцевій в’яз ни-
ці перед відступом Червоної армії в 1941 р. 
Розстріляних місцевий НКВС ховав у  брат-
ських могилах у міському парку (нині Цент-
ральний парк культури та відпочинку), на 
кладовищі (нині це територія поряд з  хра-
мом Воскресіння Христового, Хмельницьке 
шосе, 5) та у фруктовому саду на вул. Підліс-
ній (нині територія Центрального міського 
кладовища). Резонансне розслідування цих 
злочинів почалося під час нацистської оку-
пації Вінниці. На прохання місцевої грома-
ди і з санкції німецької адміністрації у трав-
ні 1943 р. було організоване дослідження 
поховань. За результатами розслідування 
було виявлено 91 масове поховання й  екс-
гумовані 9439 тіл. За результатами сучасних 
досліджень, вважається, що загальна кіль-
кість репресованих у Вінниці і області сягає 
близько 20 тис. осіб [155].

О.А. Коляструк

Могила А.І. Атамана, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Ата-
ман Адам Іванович (1920–91 рр.) — військо-
вий, Герой Радянського Союзу (1945 р.). На-
родився у  с. Видава, нині Волочиського 
р-ну Хмельницької обл. Працював у  кол-
госпі. В Червоній Армії з 1940 р. Брав участь 
у  боях з  січня 1942 р. В  тому ж році закін-
чив курси молодших лейтенантів. Буду-
чи командиром взводу 795-го стрілецько-
го полку 228-ї стрілецької дивізії 53-ї армії 
2-го Українського фронту, лейтенант А. Ата-
ман особливо відзначився 09.10.1944 р. 
Тоді його взвод у  складі роти переправив-
ся через р. Тису. Захопивши понтони і  зни-
щивши батарею 75-мм гармат противника, 
рота сприяла іншим частинам полку успіш-
но форсувати річку. Звання Героя Радян-

ського Союзу присвоєно 24.03.1945 р. Піс-
ля вій ни продовжив службу в армії. 1955 р. 
закінчив курси вдосконалення офіцерсько-
го складу. З 1957 р. в запасі. Жив у м. Вінни-
ці. Працював майстром цеху заводу радіо-
технічної апаратури. На могилі встановле-
но двоступеневу прямокутну стелу з  чор-
ного граніту (розмір: 1,75×0,5 м) з  рельєф-
ним портретним зображенням Героя і напи-
сом (рос.): «Герой Советского Союза Атаман 
Адам Иванович. 04.10.1920 – 09.10.1991. Пом-
ним. Любим. Скорбим», а також прямокутну 
плиту з чорного граніту без напису (розмір: 
1,0×0,60 м) [156].

С.Д. Гальчак

Могила М.І. Бахтіна, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

Східна частина п’ят над ця то го кварталу 
цвинтаря. Бахтін Михайло Іванович (1917–
68 рр.)  — військовий, Герой Радянського 
Союзу (1945 р.). Народився у  с. Велике Оку-
лово, нині Навашинського р-ну Нижнього-
родської обл. Російська Федерація. Закінчив 
неповну середню школу та школу ФЗН. Пра-
цював слюсарем на судноверфі. В  Черво-
ній Армії в 1935–37 рр. та з 1940 р. В 1941 р. 
закінчив Енгельську військову авіаційну 
школу пілотів, у  1943 р.  — Краснодарське 
об’єд на не авіаційне училище та курси Вій-
сь ко во-По віт ря них Сил. На фронтах з  жов-
тня 1943 р. Командир ланки 43-го гвардій-
ського штурмового авіаційного полку 230-ї 
штурмової авіаційної дивізії 4-ї повітряної 
армії, 2-го Білоруського фронту. Гвардії лей-
тенант М. Бахтін до грудня 1944 р. здійснив 
105 бойових вильотів на бомбардування 
вузлів оборони противника, зосереджен-
ня його військ. Звання Героя Радянського 
Союзу удостоєний 23.02.1945 р. Після вій ни 
продовжив службу у Війсь ко во-Повіт ря них 
Силах. В  1952 р. закінчив Краснодарську 
вищу офіцерську авіаційну школу штурма-
нів. В 1960 р. звільнився в запас у званні під-
полковника. Жив у Вінниці, працював інже-
нером обласного об’єд нан ня «Сільгосптех-
ніка». На могилі встановлено двоступеневу 
стелу з сірого граніту у формі трапеції (роз-
мір: 1,65×0,80 м) з написом (рос.): «Герой Со-
ветского Союза гв. подполковник Бахтин 
Михаил Иванович. 1917–1968. От жены и де-
тей» і  фотокарткою, а також плиту з  сірого 
граніту без напису (розмір: 1,10×0,75 м) [157]. 

С.Д. Гальчак



172

ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІННИЦЯ

Могила С.А. Бобрука, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

Восьмий квартал (центральна части-
на) цвинтаря. Бобрук Сергій Антонович 
(1901–62 рр.)  — військовий, Герой Радян-
ського Союзу (1944 р.). Народився у  с. Чу-
бичі, нині Пружанського р-ну Брестської 
обл. Республіка Білорусь. В  1914 р. закін-
чив початкову школу, працював слюса-
рем. В Червоній Армії з 1920 р. Учасник боїв 
1918–20 рр. У 1940 р. закінчив Військову ака-
демію ім.  М. Фрунзе. У  боях з  липня 1941 р. 
Командир 47 гвардійської стрілецької ди-
візії 8-ї гвардійської армії 3-го Українсько-
го фронту гвардії полковник С. Бобрук вмі-
ло організував дії з’єд нан ня під час ліквіда-
ції нікопольського угруповання противни-
ка, 30.01–12.02.1944 р. дивізія знищила 9 тан-
ків і штурмових гармат, 9 гармат та міноме-
тів, 21 кулемет, 156 автомашин, захопила 
14 складів з  боєприпасами, пальним і  про-
довольством та близько 300 полонених. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоє-
но 19.03.1944 р. 1947 р. закінчив Вищі кур-
си при Військовій академії Генштабу. 1962 р. 
ге не рал-лей те нант у відставці. Жив у Вінни-
ці, служив командиром однієї з  військових 
частин Він ниць кого гарнізону. Депутат місь-
кої ради. На могилі встановлено увінчаний 
бронзовою розетою двоступеневий ква-
дратний обеліск з  чорного полірованого 
граніту з бронзовим барельєфом Героя і на-
писом (рос.): на фасаді — «Герой Советско-
го Союза гвардии ге не рал-лей те нант Боб-
рук Сергей Антонович. 1902–1962. От Ми-
нистерства обороны СССР»; з правого боку 
внизу  — «От скорбящих жены и родни». 
На обеліску також вибито вуалеву стрічку, 
що спадає з  розети (верхня частина) і  зір-
ку в  лаврових гілках (нижня частина). Обе-
ліск (розмір: 2,25×0,40 м). Основу па м’ят но-
го знака становить гранітний куб (розмір: 
0,70×0,70×0,70 м). На могилі розміщено та-
кож гранітну плиту (розмір: 1,05×0,65 м) 
з відлитою із металу зіркою у вінку з дубо-
вого листя [158].

С.Д. Гальчак

Могила Ф.П. Бруя, Героя Радянського 
Союзу (іст.). 

Перший почесний квартал (східна час-
тина, третій ряд) цвинтаря. Бруй Федір Пи-
липович (1907–82 рр.)  — військовий, Ге-
рой Радянського Союзу (1943 р.). Народив-

ся у  с. Іва но во-Ого род ни ки, нині Слуцько-
го р-ну Мінської обл. Республіка Білорусь. 
Закінчив 7 класів. Працював робітником 
Слуцького районного дорожнього відділу. 
В Червоній Армії з 1929 р. У 1931 р. закінчив 
війсь ко во-гос по дар сь ку навчальну команду 
при Смоленському війсь ко во-про до воль чо-
му складі, в 1942 р. — курси «Выстрел». У ді-
ючій армії з березня 1942 р. У званні майора 
командував батальйоном 520-го стрілець-
кого полку 167-ї стрілецької дивізії 38-ї ар-
мії Воронезького фронту. 16.09.1943 р. ба-
тальйон брав участь у визволенні м. Ромни 
Сумської обл., 26–28 вересня 1943 р. на під-
ступах до Києва форсував Дніпро, захопив 
плацдарм і  відбив 10 контратак противни-
ка в районі с. Вишгород (тепер — м. Вишго-
род). Під час однієї з контратак Ф. Бруй був 
двічі поранений, але продовжував керу-
вати боєм. Звання Героя Радянського Сою-
зу удостоєний 29.10.1943 р. Після вій ни слу-
жив в  армії. У  1955 р. вийшов у  відставку 
в  званні підполковника. Працював інжене-
ром з  постачання на Він ниць кому молоко-
заводі. Ф.П. Бруй  — почесний громадянин 
м. Слуцьк, Республіка Білорусь. На могилі 
встановлено двоступеневу стелу з чорного 
граніту в формі трапеції (розмір: 1,65×0,75 м) 
з  рельєфним портретним зображенням Ге-
роя і написом (рос.): «Герой Советского Со-
юза подполковник Бруй Федор Филиппо-
вич. 19.09.1907–17.01.1982. От Министерства 
обороны СССР. Помним, любим, скорбим. 
Жена, дети, внуки» [159].

С.Д. Гальчак

Могила В.А. Булата, Героя Радянсько-
го Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Булат 
Володимир Андрійович (1922–2008 рр.)  — 
військовий, Герой Радянського Союзу (1945 р.). 
Народився у с. Цекинівка Ямпільського р-ну 
Він ниць кої обл. Закінчив середню школу 
в 1940 р. В Червоній Армії з вересня 1940 р. 
У 1941 р. вчився в Одеському піхотному учи-
лищі. У діючій армії з липня 1942 р. Воював 
на Південному, Центральному, Західному, 
Калінінському, Брянському, 1-у Білорусько-
му фронтах. Навідник гармати 175-го гвар-
дійського ар ти ле рійсь ко-мі но мет но го пол-
ку 4-ї гвардійської кавалерійської дивізії 
2-го гвардійського кавалерійського кор-
пусу (1-й Білоруський фронт) гвардії сер-
жант В. Булат 01–03.02.1945 р. в боях у райо-
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ні населеного пункту Фледерборн (нині Рес-
публіка Польща) особисто знищив десят-
ки ворожих солдатів і  офіцерів, 5  автома-
шин противника. Звання Героя Радянсько-
го Союзу присвоєно 31.05.1945 р. У  1946 р. 
демобілізувався. В  1950 р. закінчив Хар-
ківський юридичний інститут. 1950–82 рр. 
працював у  Він ниць кому обласному суді. 
На могилі встановлено двоступеневу пря-
мокутну стелу з  чорного граніту (розмір: 
1,60×0,50 м) з  рельєфним портретним зо-
браженням Героя і  написом (рос.): «Герой 
Советского Союза Булат Владимир Андре-
евич. 1.06.1922 – 22.01.2008», а  також пли-
ту з  чорного граніту без напису (розмір: 
0,90×0,50 м) [160].

С.Д. Гальчак

Могила Ф.Г. Верещагіна, народно-
го артиста СРСР та України, діяча театру 
ім. М. Садовського (іст.).

П’ятий квартал кладовища, п’ята у  пер-
шому ряду. Верещагін Федір Григорович 
(1910–96 рр.)  — актор, режисер, театраль-
ний діяч, педагог, народний артист Україн-
ської РСР (з 1960 р.) та СРСР (з 1977 р.). На-
родився у м. Миколаєві. 1941 р. закінчив Ки-
ївський інститут театрального мистецтва 
ім. І. Кар пен ка-Ка ро го. Учасник вій ни — тех-
нік-ін тен дант 1-го рангу, художній керівник 
фронтової агітбригади Червоноармійсько-
го театру при політвідділі 21-ї армії (1941–
43 рр.). З жовтня 1943 р. — по квітень 1944 р. 
працював директором та режисером Ізюм-
ського українського драматичного театру 
ім. М. Кропивницького, з квітня 1944 р. — по 
жовтень 1945 р. — директором та головним 
режисером Він ниць кого обласного му зич-
но-дра ма тич но го театру, з жовтня 1945 р. — 
по листопад 1948 р.  — художнім керівни-
ком, режисером Ізмаїльського облмуз-
драм театру. З листопада 1948–54 рр. — ак-
тор і  режисер, а з  1955–86 рр.  — головний 
режисер та директор Він ниць кого театру 
ім.  М. Садовського Заснував нову трупу ак-
торів  — однодумців, залучав до співпраці 
відомих українських музикантів і драматур-
гів, які писали спеціально для Він ниць кого 
театру. Створив понад 100 вистав за п’є са ми 
сучасної і класичної вітчизняної та зарубіж-
ної драматургії, серед яких: «Сава Чалий» 
І. Кар пен ка-Ка ро го (1950 р.), «Весілля у  Ма-
линівці» Л. Юхвіда та О. Рябова, (1950 р.), 
«Весна» М. Зарудного (1951 р.), «Сон кня-

зя Святослава» І. Франка (1954 р.), «Емі-
лія Галотті» Г. Лессінга (1954 р.), «Катерина» 
М. Аркаса (1959 р.), «Не судилось» М. Ста-
рицького (1959 р.), «Фараони» О. Коломійця 
(1961 р.), «Гайдамаки» Т. Шевченка (1964 р.), 
«Овод» Е. Войнича (1967 р.), «Собор Паризь-
кої Богоматері» В. Гюго (1968 р.), «Перед за-
ходом сонця» Г. Гауптмана (1968 р.), «Люди 
не ангели» І. Стаднюка (1971 р.), «Дума про 
тебе» М. Стельмаха (1973 р.). Режисер пе-
ребував у  постійному пошуку нових дже-
рел для піднесення художнього рівня кож-
ної вистави. Вперше в  Україні ним постав-
лені вистави  — «Сільська честь» І. Кар пен-
ка-Ка ро го (1959 р.), «Розгардіяш» М. Кро-
пивницького (1960-і рр.), «Без світу» М. Ста-
рицького (1960-і рр.), «Кавказьке крейдяне 
коло» Б. Брехта (1967 р.), п’є си М. Зарудного, 
І. Стаднюка, В. Колодного. На сцені Він ниць-
кого театру отримували друге життя кла-
сичні твори драматургів близького зару-
біжжя: «Всіма забутий» Н. Хікмета (1958 р.), 
«Вій, вітерець!» Я. Райніса (1960-і рр.), «Пе-
ревертень» А. Кіцберга (1962 р.), «Поема про 
любов» Г. Мусрепова (1971 р.), «Прощання 
у червні» О. Вампілова (1975 р.), «Святая свя-
тих» І. Друце (1979 р.) «Вибір» Ю. Бондарєва 
(1983 р.), «Поговір» О. Салинського (1985 р.), 
та інші. Творчий доробок режисера був по-
значений глибоким психологізмом, досто-
вірністю, емоційністю, увагою до деталей 
у  кращих традиціях народності і  реалізму. 
Його вистави неодноразово ставали пере-
можцями Всесоюзних і Всеукраїнських кон-
курсів. Керований ним театр був визнаний 
одним із кращих серед творчих колективів 
України. У 1982 р. театр занесений до Книги 
пошани ВДНГ України. Ф. Верещагін був чле-
ном художньої ради Міністерства культури 
Союзу, членом Президії художньої ради Мі-
ністерства культури України, а також чле-
ном Центральної комісії Союзу з культурно-
го шефства над селом і сприяв розвитку са-
модіяльних народних театрів в  Україні, зо-
крема, у  Він ниць кій обл. Досвід роботи те-
атру був відзначений і рекомендований Мі-
ністерством культури України театрам Укра-
їни. У 1994 р. рішенням міської Ради народ-
них депутатів, Федір Верещагін отримав 
звання  — почесний громадянин м. Вінни-
ці. Вулиця поряд з театром ім. М. Садовсько-
го носить ім’я видатного актора. На фаса-
ді театру встановлена меморіальна дошка. 
1997 р. на могилі встановлено прямокутну 
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стелу габро (розмір: 2,0×0,7 м) з  портрет-
ним зображенням та написом: «Народний 
артист СРСР, України. Верещагін Федір Гри-
горович 17.V.1910 – 21.V.1996» [161].

М.Р. Мудраченко, С.В. Фицайло

Могила В.М. Воропаєва, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Перший почесний квартал (східна части-
на, третій ряд) цвинтаря. Воропаєв Василь 
Миколайович (1913–81 рр.) — військовий, Ге-
рой Радянського Союзу (1944 р.). Народився 
у м. Севастополі. У Червоній Армії з 1934 р. 
У  1936 р. закінчив школу пілотів у  м. Воро-
шиловграді (нині  — м. Луганськ). Учасник 
боїв на р. Хал хін-Гол в 1939 р. У діючій армії 
з червня 1941 р. Командир загону 4-го гвар-
дійського авіаційного полку 9-ї гвардійської 
авіаційної дивізії 6-го авіаційного корпусу 
(авіація дальньої дії) гвардії капітан В. Воро-
паєв до початку 1944 р. здійснив 260 нічних 
бойових вильотів на бомбардування важли-
вих стратегічних об’єк тів у тилу ворога, зо-
середжень військ противника. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 13.03.1944 р. 
З 1953 р. в званні майора звільнився у запас. 
Працював в  обласному комітеті ДТСААФ. 
На могилі встановлено двоступеневу стелу 
з чорного граніту у формі трапеції (розмір: 
1,65×0,70 м) з  рельєфним портретним зо-
браженням Героя і написом (рос.): «Воропа-
ев Василий Николаевич. 1913–1981. Помним, 
любим, скорбим. Жена, дети, внуки», а також 
плиту з чорного граніту без напису (розмір: 
1,05×0,60 м) [162].

С.Д. Гальчак

Могила В.А. В’язовського, Героя Ра-
дянського Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. 
В’я зов сь кий Володимир Андрійович (1920–
2005 рр.)  — військовий, Герой Радянсько-
го Союзу (1944 р.). Народився у с. Федорів-
ка, нині Карлівського р-ну Полтавської обл. 
Закінчив 10 класів. З 1939 р. в Червоній Ар-
мії. В  1940 р. закінчив Краснодарське вій-
ськове авіаційне училище льотчиків і льот-
чи ків-спос те рі га чів. У  діючій армії з  черв-
ня 1941 р. Штурман ескадрильї 24-го гвар-
дійського авіаційного полку 50-ї авіаційної 
дивізії (авіація дальньої дії) гвардії капітан 
В. В’я зов сь кий до весни 1944 р. здійснив 
263 бойових вильоти на бомбардуван-
ня важливих об’єк тів у  тилу ворога. Зван-

ня Героя Радянського Союзу присвоєно 
13.03.1944 р. Після вій ни продов жив служ-
бу у  Війсь ко во-По віт ря них Силах. 1975 р. 
у  званні полковника звільнився в  запас. 
Працював інженером у  Вінницяенер го. На 
могилі встановлено двоступеневу пря-
мокутну стелу з  чорного граніту (розмір: 
1,60×0,50 м) з  рельєфним портретним зо-
браженням Героя і  написом (рос.): «Герой 
Советского Союза Вязовский Владимир Ан-
дреевич. 20.10.1920 – 02.03.2005. Скорбим, 
помним, любим», а також плиту з  чорно-
го граніту без напису (розмір: 0,90×0,50 м) 
[163].

С.Д. Гальчак

Могила Г.І. Германа, Героя Радянсько-
го Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Гер-
ман Григорій Іванович (1917–2006 рр.) — вій-
ськовий, Герой Радянського Союзу (1943 р.). 
Народився у м. Житомирі. Закінчив фаб рич-
но-за вод сь ку школу. Працював секретарем 
комсомольської організації Він ниць кого об-
ласного транстресту. З 1938 р. в Червоній Ар-
мії. 1940 р. закінчив Одеську військову авіа-
ційну школу пілотів. У  діючій армії з  черв-
ня 1941 р. Заступник командира ескадри-
льї 42-го винищувального авіаційного пол-
ку 240-ї винищувальної авіаційної дивізії 3-ї 
повітряної армії (Калінінський фронт) лей-
тенант Г. Герман до вересня 1943 р. здійснив 
209 бойових вильотів, в 37 повітряних боях 
збив 16 літаків противника. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 28.09.1943 р. 
Після вій ни служив у  Війсь ко во-По віт ря них 
Силах. 1949 р. закінчив вищі офіцерські льот-
но-так тич ні курси. 1955 р. в  званні полков-
ника звільнився в запас. З 1969 р. жив у Він-
ниці. Член президії обласної ради ветера-
нів України. На могилі встановлено двосту-
пеневу прямокутну стелу з чорного граніту 
(розмір: 1,60×0,50 м) з  рельєфним портрет-
ним зображенням Героя і  написом (рос.): 
«Герой Советского Союза Герман Григорий 
Иванович. 25.02.1917 – 06.06.2006», а також 
плиту з  чорного граніту без напису (роз-
мір: :0,90×0,50 м) [164].

С.Д. Гальчак

Могила М.М. Глушкова, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Глуш-
ков Микола Миколайович (1920–92 рр.)  — 
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військовий, Герой Радянського Союзу (1943 р.). 
Народився у  с. Бобилі, нині Свечинсько-
го р-ну Кіровської обл. Російська Федера-
ція. Закінчив 10 класів. У  Червоній Армії 
з 1939 р. 1941 р. закінчив Челябінську війсь-
ко во-аві а цій ну школу штурманів. Учасник 
вій ни з  червня 1941 р. Штурман 4-го гвар-
дійського авіаційного полку 62-ї авіаційної 
дивізії 6-го авіаційного корпусу (авіація да-
лекої дії) гвардії лейтенант М. Глушков до 
липня 1943 р. здійснив 225 бойових вильо-
тів на бомбардування війсь ко во-про мис-
ло вих центрів в глибокому тилу противни-
ка. Звання Героя Радянського Союзу при-
своєно 18.09.1943 р. Після вій ни продовжу-
вав службу у  Війсь ко во-Повіт ря них Силах. 
1963 р. у  званні підполковника звільнив-
ся в  запас. Працював заступником голови 
об’єд на но го комітету профспілки авіацій-
них робітників. На могилі встановлено дво-
ступеневу прямокутну стелу з чорного гра-
ніту (розмір: 1,55×0,55 м) з рельєфним пор-
третним зображенням Героя (на фоні неба 
і  літака, що летить) та написом (рос.): «Ге-
рой Советского Союза Глушков Николай 
Николаевич. 22.12.1920 – 22.01.1992». В  ниж-
ній частині фасаду стели вигравірувано дві 
гвоздики, що лежать. Надмогильна пли-
та з  чорного граніту без напису (розмір: 
0,95×0,55 м) [165].

С.Д. Гальчак

Могила С.П. Громова, воїна-афганця 
(іст.)

Молодший сержант Громов Сергій Про-
копович (1957–80 рр.) народився у м. Вінни-
ці. В 1974 р. закінчив школу № 30. Навчався 
у  Він ниць кому політехнічному інституті. 
Одержавши диплом ін же не ра-конст рук то-
ра, працював на ВО «Жовтень». У листопа-
ді 1979 р. призваний в армію. З січня 1980 р. 
служив у  складі обмеженого контингенту 
радянських військ в  Афганістані. Неодно-
разово брав участь у бойових діях. 1 черв-
ня 1980 р. С. Громов помер від осколочно-
го поранення, яке отримав в бою. Похова-
ний 7 червня 1980 р. Нагороджений орде-
ном Червоної Зірки (посмертно). Па м’ят ник 
встановлено в  1981 р.  — гранітна стела 
з викарбуваним портретом, прізвищем, да-
тами народження та загибелі й  надписом: 
«Загинув при виконанні бойового завдан-
ня» [166]. 

О.В. Зінько

Могила Т.Я. Гулеватого, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Гу-
леватий Трохим Яремович (1911–2002 рр.) — 
військовий, Герой Радянського Союзу 
(1945 р.). Народився у  с. Косанове Гайсин-
ського р-ну Він ниць кої обл. Закінчив 7 кла-
сів, працював у  радгоспі. В  Червоній Ар-
мії в 1931–33 рр. та з 1941 р. У боях з липня 
1941 р. В 1943 р. закінчив Горьковське танко-
ве училище, в 1944 р. — Ленінградську вищу 
офіцерську бронетанкову школу. Командир 
батальйону 55-ї гвардійської танкової бри-
гади 7-го гвардійського танкового корпу-
су 3-ї гвардійської танкової армії (1-й Укра-
їнський фронт) гвардії капітан Т. Гулеватий 
відзначився 25–30.04.1945 р. в  боях під час 
оточення і  знищення угруповання проти-
вника в Берліні. Першим у бригаді його ба-
тальйон форсував Тель тов-ка нал і  оволо-
дів передмістям Берліна Целендорф. Від-
бив дві контратаки гітлерівців, знищив сім 
зенітних гармат і до батальйону ворожої пі-
хоти. Звання Героя Радянського Союзу при-
своєно 27.06.1945 р. Після вій ни продовжу-
вав службу в  армії. 1956 р. у  званні підпол-
ковника звільнився в  запас. Жив у  Вінниці. 
На могилі встановлено двоступеневу пря-
мокутну стелу з  чорного граніту (розмір: 
1,55×0,50 м) з  рельєфним портретним зо-
браженням героя і  написом: «Герой Радян-
ського Союзу Гулеватий Трохим Яремович. 
15.04.1911 – 30.08.2002», а також надмогиль-
ну плиту з чорного граніту без напису (роз-
мір: 1,05×0,50 м) [167]. 

С.Д. Гальчак

Могила В.М. Гуменюка, воїна-афган-
ця (іст.).

Рядовий, ме ха нік-во дій тягача Гуменюк 
Володимир Михайлович (1960–81 рр.) на-
родився у  м. Вінниці. Закінчив школу № 30. 
Захоплювався спортом, музикою та техні-
кою. На військову строкову службу призва-
ний у червні 1979 р. В Афганістані перебував 
з  січня 1980 р. у  військовій частині польо-
ва пошта 94013. Неодноразово брав участь 
в  бойових операціях. Виявляв високу тех-
нічну підготовку, сміливість та мужність. Ря-
довий В. Гуменюк, перебуваючи 24  квітня 
1981 р. в районі бойових дій, отримав важ-
ке вогнестрільне поранення, помер 29 квіт-
ня 1981 р. За мужність та відвагу нагородже-
ний орденом Червоної Зірки (посмертно). 
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Похований 13 травня 1981 р. Па м’ят ник вста-
новлено в 1982 р. — гранітна стела з викар-
буваним портретом, прізвищем, датами на-
родження та загибелі, надписом: «Загинув 
при виконанні службового обо в’яз ку» [168]. 

О.В. Зінько

Могила Ф.Т. Дахновського, Героя Ра-
дянського Союзу (іст.). 

Восьмий квартал (східна частина) цвин-
таря. Дахновський Федір Тарасович (1903–
90 рр.)  — військовий, Герой Радянського 
Союзу (1945 р.). Народився у с. Малі Хутори, 
нині с. Він ниць кі Хутори Він ниць кого р-ну 
Він ниць кої обл. Закінчив 7 класів. У лютому 
1920 р. добровільно вступив у Червону Ар-
мію. Учасник боїв 1918–20 рр. У  1922 р. за-
кінчив курси червоних командирів в  Оде-
сі, в  1927 р.  — військову школу в  Києві, 
в  1935 р.  — курси вдосконалення команд-
ного складу. У  боях Другої світової вій ни 
з 1939 по 1940 рр. і з червня 1941 р. Коман-
дуючий артилерією 202-ї стрілецької диві-
зії 27-ї армії (2-й Український фронт) полков-
ник Ф. Дахновський в  районі м. Мішкольц 
(Угорщина) 16.11.1944 р. взяв на себе коман-
дування частинами, що опинилися в  ото-
ченні. Створивши потужну кругову оборо-
ну, вони відбили всі ворожі атаки, а потім 
вирвались з оточення. Звання Героя Радян-
ського Союзу присвоєно 28.04.1945 р. Піс-
ля вій ни у відставці. Працював у виконкомі 
обласної Ради народних депутатів. На мо-
гилі встановлено двоступеневу стелу з чор-
ного граніту (розмір: 1,55×0,57 м) з рельєф-
ним портретним зображенням Героя і  на-
писом (рос.): «Дахновский Федор Тарасо-
вич. 06.03.1903 – 18.12.1990. Герой Советско-
го Союза  — полковник». У  верхній части-
ні фасадного боку стели над портретом ви-
гравірувано Золоту Зірку Героя. Надмогиль-
на гранітна плита трикутної форми без на-
пису [169].

С.Д. Гальчак

Могила М.П. Дикого, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

П’ятнадцятий квартал (східна частина, 
третій ряд) цвинтаря. Дикий Михайло Про-
копович (1917–67 рр.)  — військовий, Ге-
рой Радянського Союзу (1943 р.). Народив-
ся у  с. Велика Андрусівка Світловодсько-
го р-ну Кіровоградської обл. Закінчив три 
курси металургійного технікуму в  м. Дніп-

родзержинську (нині Ка м’ян сь ке). В  Черво-
ній Армії з  1935 р. У  1937 р. закінчив Воро-
шиловградську військову авіаційну школу 
льотчиків (м. Ворошиловград — нині м. Лу-
ганськ). Учасник боїв 1939–40 рр. та з люто-
го 1942 р. Начальник по віт ря но-стрі лець-
кої служби 236-ї винищувальної авіаційної 
дивізії 5-ї повітряної армії (Закавказький 
фронт) капітан М. Дикий до лютого 1943 р. 
здійснив 260 бойових вильотів, у  повітря-
них боях особисто збив 4 та в групі 3 літаки 
противника. Звання Героя Радянського Со-
юзу присвоєно 01.05.1943 р. Після вій ни слу-
жив у  Війсь ко во-По віт ря них Силах. 1955 р. 
закінчив курси вдосконалення офіцерсько-
го складу при Війсь ко во-по віт ря ній акаде-
мії. 1958 р. у  званні полковника звільнився 
в  запас. Жив у  Вінниці. На могилі встанов-
лено двоступеневу трикутну (перша сту-
пінь чотирикутна) стелу з  чорного граніту 
(розмір: 1,65×0,50×0,50 м) з фотокарткою Ге-
роя і написом (рос.): «Герой Советского Сою-
за полковник Дикий Михаил Прокофьевич. 
18.08.1917 – 30.03.1967. От жены и детей», Фо-
токартку обрамлено вигравіруваними лав-
ровими гілками. Надмогильна плита з чор-
ного граніту без напису (розмір: 0,95×0,60 м) 
[170].

С.Д. Гальчак

Могила М.Я. Желєзного, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Перший почесний квартал (західна час-
тина, перший ряд) цвинтаря. Желєзний Ми-
кола Якович (1910–74 рр.) — військовий, Ге-
рой Радянського Союзу (1945 р.). Народився 
у  с. Баштанка, нині смт. Баштанка Микола-
ївської обл. Навчався у Новобузькому сіль-
госптехнікумі. Працював учителем. У  Чер-
воній Армії в 1932–33 рр. та з червня 1941 р. 
У 1943 р. закінчив курси командирів. Коман-
дир батальйону 986-го стрілецького пол-
ку 230-ї стрілецької дивізії 5-ї ударної армії 
(1-й Білоруський фронт) майор М. Желєзний 
відзначився під час Берлінської операції. 
24.04.1945 р. його батальйон переправив-
ся через р. Шпреє побіля оз. Рум мельс бур-
гер-Зеє, захопив плацдарм, відбив чотири 
ворожих контратаки, знищив більше двох 
рот і  взяв у  полон до 250 офіцерів та сол-
датів противника, сприяв переправі інших 
підрозділів полку. Звання Героя Радянсько-
го Союзу присвоєно 31.05.1945 р. Після вій-
ни продовжував службу в  армії. 1951 р. за-
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кінчив курси «Выстрел». 1956 р. у званні під-
полковника пішов у  відставку. Працював 
інструктором міськвиконкому, згодом на-
чальником відділу кадрів облжитлоуправ-
ління. На будівлі департаменту жит ло во-
ко му наль но го господарства, енергетики та 
інфраструктури облдержадміністрації (вул. 
В. Порика, 29) встановлено меморіальну до-
шку з портретом героя . На могилі встанов-
лено двоступеневу трикутну (перша ступінь 
чотирикутна) стелу у  формі трапеції (роз-
мір: 2,0×0,7×0,5 м) з рельєфним портретним 
зображенням Героя і написом (рос.): «Герой 
Советского Союза подполковник Железный 
Николай Яковлевич. 09.05.1910 –19.05.1974», 
а також плиту з чорного граніту без напису 
(розмір: 1,05×0,65 м) [171]. 

С.Д. Гальчак

Могила О.С. Западинського, Героя Ра-
дянського Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. За-
падинський Олександр Семенович (1914–
2002 рр.)  — військовий, Герой Радянського 
Союзу (1944 р.). Народився у с. Кальник, нині 
Іллінецького р-ну Він ниць кої обл. 1935 р. за-
кінчив технікум механізації сільського гос-
подарства, працював дільничним механі-
ком в  Ладижинській МТС Він ниць кої обл. 
В  Червоній Армії з  1936 р. У  1940 р. закін-
чив Мелітопольське військове авіаційне 
училище льотчиків. Учасник вій ни з  верес-
ня 1941 р. Льот чик-спос те рі гач 118-ї окре-
мої розвідувальної авіаційної ескадрильї 
далекої дії 7-ї повітряної армії (Карельський 
фронт) старший лейтенант О. Западинський 
до листопада 1943 р. здійснив 148 вильо-
тів на розвідку об’єк тів і  комунікацій воро-
жих військ. Звання Героя Радянського Сою-
зу присвоєно 04.02.1944 р. 1947 р. закінчив 
Вищу офіцерську школу штурманів. 1957 р. 
в  званні майора звільнився в  запас. Пра-
цював в  ін фор ма цій но-об чис лю валь но му 
центрі Вінницявантажавтотранс. На моги-
лі встановлено двоступеневу прямокутну 
стелу з чорного граніту (розмір: 1,70×0,48 м) 
з  рельєфним портретним зображенням Ге-
роя і  написом: «Герой Радянського Сою-
зу Западинський Олександр Семенович. 
06.06.1914 – 27.11.2002», а також плиту з чор-
ного граніту без напису (розмір: 1,05×0,50 м) 
[172].

С.Д. Гальчак

Могила А.О. Кабанова, воїна-афганця 
(іст.)

Молодший сержант, командир па ра шут-
но-де сант но го відділення Кабанов Анато-
лій Олександрович (1966–85 рр.) народився 
с. Нова Гребля Калинівського р-ну Він ниць-
кої обл. Після закінчення школи працював 
огранщиком на Він ниць кому заводі «Крис-
тал». На військову строкову службу призва-
ний у травні 1984 р. В Афганістані перебував 
з  листопада 1984 р. Па ра шут но-де сант на 
рота, в  якій служив А. Кабанов, 23  травня 
1985 р. під час операції вступила в бій з про-
тивником в  районі населеного пункту Аса-
дабад провінції Кунар. В ході бою молодший 
сержант А. Кабанов вогнем із БМП знищив 
дві вогневі точки. При маневруванні на полі 
бою машина підірвалась на міні. А. Каба-
нов загинув. За мужність та відвагу нагоро-
джений орденом Червоної Зірки (посмерт-
но). Навічно зарахований до складу брига-
ди Він ниць кого заводу «Кристал». Па м’ят ник 
встановлено в 1986 р. — гранітна стела з ви-
карбуваним портретом, прізвищем, датами 
народження та загибелі й надписом: «Заги-
нув при виконанні інтернаціонального обо-
в’яз ку» [173]. 

О.В. Зінько

Могила П.К. Кізюна, Героя Радянсько-
го Союзу (іст.). 

Перший почесний квартал (перший 
ряд) цвинтаря. Кізюн Петро Кіндратович 
(1917–79 рр.)  — військовий, Герой Радян-
ського Союзу (1945 р.). Народився у  с. Кра-
силове, нині м. Красилів Хмельницької обл. 
Закінчив 7 класів і школу ФЗН, працював то-
карем на металургійному заводі в смт. Ор-
джонікідзе, нині — м. Покров, Дніпровської 
обл. В Червоній Армії з 1937 р. В 1938 р. за-
кінчив військову авіаційну школу льотчи-
ків у  м. Ворошиловград (нині м. Луганськ), 
служив у ній інструктором. На вій ні з верес-
ня 1941 р. Помічник з  по віт ря но-стрі лець-
кої служби командира 525-го штурмово-
го авіаційного полку 227-ї штурмової авіа-
ційної дивізії 8-го авіаційного штурмового 
авіаційного корпусу 8-ї повітряної армії (4-й 
Український фронт) майор П. Кізюн до люто-
го 1945 р. здійснив 123 бойових вильоти на 
розвідку і штурм живої сили та броньованої 
техніки ворога. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 24.06.1945 р. Після вій ни 
продовжив службу у Війсь ко во-По віт ря них 
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Силах. 1945 р. закінчив курси удосконален-
ня офіцерського складу з  війсь ко во-стрі-
лець кої служби при військовій льот но-так-
тич ній школі. 1952 р. у званні підполковни-
ка звільнився в  запас. Працював інструк-
тором по кадрах у  Він ниць ких ху дож ньо-
ви роб ни чих майстернях. На будинку по 
вул. Магістратській, 78 встановлено мемо-
ріальну дошку з написом: «У цьому будин-
ку з  1976 р. по 1979 р. проживав Герой Ра-
дянського Союзу Кізюн Петро Кіндрато-
вич (1917–1979)». На могилі встановлено 
двоступеневу прямокутну стелу з чорного 
граніту (розмір: 1,95×0,55 м) з  рельєфним 
портретним зображенням Героя і  напи-
сом (рос.): «Герой Советского Союза Кизюн 
Петр Кондратьевич. 04.10.1917–18.03.1979». 
У  нижній частині стели вигравірувано три 
листочки на сірому фоні. Надмогильна пли-
та з  чорного граніту без напису (розмір: 
1,10×0,65 м) [174].

С.Д. Гальчак

Могила І.І. Ковальчука, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Ко-
вальчук Іван Іванович (1918–2001 рр.) — вій-
ськовий, Герой Радянського Союзу (1945 р.). 
Народився у  с. Павлівка нині Калинівсько-
го р-ну Він ниць кої обл. Закінчив Він ниць-
кий медичний технікум. У Війсь ко во-Морсь-
ко му Флоті з  1936 р. Закінчив 1938 р. Єй-
ське війсь ко во-мор сь ке училище. Учасник 
вій ни з  червня 1941 р. Штурман ескадри-
льї 30-го розвідувального авіаційного пол-
ку (Війсь ко во-По віт ря ні сили Чорномор-
ського флоту) капітан І. Ковальчук до ве-
ресня 1944 р. здійснив 285 бойових вильо-
тів для завдання бойових ударів по аеро-
дромах, портах і  передньому краю оборо-
ни противника. За його розвідданими по-
топлено декілька ворожих транспортів і бо-
йових кораблів. Знищив особисто 5  танків, 
7  артилерійських батарей. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 06.03.1945 р. 
1955 р. закінчив Війсь ко во-мор сь ку акаде-
мію. З  1957 р. званні полковника звільнив-
ся у  відставку. Жив та працював у  Вінниці, 
на будівлі по вул. Визволення, 8 встановле-
но меморіальну дошку з написом: «Коваль-
чук Іван Іванович з 1974 р. по 1989 р. праців-
ник облспоживспілки. Герой Радянського 
Союзу». На могилі встановлено двоступене-
ву прямокутну стелу з чорного граніту (роз-

мір: 1,65×0,50 м) з  рельєфним портретним 
зображенням Героя і  написом (рос.): «Ге-
рой Советского Союза Ковальчук Иван Ива-
нович. 18.01.1918 – 06.11.2001. Помним, лю-
бим, скорбим. Дети, внуки, правнуки, дру-
зья». Внизу на фасадній частині стели вигра-
вірувано зірку з вічним вогнем. Надмогиль-
на плита з чорного граніту без напису (роз-
мір: 1,05×0,50 м) [175].

С.Д. Гальчак

Могила О.К. Козаченка, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Перший почесний квартал (західна час-
тина, перший ряд) цвинтаря. Козаченко 
Олексій Костянтинович (1921–76 рр.) — вій-
ськовий, Герой Радянського Союзу (1943 р.). 
Народився у  с. Феліксівна, нині с. Берестів-
ка Липовецького р-ну Він ниць кої обл. Осві-
та середня. Працював учителем. У  Черво-
ній Армії з 1939 р. У 1941 р. закінчив Київське 
піхотне училище. Учасник вій ни з  1941 р. 
В 1942 р. закінчив курси «Выстрел». Баталь-
йон 835-го стрілецького полку 237-ї стрі-
лецької дивізії 40-ї армії (Воронезький 
фронт) під командуванням капітана О. Ко-
заченка в ніч на 24.09.1943 р. форсував Дні-
про в  районі с. Гребені (Кагарлицький р-н, 
Київської обл.). У боях за розчищення плац-
дарму на правому березі батальйон тільки 
30 вересня відбив 23 контратаки противни-
ка. Звання Героя Радянського Союзу при-
своєно 23.10.1943 р. 1947 р. закінчив Берди-
чівський педагогічний інститут. До 1958 р. 
служив військовим комісаром у  Липовець-
кому р-ні. 1969 р. полковник у  відставці. 
Працював викладачем у  м. Вінниці. На мо-
гилі встановлено двоступеневу прямокутну 
стелу з чорного граніту (розмір: 1,60×0,65 м) 
з  рельєфним портретним зображенням Ге-
роя і написом (рос.): «Герой Советского Со-
юза полковник Козаченко Алексей Констан-
тинович. 23.12.1921–13.11.1976. От Министер-
ства обороны СССР», а також плиту з чорно-
го граніту (розмір: 1,15×0,65 м) [176].

С.Д. Гальчак

Могила Н.П. Кондратюка, народного 
артиста УРСР, артиста театру ім.  М. Са-
довського (іст.)

Квартал 33 а, п’ят над ця тий у  першому 
ряду. Кондратюк Нестор Павлович (1937–
2014 рр.) — актор, народний артист Україн-
ської РСР (з 1981 р.). Народився у  с. Людви-
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нів Хелмського р-ну, нині Люблінське воє-
водство Республіка Польща. Випускник Ки-
ївського інституту театрального мистецтва 
ім. І. Кар пен ка-Ка ро го (1965 р.). Свій творчий 
шлях розпочав у 1959 р. на сцені Він ниць кого 
обласного му зич но-дра ма тич но го теат ру 
ім. М. Садовського. Створивши близько 200 
образів у  виставах сучасного й  класично-
го репертуару, став визнаним майстром, 
улюб ленцем глядача, шанованим артистом. 
Актор різноплановий, досконалий майстер 
мистецтва перевтілення. Він володів яскра-
вою палітрою сценічної виразності, психо-
логічним проникненням у  характер персо-
нажу, гротеском, різноманітними відтінками 
комедійності ролі, гостротою драматичного 
трактування образу. У багатому арсеналі ак-
торських робіт психологічно правдиві й де-
тально розроблені людські типи з їх соціаль-
ною позицією: Кочубей з «Мазепи» Б. Лепко-
го (1996 р.), Філіп з оперети І. Кальмана «Ба-
ядера» (1999 р.), дяк з «Марусі Чурай» Л. Кос-
тенко (2000 р.), Калитка з «Грошей» І. Кар пен-
ка-Ка ро го (2002 р.), Філонов з «Симпатичної 
смерті» Л. Виноградова (2003 р.) та інші. Як 
режисер професійно здійснив постановку 
трьох п’єс на малій сцені. Це «Двоє на відпо-
чинку» О. Гельмана (1988 р.), «Сміх лангус-
ти» Дж. Морелла (1980 р.), «Йосип та Надія» 
О. Кучкіної (1991 р.). Знявся у 5 кінострічках 
на кіностудії ім.  О. Довженка, серед яких 
«Легенда про безсмертя» (1985 р.), «Земля-
ки» (1988 р.), «Житіє Остапа Вишні» (1992 р.) 
та «Покута» (1996 р.), «Моцарт» (1999 р.), 
«Фатальна помилка» (2003 р.), «Далекий по-
стріл» (2005 р.) вінницького режисера В. Ша-
лиги. Акторські роботи неодноразово від-
значалися грамотами республіканських 
оглядів, мали схвальну оцінку театральної 
громадськості й  преси. Удостоєний премії 
М. Зарудного (2002 р.). Багато років надавав 
шефську допомогу Мо ги лів-По діль сь ко му 
народному театру. Обирався депутатом Ле-
нінської райради м. Вінниці двох скликань. 
Довгий час був головою осередку театраль-
них діячів Національної спілки театральних 
діячів України. 2006 р. на могилі на двох гра-
нітних підставах горизонтально встановле-
но стелу габро (розмір: 0,65×1,4 м) з портре-
том та написом: «Кондратюк Нестор Павло-
вич 5.04.1937 – 06.07.2014. Па м’я та є мо, люби-
мо, сумуємо. Рідні» [177]. 

М.Р. Мудраченко, С.В. Фицайло

Могила А.М. Коняєва, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Коня-
єв Аркадій Миколайович (1919–93 рр.) — вій-
ськовий, Герой Радянського Союзу (1944 р.). 
Народився у  с. Надєждінськ, нині м. Сєров 
Свердловська обл. Російська Федерація. За-
кінчив 9 класів і аероклуб. Працював у депо, 
потім у міськраді. У Червоній Армії з 1939 р. 
У 1940 р. закінчив Сталінградську військову 
авіаційну школу льотчиків (м. Сталінград — 
нині м. Волгоград, Російська Федерація), 
1943 р. — курси удосконалення офіцерсько-
го складу. В діючій армії з липня 1943 р. Ко-
мандир ескадрильї 32-го винищувального 
авіаційного полку 256-ї винищувальної авіа-
ційної дивізії 2-ї повітряної армії (1-й Укра-
їнський фронт) старший лейтенант А. Коня-
єв до квітня 1944 р. здійснив 150 бойових 
вильотів, у 49 повіт ря них боях збив 15 літа-
ків. Звання Героя Радянського Союзу при-
своєно 26.10.1944 р. З  1946 р. підполковник 
в  запасі. Жив у  Він ниці. На могилі встанов-
лено двоступеневу прямокутну стелу з чор-
ного граніту (розмір: 1,80×0,60 м) з рельєф-
ним портретним зображенням героя і напи-
сом (рос.): «Герой Советского Союза Коняев 
Аркадий Николаевич. 23.01.1919 – 30.11.1993. 
Помним. Любим. Скорбим. Жена. Дети. Вну-
ки». Внизу на фасадній частині стели ви-
гравірувано зірку з  вічним вогнем. Над-
могильна плита з  чорного граніту (розмір: 
1,15×0,60 м) [178].

С.Д. Гальчак

Могила П.М. Корольова, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Ко-
рольов Павло Михайлович (1915–98 рр.) — 
військовий, Герой Радянського Союзу (1945 р.). 
Народився у  с. Кріцкіє, нині  — Шумилів-
ського р-ну Вітебської обл. Республіка Біло-
русь. Закінчив 7 класів, працював у колгос-
пі, потім в  Ленінграді на паровозобудівно-
му заводі. У  Червоній Армії в  1936–39 рр., 
учасник вій ни з 1939 р. На фронті з листопа-
да 1941 р. У 1942 р. закінчив армійські кур-
си молодших лейтенантів. Командир ба-
тареї 528-го гарматного артилерійського 
полку 5-ї гарматної артилерійської бригади 
3-ї артилерійської дивізії прориву 7-го ар-
тилерійського корпусу 5-ї гвардійської ар-
мії (1-й Український фронт) капітан П. Ко-
рольов відзначився в  боях за утримання 
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та розширення плацдарму на лівому бере-
зі р. Одер в  районі м. Олац (нині м. Олова, 
Республіка Польща). 27.01–04.02.1945 р. ар-
тилеристи відбили 11 контратак противни-
ка і  завдали йому значних втрат у бойовій 
техніці та живій силі. 5 лютого, коли ворог, 
підтягнувши резерви, потіснив стрілецькі 
підрозділи і  спостережний пункт виявив-
ся в оточенні противника, П. Корольов ор-
ганізував кругову оборону та викликав во-
гонь своєї артилерії на себе. В цей день об-
слуги гармат відбили 14 ворожих атак і від-
стояли плацдарм. Звання Героя Радянсько-
го Союзу присвоєно 27.06.1945 р. 1947 р. 
закінчив Вищу офіцерську артилерійську 
школу в  Ленінграді. 1957 р. в  званні майо-
ра звільнився в  запас. Працював старшим 
інструктором обласного комітету ДТСААФ. 
На могилі встановлено двоступеневу пря-
мокутну стелу з  чорного граніту (розмір: 
1,50×0,50 м) з  рельєфним портретним зо-
браженням Героя і  написом (рос.): «Герой 
Советского Союза Королев Павел Михай-
лович. 16.07.1915 – 01.03.1998. Помним, скор-
бим, благодарны: жена, сын, зять, внуки», 
а також плиту з чорного граніту без напису 
(розмір: 1,05×0,50 м) [179].

С.Д. Гальчак

Могила А.В. Костюка, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Кос-
тюк Андрій Васильович (1920–2004 рр.)  — 
військовий, Герой Радянського Союзу 
(1945 р.). Народився у  с. Гурівці, нині Козя-
тинського р-ну Він ниць кої обл. Закінчив 
10 класів. Працював технічним секретарем 
Козятинського райкому партії. В  Черво-
ній Армії з січня 1941 р. Брав участь у боях 
з  червня 1942 р. Командир мінометної ба-
тареї 12-го гвардійського кавалерійсько-
го полку 3-ї гвардійської кавалерійської 
дивізії 2-го гвардійського кавалерійсько-
го корпусу (1-й Білоруський фронт) гвардії 
капітан А. Костюк 31.01–04.02.1945 р., вог-
нем батареї під час відбиття контратак про-
тивника в  районі населеного пункту Фле-
дерборн (Подгає, 7 кв. південніше м. Око-
ньок, Республіка Польща) знищив вели-
ку кількість гітлерівців. 01–02.03.1945 р. ді-
ючи в  групі захоплення, батарея знищила 
декілька дотів в  районі залізничної стан-
ції Ойленбург (Сільново, 16 км на півден-
ний захід від м. Щеціньок), захопила вокзал 

і  утримувала його до підходу підкріплен-
ня. Звання Героя Радянського Союзу при-
своєно 31.05.1945 р. З  1945 р. у  званні під-
полковника в запасі. В 1950 р. закінчив Ле-
нінградську школу МВС. До 1968 р. працю-
вав в органах МВС, потім воєнруком, дирек-
тором школи № 2. Почесний громадянин 
м. Вінниці. На могилі встановлено двосту-
пеневу прямокутну стелу з чорного граніту 
(розмір: 1,60×0,50 м) з рельєфним портрет-
ним зображенням Героя і  написом (рос.): 
«Герой Советского Союза Почетный граж-
данин г. Винницы Костюк Андрей Василье-
вич. 28.11.1920 – 04.07.2004. Помним, любим, 
скорбим», а також плиту з чорного граніту 
без напису (розмір: 1,15×0,50 м) [180].

С.Д. Гальчак

Могила В.О. Котробая, повного кава-
лера ордена «Слави» (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Кот-
робай Василь Онуфрійович (1919–95 рр.) — 
військовий, повний кавалер Ордена Сла-
ви. Народився у с. Голь ма-2 Балтського р-ну 
Одеської обл. Учасник вій ни з серпня 1941 р. 
Воював на у  За по ля р’ї, Пів ніч но-За хід но му, 
3-му і  2-му Прибалтійських фронтах, 1-му 
Білоруському. Артилерист. Ордена Слави 
ІІІ ступеня удостоївся 02.10.1944 р. в боях за 
с. Боярське (Білорусія). Тоді своєю гарматою 
подавив вогонь двох кулеметів, двох гар-
мат, знищив мінометну точку противника, 
чим забезпечив просування піхотних під-
розділів. Орденом Слави ІІ ступеня наго-
роджений 13.03.1945 р. за мужність і  геро-
їзм, проявлені під час Віс ло-Одер сь кої на-
ступальної операції, зокрема, в бою друго-
го лютого того ж року, коли особисто зни-
щив до 20-и ворогів та їхній спостережний 
пункт. Ордена Слави І ступеня командир 
гармати 49-го гвардійського артилерійсько-
го полку 23-ї гвардійської стрілецької дивізії 
3-ї ударної армії гвардії сержант В. Кот робай 
удостоєний 15.05.1946 р. за героїзм, прояв-
лений у вуличних боях в столиці рейху під 
час Берлінської наступальної операції (за-
ключний етап вій ни). У  післявоєнний час 
переїхав до Вінниці, до виходу на заслуже-
ний відпочинок працював в  органах гро-
мадського порядку. На могилі встановлено 
двоступеневу прямокутну стелу з  чорно-
го граніту (розмір: 1,90×0,55 м) з рельєфним 
портретним зображенням повного кавале-
ра ордена Слави і  написом (рос.): «Полный 
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кавалер трех орденов Славы Котробай Ва-
силий Онуфриевич. 13.06.1919 – 02.01.1995. 
Пом ним, любим, скорбим. Жена, дети, внуч-
ка». У нижній частині фасаду стели виграві-
рувано зірку з Вічним вогнем та дві гвозди-
ки, що лежать біля неї. Надмогильна плита 
з чорного граніту (розмір: 1,1×0,5 м) [181].

С.Д. Гальчак

Могила М.П. Краснова, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Перший почесний квартал (східна час-
тина, другий ряд) цвинтаря. Краснов Мико-
ла Петрович (1918–78 рр.) — військовий, Ге-
рой Радянського Союзу (1944 р.). Народив-
ся у с. Сергієвськ, Самарської обл., нині Ро-
сійська Федерація. У 1937 р. закінчив серед-
ню школу, в 1940 р. — Чкаловське військове 
авіаційне училище. Учасник вій ни з червня 
1941 р. Командир ланки 10-го гвардійсько-
го авіаційного полку 3-ї гвардійської авіа-
ційної дивізії 3-го гвардійського авіаційно-
го корпусу (авіація далекої дії) гвардії капі-
тан М. Краснов до 25.02.1944 р. здійснив 274 
успішні бойові вильоти на бомбардування 
війсь ко во-про мис ло вих об’єк тів у  глибо-
кому тилу противника, зосереджень його 
військ. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 13.03.1944 р. Після вій ни продов-
жив службу у  Війсь ко во-Повіт ря них Силах. 
1947 р. закінчив курси вдосконалення ко-
мандирів і  штурманів авіаційних ескадри-
лій. З 1956 р. у званні підполковник — в за-
пасі. Працював старшим інженером інсти-
туту «Укржитлоремпроект». На могилі вста-
новлено прямокутну стелу з  чорного гра-
ніту (розмір: 1,70×0,39 м) з рельєфним пор-
третним зображенням Героя та написом 
(рос.): «Герой Советского Союза Краснов 
Николай Петрович. 29.02.1918 – 21.05.1978» 
[182].

С.Д. Гальчак

Могила В.М. Матковського, народно-
го артиста УРСР, артиста театру ім. М. Са-
довського (іст.).

Квартал № 22, сімнадцята у  першому 
ряду. Матковський Володимир Михайло-
вич (1936–2010 рр.) — актор, народний ар-
тист Української РСР (з 1988 р.). Народив-
ся у  с. Ольгополі Він ниць кої обл. З  дитин-
ства у  школі брав участь у  художній само-
діяльності: співав в  учнівському хорі, чи-
тав вірші зі сцени, грав у  виставах. Піс-

ля закінчення акторського факультету Ки-
ївського інституту театрального мисте-
цтва ім.  І. Кар пен ка-Ка ро го (1959 р.), пра-
цював у  Він ниць кому академічному укра-
їнському му зич но-дра ма тич но му театрі 
ім. М. Садовського. Наділений високою во-
кальною культурою у поєднанні з майстер-
ністю драматичного актора, створив біль-
ше 100 пе ре кон ли во-ви раз них, яскравих 
образів у  музичних та драматичних виста-
вах. Довершені вони й  у вокальному ви-
конанні. Серед них роль Яреми в  «Гайда-
маках», Т. Шевченка (1964 р.), Виборно-
го в  «Наталці Полтавці» І. Котляревського, 
М. Лисенка (1976 р.), Івана Карася в  «Запо-
рожці за Дунаєм» С. Гу ла ка-Ар те мов сь ко го 
(1980 р.), Дулітла в «Моїй чарівні леді» Ф. Лоу 
(1984 р.), Остапа Палія в «Катерині» М. Арка-
са (1991 р.), Менделя Крика в  «Биндюжни-
ку і королі» І. Бабеля (1988 р.), Зупана в «Ци-
ганському бароні» Й. Штрауса (1997 р.), Філі-
па в  «Баядері» І. Кальмана (1999 р.), Мкрти-
ча із «Хануми» А. Цагарелі (2000 р.). Мисте-
цтво перевтілення, широкий творчий діа-
пазон також продемонстровано у  виста-
вах «Ретро» О. Галіна (Леонід, 1981 р.), «Ві-
йна» І. Стаднюка, В. Селезньова (Жуков, 
1984 р.), «Плаха» Ч. Айтматова (Базарбай, 
1988 р.), «Маруся Чурай» Л. Костенко (Пуш-
кар, 2000 р.), «Гроші» І. Кар пен ка-Ка ро го 
(Невідомий, 2002 р.), «Макбет» В. Шекспір 
(Король, 2005 р.), «Ревізор» М. Гоголя (Зем-
ляніка, 2006 р.), «Незакінчена історія» В. Се-
лезньова (Старий, 2009 р.) та інші. Лауре-
ат Всеукраїнської премії в галузі театраль-
ного мистецтва ім. М. Зарудного. 2011 р. на 
могилі на гранітному двоступінчастому по-
стаменті встановлено прямокутну стелу 
габро (розмір: 0,7×1,4 м) з  порт ретним зо-
браженням та написом: «Народний артист 
України Матковський Володимир Михай-
лович 05.02.1936 – 03.06.2010» [183].

М.Р. Мудраченко, С.В. Фицайло

Могила С.Ю. Молчанова, воїна-аф ган-
ця (іст.)

Старший лейтенант, пілот-оператор Мол-
чанов Сергій Юрійович (1962–86 рр.) наро-
дився в  с. Новонікітіно, нині Олександрів-
ського р-ну Оренбурзької обл. Російська Фе-
дерація. Після закінчення школи у  Львові 
був призваний на строкову військову служ-
бу у серпні 1979 р. і направлений на навчання 
до вищого авіаційного училища в м. Сизрань. 
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В Афганістані з січня 1985 р., проходив служ-
бу у  військовій частині польова пошта 
65200. Зробив 236 бойових вильотів, налі-
тав 560 годин. Неодноразово брав участь 
в бойових операціях. 17 жовтня 1986 р. під 
час виконання бойового завдання дістав 
смертельне поранення в  бою. За хороб-
рість, мужність та відвагу нагороджений 
орденом Червоної Зірки (посмертно). По-
хований 27 жовтня 1986 р. Па м’ят ник вста-
новлено в  1987 р.  — гранітна стела з  ви-
карбуваним портретом, прізвищем, дата-
ми народження та загибелі, написом: «За-
гинув при виконанні інтернаціонального 
обо в’яз ку» [184]. 

О.В. Зінько

Могила А.М. Овчаренка, заслужено-
го артиста УРСР, артиста театру ім. М. Са-
довського (іст.).

Квартал № 26, перша у  першому ряду. 
Овчаренко Анатолій Миколайович (1937–
2007 рр.) — актор, заслужений артист Укра-
їнської РСР (з 1968 р.), народний артист Укра-
їни (з 1980 р.). Народився на ст. Ігрень, с-ще 
К. Маркса (тепер м. Ігрень у  складі м. Дніп-
ро) в акторській родині заслуженого артис-
та України Миколи Овчаренка. У 1960 р. за-
кінчив акторський факультет Київського ін-
ституту театрального мистецтва ім.  І. Кар-
пен ка-Ка ро го. У  1960–98 рр. працював ак-
тором Він ниць кого українського му зич но-
дра ма тич но го театру ім. М. Садовського. За 
цей час зіграв до 200 ролей. Йому аплодува-
ли в Москві і Києві, Мінську і Ризі, Нальчику 
і  Махачкалі. З  кожною новою роботою від-
кривав нову, несподівану грань свого обда-
рування. Його різнопланові сценічні обра-
зи, як Маргус з драми «Перевертень» А. Кіц-
берга (1962 р.), Феб з драми «Собор Паризь-
кої Богоматері» В. Гюго (1968 р.), Ілля Рам-
зін з  «Вибору» Ю. Бондарєва (1983 р.), гене-
рал Чумаков з  «Війни» І. Стаднюка (1984 р.), 
журналіст з вистави «Теплий попіл» А. Кри-
ма (1985 р.), актор Мчиславський з «Погово-
ру» О. Салинського (1985 р.), Мальволіо з п’є-
си «Дванадцята ніч» В. Шекспіра (1986 р.), 
полковник Піккерінг з  вистави «Моя пре-
красна леді» Ф. Лоу (1983 р.), Папагатто з ко-
медії «Моя професія  — синьйор із вищого 
світу» Дж. Скарначчі та Р. Тарабузі (1983 р.), 
Тев’є з трагедії «Поминальна молитва» Г. Го-
ріна за Шо лом-Алей хе мом (1993 р.) збагати-
ли творчу скарбницю українського театру. 

Як режисер на високому професійному рів-
ні здійснив постановку вистав для доросло-
го глядача, серед яких «Фіктивний шлюб» 
А. Крима (1982 р.), «Винуватець торжества» 
Б. Рацера, В. Константинова (1994 р.). Бага-
то років поспіль діти аплодували героям 
його ви став-ка зок: «Ай бо лить-89» Р. Бико-
ва (1989 р.), «Попелюшка» Г. Усача (1990 р.), 
«Викрадення принцеси» Я. Козлова (1992 р.), 
«Снігова королева» Г.Х. Андерсена (1993 р.), 
«Котовасія» (1996 р.), «Аладін» Я. Стельма-
ха (2001 р.). У 2012 р. на могилі на бетонно-
му подіумі встановлено гранітну стелу (роз-
мір: 0,5×1,2 м) з  прапороподібним завер-
шенням, портретним зображенням та по-
святою (рос.): «Овчаренко Анатолий Нико-
лаевич 10.04.1937 – 22.10.2007. И не забыть 
и не вернуть и нам осталось лишь с болью 
в сердце жить» [185].

М.Р. Мудраченко, С.В. Фицайло

Могила В.Ю. Однорогова, повного ка-
валера ордена «Слави» (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Од-
норогов Василій Юхимович (1925–93 рр.) — 
військовий, повний кавалер Ордена Слави. 
Народився на хуторі Ульянівка, нині Кро-
поткінського р-ну Краснодарського краю 
Російська Федерація. Зростав у багатодітній 
сі м’ї, рано залишившись без батька. У  три-
річному віці разом з ма ті р’ю переїхав в Азер-
байджан, звідти — в Омську обл. в колгосп 
«1  Травня». 1942 р. закінчив середню шко-
лу. В Червоній Армії з 1943 р. У складі Воро-
незького фронту (пізніше — 1-го Українсько-
го) брав участь у боях на Лівобережній Укра-
їні, у форсуванні Дніпра в районі Малого Бу-
крина, в запеклих сутичках з ворогом під Ко-
велем, Любліном. За ратні подвиги на укра-
їнській землі нагороджений орденом Слави 
ІІІ ступеня. Наступного «солдатського» орде-
на автоматник 60-го окремого гвардійсько-
го мотоциклетного батальйону 2-го гвардій-
ського танкового корпусу (1-й  Український 
фронт) гвардії молодший сержант В. Одно-
рогов удостоївся за проявлену хоробрість 
під м. Форсет. 19.01.1945 р. діючи у  розвід-
ці, першим із групою бійців увірвався в роз-
ташування ворога, чим забезпечив швидке 
просування наступаючих радянських під-
розділів. Особисто знищив гранатами гарні-
зон вражого доту, потім ще десять гітлерів-
ців та двох взяв у полон. Повним кавалером 
ордена Слави став 29.06.1945 р.  — за муж-
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ність у боях за м. Прей сіш-Стар гард (Західна 
Польща). Діючи в  розвідці, вночі із групою 
бійців пробився за передовий рубіж воро-
га. Вогнем із автомата викликав у ворога па-
ніку, чим забезпечив захоплення рубежу пі-
хотинцями батальйону. Особисто знищив 
кулеметне гніздо з обслугою. Після вій ни за-
кінчив філософський факультет Київського 
держуніверситету. 1969 р. став кандидатом 
філософських наук. Працював у  Він ниць-
кому медичному інституті ім.  М. Пирогова. 
На могилі встановлено двоступеневу пря-
мокутну стелу з  чорного граніту (розмір: 
1,85×0,60 м) з  рельєфним портретним зо-
браженням повного кавалера ордена Сла-
ви і  написом (рос.): «Полный кавалер трех 
орденов Славы Однорогов Василий Ефимо-
вич. 24.12.1925 – 11.01.1993. Помним. Любим. 
Скорбим». У  нижній частині фасаду стели 
вигравірувано зірку з Вічним вогнем та дві 
гвоздики, що лежать біля неї. Надмогильна 
плита з чорного граніту без напису (розмір: 
1,25×0,60 м) [186].

С.Д. Гальчак

Могила О.І. Педоренка, воїна-аф ган-
ця (іст.)

Молодший сержант, командир відділен-
ня Педоренко Олександр Іванович (1965–
85 рр.) народився у  м. Вінниці. У  1980 р. за-
кінчив 8 класів школи № 13 і навчався в ПТУ 
№ 11, яке закінчив в 1983 р. На строкову служ-
бу призваний у  листопаді 1983 р. З  грудня 
1984 р. в Афганістані проходив службу у вій-
ськовій частині польова пошта 39705 на по-
саді командира саперного відділення. Нео-
дноразово брав участь в бойових діях та ви-
конував роботу з  розмінування місцевос-
ті. 17  жовтня 1985 р. в  три години ночі під-
розділ, в якому служив молодший сержант 
О. Педоренко, був піднятий по тривозі і від-
правлений на ліквідацію ворогів, що напа-
ли на мирних жителів кишлаку Кишим. Під 
час цього бою отримав важке поранення 
і помер. За мужність та відвагу нагородже-
ний орденом Червоної Зірки (посмертно). 
Похований в  м. Вінниці 28  жовтня 1985 р. 
Па м’ят ник встановлено в  1986 р.  — на гра-
нітній стелі викарбувано портрет, прізвище, 
дату народження та загибелі й надпис: «За-
гинув при виконанні військового обо в’яз ку 
в Афганістані» [187]. 

О.В. Зінько

Могила М.Є. Педошенка, заслужено-
го артиста УРСР, артиста театру ім. М. Са-
довського (іст.)

Квартал № 34, двадцять шоста у  чотир-
надцятому ряду. Педошенко Микола Єфре-
мович (1911–92 рр.)  — актор, заслужений 
артист Української РСР (з 1950 р.), народ-
ний артист Української РСР (з 1967 р.). На-
родився у  с. Тарновці на Ставропіллі (нині 
у  складі м. Ставрополь, Російська Феде-
рація). Навчався у  Сталінградському (нині 
м. Волгоград, Російська Федерація) теат-
ральному училищі при драматичному те-
ат рі. 1931–37 рр. працював актором у Перм-
ському пересувному драматичному театрі. 
1937–44 рр. — у Московському українсько-
му пересувному театрі, який було переба-
зовано до м. Ізмаїла (1944 р., Україна). Після 
злиття Ізмаїльського й  Він ниць кого театрів 
(1948 р.) — актор Він ниць кого му зич но-дра-
ма тич но го театру ім.  М. Садовського. Ак-
тор широкого творчого діапазону, якому 
підвладні всі жанри театрального мисте-
цтва від високої драми до музичної комедії. 
Створив понад 200 сценічних образів, серед 
яких: Яш ка-арти ле рист «Весілля в Малинів-
ці» Л. Юхвіда та О. Рябова (1950 р.), Кунаш 
«Сон князя Святослава» І. Франка (1954 р.), 
Едмунд «Дами та гусари» О. Фредо (1956 р.), 
Микола «Сільська честь» І. Кар пен ка-Ка-
ро го (1959 р.), Кортун «Мертвий бог» М. За-
рудного (1959 р.), Гонта «Гайдамаки» Т. Шев-
ченка (1964 р.), Мішка Япончик «На світан-
ку» О. Сандлера та Г. Плоткіна (1965 р.), Рева-
рес «Овод» Е. Войнича (1967 р.), Клод Фрол-
ло «Собор Паризької Богоматері» В. Гюго 
(1968 р.), Антоніо Таррачіні «Па м’ять серця» 
О. Корнійчука (1970 р.), Карабай «Поема про 
любов» Г. Мусрепова (1972 р.). У  2010 р. на 
могилі встановлено із світ ло-сі рої гранітної 
крихти стелу (розмір: 1,2×0,5 м), увінчану 
поклінним хрестом. Портретне зображення 
в овалі. На стелі закріплено в окантовці таб-
личку з посвятою: «Народний артист Украї-
ни Микола Єфремович Педошенко. 20  січ-
ня 1911 — 11 травня 1992. Вічна па м’ять. Рід-
ні» [188].

М.Р. Мудраченко, С.В. Фицайло

Могила М.П. Петрова, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

П’ятнадцятий квартал (східна частина, 
четвертий ряд) цвинтаря. Петров Михайло 
Пет рович (1904–67 рр.) — військовий, Герой 
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Радянського Союзу (1945 р.). Народився у 
с. Старі Шарашли Бакалинського р-ну Баш-
кирсь кої АРСР, нині Російська Федерація. 
Працював телеграфістом. У  Червоній Ар-
мії з  1926 р. На фронті з  листопада 1941 р. 
У 1944 р. закінчив курси «Выстрел». Коман-
дир 364-го стрілецького полку 139-ї стрі-
лецької дивізії 50-ї армії (2-й Білоруський 
фронт) підполковник М. Петров вміло ке-
рував підрозділами полку в  наступі. Про-
рвавши оборону противника, полк 24–
26.06.1944 р. форсував р. Проня, Баси і Рес-
та та в ніч на 28.06 — р. Дніпро південніше 
м. Могилева (Республіка Білорусь), звіль-
нивши понад 215 населених пунктів, відрі-
зав шляхи відходу на захід оточеному угру-
пованню противника. Звання Героя Радян-
ського Союзу присвоєно 24.03.1945 р. Після 
вій ни продовжував службу в армії. У 1949 р. 
закінчив Ленінградську вищу бронетанко-
ву школу. З 1954 р. полковник в запасі. Жив 
у Вінниці. На могилі встановлено двоступе-
неву бетонну стелу у  формі трапеції (роз-
мір: 1,20×0,60 м) з плитою на фасаді із чор-
ного граніту (розмір: 0,50×0,30 м) з написом 
(рос.): «Герой Советского Союза полковник 
Петров Михаил Петрович. 1904–1967» [189].

С.Д. Гальчак

Могила Я.П. Пилипенка, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Пи-
липенко Яків Павлович (1920–2003 рр.)  — 
військовий, Герой Радянського Союзу (1945 р.). 
Народився у  смт. Варва Варвинського р-ну 
Чернігівської обл. Закінчив 7 класів. Працю-
вав на взуттєвій фабриці в м. Прилуки Чер-
нігівської обл. В  Червоній Армії з  1940 р. 
Учасник вій ни з червня 1941 р. У 1944 р. за-
кінчив Орловське танкове училище. Коман-
дир танка 49-ї гвардійської танкової брига-
ди 12-го танкового корпусу 2-ї гвардійської 
танкової армії (1-й Білоруський фронт) гвар-
дії лейтенант Я. Пилипенко в числі перших 
увірвався в  м. Сохочєв (Республіка Поль-
ща) 16.01.1945 р. та вів бій до підходу під-
кріплення. 19.01.1945 р. в бою за м. Любень 
(тепер Лю бень-Ку яв сь кі Республіка Поль-
ща) прорвався на аеродром, де знищив 
2 літаки. 21.01.1945 р. у групі з 4 танків увір-
вався в м. Іновроцлав, де брав участь у за-
хопленні залізничної станції, телеграфу, ра-
діовузла і аеродрому. Звання Героя Радян-
ського Союзу присвоєно 27.02.1945 р. Після 

вій ни продовжив службу в  армії. У  1949 р. 
закінчив курси вдосконалення офіцерсько-
го складу, 1954 р.  — Вищу офіцерську ін-
тендантську школу. З 1962 р. майор в запа-
сі. Жив у  Він ниці. На могилі встановлено 
двоступеневу прямокутну стелу з  чорно-
го граніту (розмір: 1,55×0,50 м) з рельєфним 
портретним зображенням Героя і написом 
(рос.): «Герой Советского Союза Пилипен-
ко Яков Павлович. 03.03.1920 – 31.07.2003», 
а також плиту з  чорного граніту (розмір: 
1,0×0,5 м) [190].

С.Д. Гальчак

Могила І.Г. Пліса, Героя Радянського 
Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Пліс 
Іван Григорович (1919–2004 рр.) — військо-
вий, Герой Радянського Союзу (1944 р.). На-
родився у  с. Михайлин Козятинського р-ну 
Він ниць кої обл. Закінчив 7  класів. Працю-
вав рахівником у  колгоспі. В  Червоній Ар-
мії з 1939 р. У 1942 р. закінчив Ленінградсь-
ке війсь ко во-ін же нер не училище. На фрон-
ті з  1943 р. Командир взводу 222-го окре-
мого моторизованого штурмового ін же-
нер но-са пер но го батальйону 20-ї мото-
ризованої штурмової ін же нер но-са пер ної 
бригади 7-ї армії (Карельський фронт) лей-
тенант І. Пліс 21.06.1944 р. на чолі взводу 
са пе рів-штур мо ви ків переправився через 
р. Свир в  районі м. Лодейне Поле (Ленін-
градська обл.), проробив проходи в дротя-
них загородженнях і  пішов на штурм 2  во-
рожих дзотів. Один дзот був підірваний, 
гарнізон другого здався в полон. Плацдарм 
було захоплено. Звання Героя Радянсько-
го Союзу присвоєно 21.07.1944 р. З 1960 ма-
йор в  запасі. Жив у  Вінниці, працював ін-
женером. На могилі встановлено двосту-
пеневу прямокутну стелу з  чорного грані-
ту (розмір: 1,6×0,5 м) з рельєфним портрет-
ним зображенням Героя і  написом (рос.): 
«Герой Советского Союза Плис Иван Григо-
рьевич. 23.10.1919 – 18.09.2004. Любим, по-
мним, скорбим. Жена, дети, внуки, правну-
ки, родные, близкие», а також плиту з  чор-
ного граніту без напису (розмір: 1,05×0,50 м) 
[191].

С.Д. Гальчак

Могила С.Ю. Раділовського, Героя Ра-
дянського Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Раді-
ловський Семен Юхимович (1922–98 рр.) — 
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військовий, Герой Радянського Союзу 
(1945 р.). Народився у м. Луганськ. Освіта се-
редня. В  Червоній Армії з  1939 р. У  1941 р. 
закінчив Ростовське артилерійське учи-
лище. На фронті з  1941 р. Командир бата-
реї 206-го ви ни щу валь но-про ти тан ко во го 
артилерійського полку 20-ї ви ни щу валь-
но-про ти тан ко вої артилерійської бригади 
2-ї гвардійської танкової армії (2-й Білорусь-
кий фронт) капітан С. Раділовський в  бою 
22.04.1945 р. за м. Хеннігсдорф (передміс-
тя Берліна) вогнем гармат знищив декілька 
вогневих точок противника, забезпечивши 
переправу стрілецького батальйону через 
Ге ген цол лерн-ка нал. У вуличних боях в Бер-
ліні під вогнем розвернув батарею і прямою 
наводкою знищив потужний опорний пункт 
ворога. Звання Героя Радянського Союзу 
присвоєно 31.05.1945 р. У  1954 р. закінчив 
Цент ральні артилерійські курси вдоскона-
лення офіцерського складу. У 1960 р. в зван-
ні підполковника звільнився в  запас. Жив 
у Вінниці. На могилі встановлено двоступе-
неву прямокутну стелу з  чорного граніту 
(розмір: 1,55×0,50 м) з  рельєфним портрет-
ним зображенням Героя і  написом (рос.): 
«Герой Советского Союза Радиловский Се-
мен Ефимович. 1911.1922 – 05.01.1998. По-
мним, скорбим. Жена, дети, внуки», а також 
плиту з чорного граніту без напису (розмір: 
1,05×0,50 м) [192].

С.Д. Гальчак

Могила К.С. Русакова, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинта-
ря. Русаков Климентій Сергійович (1904–
96 рр.) — військовий, Герой Радянського Со-
юзу (1945 р.). Народився у  с. Урахча Риб но-
Сло бод сь ко го р-ну Татарської АРСР, нині Ро-
сійська Федерація. Освіта неповна середня. 
Працював на заводі в  м. Ярославлі. В  Чер-
воній Армії в  1921–37 рр. та з  1941 р. Закін-
чив Московську піхотну школу та Курси вдо-
сконалення командного складу. На фрон-
ті з  лютого 1942 р. 240-й стрілецький полк 
117-ї стрілецької дивізії 69-ї армії (1-й Біло-
руський фронт) під командуванням пол-
ковника К. Русакова в ніч на 31.07.1944 р. на 
підручних засобах з ходу форсував р. Вісла 
і захопив плацдарм під м. Пулави (Польша). 
В  боях за утримання і  розширення зайня-
тих рубежів були відбиті численні контрата-
ки ворога, знищено багато живої сили і тех-

ніки. Звання Героя Радянського Союзу при-
своєно 24.03.1945 р. У  1947 р. закінчив кур-
си командирів частин при Військовій акаде-
мії ім.  М. Фрунзе. У  1957 р. звільнився в  за-
пас. Жив у  м. Вінниці. Працював помічни-
ком начальника во єн но-тех ніч но го учили-
ща ім. Б. Хмельницького. На могилі встанов-
лено двоступеневу прямокутну стелу з чор-
ного граніту (розмір: 1,50×0,55 м) з рельєф-
ним портретним зображенням Героя і  на-
писом (рос.): «Герой Советского Союза Руса-
ков Климент Сергеевич. 1904–1996», а також 
плиту з чорного граніту без напису (розмір: 
1,10×0,50 м) [193].

С.Д. Гальчак

Могила М.Т. Рябошапки, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Перший почесний квартал (східна час-
тина, четвертий ряд) цвинтаря. Рябошапка 
Михайло Трохимович (1918–84 рр.)  — вій-
ськовий, Герой Радянського Союзу (1943 р.). 
Народився у  с. Любомирка Чечельницько-
го р-ну Він ниць кої обл. Освіта неповна се-
редня. Працював у воєнізованій охороні на 
Бі ло мор сь ко-Бал тій сь ко му каналі. В Черво-
ній Армії з  лютого 1942 р. Закінчив курси 
молодших лейтенантів у  1942 р. На фрон-
ті з  1942 р. Командир кулеметного взводу 
273-го гвардійського стрілецького полку 
89-ї гвардійської стрілецької дивізії 37-ї ар-
мії (Степовий фронт) гвардії лейтенант 
М. Рябошапка з  трьома кулеметниками 
в  ніч на 30.09.1943 р. переправився через 
р. Дніпро в  районі с. Келеберда Кремен-
чуцького р-ну Полтавської обл. Захопив-
ши плацдарм на правому березі, кулемет-
ники сприяли подоланню водної перешко-
ди стрілецьким батальйоном. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 20.12.1943 р. 
У  1945 р. закінчив курси вдосконален-
ня офіцерського складу, 1952 р.  — курси 
«Выстрел». У 1954 р. у званні капітана звіль-
нився в  запас. Працював на заводі радіо-
технічної апаратури. На могилі встанов-
лено двоступеневу стелу з  чорного грані-
ту у  формі трапеції з  портретним зобра-
женням Героя і  написом (рос.): «Герой Со-
ветского Союза Рябошапка Михаил Трофи-
мович. 1918–1984». У правій верхній части-
ні фасадного боку стели над портретним 
зображенням Героя вигравірувано Золо-
ту Зірку, в  нижній  — дві гвоздики, що ле-
жать. Перша ступінь — постамент (розмір: 
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0,65×0,80 м), на якому під кутом 45 граду-
сів встановлено стелу (розмір: 1,50×0,68 м). 
Загальна висота па м’ят но го знака 2,15 м. 
Крім цього на могилу покладено двохярус-
ну плиту з чорного граніту без напису (роз-
мір: 1,50×0,57 м) [194].

С.Д. Гальчак

Могила М.М. Сардаковського, народ-
ного артиста України, артиста театру 
ім. М. Садовського (іст.).

Квартал № 22, чотирнадцята у першому 
ряду. Сардаковський Микола Миколайович 
(1948–2010 рр.) — актор, громадський діяч, 
народний артист України (з 2008 р.). Наро-
дився у с. Улянівці Житомирської обл. З ди-
тинства грав у драмгуртку, віршував, читав 
поезію зі сцени. 1968 р. закінчив театраль-
не відділення Житомирського культосвіт-
нього училища, у 2004 р. Державну акаде-
мію керівних кадрів культури і мистецтв за 
фахом режисер театральних вистав. Розпо-
чав свій творчий шлях на сцені Житомир-
ського обласного драмтеатру (1966 р.), де 
грав ролі юнаків: Жені «Інтервенції» Л. Сла-
віна, Андрія в  «Синіх росах» М. Зарудно-
го. З 1969–70 рр. працював у Хмельницько-
му, з  1970–72 рр.  — Іва но-Фран ків сь ко му, 
1972–73 рр. — Рівненському, 1973–74 рр. Ні-
жинському, 1974–2009 рр.  — Він ниць кому 
му зич но-дра ма тич них театрах. Створив 
чимало яскравих, різнопланових сценіч-
них персонажів — позитивних, негідників, 
звичайних міщан та історичних діячів. Най-
більш па м’ят ні ролі актора: Михайла у  ви-
ставі за п’є сою «Не судилось» М. Стариць-
кого (1975 р.), Хоми — «Ой не ходи, Грицю, 
та й на вечорниці» М. Старицького (1987 р.), 
Андрія  — «Домашнє вогнище» (1992 р.), 
Михайла  — «Суєта» І. Кар пен ка-Ка ро го 
(1995 р.), Менахема з «Поминальної молит-
ви» за Шо лом-Алей хе мом (1993 р.), Корадо 
в  «Сі м’ї злочинця» П. Джакометті (1997 р.), 
Мазепи в  однойменній виставі «Мазе-
па» за Б. Лепким (1998 р.), Ігоря з  «Любові 
при свічках» Н. Птушкіної (1999 р.), Бори-
са в  «Провінціалці» Я. Стельмаха (2000 р.), 
Бонавентури з  «Грошей» І. Кар пен ка-Ка-
ро го (2002 р.), Людини театру у «Забути Ге-
рострата!» Г. Горіна (2004 р.), Росса в «Мак-
беті» В. Шекспіра (2005 р.), поштмейсте-
ра в  «Ревізорі» М. Гоголя (2006 р.), Миколи 
в «Украденому щасті» І. Франка (2006 р.), лі-
каря Бартоло в  «Шаленому дні, або Одру-

ження Фігаро» Бомарше (2007 р.), Мамаєва 
у «Так виходять у люди» за О. Островським 
(2009 р.). Головна риса актора  — умін-
ня збудити думку, налаштувати аудиторію 
на взаємність, стверджувати розум, лю-
дяність, правду. Активний учасник куль-
тур но-мис тець ких, тематичних та ювілей-
них заходів міста та області. З  1998 р. на 
громадських засадах щонеділі працював 
на обласному радіо, де ним підготовлено 
й озвучено більше 100 радіовистав. 2011 р. 
на могилі на двоступінчастому постамен-
ті встановлено прямокутну стелу габро 
(розмір: 0,7×1,4 м) з портретним зображен-
ням та написом: «Народний артист Украї-
ни Сардаковський Микола Миколайович 
23.08.1948 – 1.04.2010 Па м’я та єм о, любимо, 
сумуємо» [195].

М.Р. Мудраченко, С.В. Фицайло

Могила В.Я. Сироватко, народної ар-
тистки УРСР, артистки театру ім.  М. Са-
довського (іст.). 

Другий почесний квартал, четверта у 
десятому ряду. Сироватко Валерія Яківна 
(1925–94 рр.)  — актриса, народна артист-
ка Української РСР (з 1974 р.). Народилася у 
с-щі Новоекономічний рудник, нині смт. Но-
воекономічне Донецької обл. 1948 р. закін-
чила Київський інститут театрального мис-
тецтва ім.  І. Кар пен ка-Ка ро го. 1948–52 рр. 
працювала в  Ужгородському драматично-
му театрі. З 1952 р. — артистка Він ниць кого 
му зич но-дра ма тич но го театру. Гостроха-
рактерна артистка, про що свідчать образи, 
створені нею: Наталія «Лимерівна» П. Мир-
ного, 1950-і рр., Запава «Сон князя Святосла-
ва» І. Франка, 1954 р., Орсіна «Емілія Галотті» 
Г. Лессінга, 1954 р., Людмила «Мертвий бог» 
М. Зарудного, 1959 р., мадам Ено «На сві-
танку» О. Сандлера, Г. Плоткіна, 1965 р., Гу-
дула «Собор Паризької Богоматері» В. Гюго, 
1968 р., Фросина Парамонівна «Майська 
ніч» М. Старицького, 1968 р., Софія «На сьо-
мому небі» М. Зарудного, 1968 р., Ганна Ми-
колаївна «Навала» Л. Леонова, 1974 р., Каре-
ніна «Живий труп» Л. Толстого, 1978 р., Ста-
ра «Сад без землі» Л. Разумовської, 1987 р. 
та інші. Актрисі притаманні яскрава харак-
терність і творча наполегливість. На могилі 
встановлено із світ ло-сі рої гранітної крихти 
стелу з написом: «Сироватко Валерія Яківна 
25.04.1925 – 24.08.1994» [196].

М.Р. Мудраченко, С.В. Фицайло
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Могила М.С. Сищикова, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Си-
щиков Микола Сергійович (1917–2012 рр.) — 
військовий, Герой Радянського Союзу (1943 р.). 
Народився у  м. Владимирі, нині Російська 
Федерація. Закінчив 7  класів, школу ФЗН, 
аероклуб. Працював авіаційним техніком в 
аероклубі. У Червоній Армії з 1938 р. У 1940 р. 
закінчив Сталінградське військове авіаційне 
училище льотчиків. боях з серпня 1941. Ко-
мандир літака 4-го авіаційного полку (62-а 
авіаційна дивізія авіації далекої дії) гвардії 
старший лейтенант М. Сищиков до липня 
1943 р. здійснив 241 бойовий виліт на бом-
бардування війсь ко во-про мис ло вих об’єк-
тів, залізничних вузлів і  аеродромів у  гли-
бокому тилу ворога, його живої сили і  тех-
ніки на передньому краї. Звання Героя Ра-
дянського Союзу присвоєно 18.09.1943 р. 
У  1954 р. закінчив військову авіаційну шко-
лу далекої авіації. З 1959 р. полковник у за-
пасі. Працював інспектором держрибна-
гляду. На могилі встановлено двоступене-
ву прямокутну стелу з чорного граніту (роз-
мір: 1,57×0,52 м) з  рельєфним портретним 
зображенням Героя і написом (рос.): «Герой 
Советского Союза ге не рал-ма йор Сыщиков 
Николай Сергеевич. 14.12.1917–16.02.2012. 
Помним, скорбим… Дети, внуки, правнук», 
а також плиту з чорного граніту без напису 
(розмір: 1,10×0,52 м) [197].

С.Д. Гальчак

Могила І.М. Сікала, народного артис-
та України, артиста театру ім.  М. Садов-
ського (іст.).

Квартал № 8, четверта у  першому ряду. 
Сікало Іван Михайлович (1909–75 рр.) — на-
родний артист України (з 1960 р.). Народив-
ся в  с. Сосниці, нині смт. Сосниця Чернігів-
ської обл. Творчий шлях розпочав у 1929 р. 
на самодіяльній сцені керівником драма-
тичного гуртка на машинобудівному за-
воді в  Донбасі. Спеціальної освіти не мав. 
1935–45 рр. працював актором і  помічни-
ком режисера Сталінського (нині Донецько-
го) державного українського драматичного 
театру ім. Артема. З 1945 р. — актором у  Із-
маїльському, з 1948 р. — Він ниць кому облас-
ному му зич но-дра ма тич но му театрах. Саме 
тут у повній мірі розкрився його багатогран-
ний талант актора. На високому професій-
ному рівні зіграв понад 100 ролей: Попан-

допуло «Весілля в  Малинівці» Л. Юхвіда та 
О. Рябова (1950 р.), Гжегожа «Дама та гуса-
ри» О. Фредо (1956 р.), професора «Всіма за-
бутий» Н. Хікмета (1958 р.), Щупака «Мертвий 
бог» М. Зарудного (1959 р.), Карпа «Лимерів-
на» П. Мирного, управляючого «Сільська 
честь» І. Кар пен ка-Ка ро го (1959 р.), Корнєє-
ва «Драма на полюванні» А. Чехова (1960 р.), 
Скорика «Сватання на Гончарівці» Г. Квіт ки-
Ос но в’я нен ка (1970 р.), галерею образів в п’є-
сах М. Зарудного. Артист створив цілий світ 
персонажів різних епох, характерів. Само-
тужки досконало оволодів професією і йому 
одному із перших було присвоєно почес-
не звання заслуженого артиста Української 
РСР (1951 р.), став першим народним артис-
том Він ниць кого театру, здобувши визнання 
широкого глядача. Все краще, що він зробив 
для розвитку театрального мистецтва, увій-
шло в історію українського театру. Творчу ді-
яльність поєднував з громадською роботою, 
був одним з зачинателів шефства над само-
діяльними народними театрами, обирав-
ся депутатом Він ниць кої міської Ради. На-
городжений медалями та Почесною Грамо-
тою Президії Верховної Ради Азербайджан-
ської РСР. 1976 р. на могилі на двох бетонних 
підставах горизонтально встановлено сте-
лу (розмір: 1,2×0,7 м), із світ ло-сі рої гранітної 
крихти, в яку вмонтовано плиту габро (роз-
мір: 0,55×0,4 м) з портретом та написом: «Сі-
кало Іван Михайлович 6.06.1909 – 23.03.1975. 
Народний артист» [198]. 

М.Р. Мудраченко, С.В. Фицайло

Могила В.О. Смоляного, воїна-аф ган ця 
(іст.)

Рядовий, старший розвідник Смоляний 
Володимир Олександрович (1967–86 рр.) 
народився у Вінниці. Закінчив школу № 5. На 
військову строкову службу призваний у квіт-
ні 1985 р. З листопада 1985 р. служив в Афга-
ністані у  військовій частині польова пошта 
96044. Неодноразово брав участь в бойових 
діях. 17 вересня 1986 р. під час виконання бо-
йового завдання загинув. За мужність та від-
вагу на полі бою нагороджений орденом Чер-
воної Зірки (посмертно). Похований у м. Він-
ниці 23 вересня 1986 р. Па м’ят ник встановле-
но в 1987 р. — гранітна стела з викарбуваним 
портретом, прізвищем, датами народження 
та загибелі й надписом: «Загинув при вико-
нанні службового обо в’яз ку» [199]. 

О.В. Зінько
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Могила В.О. Соловйова, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Перший почесний квартал (східна части-
на, перший ряд) цвинтаря. Соловйов Воло-
димир Олександрович (1909–79 рр.)  — вій-
ськовий, Герой Радянського Союзу (1945 р.). 
Народився у м. Алатир Чуваської АРСР, нині 
Російська Федерація. Освіта неповна серед-
ня. З 1929 р. — на будівництві Горьківського 
автомобільного заводу (м. Горький  — нині 
Нижній Новгород, Російська Федерація). 
В Червоній Армії з 1931 р. В 1934 р. закінчив 
Ленінградську війсь ко во-те о ре тич ну, по-
тім Ворошиловградську військову школи 
льотчиків. Учасник вій ни з 1939 р. На фрон-
ті з  червня 1941 р. Старший штурман 308-ї 
штурмової авіаційної дивізії 3-го штурмо-
вого авіаційного корпусу 1-ї повітряної ар-
мії (3-й Білоруський фронт) майор В. Солов-
йов до вересня 1944 р. здійснив 120 бойо-
вих вильотів на штурмовку зосереджень 
живої сили і техніки противника, завдавши 
ворогові значних втрат. Звання Героя Ра-
дянського Союзу присвоєно 23.02.1945 р. 
У 1947 звільнився в запас. У 1955 р. закінчив 
Московський інститут харчової промисло-
вості. Працював начальником відділу кад рів 
Він ниць кого обласного виробничого об’єд-
нан ня цукрової промисловості. На моги-
лі встановлено двоступеневу прямокутну 
стелу з чорного граніту (розмір: 1,35×0,69 м) 
з  рельєфним портретним зображенням 
Героя і  написом (рос.): «Герой Советско-
го Союза Соловьев Владимир Александро-
вич. 13.07.1909 –17.07.1979. Помним, скорбим. 
Жена, дети, внук», а також плиту з  чорного 
граніту без напису (розмір: 0,88×0,46 м) [200].

С.Д. Гальчак

Могила В.А. Стрельнікова, воїна-аф-
ган ця (іст.)

Капітан, командир інженерно-саперної 
роти Стрельніков Валерій Анатолійович 
(1953–80 рр.) народився у  м. Томськ, нині 
Російська Федерація. В 1970 р. закінчив він-
ницьку школу № 9. У  липні 1970 р. вступив 
до Ка м’я нець-По діль сь ко го вищого ін же-
нер но-ко манд но го училища, яке закінчив 
з відзнакою в 1975 р. В Афганістані перебу-
вав з травня 1980 р. Командир роти військо-
вій частині польова пошта 94013. Неодно-
разово брав участь в  бойових діях. 3  лис-
топада 1980 р. капітан В. Стрельніков під 
час виконанні бойового завдання отримав 

смертельні поранення, внаслідок підриву 
на міні. Цього ж дня помер. За мужність та 
відвагу нагороджений орденом Червоної 
Зірки (посмертно). Па м’ят ник встановлено 
в  1981 р.  — гранітна стела з  викарбуваним 
портретом, прізвищем, датами народжен-
ня та загибелі, надписом: «Загинув при ви-
конанні бойового завдання» [201]. 

О.В. Зінько

Могила І.К. Тарапати, народного ар-
тиста УРСР, артиста театру ім.  М. Садов-
ського (іст.).

Квартал № 34, тринадцята у  першому 
ряду. Тарапата Іван Кузьмич (1920–96 рр.) — 
актор, народний артист Української РСР (з 
1978 р.). Народився в с. Перевіз Полтавської 
обл. 1936–39 рр. навчався в Гадяцькому пе-
дагогічному училищі за фахом вчителя ма-
тематики. У 1939 р. призваний до лав Черво-
ної армії  — Північний Війсь ко во-мор сь кий 
флот, де служив до закінчення вій ни (1945 р.). 
Після закінчення Київського інституту теа-
трального мистецтва ім. І. Кар пен ка-Ка ро го 
(1949 р.) прийшов до Він ниць кого му зич но-
дра ма тич но го театру. Актор яскравої індиві-
дуальності з широким репертуарним діапа-
зоном. Йому були підвладні і комедійні, і ро-
мантичні ролі, створення соціально гострих 
характерів. За сорок шість років своєї сценіч-
ної діяльності з високою майстерністю дра-
матичного актора зіграв сотні ролей. Серед 
них Гриціан «Весілля в Малинівці» Л. Юхвіда 
та О. Рябова (1950 р.), Кузнєцов «Сильні ду-
хом» Д. Медведєва (1953 р.), Косовсь кий «На 
світанку» О. Сандлера та Г. Плоткіна (1965 р.), 
Клопе Трульфу «Собор Паризької Богомате-
рі» В. Гюго (1968 р.), П’я так «На сьомому небі» 
М. Зарудного (1968 р.), Войтишин «Здрастуй-
те, наші татусі!» Р. Откаленка (1972 р.), мар-
шал Тимошенко «Війна» І. Стаднюка (1984 р.), 
суддя «Вагончик» Н. Павлової (1986 р.), коор-
динатор «Плаха» Ч. Айтматова (1988 р.), П’я-
ти ру бель «Биндюжник і  король» за І. Бабе-
лем (1988 р.), Урбанський «Небо залишаєть-
ся з нами» Г. Плоткіна (1981 р.) та інші. Знявся 
у фільмах Київської кіностудії «Кров людська 
не водиця» (1970 р.), «Женці» (1979 р.). 1997 р. 
на могилі встановлено із світ ло-сі рої граніт-
ної крихти стелу (розмір: 0,5×1,2 м) з портре-
том в овалі та написом: «Тарапата Иван Кузь-
мич. 11.VII.1920 – 28.І.1996. Помним Скорбим» 
[202].

М.Р. Мудраченко, С.В. Фицайло
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Могила В.Б. Тарнавського, воїна-аф-
ган ця (іст.)

Рядовий, десантник, стрі лець-снай пер 
Тарнавський Валерій Болеславович (1964–
85 рр.) народився у  м. Вінниці. У  1982 р. за-
кінчив школу № 11. Навчався в ТУ-4 цивільної 
авіації в м. Вінниці, де отримав фах монтаж-
ника. На строкову службу призваний у лис-
топаді 1983 р. Службу розпочинав в  м. Пе-
чори Псковської обл., в учбовому підрозді-
лі повітрянодесантних військ. Продовжив 
службу у  військовій частині 65554 в  м. Ізяс-
лав Хмельницької обл., у  березні 1985 р. 
відряджений до військової частини 54783 
в  м. Чирчик. В  Афганістані з  квітня 1985 р. 
служив у  військовій частині польова пош-
та 54783 м. Шах-Джой провінція Забуль. Не-
одноразово брав участь в  бойових діях. 
Загинув 27  липня 1985 р. під час виконан-
ня бойового завдання. За мужність та від-
вагу нагороджений орденом Червоної Зір-
ки (посмертно). Похований 4 серпня 1985 р. 
Па м’ят ник встановлено в  1986 р.  — граніт-
на стела з викарбуваним портретом, прізви-
щем, датами народження та загибелі, над-
писом: «Загинув при виконанні інтернаціо-
нального обо в’яз ку» [203]. 

О.В. Зінько

Могила Б.П. Трифонова, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Перший почесний квартал (західна час-
тина, перший ряд) цвинтаря. Трифонов Бо-
рис Павлович (1915–74 рр.)  — військовий, 
Герой Радянського Союзу (1940 р.). Наро-
дився у  м. Нижній Новгород, нині Росій-
ська Федерація. Закінчив Горьківський про-
мис ло во-еко но міч ний технікум. Працював 
плановиком на автозаводі. В  Червоній Ар-
мії з  1934 р. У  1937 р. закінчив Харківську 
військову авіаційну школу льотчиків. Учас-
ник Другої світової вій ни з  1939 р. Учасник 
ра дян сь ко-фін лянд сь кої вій ни 1939–40 рр. 
Командир ланки 58-го швидкісного бом-
бардувального полку 55-ї швидкісної бом-
бардувальної авіаційної бригади 7 армії 
(Пів ніч но-За хід ний фронт) старший лейте-
нант Б. Трифонов до лютого 1940 р. здійс-
нив 45 бойових вильотів. Звання Героя Ра-
дянського Союзу присвоєно 21.03.1940 р. На 
фронті з червня 1941 р. Командир ескадри-
льї. У  1959 р. в  званні підполковника звіль-
нився в запас. Жив у Вінниці. На могилі вста-
новлено двоступеневу прямокутну три-

гранну (перша ступінь чотиригранна) стелу 
з чорного граніту (розмір: 1,55×0,60×0,40 м) 
з рельєфним портретним зображенням Ге-
роя і написом (рос.): «Герой Советского Со-
юза подполковник Трифонов Борис Павло-
вич. 28.04.1915 – 29.04.1974. От скорбящих 
жены, детей», а також плиту з чорного гра-
ніту (розмір: 1,05×0,55 м) [204].

С.Д. Гальчак

Могила В.О. Фігічева, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Фі-
гічев Валентин Олексійович (1920–88 рр.) — 
військовий, Герой Радянського Союзу (1942 р.). 
Народився у с. Каркавіно Косихінського р-ну, 
нині Алтайський край Російська Федерація. 
Жив в м. Оренбурзі, потім у селищі Ка тав-Іва-
нов сь кий (нині м. Ка тав-Іва новськ, Челябін-
ської обл., Російська Федерація), де закінчив 
середню школу. В  Червоній Армії з  1936 р. 
У  1938 р. закінчив Ворошиловградську вій-
ськову авіаційну школу. На фронті з 1941 р. 
Командир ескадрильї 16-го  гвардійського 
винищувального авіаційного полку 216-ї  ви-
нищувальної авіаційної дивізії 4-ї  повітря-
ної армії (Південний фронт) гвардії капітан 
В. Фігічев до червня 1942 р. здійснив 339 бо-
йових вильотів на розвідку та штурм зо-
середжень військ противника, прикриття 
бомбардувальників. У  26 повітряних боях 
збив 7 ворожих літаків і 5 знищив на землі. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
23.11.1942 р. У 1946 р. закінчив курси вдоско-
налення командирів полків при Війсь ко во-
по віт ря ній академії. З  1957 р. у  званні пол-
ковника у відставці. Жив у Вінниці. На моги-
лі встановлено двоступеневу прямокутну 
стелу з чорного граніту (розмір: 1,85×0,50 м) 
з  рельєфним портретним зображенням 
Героя і  написом (рос.): «Герой Советско-
го Союза Фигичев Валентин Алексеевич». 
12.02.1920 – 21.02.1988». У нижній частині фа-
садного боку стели вигравірувано лаврову 
гілку. Надмогильна плита з чорного граніту 
без напису (розмір: 1,10×0,60 м) [205].

С.Д. Гальчак

Могила І.М. Філіповського, Героя Ра-
дянського Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. 
Філіповський Іван Митрофанович (1909–
92 рр.)  — військовий, Герой Радянського 
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Союзу (1945 р.). Народився у с. Ре в’я кі но Лі-
венського р-ну, нині Орловська обл. Росій-
ська Федерація. Закінчив у Харкові Всеукра-
їнський інститут комуністичної освіти (нині 
Академія культури). Працював завідуючим 
міською бібліотекою в  м. Вінниці. У  Черво-
ній Армії з лютого 1942 р. У 1943 р. закінчив 
курси «Выстрел». У  діючій армії з  вересня 
1942 р. Командир батальйону 293 гвардій-
ського стрілецького полку 96-ї гвардійської 
стрілецької дивізії 28-ї армії (1-й  Україн-
ський фронт) гвардії капітан І. Філіповсь кий 
відзначився в  боях по знищенню франк-
фурт сь ко-гу бен сь ко го угруповання про-
тивника в  Німеччині. 26.04.1945 р. в  райо-
ні м. Барут батальйон відбив 8  атак проти-
вника, підбив 2  танки і  штурмову гармату. 
27.04.1945 р. бійці батальйону підбили ще 
3 танки і 5 БТР і захопили сотні полонених. 
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 
27.06.1945 р. З 1946 р. у званні майора в запа-
сі. Працював завідуючим відділом міськко-
му партії, директором обласної універсаль-
ної наукової бібліотеки ім. К. Тімірязєва. Біля 
центрального входу до бібліотеки в 2005 р. 
встановлено меморіальну гранітну дошку 
з  рельєфним портретним зображенням ге-
роя та написом: «Бібліотеку підняв з  руїн 
Герой Радянського Союзу Іван Митрофано-
вич Філіповський, який очолював її з  1952 
по 1973 рр.». На могилі встановлено двосту-
пеневу прямокутну стелу з чорного граніту 
(розмір: 1,80×0,60 м) з  рельєфним портрет-
ним зображенням героя і  написом (рос.): 
«Герой Советского Союза Филипповский 
Иван Митрофанович. 15.09.1909 – 18.09.1992. 
Помним. Любим. Скорбим». У нижній части-
ні фасадного боку стели вигравірувано зір-
ку з  по лу м’ям Вічного вогню. Надмогильна 
плита з чорного граніту без напису (розмір: 
1,10×0,55 м) [206].

С.Д. Гальчак

Могила В.М. Фіщука, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Другий почесний квартал цвинтаря. Фі-
щук Василь Максимович (1921–91 рр.) — вій-
ськовий, Герой Радянського Союзу (1945 р.). 
Народився у с. Чорнорудка Ружинського р-ну 
Житомирської обл. Закінчив Бердичівський 
педагогічний технікум. В  Червоній Армії з 
1939 р. У 1940 р. закінчив Харківське військо-
ве авіаційне училище льотчиків і льот чи ків-
спос те рі га чів. На фронті з  вересня 1941 р. 

Штурман ланки 160-го гвардійського бом-
бардувального авіаційного полку 8-ї  гвар-
дійської бомбардувальної авіаційної ди-
візії 6-го гвардійського бомбардувально-
го авіаційного корпусу 2-ї  повітряної ар-
мії (1-й  Український фронт) гвардії лейте-
нант В. Фіщук до травня 1945 р. здійснив 
165 бойових вильотів на бомбардування 
об’єк тів і скупчень військ противника. У по-
вітряних боях збив 2 ворожих літаки. Зван-
ня Героя Радянського Союзу присвоєно 
27.06.1945 р. Після вій ни продовжив служ-
бу у  Війсь ко во-По віт ря них Силах. У  1956 р. 
закінчив курси вдосконалення офіцерсько-
го складу. З 1960 р. у званні полковника у за-
пасі. У  1966 р. закінчив будівельний техні-
кум. Працював інженером управління жит-
лового господарства облвиконкому. На бу-
дівлі департаменту жит ло во-ко му наль но го 
господарства, енергетики та інфраструкту-
ри облдержадміністрації (вул. В. Порика, 29) 
встановлено меморіальну дошку з портре-
том героя. На могилі встановлено двосту-
пеневу прямокутну стелу з  чорного грані-
ту (розмір: 1,85×0,5 м) з рельєфним портрет-
ним зображенням Героя і  написом (рос.): 
«Герой Советского Союза Фищук Василий 
Максимович. 15.07.1921–12.03.1991», а також 
плиту з чорного граніту без напису (розмір: 
1,25×0,50 м) [207].

С.Д. Гальчак

Могила Д.Л. Штельмаха, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

Військовий квартал (північна частина) 
цвинтаря. Штельмах Дмитро Лаврентійович 
(1902–71 рр.)  — військовий, Герой Радян-
ського Союзу (1944 р.). Народився у  с. Ве-
лика Вовнянка Таращанського р-ну Київ-
ської обл. Закінчив початкову школу. Пра-
цював у  сільському господарстві. В  Черво-
ній Армії з 1924 р. У 1931 р. закінчив кавале-
рійську школу, 1943 р.  — Військову акаде-
мію ім.  М. Фрунзе. Учасник вій ни з  червня 
1941 р. Командир 797-го стрілецького полку 
232-ї стрілецької дивізії 40-ї армії (2-й Укра-
їнський фронт) полковник Д. Штельмах від-
значився під час Яссь ко-Ки ши нів сь кої опе-
рації. Завдяки вмілій організації бою, смі-
ливим і  рішучим діям командира полк 
20.08.1944 р. успішно прорвав оборону про-
тивника в р-ні Столпічень, Путілау (Румунія), 
знищивши при цьому декілька дотів і захо-
пивши під час жорстоких боїв понад 3 тис. 
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ворожих солдатів і  офіцерів. Звання Героя 
Радянського Союзу присвоєно 13.09.1944 р. 
Після вій ни  — в  запасі. Жив у  Житомирі та 
Він ниці. На могилі встановлено триступене-
ву стелу з чорного граніту у вигляді трапе-
ції (розмір: 1,30×0,60 м) з  фотокарткою Ге-
роя та написом (рос.): «Герой Советского Со-
юза полковник Штельмах Дмитрий Лаврен-
тьевич. 26.10.1902 – 30.07.1971. От любящих 
жены, детей, внуков», а також плиту з  чор-
ного граніту без напису (розмір: 1,10×0,60 м) 
[208].

С.Д. Гальчак

Могила В.Г. Шуміхіна, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.).

Шостий квартал (східна частина) цвинта-
ря. Шуміхін Василь Гнатович (1922–52 рр.) — 
військовий, Герой Радянського Союзу (1943 р.). 
Народився у  с. Полойка Красноозерського 
р-ну, нині Новосибірська обл. Російська Фе-
дерація. Закінчив початкову школу, працю-
вав у колгоспі. В Червоній Армії з 1942 р. На 
фронті з травня 1942 р. Командир відділен-
ня 616-го окремого саперного батальйо-
ну 337-ї стрілецької дивізії 40-ї армії (Воро-
незький фронт) молодший сержант В. Шу-
міхін в  районі с. Хорошки, Лубенський р-н 
Полтавської обл. 16.09.1943 р. з  групою са-
перів підірвав в  тилу противника дамбу 
і  балковий міст через р. Сула. 25.09.1943 р. 
під час форсування Дніпра біля с. Зарубин-
ці (Канівський р-н Черкаської обл.) забезпе-
чив швидку переправу підрозділів на пра-
вий берег Дніпра. Звання Героя Радянсько-
го Союзу присвоєно 13.11.1943 р. Пенсіо-
нер Всесоюзного значення. На могилі вста-
новлено двоступеневий бетонний обеліск 
з  фотокарткою Героя (верхній ступінь) та 
написом на нижній ступені (рос.): «Герой 
Советского Союза В.И. Шумихин. Спи спо-
койно. Наши сердца всегда с  тобой. Скор-
бящие мать, жена, дети, брат и сестра» (роз-
мір: 2,3×0,55 м), а також бетонну плиту без 
напису (розмір: 1,20×0,5 м) [209].

С.Д. Гальчак

Êëàäîâèùå íà Â³í íèöü êèõ 

õóòîðàõ. Вул. Чумацька. 

Могила І.П. Лічманюка, воїна-афган-
ця (іст.).

Рядовий, стрілець Лічманюк Ігор Петро-
вич (1966–84 рр.) народився у Вінниці. Закін-

чив середню школу в  1984 р. Вчився у  Він-
ниць кому СПТУ-5. Працював на Він ниць-
кому заводі тракторних агрегатів. Призва-
ний на строкову військову службу у  черв-
ні 1984 р. В Афганістані з серпня 1984 р. Не-
одноразово брав участь в  бойових діях. 
25  лютого 1986 р. під час гасіння пожежі, 
яка виникла в  житловому наметі, отримав 
важкі опіки. Помер у  військовому госпіталі 
в м. Ташкенті 1 березня 1986 р. За мужність 
та відвагу нагороджений орденом Червоної 
Зірки (посмертно). Па м’ят ник встановлено 
в  1987 р.  — гранітна стела з  викарбуваним 
портретом, прізвищем, датами народження 
та загибелі [210]. 

О.В. Зінько

Ï’ÿòíè÷àíñüêå êëàäîâèùå. 
Вул. Кобилянської.

Могила Д.О. Немченка, заслуженого 
працівника культури УРСР, діяча театру 
ім. М. Садовського (іст.).

43-й квартал кладовища. Немченко 
Дмит ро Олексійович (1920–2006 рр.)  — ди-
ригент, хормейстер, композитор, заслу-
жений діяч мистецтв Ка бар ди но-Бал кар-
сь кої АССР (з 1972 р.), заслужений праців-
ник культури Української РСР (з 1981 р.). 
Народився у  с. Василівка Полтавської обл. 
У  1936–41 рр. навчався у  Полтавському му-
зичному училищі. Учасник Другої світо-
вої вій ни, з  1943 р.  — диригент військо-
вого оркестру. 1946–63 рр. працював ар-
тистом оркестру, диригентом Рівненсько-
го му зич но-дра ма тич но го теат ру. У  1963 р. 
закінчив Київську державну консервато-
рію. 1963–95 рр.  — завідувач музичної час-
тини, диригент та хормейстер Він ниць кого 
му зич но-дра ма тич но го театру ім. М. Садов-
ського. Роки роботи у театрі виявились над-
звичайно плідними у  творчому плані: здій-
снив музичне оформлення до 42 вистав те-
атру, серед яких «Сині роси» (1966 р.), «На 
сьомому небі» (1968 р.), «І відлетимо з вітра-
ми» (1979 р.), «Тил» М. Зарудного (1977 р.), 
«Люди не ангели» (1967 р.), «Гіркий хліб істи-
ни» І. Стаднюка (1971 р.). Створено музику до 
вистав «Старий» М. Горького (1968 р.), «Пое-
ма про любов» Г. Мусрепова (1972 р.), «Безі-
менна зірка» М. Себастьяну (1973 р.), «Кав-
казьке крейдяне коло» Б. Брехта (1967 р.), 
«Трибунал» А. Макайонка (1971 р.), «Третє 
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покоління» М. Мірошниченка (1978 р.), «Тре-
тя патетична» М. Погодіна (1980 р.), «Укра-
ли кодекс» О. Петрашкевича (1979 р.), «Ли-
царів не судять» Ю. Бедзика (1980 р.), «Шин-
дай» І. Афанасьєва (1987 р.), «Маруся Чурай» 
Л. Костенко (2000 р.). У  творчому доробку 
композитора більше 50-ти пісень, романсів 
і хорів, які неодноразово виконувались ве-
дучими хоровими колективами й солістами 
України. 2007 р. на могилі встановлено гра-
нітну стелу чорного кольору з портретом та 
написом: «Немченко Дмитро Олексійович. 
20.11.1920 – 01.10.2006. Музикант» [211].

М.Р. Мудраченко, С.В. Фицайло

Могила Ю.М. Панченка, воїна-афган-
ця (іст.)

Лейтенант, командир взводу управління 
мінометної батареї Панченко Юрій Митро-
фанович (1956–80 рр.) народився в  м. Ка-
м’ян ка-Бузь ка Львівської обл. В 1973 р. закін-
чив вінницьку школу № 15. З серпня 1973 р. 
по травень 1974 р. працював фрезеруваль-
ником на Він ниць кому заводі засобів авто-
матики. В  серпні 1974 р. вступив до Хмель-
ницького ВВАУ. В Афганістані проходив вій-
ськову службу з  лютого 1980 р. Неоднора-
зово брав участь в  бойових діях. 7 черв-
ня 1980 р. взвод управління мінометної ба-
тареї, яким командував лейтенант Ю. Пан-
ченко, виконуючи бойове завдання під час 
висування до вказаного району, потрапив 
у  пастку й  був оточений. Під час нерівно-
го бою майже увесь особовий склад взводу 
загинув. Поранений лейтенант Ю. Панчен-

ко, не бажаючи потрапити в полон, підірвав 
себе і кількох ворогів гранатою. За мужність 
та героїзм нагороджений орденом Черво-
ної Зірки (посмертно). Па м’ят ник встанов-
лено в  1982 р.  — гранітна стела з  викарбу-
ваним портретом, прізвищем, датами наро-
дження та загибелі, надписом: «Загинув при 
виконанні бойового завдання» [212]. 

О.В. Зінько

Ñòàðîì³ñüêå êëàäîâèùå. 

Вул. Я. Шепеля.

Могила Т.А. Врублевської, загинула 
в Афганістані (іст.).

Службовець Радянської армії Врублев-
ська Тетяна Анатоліївна (1950–83 рр.) на-
родилася у  Вінниці. В  1968 р. закінчила 
школу № 17. Працювала в  швейному об’єд-
нан ні ім.  Володарського і  без відриву від 
виробниц тва закінчила тор го вель но-еко-
но міч ний інститут. В  1975 р. вийшла заміж, 
а в  1977 р. народила сина Юрія. У  в квіт-
ні 1983 р. була направлена на роботу в Аф-
ганістан у  війсь кову частину польова пош-
та 84641. 27 жовтня 1984 р. загинула. Літак, 
в  якому вона летіла, був збитий ракетою 
«Стінгер» поблизу Кабулу. Похована 5 листо-
пада 1984 р. Нагороджена двома медалями 
та орденом Червоної Зірки (посмертно). На 
могилі в  1985 р. встановлено па м’ят ник  — 
гранітна стела з  прізвищем, датою наро-
дження та загибелі [213]. 

О.В. Зінько
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Мицюк О.К. 136
Мізрухін І.А. 116
Мільнер П. 84
Мінкус М. 152
Мірошниченко М. 192
Мічурін І.В. 99
Млоховська Є. 96
Могила П.С.  3, 26, 78, 100, 

125, 167
Могилко К.В. 91, 92
Могильчак І.Л. 86, 87
Моджевський А. 36
Молчанов С.Ю. 181
Моргунов С.А. 9
Морейніс Л.К. 113
Морелл Дж. 179
Мороз В.М. 113
Мороз Ф.І. 94

Морозова Н.І. 143
Москаленко К.С. 91
Музика О.Ф. 55
Муравйов Д. 81
Мурадян А.А 161
Мурашко О.О. 146, 156
Мурований В.В. 65, 66
Мусрепов Г.М. 173, 183, 191

Н

Назаренко 157, 169
Назаров Е.А. 55
Назарук О.Т. 136
Наливайко Северин 6
Недєльський М.Ф. 106
Неєр М.М. 70
Некрасов М.О. 163
Непокойчицька В. 102
Непорожній А.К. 118, 164
Непорожній В. 60
Нерода Г.В. 21, 61
Нечай Данило 3, 103, 104
Нємєц Я.О. 146
Нєстеров М.В. 115
Нікітін Н.Ю. 87
Нікогосян А.В. 161
Нінов В.О. 110
Ніщинський П.І. (Байда 

Петро) 4, 163, 164
Новакова М.I. 52, 53
Новінський К.Р. 112
Нор П. 18

О
Оводов М.В. 45, 48, 54, 75, 

81, 84, 95, 96, 103–108, 118, 
123, 125, 134–136, 154, 166

Оврах А.В. 120, 131, 158
Оврах В.М. 72, 112, 120, 131, 

158
Оврах Р.В. 120, 131, 158
Овчаренко А.М. 152, 182
Огієнко І.І. 4, 100, 101, 136
Огнєв О.П. 52
Однорогов В.Ю. 182, 183
Одривольський Ян 6
Оксенгорн М.В. 104
Оленчиков Ф. 84
Ольгерд князь 5, 90, 91
Опалiнськi К. 36
Освєнцім Станіслав 103
Осика П.М. 104
Остапенко С.С. 82, 136
Острович О.О. 112
Островський М. 87, 101, 109, 

110
Островський О. 186
Островський Ю.І. 81, 112
Острозький К.I. князь 3, 5, 

33, 101, 108, 110, 124
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Отамановський В.Д. 29, 81, 
143, 155

Откаленко Р. 188
Отченашко В.Ф. 131

П
Павлик М. 164
Павлов П. 88 
Павлова Н.О. 188
Палій Б.І. 86
Палій Семен 7, 129
Пантелеймонов Є. 84
Панченко Ю.М. 192
Панчук Ф.В. 73
Параджанов С.Й. 159
Пашута А. 156
Педоренко О.І. 183
Педошенко М.Є. 152, 183
Петлюра С.В. 3, 80, 102, 110, 

119, 130, 136, 140, 151
Петрашкевич О.Л. 192
Петров М.П. 183, 184
Петрушевич Є.О. 136
Пилипенко Я.П. 184
Пилипчук П.К. 136
Пирогов М.І. 4, 11, 19, 22, 24, 

44, 49, 50, 52, 55, 56, 65, 67, 
81, 111–118, 150, 183

Пілсудський Ю.-К. 119, 130, 
136, 140

Піменов В.С. 86, 
Піонтковська Д. 139
Плав’юк М.В. 136
Пліс І.Г. 184
Плоткін Г.Д. 183, 188
Площанський М.В. 140
Плюхін М.М. 87
Погодін М.П. 192
Подоба М.I. 48
Подобєдов 169
Понятовський Станіслав-

Август король 100
Порик В.В. 85, 177, 190
Потоцький граф 129
Потупейко М.М. 73
Потупчик М.В. 13, 65, 66, 68
Прахов А.В. 115
Прилипко В.П. 76, 77
Примаков В.М. 96
Пронський С. 5
Протас М.О. 62
Прохорович П.В. 151
Прунмаєр А.К. 131
Прунмаєр Є.Ф. 131
Прунмаєр М.К. 131
Пруссак Д.К. 44
Пруссак К.К. 44
Пруссаков В.А. 47, 82
Пруссаков Д.К. 114
Птушкіна Н.М. 186
Пучіні Дж. 152

Пушкар Мартин 103
Пушкін О.С. 48, 53, 115, 119, 

120, 121, 137, 141
Пясочинський О. 6

Р
Рабін С.І. 51, 140, 142, 143
Раддац К. 65
Раділовський С.Ю. 184, 185
Райнгерц 104
Райніс Я. 173
Райхер І. 167
Райхер Ф. 78, 134
Райхер Х. 72, 167
Ратушна Л.С. 24, 74, 79, 85, 

87, 120, 159, 160
Рацер Б. 182
Ревуцький А. 136
Рекута О.С. 53, 55, 86, 129
Ремига О.Л. 80, 116
Ренненкампф П. 8
Рєпін І.Ю. 112, 120
Ржичицький П. 148
Рибачук В. 76
Рик Я. 23, 61
Риков В.М. 51
Рильський М.Т. 74, 109, 162
Рільке Р.М. 159
Рожкова Т.В. 170
Розенберг І. 106
Ромер Я. 149
Руданський С.В. 4, 164
Руденко М.О. 109
Рудь Н. 74
Русаков К.С. 185
Русанов П. 84
Рутберг Б. 137
Рябов О.П. 173, 183, 187, 188
Рябошапка М.Т. 185
Рябчинська Ю.П. 81

С
Сабанєєва Л.Д. 111
Савченко І.А. 4, 151, 152
Садовська-Барілотті М.К. 152
Садовський М.К. 

(Тобілевич М.К.) 4, 11, 72, 
77, 129, 150–152, 173, 178, 
179, 181–183, 186–188, 191

Саксаганський П.К. 4, 151, 
152, 164

Салинський О.Д. 173, 182
Сангушко Р. 5
Сангушко Ф. 5
Сандлер О.А. 183, 186, 188
Сардаковський М.М. 186
Свидригайло князь 5
Себастьян М. 191
Сегеда О. 104
Седой Д.Г. 9
Селезньов В.Є. 152, 181

Семенець В. 88
Сєрков П.М. 113
Сигізмунд I Старий 

король 5, 99
Сидамонiдзе В.К. 51
Сидоров О.Є. 72
Симонів Д. 136
Сироватко В.Я. 152, 186
Сичугов В.І. 44, 117
Сищиков М.С. 187
Сікало І.М. 152, 187
Сікорський І.І. 91, 135
Сірко Іван 6, 104
Сіцинський Ю.Й. 67, 68
Скалецький Р.А. 147
Скарначчі Дж. 182
Скитський Б.В. 146
Скоропадський П.П. 82
Славін Л.І. 186
Слічний О.І. 81
Смаровоз В.І. 63, 74, 75, 79, 

110, 111, 120, 124, 139, 146, 
157, 159, 162, 166

Смеречинський С.С. 143
Смоляний В.О. 187
Соболев В.С. 147
Соболєв В.М.  24, 147
Соколов М. 51
Соловйов В.О. 188
Соловйов О.П. 132, 133, 148
Сорока А.В. 120
Сосюра В.М. 74
Софокл 164
Співак Я.Й. 148
Спусканюк В.З. 53, 85, 88, 

169
Стаднюк І.Ф. 173, 181, 182, 

188, 191
Старицький М.П. 163, 173, 

186
Старовольський Ш. 36
Стаховський М.А. 8, 48, 77
Стельмах М.П. 100, 101, 109, 

110, 164, 173
Стельмах Я.М. 182, 186
Степанов М.М. 52
Стеценко К.Г. 109, 163
Сторожук В.П. 73
Стрельніков В.А. 188
Стрільчук І.В. 116
Струсь Ю. 6, 36
Ступка Б.С. 76
Стус В.С. 4, 63, 74, 150, 159, 

165
Сухомлинський В.О. 110

Т
Танцюра Г.Т. 109
Танюк Л.С. 159
Тарабузі Р. 182
Таранюк І.І. 86
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Тарапата І.К. 152, 188
Тарасюк В.С. 81
Тарнавський В.Б. 189
Тарнавський М.О. 136, 158
Тарногородський М.П. 23, 

27, 61
Тимофієнко В.І. 59
Тимченко Є.К. 109
Тимченко Т.І. 87
Тичина П.Г. 74, 163
Тищенко Г.П. 152
Тімірязєв К.А. 47, 72, 140, 

143, 190
Толбухін Ф.І. 97
Толстой Л.М. 50, 153, 154, 

186
Топчевський К. 70
Торубаров 75
Трепке В.Ф. 50
Трифонов Б.П. 189
Трублаїні М.П.  164, 165
Турчанінов П.О. 147
Турчанович А.Ф. 149
Тхоровський А.М. 55
Тюхтiн К.I. 48
Тяжлов В.С. 104

У
Українка Леся 164
Усач Г.Д. 182
Устинов Є. 122, 159

Ф
Фабріціус Я.Ф. 83
Фадкичев 75
Федорова Л.Д. 19
Федорович Тарас 104
Федюшка М.Й. 149
Фельдштейн В.Л. 75
Фещенко-Чопівський І.А. 

136
Фігічев В.О. 189
Фігман А. 144
Філіповський І.М. 143, 189, 

190
Філонов І. 74
Фішензон Є.Я. 113
Фіщук В.М. 190

Фонтана Паоло 130
Франк А.Д. 139
Франко І.Я. 26, 101, 109, 110, 

151, 161, 163, 164, 173, 183, 
186

Фредо О. 183, 187

Х
Хавлюк П.І. 65–68
Хасін А. 144
Хасін В.Я. 147
Хікмет Н. 173, 187
Хлюппе В.М. 50
Хмельницький Б.М. 3, 19, 76, 

89, 103, 104, 135, 151, 185

Ц
Цагарелі А.А. 181
Царенко С.О. 119
Циганюк В.Ф. 143
Цимбалюк Є. 55
Цісарик В.О. 72, 129
Цукерман 110

Ч
Чайковський П.І. 19, 152
Чаплоуцька В.М. 55
Чекмарьов М.I. 44, 145
Черленіовський Л.О. 51, 

142–144
Черленковський Стефан 129
Черниш О.О. 55
Черняховський І.Д. 92, 105, 

168, 169
Четков О.М. 48, 121
Чехівський В.М. 82, 109, 136
Чехов А.П. 24, 25, 170, 187
Чечуро Г.С. 110
Чижевський Г.П. 136
Чорновiл Д.С. 51, 52, 151
Чорновол В.М. 159, 166

Ш
Шалига В.Л. 179
Шаляпін Ф.І. 164
Шаповал М.Ю. 136
Шаповал О.А. 136
Шварцман М.Ф. 109

Шевченко Т.Г. 36, 73, 74, 97, 
101, 109, 117, 129, 150, 151, 
157, 159, 161–164, 173, 181, 
183

Шекспір В. 181, 182, 186
Шелудько Г.І. 94
Шелухин (Шелухін) С.П. 

136
Шенфельд М.Д. 112
Шерр Р.Б. 133
Шимко М.М. 86
Шипович І.О. 19, 143, 146, 

156
Шкляр Б.С. 113
Шойхет Л.І. 113
Шолом-Алейхем 125, 126, 

182, 186
Шпорта Я.Г. 165
Штауффенберг К.Ш. 115
Штейнгарт Ї. 144
Штельмах Д.Л. 190, 191
Штефан І.Д. 136
Штраус Й. 181
Шульга І.Г. 109
Шумах М.I. 53
Шуміхін В.Г. 191

Щ
Щириця Ю.О. 109
Щорс М.О. 26, 136

Ю
Юра Гнат 26, 151
Юхвід Л.А. 173, 183, 187, 188
Ющенко О.І. 13–16, 24, 32, 

65, 67, 114–116

Я
Яворовський Л.К. 112
Яворський А. 156
Яворський Б.Л. 163
Ягайло король 5
Якутович Г.В. 74
Янковський Т. 131
Ярославський В.П. 113
Яроцький 70
Ярошевич А.І. 143
Ярошинський Ф. 26
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Адміністративний будинок, нині у відан-
ні обласного об’єднання естетичного 
виховання i дозвілля молоді (1906 р., 
архiт.). Вул. Соборна, 85.

145

Алея земляків (1987 р., мист.). Ліворуч 
від входу до парку з площі ім. Ю. Га-
гаріна.

161

Архітектурно-історичний комплекс «Му -
ри» (17–18 ст., архіт., іст.). Загальна 
характеристика. Вул. Соборна 17, 19, 
21, 23, Монастирська 4, 6.

124–126

Братські могили жертв сталінських ре-
пре сій 1930–40 рр. (1993 р., іст., мист.). 
Ліворуч від центрального входу на 
цвинтар.

170–171

Братські могили жертв фашизму 1941–
42 рр. (1958, 1990-і, 2011 рр., іст.). 
Вул. М. Максимовича, 24 та Ф. Толбу-
хіна, 18.

97–98

Братські могили радянських воїнів та 
пам’ятник землякам (1975–76 рр., 
іст.). Вул. І. Черняховського 76.

168–169

Будинок вчителів, нині житловий буди-
нок (поч. 20 ст., 1946–50 рр., архіт.). 
Вул. Соборна, 43, О. Соловйова, 1.

133–134

Будинок графа Д. Гейдена (дворянська 
опіка), нині банківська установа 
(1912 р., архіт.). Вул. Л. Толстого, 2, 
вул. М. Гоголя, 30.

153

Будинок жіночої гімназії, нині школа-
гімназія № 2 (1900 р., архіт., іст.). Вул. 
Соборна, 94. 

146–147

Будинок К. Топчевського, нині музич-
на школа № 1 (кін. 19 ст., архіт., іст.). 
Вул. Архітектора Артинова, 21.

70–71

Будинок Лазовських, нині житловий бу-
динок (1913 р., архіт.). Вул. Архітек-
тора Артинова, 39.

72

Будинок М. Недєльського, нині житлово-
офісне приміщення (поч. 20 ст., архіт.) 
Вул. М. Оводова, 41.

106

Будинок медичного закладу, нині нав-
чальний корпус Вінницького медич-
ного коледжу ім. академіка Д. Забо-
лотного (поч. 20 ст., архіт., iст.). Вул. 
М. Грушевського, 2.

80–82

Будинок міського голови М. Оводова, 
нині житловий будинок (1890-і рр., 
архіт.). Вул. Магістратська, 64.

95–96

Будинок міської думи, нині Торгово-
про мислова палата і Товарна уні-
версальна біржа (1911 р., архіт., iст.). 
Вул. Соборна, 67. 

139–140

Будинок окружного суду, в якому пра-
цював Д.В. Маркович, нині судові 
установи міста (1909–12, 1960-і рр., 
архіт., iст.). Вул. М. Грушевського, 17, 
Архітектора Артинова, 11.

82

Будинок організацій, нині Вінницької 
облради та облдержадміністрації 
(1936–41, 1946–49 рр., архіт.). Вул. 
Соборна, 70, 72.

141–143

Будинок підрядників Х. Зіскінда та М. Не-
єра (поч. 20 ст., архіт.). Вул. Архітек-
тора Артинова, 13.

70

Будинок реального училища, нині Він-
ницький торговельно-економіч ний 
інститут (1880-і рр., архіт., іст.). Вул. 
Соборна, 87, Театральна, 18. 

145–146

Будинок родини Ґрохольських, нині ме-
дична бібліотека (поч. 20 ст., архіт.). 
Вул. Л. Толстого, 11.

154

Будинок синагоги (Синагога Райхера), 
нині спортивна школа (1903 р., ар-
хіт.). Вул. Червонохрестівська, 11. 

167–168

Будинок товариства споживачів, нині 
торговельно-офісне приміщення 
(1910 р., архіт.). Вул. Соборна, 52.

137

Будинок управління Південно-Західної 
залізниці, нині головний корпус Він-
ницького державного педагогічного 
університету ім. М. Коцюбинського 
(1936 р., іст.). Вул. К. Острозького, 32. 

108–110

Будинок Ф. Райхера, нині житловий бу-
динок (1910 р., архіт.). Вул. Соборна, 
44.

134–135

Будинок штаб-квартири міської підпіль-
ної організації під керівництвом 
І. Бевза 1941–42 рр., нині виставкова 
зала музею М. Коцюбинського. (іст.). 
Вул. І. Бевза, 15.

74–75

Будинок, в якому діяла приватна гімна-
зія І.М. Драганової, нині адміністра-
тивна будівля (1913 р., архіт., iст.). 
Вул. Мури, 4. 

102

Будинок, в якому навчалися Л. Ратушна 
та І. Войцехівський, нині школа № 8 
(іст.). Вул. В. Винниченка, 28.

79

Будинок, в якому проживав А. Кондра-
тюк командир партизанської бри-
гади, що діяла на Вінниччині 1943–
44 рр. (іст.). Вул. М. Гоголя, 16.

80

Будівля позичково-ощадного товарист-
ва, нині адміністративна будівля 
(1913 р., архіт.). Вул. Монастирська, 
47.

102

Військовий об’єкт «Скеля», нині право-
славний Свято-Троїцький скельний 
храм (поч. 1930-х рр., іст.). Вул. Кня-
зів Коріатовичів, 185. 

91

Військові казарми, нині житлові та ві-
домчі будинки (1880–1900-ті рр., ар-
хіт.). Вул. Стрілецька, 19, 21, 23, 25, 
27, 29.

149–150

ПОСТАТЕЙНИЙ ПОКАЖЧИК
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Вінницька міська електростанція, нині 
ТЕЦ-4 (1910 р., архіт., іст.). Вул. Магіст-
ратська, 2. 

93–95

Вінницька міська публічна бібліотека 
ім. М. Гоголя, нині обласна універ-
сальна наукова бібліотека ім. К. Ті-
мірязєва (1907 р., архіт., іст.). Вул. Со-
борна, 73. 

143

Вінницька обласна психоневрологічна 
лікарня ім. академіка О. Ющенка 
(1897 р., архіт., iст.). Вул. М. Пирогова, 
109. 

114–116

Вінницький національний медичний 
університет ім. М. Пирогова, голов-
ний корпус (1936 р., архіт., iст.). Вул. 
М. Пирогова, 56.

113

Водозабірна станція «Кумбари», нині 
храм Святої Блаженної Ксенії Петер-
бурзької (1912 р., іст.). Вул. В. Чорно-
вола, 2-а. 

166

Водонапірна вежа, нині Вінницька вежа — 
філія обласного краєзнавчого му-
зею (1911 р., архіт., iст.). Європейська 
площа.

83–84

Вхідна арка (1967 р., архіт.). Вхід до пар-
ку з площі ім. Ю. Гагаріна.

160–161

Головний корпус медичного інституту, 
нині навчальний корпус медично-
го університету (1937 р., архіт.). Вул. 
В. Стуса, 2 та М. Пирогова, 19. 

150

Город Вєніца (14–16 ст., архіт.). Вул. Г. Ус-
пенського та Замкова.

155–156

Городище двошарове «Сабарівське» або 
«Лучанське», ранній залізний вік, се-
редньовіччя (6–4 ст. до н. е., 10–12 ст., 
археол.). Район Старого міста.

67

Городище двошарове, ранній залізний 
вік, середньовіччя (7–6 ст. до н. е., 
8–11 ст, археол.). На території облас-
ної психоневрологічної лікарні ім. 
Академіка О. Ющенка, вул. М. Пиро-
гова, 109.

67–68

Готель «Вінниця» (1937–40, 1946–50 рр., 
архіт.). Вул. Соборна, 69.

140–141

Готель «Європа», нині торговельно-офіс-
не приміщення (поч. 20 ст., архіт.). 
Вул. Соборна, 53.

138

Готель «Палас», нині торгово-офісне при-
міщення (1901 р., архіт.). Вул. Собор-
на, 38.

132

Готель «Савой», в якому перебували мі-
ністри директорії Української На-
родної Республіки, нині на рекон-
струкції (1913 рр., архіт., іст.). Вул. 
Соборна, 48, М. Оводова, 36. 

135–136

Готель «Франсуа», нині адміністратив-
ний будинок (1912 р., архіт.). Вул. Со-
борна, 50.

136–137

Готель «Франція» (1897 р., архіт.). Вул. 
Соборна, 34.

131

Два особняки за одним проектом — «близ-
нюки», нині житлові будинки (1909 р., 
архіт.). Вул. Театральна, 37 та 41.

152–153

Єзуїтський монастир, нині корпус Дер-
жавного архіву Вінницької області 
(1610–40-і рр., архіт., іст.). Вул. Собор-
на, 17.

126–128

Житловий будинок (1911 р., архіт.). Вул. 
Визволення, 10.

78

Житловий будинок (1914–15 рр., архіт.). 
Вул. С. Петлюри, 24.

110–111

Житловий будинок (1930-ті рр., архіт.). 
Вул. Театральна, 7.

151

Житловий будинок (19 ст., архіт.) Вул. 
Монастирська, 23, М. Кропивницько-
го 14.

101–102

Житловий будинок (19 ст., архіт.). Вул. 
Червонохрестівська, 7.

166–167

Житловий будинок (кін. 19 ст., архіт.). 
Вул. Мури, 7.

102

Житловий будинок (поч. 20 ст., архіт.). 
Вул. Архітектора Артинова, 75.

73

Житловий будинок (поч. 20 ст., архіт.). 
Вул. М. Оводова, 35.

106

Житловий будинок (поч. 20 ст., архіт.). 
Пров. Селянський, 7.

122

Житловий будинок А. Кармазіна, нині 
будівля Укрпошти (1902–03 рр., ар-
хіт.). Вул. Митрополита Петра Моги-
ли, 12. 

100

Житловий будинок з еркером (1890-і рр., 
архіт.). Вул. Соборна, 37, М. Кропив-
ницького, 2.

132

Житловий будинок з контрфорсами (сер. 
18 ст., архіт.). Вул. М. Кропивницько-
го, 9.

93

Житловий будинок з магазинами (1936 р., 
архіт.). Вул. Соборна, 81.

144–145

Житловий будинок із магазином (поч. 
20 ст., архіт.). Вул. М. Оводова, 32.

105–106

Житловий будинок, нині навчальний за-
клад (поч. 20 ст., архіт.). Вул. М. Ово-
дова 14.

104

Залізничний вокзал станції Вінниця 
(1870, 1880-і, 1934, 1952, 2004–05 рр., 
архіт., іст.) Пл. Привокзальна.

118–119

Земська Пироговська хірургічна лікар-
ня, нині Вінницька обласна клініч-
на лікарня ім. М. Пирогова (1913–14, 
1917, 1960-і рр., архіт., іст.). Вул. М. Пи-
рогова, 46.

111–112

Ілюзіон «Амбрось», нині кінотеатр «Ро-
ди на» (1911 р., іст.). Вул. М. Оводова, 
47.

106–107

Келії «Мурів», нині тут розташовані об-
ласні краєзнавчий та художній му-
зеї (17–18 ст., архіт., іст.). Вул. Собор-
на, 19, 21, Монастирська, 6.

128–129

Кондитерська фабрика, нині кондитер-
ська фабрика «РОШЕН» (1863 р., іст.). 
Вул. Г. Успенського, 8.

154–155
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Костел Благовіщення монастиря домі-
ніканців, нині Спасо-Пре об ра жен сь-
кий собор (1758 р., архіт., іст.). Вул. 
Соборна, 23.

129–131

Курган (не датовано, археол.). Район «П’ят-
ничани».

68

Курган (не датовано, археол.). Район 
«П’ятничани».

68

Лазня, нині офісно-комерційний центр 
(1936 р., архіт.). Вул. І. Бевза, 34.

75–76

Літературно-меморіальний музей М.М. Ко-
цюбинського (1927 р., іст.). Вул. І Бев-
за, 15.

73–74

Меморіал Визволення на честь 38-й армії, 
яка звільнила місто Вінницю у березні 
1944 р. Братські могили радянських 
воїнів. (1956, 1972, 1984, 2008 рр., іст., 
монум.) Вул. Київська, 171.

89

Меморіал — поховання страчених війсь-
ковополонених 1941–43 рр. (2008 р., 
іст.). Вул. А. Чехова, 1/б.

170

Меморіальна дошка Л.І. Малиновському, 
лікарю та активному засновнику 
Пироговської лікарні (2007 р., іст., 
мист.). Вул. М. Пирогова, 27, Л. Мали-
новського, 1.

111

Меморіальна дошка першому міському 
архітектору Г.Г. Артинову (2010 р., 
мист.). Вул. Архітектора Артинова, 
27, вул. Соборна 71.

71–72

Меморіальна дошка поету В.П. Прилипку 
(2008 р., мист.). Вул. К. Василенка, 6. 

76–77

Меморіальна дошка скульптору В.І. Сма-
ровозу (2010 р., мист.). Вул. О. Пушкі-
на, 2.

120

Меморіальна дошка художнику А.В. Со-
році (2012 р., мист.). Вул. О. Пушкіна, 2.

119–120

Меморіальна дошка художнику О.Є. Си-
дорову (2004 р., мист.). Вул. Архітек-
тора Артинова, 38.

72

Меморіальний комплекс Слави (1919–21, 
1958, 1965, 1975–90-і, 2015–16 рр., ар-
хіт., іст., мист.). Європейська площа.

84–88

Міська гімназія, будинок в якому працю-
вав І.І. Огієнко, навчався М.П. Стель-
мах, нині Вінницький технічний ліцей 
(1912 р., іст.). Вул. Монастирська, 4.

100–101

Могила А.В. Костюка, Героя Радянського 
Союзу (іст.). 

180

Могила А.І. Атамана, Героя Радянського 
Союзу (іст.). 

171

Могила А.М. Коняєва, Героя Радянського 
Союзу (іст.). 

179

Могила А.М. Овчаренка, заслуженого ар-
тиста УРСР, артиста театру ім. М. Са-
довського (іст.).

182

Могила А.О. Кабанова, воїна-афганця 
(іст.)

177

Могила Б.П. Трифонова, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

189

Могила В.А. Булата, Героя Радянського 
Союзу (іст.). 

172–173

Могила В.А. В’язовського, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

174

Могила В.А. Стрельнікова, воїна-афган-
ця (іст.)

188

Могила В.Б. Тарнавського, воїна-афган-
ця (іст.)

189

Могила В.Г. Шуміхіна, Героя Радянсько-
го Союзу (іст.).

191

Могила В.М. Воропаєва, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

174

Могила В.М. Гуменюка, воїна-афганця 
(іст.).

175–176

Могила В.М. Матковського, народного ар-
тиста УРСР, артиста театру ім. М. Са-
довського (іст.).

181

Могила В.М. Фіщука, Героя Радянського 
Союзу (іст.). 

190

Могила В.О. Котробая, повного кавалера 
ордена «Слави» (іст.). 

180–181

Могила В.О. Смоляного, воїна-афганця (іст.) 187
Могила В.О. Соловйова, Героя Радян-

ського Союзу (іст.). 
188

Могила В.О. Фігічева, Героя Радянського 
Союзу (іст.). 

189

Могила В.Ю. Однорогова, повного кава-
лера ордена «Слави» (іст.). 

182–183

Могила В.Я. Сироватко, народної артист-
ки УРСР, артистки театру ім. М. Са-
довського (іст.). 

186

Могила Г.І. Германа, Героя Радянського 
Союзу (іст.). 

174

Могила Д.Л. Штельмаха, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

190–191

Могила Д.О. Немченка, заслуженого пра-
цівника культури УРСР, діяча театру 
ім. М. Садовського (іст.).

191–192

Могила І.Г. Пліса, Героя Радянського Со-
юзу (іст.). 

184

Могила І.І. Ковальчука, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

178

Могила І.К. Тарапати, народного артис-
та УРСР, артиста театру ім. М. Садов-
ського (іст.).

188

Могила І.М. Сікала, народного артиста 
України, артиста театру ім. М. Садов-
ського (іст.).

187

Могила І.М. Філіповського, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

189–190

Могила І.П. Лічманюка, воїна-афганця 
(іст.).

191

Могила К.С. Русакова, Героя Радянсько-
го Союзу (іст.). 

185

Могила М.Є. Педошенка, заслуженого ар-
тиста УРСР, артиста театру ім. М. Са-
довського (іст.)

183

Могила М.І. Бахтіна, Героя Радянського 
Союзу (іст.). 

171

Могила М.М. Глушкова, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

174–175

Могила М.М. Сардаковського, народно-
го артиста України, артиста театру 
ім. М. Садовського (іст.).

186
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Могила М.П. Дикого, Героя Радянського 
Союзу (іст.). 

176

Могила М.П. Краснова, Героя Радянсько-
го Союзу (іст.). 

181

Могила М.П. Петрова, Героя Радянсько-
го Союзу (іст.). 

183–184

Могила М.С. Сищикова, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

187

Могила М.Т. Рябошапки, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

185–186

Могила М.Я. Желєзного, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

176–177

Могила Н.П. Кондратюка, народного ар-
тиста УРСР, артиста театру ім. М. Са-
довського (іст.)

178–179

Могила О.І. Педоренка, воїна-афганця (іст.) 183
Могила О.К. Козаченка, Героя Радянсь-

кого Союзу (іст.). 
178

Могила О.С. Западинського, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

177

Могила П.К. Кізюна, Героя Радянського 
Союзу (іст.). 

177–178

Могила П.М. Корольова, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

179–180

Могила С.А. Бобрука, Героя Радянського 
Союзу (іст.). 

172

Могила С.П. Громова, воїна-афганця (іст.) 175
Могила С.Ю. Молчанова, воїна-афганця 

(іст.)
181–182

Могила С.Ю. Раділовського, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

184–
185

Могила Т.А. Врублевської, загинула в Аф-
ганістані (іст.).

192

Могила Т.Я. Гулеватого, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

175

Могила Ф.Г. Верещагіна, народного ар-
тиста СРСР та України, діяча театру 
ім. М. Садовського (іст.).

173–174

Могила Ф.П. Бруя, Героя Радянського Со-
юзу (іст.). 

172

Могила Ф.Т. Дахновського, Героя Радян-
ського Союзу (іст.). 

176

Могила Ю.М. Панченка, воїна-афганця 
(іст.)

192

Могила Я.П. Пилипенка, Героя Радянсь-
кого Союзу (іст.). 

184

Монастир капуцинів-францисканців, ни-
ні римо-католицький храм Діви Ма-
рії Ангельської (1745–67, 1990–95 рр., 
архіт., іст.). Вул. Соборна, 12, 14.

122–124

Музей гончарного мистецтва ім. О.Г. Лу-
цишина (2005 р., мист.) Вул. І. Коже-
дуба, 11.

89–90

Музично-драматичний театр ім. М. Садов-
ського, в якому працювали І. Савчен-
ко, Ф. Верещагін (1910, 1945–50 рр., 
іст., архіт.). Вул. Театральна, 13. 

151–152

Національний музей-садиба М.І. Пиро-
гова (1947 р., архіт., іст.). Вул. М. Пи-
рогова, 155.

116–118

Пам’ятний знак на честь загиблих Січо-
вих Стрільців — вояків Української 
Галицької Армії 1919–20 рр. (1990 р., 
іст., мист.). Хмельницьке шосе, 5.

157–158

Пам’ятний знак на честь оборони Вінни-
ці козацьким полковником І. Богуном 
у 1651 р. (1954 р., іст.). Початок вул. 
М. Оводова.

103–104

Пам’ятник «Пісня» (2005 р., мист.). Вул. 
Соборна, 59.

138–139

Пам’ятник В.С. Стусу (2002 р., іст., мист.). 
Хмельницьке шосе, 7.

159

Пам’ятник воїнам, які загинули в Афганіс-
тані 1979–89 рр. (1994 р., іст., мист.). 
Південно-західна частина парку. 

165

Пам’ятник жертвам Голодомору 1932–
33 рр. (2008 р., іст., мист.). Хмельниць-
ке шосе, 5.

158–159

Пам’ятник жертвам сталінських репре-
сій 1937–38 рр. (2004 р., іст., мист.). 
Хмельницьке шосе, 5. 

158

Пам’ятник жертвам сталінських репре-
сій 1937–38 рр. (2004 р., іст., мист.). 
Пів денно-західна частина парку.

165

Пам’ятник жертвам Чорнобильської ка-
тастрофи (1996 р., іст., мист.). Вул. 
Київська, 1.

88

Пам’ятник загиблим працівникам Мініс-
терства внутрішніх справ (1999 р., 
іст., мист.). Східна частина парку.

166

Пам’ятник І.В. Бевзу, Герою Радянського 
Союзу (1979 р., іст., мист.). Вул. Собор-
на, 6.

122

Пам’ятник Л.С. Ратушній, Герою Радянсь-
кого Союзу (1979 р., іст., мист.). Хмель-
ницьке шосе, 22.

159–160

Пам’ятник льотчикам загиблим при звіль-
ненні міста (1969 р., іст.). Просп. Кос-
монавтів, 1, площа ім. К. Могилка.

91–92

Пам’ятник М. Горькому (1968 р., мист.). 
Вхід до парку з площі ім. Ю. Гагаріна.

161

Пам’ятник М.І. Пирогову (1971 р., іст., 
мист.). Вул. М. Пирогова, 1.

111

Пам’ятник П.К. Запорожцю (1983 р., іст., 
мист.). Вул. Замостянська, 7, П. Запо-
рожця, 34.

88

Пам’ятник першому вінницькому трам-
ваю (2003 р., іст.). Хмельницьке шосе, 
29.

160

Пам’ятник Т.Г. Шевченку (1961 р., іст., 
мист.). Вул. Стрілецька, 62.

150

Пам’ятник Т.Г. Шевченку (2014 р., іст., 
мист.). Вул. Соборна, 19, площа ім. Та-
раса Шевченка.

129

Погруддя В.С. Земляка (1987 р., мист.). 161–162
Погруддя М.Д. Леонтовича (1987 р., мист.). 162–163
Погруддя М.М. Коцюбинського (1987 р., 

мист.).
162

Погруддя М.О. Некрасова (1987 р., мист.). 163
Погруддя М.П. Стельмаха (1987 р., мист.). 164
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Погруддя М.П. Трублаїні (1987 р., мист.). 164–165
Погруддя П.І. Ніщинського (1987 р., мист.). 163–164
Погруддя С.В. Руданського (1987 р., мист.). 164
Погруддя Я. Івашкевича (1987 р., мист.). 162
Погруддя Я.Г. Шпорти (1987 р., мист.). 165
Поселення багатошарове, доба бронзи, 

ранній залізний вік, середньовіччя 
(2 тис. до н. е., 7–6 ст. до н. е., 9–10 ст., 
археол.). Район «Старого міста».

66

Поселення багатошарове, енеоліт, ран-
ній залізний вік (4–3 тис. до н. е., 
кін. 9 — поч. 8 ст. до н. е., 6–4 ст. до н. е., 
3–4 ст. н.е., археол.). Південно-за хід-
на околиця міста, Барське шосе.

65–66

Поселення двошарове, ранній залізний 
вік (6–4 ст. до н. е., 3–4 ст. н. е., архе-
ол.) На розі вул. А. Первозванного та 
М. Ващука.

66–67

Поселення, доба бронзи (кін. 2 тис. до н. е., 
археол.). Мікрорайон Сабарів.

66

Поселення, енеоліт (5–4 тис. до н. е., ар-
хеол.). Вул. Г. Успенського.

65

Поселення, енеоліт (кін. 4 тис. — поч. 3 тис. 
до н. е., археол.). На території облас-
ної психоневрологічної лікарні ім. 
Академіка О. Ющенка, вул. М. Пиро-
гова, 109.

65

Поселення, ранній залізний вік (8 ст. до 
н. е., археол.). На розі вул. Келецька 
та М. Ващука.

67

Поселення, ранній залізний вік (9–8 ст. 
до н. е., археол.). На території обласної 
психоневрологічної лікарні ім. Ака-
деміка О. Ющенка, вул. М. Пирогова, 
109.

67

Поселення, середньовіччя (8–9 ст., ар хе-
ол.). Район «П’ятничани».

68

Поселення, середньовіччя (8–9 ст., архе-
ол.). Район «Старого міста».

68

Прибутковий будинок А. Мар’янчика, ни ні 
адміністративна будівля (1912–13 рр., 
архіт.). Вул. М. Оводова, 22.

105

Прибутковий будинок із кінотеатром 
(1913, 1951-і рр. архіт.). Вул. Соборна, 
74, Театральна, 16. 

144

Прибутковий будинок Я. Співака, нині 
фізико-математична гімназія № 17 
(1911 р., архіт.). Вул. О. Соловйова, 2.

148

Прибутковий будинок, нині житловий 
будинок (1907–09 рр., архіт.). Вул. 
М. Оводова, 6, Магістратська, 35.

104

Прибутковий будинок, нині житловий 
будинок (1910-і рр., архіт.). Вул. О. Со-
ловйова, 13.

148–149

Прибутковий будинок, нині житловий 
будинок (1914 р., архіт.). Вул. Собор-
на, 95.

147–148

Прибутковий будинок, нині офісно-жит-
ло ве приміщення (20 ст., архіт.). Вул. 
Соборна, 58.

138

Сабарівська гідроелектростанція (1924, 
1952 рр., архіт., іст.). Вул. І. Черняхов-
ського, 98. 

169–170

Садиба Б. Львовича, канцелярія С. Пет-
люри, нині обласне радіо (1903 р., 
архіт., іст.). Вул. С. Петлюри, 15. 

110

Садиба Б. Лещинського, нині житловий 
будинок (кін. 19 ст., архіт.). Вул. М. Ово-
дова, 89, 91.

107–108

Садиба капітана Четкова, нині адмініст-
ративна будівля (1909–10 рр., архіт.). 
Вул. О. Пушкіна, 38.

121

Садиба купця О. Кумбарі (1895–99 рр., 
архіт.). Вул. Магістратська, 44.

95

Садиба Л. Длуголенцького, нині дитяча 
художня школа (1909 р., архіт., іст.). 
Вул. Магістратська, 66.

96

Садиба лікаря К. Вілінського, нині при-
бутковий заклад із рестораном (кін. 
19 — поч. 20 ст., архіт., іст.). Вул. М. Гру-
шевського, 30.

82–83

Садиба лікаря М. Стаховського, нині ві-
домча поліклініка (1914–15 рр., архіт.). 
Вул. Ф. Верещагіна, 6.

77–78

Садиба О. Вергіліса, нині офісно-жит ло-
ве приміщення (1900 р., архіт.). Вул. 
Соборна, 56.

138

Садиба П. Гогленкова, нині адміністра-
тивний будинок (1909 р., архіт.). Вул. 
Л. Толстого, 4. 

153

Садиба поліцмейстера Райгнерца, нині 
житловий будинок (кін. 19 ст., архіт.). 
Вул. М. Оводова, 12. 

104

Садиба у П’ятничанах, нині комплекс 
медичних закладів (18–20 ст., архіт., 
іст.). Вул. І. Мічуріна, 32.

99–100

Садиба, нині адміністративна будівля 
(1911 р., архіт.). Вул. О. Пушкіна, 11.

120–121

Садиба, нині житлово-офісне приміщен-
ня (поч. 20 ст., архіт., іст.). Вул. Архі-
тектора Артинова, 5.

69

Свято-Миколаївська церква із дзвіни-
цею, нині діючий православний храм 
(1746 р., архіт., іст.). Вул. В. Маяков-
ського, 6 

98–99

Службовий будинок, нині Вінницький 
регіональний центр з фізичної куль-
тури і спорту інвалідів «Інваспорт» 
(поч. 20 ст., архіт.). Вул. М. Оводова, 
105.

108

Стоянка, пізній палеоліт (40–20 тис. до 
н. е., археол.). Мікрорайон Сабарів.

65

Церква Воскресіння Христового, нині ді-
ючий православний храм (1910 р., 
архіт.). Хмельницьке шосе, 5.

156–157

Церква Різдва Пресвятої Богородиці, 
нині діючий православний храм (поч. 
20 ст., архіт.). Вул. І. Богуна, 123.

76

Чавуноливарний завод «Молот» Б. Льво-
вича, адміністративна будівля, нині 
торговельний центр (поч. 20 ст., архіт.). 
Просп. М. Коцюбинського, 4.

92
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