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ВСТУП 

 

Місто Вінниця має доволі давню та цікаву історію, яка привертає увагу як 

професійних істориків, краєзнавців, так і звичайних мешканців міста. 

Показовим є зростання цікавості українців, зокрема й вінничан, до історії своєї 

країни та регіону, про що засвідчили результати соціологічного опитування 

групи «Рейтинг» у 2018 р. Так, жителі багатьох областей, в тому числі й 

Вінницької, найбільше пишалися своєю природою та історією1. У свою чергу 

це відображає європейські практики опрацювання історичного минулого – 

«public history»/«local history». Ймовірно, зростання зацікавленості українців 

своїм минулим значною мірою обумовлено подіями Революції Гідності та 

процесом «декомунізації». 

Одним із способів знайомства та вивчення історичного минулого міста є 

дослідження його окремих частин. Сьогодні Вінниця неофіційно поділяється на 

ряд мікрорайонів, назви яких містяни вживають у повсякденні для означення 

свого проживання чи орієнтування в міському просторі. Зокрема, це – 

Вишенька, Центр, Старе місто, Замостя, ВПЗ, Тяжилів, Слов’янка, П’ятничани 

тощо. Інтерес до «мікроісторії» свого міста постійно підтримується 

небайдужими вінничанами на форумах, у спільнотах соціальних мереж та 

різними медіавиданнями. Наприклад, заслуговує на увагу нещодавній 

медіапроєкт інформаційного порталу «Вежа», що має назву «Мікрорайони 

Вінниці»2. Мікроісторія Вінниці також репрезентована у дослідженнях 

вінницьких істориків та краєзнавців. Результати цієї роботи містяться у 

збірнику «Культурний ландшафт Вінниці»3. На нашу думку, такі проєкти 

сприяють не лише пізнанню історії міста загалом, але й дають змогу 

мешканцям різних куточків «наблизити» історію до себе, позаяк вона 

 
1 Звіт соціологічної групи «Рейтинг» в рамках проекту «ПОРТРЕТИ РЕГІОНІВ» // 
http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_40000_portraits_of_the_regions_122018_press.pdf. Слайд 5, 99, 
100. 
2 Мікрорайони Вінниці: [відео] // Ютуб-канал медіапорталу Vежа [Режим доступу]: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwXAqxgadcTIopiQAvtBdygGjXpc0rXMu. 
3 Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього: зб. ст. / упоряд.: О.Коляструк, Т. Кароєва; 
Вінницьке історичне товариство, Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 192 с. 

http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_40000_portraits_of_the_regions_122018_press.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwXAqxgadcTIopiQAvtBdygGjXpc0rXMu
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традиційно «монополізована» середмістям. Сучасні процеси розширення 

Вінницької МТГ також актуалізують інтерес до історичного спадку 

новоприєднаних населених пунктів. Такими колись були села Тяжилів чи 

Вишня, а Замостя вважалося передмістям. 

Підтримуючи тенденцію вінничан до вивчення своєї локальної історії та 

ідентичності, пропонуємо вашій увазі невеликий історичний нарис, 

присвячений одному із територіально найбільших мікрорайонів міста – 

Замостю. 

Замостя – місцевий топонім, відомий з першої чверті XVII ст. Історик 

В. Отамановський зазначав, що у цей час на лівобережжі Вінниці (навпроти 

сучасного о. Кемпа) було засновано королівський (старостинський) двір, що 

звався «дворцом Замостем». Довкола було нього організовано популярне у той 

час багатогалузеве господарство – замковий фільварок «Замостьє»4. 

Планування посівних площ і відносно регулярні забудови слобід сприяли 

подальшому розплануванню вінницького Замостя – вже другої половині ХІХ та 

на початку ХХ ст. До офіційної вінницької міської топонімічної системи 

введений перспективним планом розвитку міста в 1874 р.  

Традиційно Замостя районується таким чином: на заході – це лівий берег 

р. Південний Буг, на сході – залізниця, на півночі Замостя обмежується лінією 

вздовж глибини забудови вул. Стрілецької, а на півдні – вул. Брацлавською5. 

Також існує умовно внутрішній поділ Замостя, який виражений 

мікрорайонами: Варшава, Сотка, 45-й завод, Казарми, Можайка, Забіжжя, 

Промка (промислово-складська зона). Часто можна зустріти поділ Замостя на 

Ближнє, тобто вищеозначене нами, і Дальнє – територія позаду залізничного 

вокзалу впритул до Тяжилова. Однак, історичний ареал Замостя обмежувався 

лінією залізниці, тому ми послуговуватимемося саме такими топографічними 

межами. 

Заселення Замостя наприкінці ХІХ ст. характеризувалося динамічним 

промисловим розвитком з відповідною інфраструктурою. Соціально-

 
4 Отамановський В.Д. Вінниця в XIV – XVIII століттях: Іст. дослідження. Вінниця: Континент-ПРИМ, 1993. С. 265, 
271. 
5Див. карта «Межі Замостя на сучасній мапі Вінниці». 
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економічна мапа району в основному була сформована вже на середину 

1960-х рр., а його населення вже тоді складало 30% від усіх жителів міста6. 

Характер нашого дослідження вимагає певного узгодження та пояснення 

щодо застосування терміну «мілітарний». В одному із найновіших словників 

української мови слово «мілітарний» інтерпретується як військовий, воєнний, 

воєнно-силовий7. Аналогічне трактування слова подано і у тлумачному 

словнику української мови8. У свою чергу ми розширили зазначений смисловий 

ряд словом-приставкою «стратегічний». Таким чином, до категорії 

«мілітарного» ми зараховуємо людей, події, об’єкти та місця, які певною мірою 

в історичній ретроспективі пов’язані з військовою сферою, воєнними подіями 

чи ситуаціями, наближеними до таких, мали силові або стратегічні властивості, 

значення або наслідки.  

Мета проєкту – дослідження та реконструкція мілітарної історії району 

Замостя для увиразнення його ідентифікації. 

Завдання: 

- аналіз наявних джерел (карт, фото, архівних документів), їхня 

ідентифікація та перепрочитання; пошук маловідомих джерел, їхня верифікація 

та інтерпретація; 

- характеристика факторів розвитку Замостя, визначення актуальності 

«мілітарного» чинника; 

- розкриття особливостей розвитку військової, військово-стратегічної 

та військово-промислової інфраструктури міста; 

- ідентифікація «мілітарних» точок тяжіння, визначення їхнього 

потенціалу історичної тяглості; 

- репрезентація узагальнених наслідків впливу мілітарного фактору на 

повсякдення: політичні, соціокультурні, просторові цінності; 

- характеристика наявної історичної спадщини та актуальний стан 

«мілітарної сфери». 

 
6Єрофєєв И.А. Винница. Из опыта изучения географии города. Москва: УЧПЕДГИЗ, 1960. С. 111-112. 
7Словник української мови в 11 томах. Додатковий том: у 2 кн., Кн. 2: М-Я. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 
2017. С. 59. 
8Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. Київ; 
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. С. 676. 
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Об’єкт – територія історичного ареалу частини м. Вінниці – Замостя. 

Предмет – особливості розвитку мілітарної сфери Замостя, історичні 

закономірності діяльності мілітарних агентів та причинно-наслідкові зв’язки 

їхнього функціонування. 

Хронологічні межі – від зародження агломерації Замостя (друга 

половина ХІХ ст.) до сьогодення. 

Методологія дослідження базується на принципах історизму, логічності 

та послідовності, комплексі загальнонаукових методів (аналізу та синтезу), 

інтерпретації дослідження на основі проблемно-хронологічного підходу. 

Структура проєкту відображає методологічний підхід та влаштована із 

таких компонентів: вступу, чотирьох основних розділів, висновків та додатків. 

У вступі окреслено загальне бачення проєкту, принципи та підходи до його 

реалізації. У розділі 1 «ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЗАМОСТЯ» проаналізовано 

основні чинники, що вплинули на формування сучасного мікрорайону Замостя. 

Другий розділ «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬКОВО-

СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РАЙОНУ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ» 

змальовує узагальнене бачення розвитку та функціонування цієї частини міста 

в історичній ретроспективі. Він складається із шести підрозділів, кожен із яких 

відображає роль і місце Замостя в подіях певної історичної доби. Спроба 

занурення у процес взаємовпливів між військовим прошарком та звичайними 

городянами висвітлена у розділі 3 ««МІЛІТАРНЕ» І «ЦИВІЛЬНЕ» У 

МІСЬКОМУ ПРОСТОРІ: ПОВСЯКДЕННЯ ТА УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ». 

Втрачені та збережені мілітарні об’єкти, пам'ять про постатей військової історії, 

місця, з якими пов’язані важливі віхи мілітарної історії, репрезентовані у 

розділі 4 «МІЛІТАРНА СПАДЩИНА ЗАМОСТЯ». Цей розділ базується на 

п’яти підрозділах, у яких переважно в довідковій формі охарактеризовано 

важливі компоненти мілітарики Замостя. Висновки містять стислі узагальнення 

роботи та відповіді на поставлені у вступі питання. Додатки репрезентовані 

світлинами, картами та схемами, які несуть додаткову інформативність або 

ілюструють відповідні сюжети нарису. 
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Примітки і посилання на джерела та літературу (науковий апарат) 

здійснено у формі посторінкових підрядкових посилань, що спрощує пошук 

важливих для читача даних або фактів. У посиланнях також закладена система 

внутрішньої навігації – переходи на згадані в тексті об’єкти чи постаті з 

детальнішим описом чи додатковою інформацією. 

Окремо слід наголосити на джерельній базі проєкту. Враховуючи 

«вузькість» проблеми та специфіку її тематики, інформацію «по крихтах» 

доводилося збирати з різноманітних ресурсів. У процесі роботи та підготовки 

проєктом було використано: архівні матеріали, насамперед фонди Держархіву 

Вінницької області, збірники документів та матеріалів, спогади сучасників про 

Вінницю та події (Вінниця у спогадах: у 3-т. Т.: ІІ–ІІІ.), інтерв’ю авторів 

проєкту з вінничанами, матеріали періодичних видань, відео файли та світлини 

з різноманітних мережевих ресурсів, серед яких Youtube-канали Центру історії 

Вінниці та медіавидання «Vежа», а також тематичні групи у соціальній мережі 

Facebook (спільноти «Історія Вінниці», «Старі фото Вінниці», «Винница. 

Старый фотоальбом»). 

На сьогодні відсутні синтетичні праці, де б належна увага приділялася 

військовій історії Вінниці чи її об’єктам (винятком є хіба що історія 43-ї 

ракетної армії). Традиційними узагальнюючими роботами про історію міста є 

«Вінниця. Історичний нарис» (1964, 2007), де висвітлено лише окремі події з 

мілітарної тематики. Значний масив важливої інформації у контексті 

військових та революційних події у Вінниці почерпнули із праці О. Логінова та 

Л. Семенко «Вінниця у 1917 році. Революція у провінційному місті». Цінною 

для розуміння соціокультурних процесів Вінниці на зламі ХІХ-ХХ ст. стала 

книга Т.Кароєвої «Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого 

майбуття». Дослідження суспільних трансформацій міського простору також 

репрезентовані у збірнику «Культурний ландшафт Вінниці». Довідковий 

матеріал отримано з: (Енциклопедія історії України; Пам’ятки історії та 

культури Вінницької області. Вінниця; Українська революція 1917-1921 рр. в 

іменах: вінницькі сторінки; Вулиці Вінниці. З історії декомунізації тощо). 

https://www.youtube.com/channel/UCPYeMo4FWBMoOE5VT8kiZ1w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCPYeMo4FWBMoOE5VT8kiZ1w/videos
https://www.youtube.com/channel/UCMKQq6DnCxRFyTYSl1z7xvg/videos
https://www.facebook.com/groups/historyofvinnytsia
https://www.facebook.com/groups/altfotovinnica
https://www.facebook.com/groups/539964003506806
https://www.facebook.com/groups/539964003506806
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Посилання на відповідне джерело та літературу, як уже згадували, для 

зручності міститься на кожній сторінці. 
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РОЗДІЛ І. ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЗАМОСТЯ 

 

Для глибшого розуміння особливостей Замостя та осмислення його 

мілітарного аспекту доречно коротко охарактеризувати основні фактори, що 

вплинули на розвиток цього району. 

Будівництво залізниці через Вінницю було закономірним та невід’ємним 

процесом модернізації, що охопив українські терени у складі Російської імперії 

у ІІ пол. ХІХ ст. Початок масштабного проекту будівництва стартував у 1866 р. 

(стратегічна мета – забезпечення залізничного сполучення Києва з Одесою), а 

вже у 1871 р. потяги регулярно курсували через Вінницю. Збудована лінія Київ-

Одеса стала головною ділянкою Південно-Західної залізниці імперії. Згодом 

через Вінницю проклали і вузькоколійну магістраль, основним призначенням 

якої був експорт сільськогосподарської продукції. Вузькоколійна гілка була 

збудована за приватні кошти й належала І-му Товариству під’їзних шляхів. 

Відстань від середмістя до залізничної станції становила 2,5 версти. За деякими 

свідченнями, така віддаль від історичного центру, була своєрідним покаранням 

від підрядників для вінницьких купців, які відмовилися сплатити певну суму 

грошей9. Тим не менше, поява залізниці сприяла включенню до перспективного 

плану розвитку міста його східної частини – Замостя. Економічні та соціально-

культурні наслідки залізничного сполучення очевидні: розвиток супутньої 

інфраструктури (заклади харчування, торгівлі та сфери послуг – готелі, 

перукарні, голярні тощо), урбанізація, економічна та соціальна мобільність, 

пожвавлення торгівлі, розвиток промисловості. Окремо слід наголосити, що 

залізниця – це вагомий військово-стратегічний ресурс, що надавав можливість 

оперативної передислокації військових та їхнього забезпечення. 

Зведення військового містечка – казарм і штабних корпусів протягом 

1885–1890-х рр. мало на меті збільшити присутність військової сили імперії на 

її Південно-Західних рубежах, а також забезпечити належну дислокацію 

наявних військових гарнізонів Російської Імператорської Армії (далі по тексту 

 
9Черленіовський Л.О., Зоря Ю.П. Реконструкція обласних центрів України: Вінниця // Архітектура Радянської 
України. 1940. № 7. С. 4. 
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– РІА) у м. Вінниці. Цей процес обумовив подальші зміни Замостя. Наприклад, 

військові вищого рангу після полишення служби часто продовжували жити у 

Вінниці, яка характеризувалася м’яким кліматом та мальовничими краєвидами і 

належала до розряду «курортного містечка» Комерція землі під приватну 

забудову садиб здійснювалася як для чинних військових, так і для відставних. 

Торговці, ремісники, інженери та будівельники отримували замовлення на свої 

послуги щодо забезпечення побутових потреб заможних військових, а також і 

рядового солдатського корпусу. Селяни із прилеглих сіл могли реалізовувати 

свою продукцію, деякі з них згодом переїжджали до міста на постійну роботу. 

Розбудова промислових об’єктів наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 

сприяла модернізації та урбанізації м. Вінниці. Тоді на Замості запрацював 

перший на Поділлі чавуноливарний та машинобудівний завод Б.Львовича 

«Молот» (1880), перший на українських теренах завод силікатної цегли 

К.Абази (1899), згодом постав насіннєвий завод Раббетге і Гізеке (1900), а у 

1912 р. розпочав свою роботу перший на Правобережжі України хімічний завод 

– суперфосфатний. Зазначені промислові об’єкти обумовлювали зростання 

чисельності населення, впливали на його соціально-культурну структуру. 

Створення міської інфраструктури, насамперед транспортної, було 

наслідком впливу зазначених вище факторів та сприяло подальшому 

розростанню меж міста та перетворення Замостя у нову міську агломерацію. 

Значною мірою інтеграція Замостя із середмістям завершилася облаштуванням 

належних переправ через р. Південний Буг. Центральним осердям сполучення 

стали залізні мости через о. Кемпу (існували до Другої світової війни), котрі 

сприяли налагодженню транспортного сполучення між двома частинами міста 

та дозволили сповна реалізувати потенціал Замостя. Окремо існувала додаткова 

точка з’єднання Замостя та військового містечка із середмістям – паромна 

переправа в районі сучасної вул. Чорновола (нині на цьому місці Київський 

міст).  

28 жовтня 1913 р. по цьому мосту пройшов перший трамвай за 

маршрутом «залізничний вокзал – жіноча гімназія» (нині школа-
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гімназія № 2). Другий маршрут на початку 1914 р. з’єднав центр міста з 

військовим містечком (нині вул. Стрілецька). 

Додатково варто наголосити на особливості статусу всього міста, що в 

подальшому так чи інакше випливало на розвиток Замостя у сукупності з 

іншими факторами.  

Прикордонне розташування адміністративного центру Вінниці, як 

центру Подільської губернії (з 1914 р.), Вінницького округу (з 1923 р. по 

1925 р. у складі Подільської губернії), Вінницької області (з 1932 р. по 1937 р. 

об’єднувала сучасні Вінницьку та Хмельницьку) обумовлювало диспозицію 

міста як прикордонного форпоста та субрегіонального військово-

стратегічного центру. У свою чергу це передбачало: 

➢ визначення міста як центру прикордонної території-плацдарму 

оборонного чи наступального характеру (відповідно до зовнішньополітичної 

ситуації та затвердженої військової доктрини); 

➢ розташування командних центрів оперативного і стратегічного 

значення, штабів управління різними військовими угрупуваннями та 

вінницьким гарнізоном; 

➢ створення та розташування інженерних, оборонних відомств та 

організацій забезпечення військової і тилової інфраструктури (УНР (управління 

начальника робіт), управління будівництвом оборонних укріпрайонів тощо). 

Отже, сукупність зазначених факторів визначала спрямованість розвитку 

як усього міста Вінниці так і Замостя зокрема. Зрозуміло, що це не вичерпний 

перелік чинників, серед інших можна назвати і географічний – рівнинність 

території, або згадати наявність іншого економічного ресурсу – значних 

вільних міських територій, які згодом потрапили у розпорядження військового 

відомства. Однак значимість усіх факторів розкривається у їхній 

взаємозалежності. 
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РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬКОВО-

СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РАЙОНУ В ІСТОРИЧНОМУ 

КОНТЕКСТІ 

 

2.1. Стратегія розвитку Замостя в умовах Російської імперії та Першої 

світової війни (ІІ пол. ХІХ – 1918 р.) 

 

Зазначені у попередньому розділі фактори певною мірою пояснюють 

особливості розвитку Замостя. Враховуючи, що цей територіальний ареал був 

доволі пізно включений до процесу розбудови міста, це дозволило уникнути 

хаотичної забудови та розвивати цю частину міста відповідно до архітектурних 

планів переважно «з чистого аркуша». Значна земельна ділянка району Замостя 

належала військовому відомству10. Це давало змогу відносно швидко приймати 

рішення щодо планування та забудови. У результаті містяни отримали широкі 

та прямі вулиці, можливість розставляти архітектурні домінанти тощо. 

Вагомий вплив на розвиток військово-стратегічного потенціалу Замостя 

здійснила залізниця11. З нею пов’язана близькість розташування військового 

гарнізону, чисельність якого наприкінці ХІХ ст. значно зросла. Зазначимо, що 

російські війська ситуативно з’явилися у Вінниці й на Поділлі упродовж 

ХVІІІ ст. у ході російсько-польських та російсько-турецьких військових 

кампаній. Після другого поділу Речі Посполитої (1793) Поділля відійшло до 

сфери впливу російської корони. З того часу і майже до останньої третини ХІХ 

ст. військові з’єднання РІА дислокувалися в центрі міста, в приміщеннях 

колишнього єзуїтського комплексу – Мурах. 

У серпні 1862 р. Подільська губернія увійшла до складу новоствореного 

Київського Військового Округу (далі по тексту – КВО), що було наслідком 

нової військової реформи Д.А.Мілютіна в царській армії. Відтоді і протягом 

всього ХХ ст. Вінниця була місцем дислокації значних військових з’єднань, що 

входили до певних центрів управлінь, як от вказаного КВО, структура та 

 
10Детальніше див.: «План повітового міста Вінниці, 1915 р. Фрагмент: Замостя» 
11Детальніше див.: «Залізничний вокзал». 
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територіальне покриття якого, ясна річ, постійно змінювалася. Наприклад, на 

початку ХХ ст. до Вінниці перевели штаб 12 армійського корпусу – 

загальновійськового з’єднання РІА, яке разом з 9, 10, 11, 21 армійськими 

корпусами, Київським та Очаківським фортифікаційними укріпленнями 

підпорядковувалось КВО в мирний та військовий час. Пізніше, в липні 1914 р., 

у ході мобілізації перед Першою світовою війною на його основі була 

сформована 3-тя армія. 

Розбудова окремого військового містечка12 безпосередньо пов’язана із 

завершенням російсько-турецької війни 1877–1878 рр. і передислокацією до 

Вінниці різних піхотних, кавалерійських та артилерійських військових 

з’єднань. Так сталося і з військовими 47-го Українського піхотного полку, який 

входив до складу 12-ї піхотної дивізії однойменного корпусу і був заснований 

ще у 1798 р. в місті Костромі як мушкетерський полк13. Саме для 47-го 

Українського полку розпочали зводити спеціальний військовий комплекс. Цей 

чинник сприяв де-факто першій в історії міста регулярній цегляній забудові на 

околиці міста. Дво- та триповерхові будівлі казармового типу сформували нову 

магістраль міста – Північну алею (з 1910 р. – вулиця генерала Кречетникова14, а 

нині – вул. Стрілецька)15. 

У 1903 р. 47-й Український полк перебазували до Кам’янця-Подільського, 

і на зміну йому до міста передислокувався 73-й Кримський піхотний полк16, 

який входив до складу 19-ї піхотної дивізії. Особовий склад цього полку 

розміщувався у казармах збудованих для 47-го. Через це їх згодом стали 

називати «Кримські казарми»17. 

Окрім зазначених військових структур у місті на початку ХХ ст. 

дислокувалися: штаб 12-го армійського корпусу (знаходився навпроти міського 

оперного театру, одночасно слугував резиденцією очільника штабу); 

 
12Детальніше див.: «1-ше військове містечко. Кримські казарми». 
13Повна офіційна назва на той час – 47-й піхотний Український Його Імператорської Високості Великого князя 
Володимира Олександровича полк. Приставка прізвища члена родини Романових означала безпосереднє 
шефство над військовою одиницею. 
14Детальніше див.: «Стрілецька вулиця». 
15Ковтонюк О. Матеріали до історії вулиць Вінниці // Подільська старовина. Вінниця, 2003. С. 21. 
16Повна офіційна назва на той час – 73-й Кримський піхотний Його Імператорської Високості Великого Князя 
Олександра Михайловича полк. 
17Детальніше див.: «1-ше військове містечко. Кримські казарми». 
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Управління корпусного інтенданта 12-го армійського корпусу – посадової 

особи в РІА, що відповідала за продовольче, фінансове, медичне, ветеринарне 

та речове забезпечення військової одиниці; Управління начальника артилерії 

12-го армійського корпусу; 19 артилерійська бригада; 12 артилерійський парк – 

тилова частина, призначена для забезпечення артилерії боєприпасами, 

військового ремонту матеріальної частини в мирний і воєнний час; 19 

артилерійський парк; 5 саперний батальйон; Уманська інженерна дистанція (з 

1912 р.) – військова частина, яка займалась виконанням всіх розпоряджень 

керівних органів військово-інженерного відомства з розквартирування військ і 

забезпечення їх усіма видами квартирного забезпечення18.  

Командування 12-м корпусом протягом 1908–1913 рр. здійснював 

генерал-лейтенант (з 1911 р. – генерал від кавалерії) Адам Соломонович 

Корганов, а влітку 1913 р. його змінив генерал-ад’ютант Олексій Олексійович 

Брусилов19, майбутній творець успішної операції РІА часів Першої світової – 

«Брусиловського прориву». 

Перша світова війна значно посилила мілітарний аспект у повсякденному 

житті міста. Після тактичної переваги РІА, здобутої в результаті успішної 

Галицької битви (серпень – вересень 1914 р.), на Східному і Західному театрі 

бойових дій встановилася «позиційна війна». А вже у 1915 р. цісарсько-

королівські війська потіснили з Галичини російську армію. З того часу Вінниця 

перебувала у прифронтовій смузі Південно-Західного фронту. У місті було 

збільшено військовий гарнізон, розташовувалися штаби різних військових 

з’єднань, заготівельні команди, частини і підрозділи тилової інфраструктури – 

кінні пункти із нашвидкуруч організованими кінними депо, команди 

слабосильних (групи, які завершували лікування, відновлювали боєздатність), 

склади, ремонтні майстерні, шпиталі, у чиє користування перейшло багато 

цивільних приміщень. 

 
18Памятная книжка Подольской губернии на 1911 год / Издание Подольского губернського статистического 
комитета: [упоряд. В.В. Филимонов]. Каменец-Подольск., 1911. С. 149.; Весь Юго-Западный край. Справочная и 
адресная книга по Киевской, Подольской и Волынской губерниям. Киев, 1913. С. 960. 
19Детальніше див.: «Олексій Брусилов». 
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Завдяки залізниці, Замостя, як і все місто загалом, перетворилося на 

транзитний військовий пункт – сюди приїжджали і від’їжджали тисячі вояків, 

котрі відправлялися на фронт чи поверталися з нього. Військові казарми 

періодично займали робітничі та понтонні батальйони, інженерні частини. У 

готелях і в приватних помешканнях зупинялися військові вищого рангу. До 

міста прибуло чимало біженців, а в арештному будинку утримувалися 

військовополонені. 

У зв’язку із наближенням фронту до Кам’янця-Подільського, наприкінці 

1915 р. звідти до Вінниці переїхав Губернський продовольчий комітет, 

Губернська продовольча управа, Військово-промисловий комітет тощо. 

У казармах місце 73-го піхотного полку зайняв 15-й запасний піхотний 

полк чисельністю близько 10 тис. військових. Полк нагадував перевантажний 

пункт, до якого після лікування переводили поранених фронтовиків, 

зараховували резервістів старших років та новопризваних солдатів20. 

Восени 1916 р. Вінницю вкотре посилили у військово-стратегічному 

значенні: із Пскова сюди перебазували ескадру повітряних кораблів (далі по 

тексту – ЕПК). З нею прибули штаб, майстерні, декілька бойових екіпажів 

важких бомбардувальників «Ілля Муромець»21 та близько 1 тис. військових 

ескадри. До міста приїхав і відомий авіаконструктор Ігор Сікорський22. 

Командиром ескадри був генерал-майор М.Шидловський, а сам підрозділ 

безпосередньо підпорядкувався Ставці Верховного Головнокомандувача. 

Де-факто Вінниця стала базою командування підрозділами «муромців» на 

усіх фронтах. Тут же ремонтувалися пошкоджені та збиралися нові кораблі, 

формувалися екіпажі та команди, які обслуговували літаки, містилася школа, де 

проводилися курси для літунів та мотористів. Майстерні, гаражі та склади 

розташовувалися на території насіннєвого заводу (нині район по 

вул. Лебединського), а навпроти влаштовано летовище з ангарами. Авіаційні 

бомби зберігалися у печах цегельних заводів23. Хоча, як видно, ЕПК базувалася 

 
20Логінов О.В., Семенко Л.І. Вінниця у 1917 році. Революція у провінційному місті. Вид. 2-ге, випр. Вінниця: 
Держ. картогр. ф-ка, 2011. С. 34-35. 
21Детальніше див.: «Штаб командування 24ї Повітряної армії». 
22Детальніше див. «Ігор Сікорський». 
23Логінов О.В., Семенко Л.І. Вінниця у 1917 році. С. 35. 
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поза межами Замостя, але її інтеграція із цією частиною міста була настільки 

очевидною, що не дозволяє її залишити поза увагою. 
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2.2. Роль Замостя в період Української революції 1917–1921 рр. 

 

Майже три роки війни значно вплинули на Вінницю. Близько 50% 

працездатного чоловічого населення було мобілізовано до лав війська, де 

чимало загинуло або повернулося додому з контузіями та різними ступенями 

інвалідності. На початку 1917 р. ситуація постійно нагніталася, ширилися 

антивоєнні та антиурядові настрої, а солдатів перестали пускати у місто. 

Зменшилися темпи розвитку усіх сфер економіки, платіжна спроможність 

населення стала мізерною, невдоволення діями російської влади досягло свого 

максимуму. У Петрограді спалахнула Лютнева революція. 

Після того, як російський імператор Микола ІІ у березні 1917 р. зрікся 

престолу, вся повнота влади в колишній імперії перейшла до Тимчасового 

уряду. Останній обрав курс на продовження війни та збереження вірності 

союзникам по Антанті. Паралельно розгорілася Українська революція і було 

заявлено про автономію українських земель. Військові, починаючи з 1917 р., 

стали важливим фактором легітимності тієї чи іншої влади та найактивнішими 

гравцями в політиці, зокрема й у Вінниці. 

Українська революція отримала підтримку війська. Ейфорія від 

проголошення Української Центральної Ради докотилася і до Вінниці. Вояки 

українського походження у травні 1917 р. зорганізували Військову спілку 

українців Вінницького гарнізону, а на вічі у міському театрі 6 червня 1917 р. 

винесли такі постанови: «…признаємо Український Військовий Генеральний 

Комітет найвисшою нашою законною властью і що ми завсігди і всюди будем 

підлягати його розпорядженням… признаємо Українську Центральну Раду 

найвисшою установою на Україні і правомочною вести всі справи України»24. 

Однак настрої серед військових швидко змінювалися. Ситуація на 

фронтах Першої світової війни постійно погіршувалася. Зростала більшовицька 

агітація з обіцянками швидкого її завершення. Більшість солдатів, втомившись 

від кількарічного сидіння в окопах та не маючи бажання розбиратись у 

швидкоплинній політичній ситуації, дезертирували та поверталися додому. 

 
24ЦДАВО, ф. 1076, оп. 3, спр. 14, арк. 18. 
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Внаслідок розвалу фронту та суспільної анархії відбувалася низка заворушень, 

пограбувань та спалень господарств і маєтків навколо міста. «З фронту 

солдати додому почали з’являтись в повнім озброєнні, з гвинтівками, 

пістолетами, а то і з гранатами. З них виділялися грабіжники, 

організовуючись у банди. Переховуючись у лісових хащах, грабіжники виходили 

на лісові дороги, грабували селянок…торговців-спекулянтів…Нарешті 

перейшли на грабежі селянських господарств»25 – згадував вінничанин 

Терентій Давидюк. 

Вінниця в той час була важливою тиловою базою для Південно-Західного 

та Румунського фронтів. Поряд знаходилися два великих залізничних вузли – 

Жмеринка і Козятин, у самому місті зберігалися запаси зброї всього Південно-

Західного фронту. Тут продовжували перебувати кілька значних військових 

підрозділів, серед яких: 15-й піхотний запасний полк – дислокувався у 

казармах, ескадра повітряних кораблів – в районі насіннєвого заводу, 35-й 

автопанцерний взвод26 – на горілчаному заводі (нині вул. Нансена), кулеметна 

команда – в Мурах27, а також 530-а Вятська піхотна дружина та інші військові 

частини28. 

Вінницькі солдати, які ще навесні – влітку 1917 р. були щирими 

прихильниками українізації та побудови власної держави на руїнах імперії, 

тепер у переважній своїй більшості симпатизували більшовикам. 

Так 27 серпня відбулися перші демократичні вибори до Міської думи – 

офіційного керівного муніципального органу Вінниці. Варто зауважити, що 

поруч із 19 міськими виборчими дільницями, діяли 11 військових29. Але на 

жовтень 1917 р. значно впливовішою була Вінницька Рада робітничих та 

 
25Давидюк Т. Мої літа, моє життя, мої переживання. Уривки // Вінниця у спогадах: у 3 т. Т.ІІ: Початок ХХ ст. – 
1920 р. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 70, 72. 
26 Див. світлину «35-й бронезагін у Вінниці»  у додатках «Військові у цивільному просторі». 
27Геркалюк М. Вінницький Народний дім 1917 року: більшовицький «виступ» та бої за неіснуючу владу  
// Vежа: Вінницький інформаційний портал [офіційна сторінка]. 2018. 20 лют.https://vezha.ua/vinnytskyj-
narodnyj-dim-1917-roku-bilshovytskyj-vystup-ta-boyi-za-neisnuyuchu-vladu (дата звернення 29.11.2020). 
28 Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]. Київ: Голов. ред. Укр. 
рад. енциклопедії АН УРСР, 1967 – 1974. Вінницька область / редкол. тома: Олійник А. Ф. (голова) [та ін.], 1972. 
С. 88. 
29Вінниця. Історичний нарис: наукове видання / гол. редактор проф. А. М. Подолинний, (кол. авт.). Вінниця: 
Книга-Вега, 2007. С. 123. 

https://vezha.ua/vinnytskyj-narodnyj-dim-1917-roku-bilshovytskyj-vystup-ta-boyi-za-neisnuyuchu-vladu
https://vezha.ua/vinnytskyj-narodnyj-dim-1917-roku-bilshovytskyj-vystup-ta-boyi-za-neisnuyuchu-vladu
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солдатських депутатів (РРСД). Її контролювали більшовики і вона мала велику 

прихильність серед військових. 

У жовтні командування Південно-Західного фронту видало наказ 15-му 

полку виступити на фронтові позиції, але під впливом більшовиків його 

виконання саботували. 13 жовтня виконавчий комітет РРСД самовільно зайняв 

приміщення Народного дому30 на Тюремній площі31, облаштовуючи там 

своєрідну «штаб-квартиру». Згодом здійнялося більшовицьке повстання, яке 

було успішно придушено військами тоді ще чинного Тимчасового Уряду. У цих 

подіях лояльність до більшовиків проявили загітовані ними осередки 

військових 15 полку, ЕПК та кулеметного підрозділу в Мурах, які здалися 

останніми. 

На початку листопада влада формально перейшла до УЦР, легітимність 

якої визнала Міська дума, низка політичних партій та громадських організацій. 

Після проголошення ІІІ Універсалу та створення Української Народної 

Республіки усі органи влади підпорядкувалися її уряду – Генеральному 

Секретаріату. Законність влади у Вінниці забезпечував Український (34-й 

стрілецький) корпус на чолі з генералом П. Скоропадським, який 22 грудня 

1917 р. особисто прибув до Вінниці. 

Стратегічними об’єктами Замостя, за які боролася кожна із сторін 

подальших військових дій, були: залізничний вокзал та казарми. 

З оголошенням більшовицькою Росією війни УНР у грудні 1917 р. 

ситуація постійно загострювалася. Вже на початку 1918 р. більшовики 

повернулися у місто. Замостя найдовше залишалося в руках українських військ. 

Однак сили танули на очах, розагітовані частини складали зброю та полишали 

місто. Згодом більшовики атакували вокзал, опісля – казарми. 17 січня 1918 р. 

було проголошено радянську владу, а 23 січня розігнано Міську думу. 

У лютому 1918 р. Українська Народна Республіка підписала Брест-

Литовський мирний договір з Німеччиною та Австро-Угорщиною32. Однією з 

 
30Детальніше див.: «Будівля Народного дому». 
31Детальніше див.: «Площа героїв Чорнобиля». 
32 Нещодавно в Османському архіві (Туреччина) віднайдено оригінал документа та пізнішу ратифікаційну 
грамоту до нього П.Скоропадського // Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine [офіційна 
сторінка у мережі Фейсбук]. Режим доступу: https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/3446516288735600.  

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/3446516288735600
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умов цього договору була допомога австрійських та німецьких військ у 

звільненні території УНР від більшовиків. «Німці й австрійці поділили Вінницю 

на дві частини. Німці зберегли за собою вокзал та залізничні магазини, а 

також військові склади… Німці одразу зігнали людей для впорядкування 

вокзалу – вимітання нагромаджених на підлозі лушпайок соняшникового та 

гарбузового насіння й т.п. відходів, миття стін і дезінфекції будівель»33 – 

згадувала Зофія Барбара Потоцька. 

У 1918 р. військове містечко зайняв Подільський корпус під 

командуванням генерала Петра Єрошевича. Відповідно до його спогадів, у 

перші місяці Української держави гетьмана Скоропадського, котрий спирався 

на підтримку німецько-австрійських військ, життя в місті почало 

налагоджуватись: «Життя пробивалось усе жвавіше: повідкривались крамниці, 

понаїжджали купці, переважно з Австрії, понавозили вина, делікатесів, 

предметів розкоші; фабрики, млини почали свою роботу; великий торг 

відбувався щотижня»34. Проте, також «понаїжджали особи підозрілі» та 

авантюристи.  

З початком антигетьманського повстання в листопаді 1918 р. Подільський 

корпус з Єрошевичем підтримав Директорію. В один із тих днів до Вінниці 

прибув голова Директорії Володимир Винниченко, про що теж написав 

Єрошевич: «Одержав тєлєграму, що до Вінниці приїжджають голова і деякі 

члени Директорії; наказав виставити на стації почесну варту і виїхав сам на 

зустріч. … Старшина скомандував, сотня взяла зброю до пошани, оркестра 

заграла зустрічний марш…»35. 

Пізніше прибув і Симон Петлюра, який повідомив, що влаштовувати 

пишну зустріч не потрібно. В день прибуття генерал представляв Головному 

Отаманові ті частини, які перебували у Вінниці в казармах. «Був темний, 

туманний листопадовий вечір. Я заїхав за Петлюрою і ми автом з одним 

осаулом поїхали за місто, де були касарні… Дорогою мовчали. Під’їхали до 

 
33Птоцька З.Б. Мої власні спогади. Уривки // Вінниця у спогадах: у 3 т. Т.ІІ. С. 237. 
34Єрошевич П. З боротьби українського народу за свою незалежність. Уривки // Вінниця у спогадах: у 3 т. Т.ІІ. 
С. 648. 
35Єрошевич П. З. Там само. С. 656-657. 
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майдану, де стояли війська… Серед темряви ночі, увесь в різкім промінні 

елєктричного світла, як герой, по майдану серед війська йшов Симон Петлюра. 

Різка й красива картина»36. Скептично налаштований Єрошевич вже до кінця 

виступу Петлюри сам вигукував «Слава Головному Отаманові!». 

Після тимчасового столичного статусу Вінниці в лютому – березні 1919 р. 

та подальшого відступу перед більшовицькою навалою, українське військо 

повернулось сюди в серпні 1919 р. Звільнивши місто від більшовиків, 

підрозділи Дієвої Армії УНР та Галицької армії розташувались у військовому 

містечку. Аби позбутись асоціацій з «Кримськими казармами», у документах, а 

згодом і у своїх спогадах, вони називали це місце Богунськими та 

Мазепинськими казармами.  

Восени та взимку 1919–1920 р. у Вінниці лютувала епідемія плямистого 

тифу. У приміщеннях казарм було організовано один із найбільших шпиталів у 

місті37. Ще однин шпиталь існував у приміщеннях Вінницької лікарні для 

душевнохворих, де у 1919 р. розмістився польовий шпиталь 1-го Галицького 

корпусу УГА38. Іншим місцем концентрації хворих став вокзал, який теж 

перетворили в імпровізований шпиталь. Хоронили померлих вояків на 

кладовищі поруч із казармами39. 

Уже навесні, 16 травня 1920 р. на вокзалі відбулася зустріч Головного 

Отамана УНР Симона Петлюри та маршала Юзефа Пілсудського. В ті часи 

станційний працівник повідомляв про прибуття потяга, б’ючи у дзвін та 

промовляючи назву станції. Відомо, що в період столичного статусу Вінниці 

він оголошував «Станція: «Вінниця Столична!». Ймовірно, це перша фраза, яку 

почули високі гості на пероні станції40.  

 
36Єрошевич П. З боротьби українського народу за свою незалежність. Уривки // Вінниця у спогадах: у 3 т. Т.ІІ. 
С. 657. 
37 Детальніше див.: «1-ше військове містечко. Кримські казарми». 
38Геркалюк М. Польовий шпиталь УГА та епідемія тифу: історія вінницької психлікарні в роки Української 
революції // Vежа: Вінницький інформаційний портал [офіційна сторінка]. 2018. 5 лип. [Режим доступу]: 
https://vezha.ua/polovyj-shpytal-uga-ta-epidemiya-tyfu-istoriya-vinnytskoyi-psyhlikarni-v-roky-ukrayinskoyi-
revolyutsiyi-fotoreportazh/.  
39 Детальніе див.: «Гарнізонне кладовище». 
40Геркалюк М. Скоропадський, гайдамаки та німецький порядок: історія вінницького вокзалу в роки Української 
революції // Vежа: Вінницький інформаційний портал [офіційна сторінка]. 2020. 20 лют. [Режим доступу]: 
https://vezha.ua/skoropadskyj-gajdamaky-ta-nimetskyj-poryadok-istoriya-vinnytskogo-vokzalu-v-roky-ukrayinskoyi-
revolyutsiyi.  

https://vezha.ua/polovyj-shpytal-uga-ta-epidemiya-tyfu-istoriya-vinnytskoyi-psyhlikarni-v-roky-ukrayinskoyi-revolyutsiyi-fotoreportazh/
https://vezha.ua/polovyj-shpytal-uga-ta-epidemiya-tyfu-istoriya-vinnytskoyi-psyhlikarni-v-roky-ukrayinskoyi-revolyutsiyi-fotoreportazh/
https://vezha.ua/skoropadskyj-gajdamaky-ta-nimetskyj-poryadok-istoriya-vinnytskogo-vokzalu-v-roky-ukrayinskoyi-revolyutsiyi
https://vezha.ua/skoropadskyj-gajdamaky-ta-nimetskyj-poryadok-istoriya-vinnytskogo-vokzalu-v-roky-ukrayinskoyi-revolyutsiyi
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У 1920 р. казарми тимчасово використовувались частинами українського 

та польського війська. З остаточним встановленням радянської влади, вони 

перейшли до Робітничо-селянської Червоної армії41. 

 
41Геркалюк М. Кримські, Богунські, Мазепинські казарми: понад 100 років історії військового містечка у Вінниці 
// Vежа: Вінницький інформаційний портал [офіційна сторінка]. 2019. 15 лист. [Режим доступу]: 
https://vezha.ua/krymski-bogunski-mazepynski-kazarmy-ponad-100-rokiv-istoriyi-vijskovogo-mistechka-u-vinnytsi-
foto/.  

https://vezha.ua/krymski-bogunski-mazepynski-kazarmy-ponad-100-rokiv-istoriyi-vijskovogo-mistechka-u-vinnytsi-foto/
https://vezha.ua/krymski-bogunski-mazepynski-kazarmy-ponad-100-rokiv-istoriyi-vijskovogo-mistechka-u-vinnytsi-foto/
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2.3. Замостя в умовах становлення та зміцнення радянського режиму 

 1920–1939 рр. 

 

Радянська влада в Україні була встановлена лише з третього разу42. Однак 

на чималих територіях населення продовжувало чинити опір. Не виключенням 

було і Поділля, де, заручившись підтримкою селян, довгий час діяла низка 

повстанських груп. Для утримання населення в покорі та контролю над 

територією більшовикам знадобився значний військовий гарнізон. Армія 

почала використовуватися для внутрішньополітичних завдань. Наприкінці 

1920 р. на командирів частин Червоної Армії покладалася відповідальність за 

політичний стан в губерніях, де розташовувалися їхні підрозділи. Окрім того, 

до Другої світової війни Вінницька область була прикордонною. Тому Вінниця 

стала місцем осідку керівництва різних військових частин. 

Значною силою, яка утримувала радянську владу у Вінниці була 24 

Самаро-Ульянівська Залізна стрілецька дивізія. Її штаб дислокувався у 

Вінниці43 з кінця 1920 р. Підрозділи дивізії упродовж 1922–1937 рр. 

розташувалися у казармах 1-го військового містечка, а її особовий склад 

застосовувався для встановлення радянської влади та злочинної політики 

продрозкладки44.  

Перебувало в місті й командування корпусу Червоного козацтва45. У 

березні 1921 р. для знищення «політичного бандитизму» було сформовано 

кавалерійський добровольчий полк46, який також дислокувався у Вінниці. 

Додатково до міста стягнули велику кількість інших радянських частин для 

боротьби з північною повстанською групою військ УНР47.  

 
42Українська Народна Республіка постійно воювала за свою незалежність, найбільше із більшовиками (перша 
війна: грудень 1917 – червень 1918 р., друга: листопад 1918 – грудень 1919 р., третя: квітень 1920 – березень 
1921 р. 
43Павлов И.Н. Легендарная Железная: Боевой путь мотострелковой Самаро-Ульяновской, Бердичевской 
Железной ордена Октябрьской Революции, трижды Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого дивизии. Москва: Воениздат, 1987. С. 54. 
449 лет 24-й железной [дивизии]. Винница, 1927. С. 20. 
45Вінниця. Історичний нарис: наукове видання. Вінниця, 2007. С. 185. 
46Повна назва – Перший подільський добровольчий полк незаможного селянства. Див. також світлину «Кінний 
резерв міліції» у розділі «Військові у цивільному просторі». 
47Вінниця. Історичний нарис. С. 157. 
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Наприкінці 1922 р. – на початку 1923 р. у Вінниці осів штаб одного із 

п’яти стрілецьких корпусів – 17-го (командир Я.Ф. Фабріціус), до складу якого 

входила 3-тя Кримська стрілецька дивізія та вже згадана 24 Самаро-

Ульянівська дивізія. У зв’язку з черговою реформою Червоної Армії в лютому 

1924 р. за територіальним принципом штаб 17 корпусу у Вінниці здійснював 

оперативне управління, окрім зазначених 3-ї і 24-ї стрілецьких дивізії, котрі 

стали називатися кадровими, додатково трьома територіальними стрілецькими 

дивізіями – 23, 96 і 9948. Спочатку ці структури перебували в управлінні 

Українського військового округу, від 8 серпня 1935 р. – Київського військового 

округу, який 26 липня 1938 р. перейменовували на Київський Особливий 

військовий округ. Тоді ж створили три армійські групи, серед яких – Вінницька, 

у підпорядкуванні штабу якої знаходилися всі військові частини, установи і 

заклади Вінницької та Кам’янець-Подільської областей. До складу Вінницької 

армійської групи входили: 17-й стрілецький корпус (72, 96 і 97 стрілецькі 

дивізії), 25-й танковий корпус (4 і 5 танкова і 1 мотострілецька бригада), 4-й 

кавалерійський корпус (9, 32 і 34 кавалерійська дивізія), 23-тя і 26-та окрема 

танкова бригада49. Згодом, у вересні 1939 р. управління Вінницької армійської 

групи передислокувалося у зв’язку зі вступом Радянського Союзу в Другу 

світову війну. Взимку 1939–1940 р. в місті відбувалася мобілізація лижників на 

радянсько-фінську війну, однак на цю авантюру зголосилося лише 9 вінничан50. 

Однак, на нашу думку, ця цифра усе ж потребує додаткового уточнення. 

Більшовицька політика кінця 1920-х – початку 1930-х рр. викликала 

невдоволення серед населення міста. Обурювалися щодо колективізації та 

розкуркулення навіть окремі червоноармійці 96-ї стрілецької дивізії, яка 

дислокувалася у Вінниці51. Утім, такі випадки були радше винятком, аніж 

правилом. Більшовицький вишкіл передбачав постійний контроль за настроями 

солдат.  

 
48Краснознаменный Киевский: История Краснознаменного Киевского военного округа 1919-1979. 2-е изд. испр. 
и доп. Киев: Политиздат Украины, 1979. С. 70. 
49Там само. С. 112-113. 
50Вінниця. Історичний нарис. С. 185. 
51Там само. С. 182. 
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Для забезпечення військових підрозділів кадрами відповідної кваліфікації 

у місті розвинулася мережа відомчих освітніх закладів та система воєнних 

курсів. У 1929 р. у Вінниці було відкрито перший в УСРР Червоноармійський 

університет52. Наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр. організовано різного 

профілю курси для військових, як місцевого гарнізону, так і з довколишніх 

місць дислокації. Протягом 1935–1936 рр. у Вінниці було підготовлено близько 

30 тис. фахівців різних військових спеціальностей. У 1936 р. було створено 

аероклуб, який розмістили у костелі Пресвятої Діви Марії Ангельської53. З 

1938 р. у Вінниці регулярно проходили 6-місячні курси для замполітруків54. У 

грудні 1939 р. на території військового містечка сформовано Вінницьке 

стрілецько-кулеметне училище55, яке в період німецько-радянської війни 

евакуювали до Краснодару. 

Модернізаційні процеси 1930-х рр. безпосередньо вплинули на 

формування архітектури Замостя. Як і в інших частинах міста тут відбувалася 

розбудова управлінських, цивільних і зокрема об’єктів військового й 

стратегічного призначення. Було модернізовано залізничний вокзал, зведено 

будівлю управління Південно-Західної залізниці56 тощо. У 1940 р. ввели в 

експлуатацію новий будинок Червоної Армії57. Попередній, що знаходився по 

сучасній вул. Оводова, 22, уже не задовольняв культурні потреби великого 

військового гарнізону. 

З-поміж інших об’єктів мілітарного Замостя можна звернути увагу на 

приміщення 2-го відділення міліції58, Вінницький ДОПР № 559 і, безперечно, 

в’язницю60. Остання у період масових репресій 1937–1938 рр. справляла на 

людей особливо гнітюче й страхітливе враження. До речі, первісне 

 
52Вінниця. Історичний нарис. С. 185. 
53Там само. С. 195.  
54Краснознаменный Киевский... С. 115. 
55Там само. С. 128. 
56Детальніше див.: «Будинок управління Південно-Західної залізниці». 
57Детальніше див.: «Будинок офіцерів». 
58Вся Украина и АМССР … [по годам]: адресная и справочная книга. [Одесса], 1926-1929. В подзагл.: Справочник 
охватывает все стороны административной, хоз-ой и обществен. Жизни Украины.... на 1929 год: (4-й год 
издания). 1929. С. 299. 
59Усталена російська абревіатура «ДОПР» – Дом принудительных работ. У 1920-х рр. в УСРР поширеним був 
українізований відповідник «БУПР» – Будинок примусових робіт. 
60Детальніше див.: «Вінницький ДОПР №5», «Будівля 2-го району міської міліції», «Вінницька в’язниця». 
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розташування в’язниці – початок сучасної вул. Брацлавської, у зв’язку з чим 

площа довкола отримала назву Тюремна (нині площа Героїв Чорнобиля)61. 

Із початком німецько-радянської війни вище політичне керівництво 

намагалося організувати опір гітлерівським військам. Як показав досвід 

першого року воєнних дій, Радянський Союз не був готовим до оборонного 

протистояння. Адже напередодні активно проводилися підготовчі роботи до 

подальшого наступу62. Для відсічі німецької агресії на базі військових округів 

вирішено створити фронти – оперативно-стратегічні об’єднання військ. 

Зокрема, на базі Одеського військового округу було створено Південний 

фронт63, польове управління якого розташувалося у м. Вінниці в районі казарм, 

а командування фронту вирішили сформувати з московських кадрів. Серед них, 

колишній інтендант фронту О. Шебунін, який згадував: «В Винницу наш 

московский эшелон прибыл на рассвете 23 июня. Выгрузились в лесу. Штаб 

фронта разместили в специальном командном пункте и в военном городке»64.  

 
61Детальніше див.: «Площа Героїв Чорнобиля». 
62Нагадаємо, що 17 вересня 1939 р. війська Червоної Армії вторглися на територію Польщі, яку 23 серпня 
1939 р. між собою поділили А. Гітлер та Й.Сталін за договором «Молотова-Ріббентропа». 
63Галушко К.Ю. Початок німецько-радянської війни. Воєнні дії у 1941 [Електронний ресурс] // Енциклопедія 
історії України: Україна–Українці. Кн. 2 / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. 
Київ: Наукова думка, 2019. 842 с. Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=2.17.3 (дата звернення 
16.07.2020). 
64Шебунин А.И. Сколько нами пройдено... Москва: Воениздат, 1971. 176 с. // Електронна версія. Режим доступу: 
http://militera.lib.ru/memo/russian/shebunin_ai/index.html (дата звернення 16.07.2020). 

http://www.history.org.ua/?termin=2.17.3
http://militera.lib.ru/memo/russian/shebunin_ai/index.html
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2.4. Оперативне значення Замостя в умовах нацистської окупації 

1941-1944 рр. 

 

У період Другої світової війни Вінниця перебувала під нацистською 

окупацією майже три роки: з 19 липня 1941 р. по 20 березня 1944 р. Територія 

Вінницької області була поділена між двома адміністративними утвореннями. 

Південну частину загарбники передали своїй союзниці Румунії. Ця частина 

носила назву «Трансністрія». Решта території області відійшла до 

Райхскомісаріату «Україна» в складі двох округів: «Волинь і Поділля» та 

«Житомир». Округи поділялися на гебіти, а ті – на райони.  

Варто коротко охарактеризувати життя усього міста під окупацією. 

Підпорядкування Вінниці та структура управління були такими: Райхскомісаріат 

«Україна», адміністративний центр – Рівне, керівник – райхскомісар, гауляйтер 

Східної Пруссії Еріх Кох. Генеральний округ «Житомир», керівник – 

генеральний комісар Курт Клем, згодом Ернст Лейзер. Гебітскомісаріат 

«Вінниця» – керівник Ф.Халле, згодом штадткомісаріат міста Вінниці, керівник 

– штадткомісар Фріц Маргенфельд65, (оберштадтінспектор) Нольтинг. 

Німецький комендант міста – Вінтергерст. Міська управа – голова/староста 

Олександр Севастьянов, Г.С.Ган. Вінницька обласна управа – очільник Сидір 

Бернард. 

Апарат примусу складали: Фельдкомендатура, різноманітні підрозділи 

СД, гестапо, жандармерії, польової поліції. Місто розділено на дві поліцейські 

дільниці: 1-ша по вул. Дзержинського (під час нацистської окупації – Північна 

до 1943, Німецька у 1943–1944 р., сучасна Театральна) в будівлі комендатури 

НКВС, 2-га по вул. Коцюбинського в приміщенні 2-го відділення РСМ 

м. Вінниці66. Присутність української поліції, її керівник – колишній генерал-

хорунжий армії УНР І.Омелянович-Павленко. 

 
65Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі 
існування й боротьби (1941–1944 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. 
07.00.01 – історія України. Київ, 2016. С. 40. 
66 Детальніше див. «Будівля 2-го району міської міліції». 
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Масові страти:19 вересня 1941 р. і 16 квітня 1942 р. знищено біля 20 тис. 

єврейського населення67. 

Умови виживання: у 1942 р. населення Вінниці перереєстровано і видано 

нові паспорти, чоловіки отримали військові квитки. Пересування по місту з 6–8 

ранку до 18–20-ї год. вечора. За порушення – розстріл для чоловіків, арешт для 

жінок. Тривалість робочого дня 11–12 год.  

Говорячи безпосередньо про Замостя, то варто зазначити, що цю частину 

міста гітлерівські війська захопили останньою, а у 1944 р. покинули першою68. 

У 1943 р. Замостя частково описав у своїх спогадах перекладач комісії з 

дослідження злочинів НКВС М. Селешко: «В тій частині міста (Замостя – 

авт.) були ще гарні хатки, хоч і запущені…Колись хатки мали своїх власників. 

Тепер їхніми власниками була держава і за них не дбала… Тільки один дім, що 

його звали «Дім Червоної Армії» виглядав по-європейськи69. Вулиці мали повно 

вибоїв, хоч по них їздило багато авт. Вулиці щоденно підмітались і були чисті. 

Це нагадувало німецький порядок… Лише на Балканах і в Італії траплялося 

мені бачити брудніші міста, як Вінниця»70. 

Наявний німецький військовий гарнізон квартирувався на території 1-го 

військового містечка, інший – неподалік П’ятничанського лісу, підрозділи 

поліції та охорона дислокувалися у відповідних адміністративних будівлях 

свого відомства. Однак багато німецьких військових та поліцейських відчували 

загрозу з боку партизанських підрозділів, тому часто квартирувалися у 

пересічних жителів міста71. Неодноразово траплялися фальшиві тривоги за 

підозрою наявності повстанських груп поблизу відділів поліції чи вінницької 

в’язниці72. 

 
67Васильев В. Оккупационный режим и население //Жизнь в оккупации. Винницкая область. 1941 – 1944 гг. / 
сост. В.Ю. Васильев, Р.Ю. Подкур, С.Д. Гальчак, Д.Байрау, А.Вайнер., Москва: РОССПЭН, 2010. С. 35-36,37. 
68 Куликов В.Я. Оккупация Винницы. Свидетельство очевидца. Киев: ПАРАПАН, 2012. С. 152. 
69 Див. світлини в додатках «Будинок офіцерів і площа Перемоги». 
70Селешко М. Вінниця: спомини перекладача комісії дослідів злочинів НКВД в 1937-1938 // Вінниця у спогадах: у 
3 т., Т.ІІІ: 1920-1950-ті рр., Вінниця: Віноблдрукарня, 2019. С. 685. 
71Шева Портная. На оккупированной территории // Вінниця у спогадах. Т.ІІІ. С. 552. 
72Селешко М. Вінниця: спомини перекладача комісії дослідів злочинів НКВД в 1937-1938 // Вінниця у спогадах. 
Т.ІІІ. С. 715-716. 



29 

 

У казармах розташовувався табір для радянських військовополонених 

офіцерів – офлаг № 8973. Водночас неподалік діяв табір для військовополонених 

рядового складу – шталаг № 329. Наразі більша його частина знаходиться в 

межах військової частини А2287 (вул. Чехова, 7)74. Також існують відомості 

про наявність на території 1-го військового містечка табору (Тодт) примусової 

праці для єврейського населення75. Довкола локалізації, призначення та назв 

об’єктів такого типу досі точаться палкі дискусії, а наявність на території міста 

декількох таборів різного призначення (табір військовополонених, табір 

примусової праці, гетто тощо) створює плутанину навіть для дослідників76. 

В умовах нацистської окупації більшість будівель міста виконувала свою 

безпосередню функцію, частина була перевлаштована під потреби окупаційної 

адміністрації. Окремі заклади та підприємства відновлювали свою роботу після 

радянських диверсійних акцій.  

Закономірно, що стратегічним об’єктом на Замості став залізничний 

вокзал77. Під час перебування Гітлера на ставці «Вервольф» щодня з 

берлінського вокзалу «Берлін-Шарлоттенбург» о 19.15 відправлявся потяг. 

Через добу (у дорозі 34 год.) о 6.45 прибував до Вінниці. О 22.45 потяг 

відправлявся звідси ж і прибував на Сілезький вокзал німецької столиці о 

14.0078. Окремо на цей період існувало повітряне з’єднання з Німеччиною. Вже 

згадуваний М. Селешко занотував: «Заходив я і на двірець. На ньому людей 

мало. Це й не дивно, бо нікуди було їхати без дозволу німців. Часами на двірці 

бувало багато військових. Сам двірець великий і не знищений… недалеко від 

двірця було кілька заводів. Деякі були знищені, інші працювали і за німців. За 

 
73Hickman M. The Pegasus Archive. Режим доступу: http://www.pegasusarchive.org/pow/Oflag.htm (дата 
звернення 15.07.2020). 
74Батирєва І. Друге військове містечко. Табори військовополонених // Культурний ландшафт Вінниці: від 
минулого до майбутнього: зб. ст./ упоряд.: О.Коляструк, Т.Кароєва; Вінницьке історичне товариство, Вінниця: 
ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 155-156. 
75Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941-1944) / упоряд. М.Г.Дубик. Київ, 
2000. С. 26. 
76Там само. С. 8. 
77Детальніше див.: «Залізничний вокзал». 
78Васильев В. Оккупационный режим и население // Жизнь в оккупации. Винницкая область. 1941 – 1944 гг. / 
сост. В.Ю. Васильев, Р.Ю. Подкур, С.Д. Гальчак, Д.Байрау, А.Вайнер., Москва: РОССПЭН, 2010. С.37. 

http://www.pegasusarchive.org/pow/Oflag.htm
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двірцем була частина міста, що її звали «Воєнний городок»79. За большевиків 

жили там військові»80. 

В умовах окупації у місті й на Замості зокрема діяло радянське та 

націоналістичне підпілля. Перше напередодні німецького наступу 

організовували обласні та міські комітети КП(б)У під безпосереднім 

керівництвом органів НКВС. Підбирали підходящі кандидатури, визначали 

головні завдання, готували конспіративні квартири і явки, легенди для 

підпільників. Найактивніше діяли підпільники, очолювані І. Бевзом, штаб-

квартира якого перебувала на Замості81. У 1942 р. до групи пристала інша 

підпільниця – Л. Ратушна, яка загинула напередодні вигнання нацистів із міста. 

Її смерть досі оповита різноманітними легендами щодо причин та умов 

загибелі. Також на Замості діяла підпільна друкарня «Україна»82, 

пропагандистські матеріали з якої розповсюджували по місту та області. Ще 

одна підпільна група під керівництвом Гречка Л.І. та Кокорєва О.В. діяла на 

залізничній станції83.  

В умовах окупації значну підпільну роботу проводили члени ОУН, які на 

початковому етапі війни толерувалися окупаційною владою та брали участь в 

організації органів місцевого самоврядування, налагодженні освітнього та 

культурного життя. Діяли українське молодіжне товариство «Союз 

українського націоналістичного студентства», організація педагогів «Союз 

українських вчителів», патріотичне товариство «Жіноча служба України»84. 

Однак, дуже швидко нацистська влада виявила самостійницькі настрої серед 

ОУН і вже восени 1941 р. провели масові арешти активних його діячів. З того 

часу більшість пішла у підпілля, та перебувала під репресивним тиском 

 
79Йдеться про 2-ге військове містечко у районі сучасної вул. Чехова. 
80 Селешко М. Вінниця: спомини перекладача комісії дослідів злочинів НКВД в 1937-1938 // Вінниця у спогадах. 
Т.ІІІ. С. 686-687. 
81Детальніше див.: «Будинок штаб-квартири міської підпільної організації». 
82Детальніше див.: «Будинок підпільної друкарні «Україна». 
83Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця / ред. кол. тому Зводу пам’яток іст. та культ. України у 
Вінницькій обл.: Ю.А. Зінько (гол. ред.), С.М. Василюк (заст. гол. ред.), К.І. Висоцька [та ін.]; авт. колектив: 
А.В. Войнаровський [та ін.]; упоряд.: Ю.А. Зінько, А.М. Подолинний. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 119. 
84Вінниця. Історичний нарис. С. 213-215. 
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німецької поліції та спецслужб. У Вінниці ОУН також облаштувала підпільну 

друкарню85. 

У ході відступу гітлерівські війська не шкодували нічого та навмисно 

руйнували важливі об’єкти інфраструктури. На Замості це заводи та 

підприємства, особливо – залізничний вокзал, який перед наступом Червоної 

Армії був перетворений на серйозну вогневу позицію і у ході відступу 

гітлерівці його підпалили. 

 
85Михайло Климчук. Як ми боролися з окупантами // Вінниця у спогадах. Т. ІІІ. С. 806. 
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2.5. Розвиток мілітарної сфери Замостя в умовах радянської військової 

стратегії доби «холодної війни» 1944–1991 рр. 

 

20 березня 1944 р. Вінниця була зайнята радянськими військами. 

Враховуючи близькість фронту, у місті було створено загони самозахисту: два 

винищувальні батальйони чисельністю 196 осіб. Бійці здійснювали 

патрулювання міських вулиць в нічний час, збирали трофейну зброю, 

розшукували снаряди та авіабомби, які не вибухнули. Винищувальні 

батальйони діяли до завершення німецько-радянської війни. 

З перших днів радянської влади Замостя відразу перетворилося на 

«режимну» локацію. Одна із причин – залізниця, стратегічне значення якої у 

воєнний час зростало в рази. «Сразу же прибыли железнодорожники. Бригада 

железнодорожников ходила по еврейским квартирам, требовала освободить у 

тех, кто бесправно занял их… железнодорожники готовили жилье для своих 

работников и их семей. Управление Юго-Западной железной дороги было в 

Виннице. Самое главное была железная дорога. Эшелоны за эшелонами шли на 

запад»86 – згадувала вінничанка Шева Портна. 

Розпочалася відбудова міста, насамперед об’єктів життєзабезпечення, 

критичної інфраструктури та військово-стратегічного призначення. Все це 

вимагало неабияких ресурсів: фінансових, сировинних та людських. Не 

зважаючи на складне матеріальне становище після вигнання нацистів із міста 

вінничани підписалися (добровільно-примусово) на Третю воєнну позику87 у 

розмірі 2,5 млн. крб88. 

На Замості упродовж 1944–1952 рр. було відбудовано повністю знищений 

вокзал, паралельно збудовано житловий будинок для потреб працівників 

управління Південно-Західної залізниці (1956) 89. Упродовж 1947–1950 рр. 

зведено відомчу лікарню залізничників90, а за 1944–1947 рр. відбудовано 

будинок Червоної Армії. В результаті було відновлено та завершено 

 
86Шева Портная. На оккупированной территории // Вінниця у спогадах. Т.ІІІ. С. 555. 
87Передплата населенням облігації на суму, що переважно дорівнювала місячному заробітку. Доходи 
власникам облігацій виплачували у вигляді виграшів (виграшними були 1/3), або по відсотковій ставці (2-4%). 
88Вінниця. Історичний нарис. С. 221. 
89Детальніше див.: «Житловий будинок співробітників управління Південно-Західної залізниці». 
90Детальніше див.: «Вузлова клінічна лікарня станції Вінниця Південно-Західної залізниці». 
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формування архітектурного простору сучасної площі Перемоги – Будинок 

офіцерів, будинок учителів91 та будинок залізничників. 

Безпосередньо військово-стратегічний потенціал Замостя посилився із 

заснуванням та розвитком підприємств військово-промислового комплексу. Ще 

у 1943 р. було засновано 45-й завод92, який після війни перевели до Вінниці, де 

він поступово збільшував свої виробничо-технічні потужності. У 1950-х рр. 

його перепрофільовано на машинобудівний. У 1970-х рр. було розбудовано ряд 

виробничих цехів та збільшено земельну ділянку, що перебувала у відомчому 

керівництві. Поряд із 45-им розмістилися виробничі цехи 732-го заводу93, який 

також призначався виконувати замовлення оборонного відомства. 

У серпні 1945 р. Вінниця стала місцем осідку штабу Управління 8-ї 

повітряної армії у складі Прикарпатського військового округу. Згодом 9 квітня 

1946 р. на базі з’єднань 8-ї армії та частин ВПС Київського військового округу 

була сформована 2-а повітряна армія Дальньої авіації. Штаб залишився у 

Вінниці. 20 лютого 1949 р. на підставі директиви Генерального штабу ЗС СРСР 

вона перейменована в 43-у повітряну армію Дальньої авіації.  

Після закінчення Другої світової війни на міжнародній арені майже 

відразу розпочалося чергове масштабне протистояння – «холодна війна». В її 

основу лягло нарощування нової на той час зброї – ядерної. Не меншим було 

суперництво щодо способів її «доставки» до цілі та стримування таких же 

носіїв противника. Попри незмінну актуальність авіації та потенціалу її 

інтеграції з досягненнями радянського ядерного комплексу, усе ж першість 

посіла нова стратегія – доставка зброї масового знищення ракетою. Радянським 

керівництвом ухвалено рішення про створення нового роду військ – ракетних 

військ стратегічного призначення. 

Ракетні війська постійно вдосконалювали свої тактико-стратегічні 

характеристики та були символом гонки озброєнь. Вінниця стала місцем осідку 

 
91Будівля по просп. Коцюбинського, 37. 
92Повна назва – 45-й експериментальний механічний завод. Див.: «ДП «45-й експериментальний механічний 
завод». 
93Детальніше див.: «ДП «732-й Вінницький ремонтний завод». 



34 

 

командування насправді могутньої системи – 43-ї ракетної армії94 (далі по 

тексту РА) – ракетного «ядерного щита» Радянського Союзу. 

1 липня 1960 р. (20 серпня, залежно від нормативної бази утворення) 2-га 

повітряна армія переформована в 43-ю РА. Спочатку вона складалася із семи 

дивізій, шість з якої базувалися на території України, одна – на території 

Північної Осетії. Згодом кількість дивізій збільшено до 10. З вінницького 

штабу95 здійснювалося управління ядерними ракетними підрозділами, що 

знаходилися на території України, Білорусі та Росії. Командний пункт 43-ї РА 

розмістили на той час поза межею міста, нині це лісосмуга неподалік 

вул. С. Зулінського в районі колишнього ВПЗ. 

Штаб 43-ї РА розмістився у приміщенні Військово-технічного училища 

імені Богдана Хмельницького на території казарм по сучасній вул. Стрілецькій. 

Навчальний заклад було створено ще 24 жовтня 1947 р. наказом міністра 

Збройних сил СРСР «Про формування військово-технічного училища служби 

забезпечення паливом». Спочатку училище дислокувалося у м. Чернівцях, а в 

грудні 1948 р. було перебазовано до Вінниці і функціонувало тут до серпня 

1960 р.96. 

В умовах «холодної війни» держави двох військово-політичних блоків – 

НАТО та ОВД – постійно прагнули будь-що дізнатися про стан, оснащення та 

дислокації військових гарнізонів і ядерної зброї суперників. Спецслужби країн, 

використовуючи різноманітні технічні засоби та форми роботи, працювали над 

цим завданням. В результаті Вінниця як місце дислокації стратегічних 

військових об’єктів неодноразово потрапляла у звіти розвідок. Так, у 1962 р. 

Центральне розвідувальне управління США проаналізувало супутникові знімки 

та спробувало визначити місце розташування командних пунктів та ракетних 

полків. В іншому звіті за 1964 р. проаналізовано військове містечко м. Вінниці 

 
94Повна назва –  43-тя Вінницька Червонопрапорна ракетна армія. 
95Детальніше див.: «Штаб командування 43-ї ракетної армії». 
96Каук В.В. Воинское обучение и воспитание // Военно-исторический журнал. № 3. 2008. Режим доступу: 
http://history.milportal.ru/arxiv/voenno-istoricheskij-zhurnal-2008-g/voenno-istoricheskij-zhurnal-3-2008-g/ (дата 
звернення 05.10.2020) 

http://history.milportal.ru/arxiv/voenno-istoricheskij-zhurnal-2008-g/voenno-istoricheskij-zhurnal-3-2008-g/
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– поділено на зони з визначенням пристосування приміщень, визначено під’їзні 

шляхи до залізничних та шосейних доріг, аеропорту97. 

Поряд із наявністю штабу 43-ї ракетної армії у 1980 р. Вінницю вкотре 

посилили у стратегічному плані – на базі 2-го важкого «вінницького» 

авіаційного корпусу було сформовано одну із трьох повітряних армій 

Верховного Головнокомандування – 24-ту. 

Поряд зі наявними на той час об’єктами військово-стратегічного 

значення, у Вінниці потенційно міг з’явитися ще один. Свого часу в середовищі 

старожилів міської інтелігенції поширилася історія про те, що нинішня 

адмінбудівля по вул. Хмельницьке шосе, 7 («Книжка») будувалася із 

розрахунку потенційного розташування там штабу Прикарпатського 

військового округу. Його планували передислокувати зі Львова до Вінниці на 

випадок послаблення/повалення комуністичного режиму в сусідній Польщі та її 

виходу із блоку ОВД. Такі очікування мали серйозну підставу, адже завдяки 

діяльності демократичної «Солідарності» та продовольчій кризі у польському 

суспільстві назрівало серйозне невдоволення червоним режимом. 

Антикомуністичні настрої вдалося придушити шляхом введення військового 

стану впродовж 1981–1983 рр. Однак документальних підтверджень цієї версії 

поки що не віднайдено. 

Можна стверджувати, що у мілітарно-стратегічному значенні Вінниця 

наприкінці 1970-х – у першій половині 1980-х р. перебувала на максимальних 

позиціях.  

8 грудня 1987 р. між США та СРСР підписано договір про ліквідацію 

ракет малої та середньої дальності. З того часу почався повільний процес 

скорочення ядерного озброєння з подальшою повною відмовою від нього із 

відновленням Україною незалежності. 

 
97Vinnitsa military barracks North Vinnitsa, USSR Carpathian MD. // The Central Intelligence Agency [офіційна 
сторінка Центрального Розвідувального Управління (США)]. Режим доступу: 
https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78T05439A000400020004-5.pdf (дата звернення 
18.07.2020). Див. також: «План Вінниці та району, 1964 р. З матеріалів звіту розвідки Центрального 
розвідувального бюро (США). Фрагмент». 

https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP78T05439A000400020004-5.pdf
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2.6. Замостя в умовах відновлення української державності 

 

З розпадом Радянського Союзу та відновленням незалежності України 

ситуація у суспільстві залишалася складною. На перший план постали 

економічні проблеми – радянська економіка була планова і розосереджена по 

союзних республіках, через що розірвалися економічні зв’язки, ринки 

постачання сировини чи збуту товарів. Оборонний комплекс СРСР, який 

пожирав левову частину виробничих потужностей та забезпечував роботою 

мільйони робочих рук, в реаліях суверенних країн почав значно скорочуватися. 

Попри економічні негаразди давалася в знаки ідеологічна криза. Колишнім 

комуністам так чи інакше довелося працювати над зміцненням суверенітету та 

обороноздатності України. Рішення прийняті на початку 1990-х рр. й до 

сьогодні мають неоднозначну оцінку в суспільстві. 

В мілітарному контексті мова безумовно йде про розбудову країною 

власних збройних сил. Ще у прийнятій Верховною Радою УРСР від 16 липня 

1990 р. «Декларації про державний суверенітет»98 зазначалася пріоритетність 

проходження військової служби українцями в межах республіки та визначався 

її курс на нейтральний та без’ядерний статус. У подальшому це було 

підтверджено конкретними кроками – заявою Верховної Ради України від 24 

жовтня 1991 р. «Про без’ядерний статус України»99, в якій наголошувалося на 

додержанні положень договорів між США та СРСР про скорочення ядерних 

озброєнь та в подальшому бажанні відмовитися від таких повністю; підписаним 

Міністром закордонних справ України 23 травня 1992 р. Лісабонським 

протоколом до Договору між СРСР і США. З 1994 р. розпочався процес 

ліквідації ракетно-ядерної зброї в Україні. Менше ніж за 9 років усі передбачені 

заходи щодо ракетно-ядерного роззброєння в Україні були виконані.  

Вінницьке Замостя в мілітарному плані змінилося доволі серйозно. 20 

серпня 2002 р. внаслідок роззброєння Вінницька 43-тя Червонопрапорна 

 
98Декларація про державний суверенітет України // Верховна Ради України [офіційна сторінка]. Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text (дата звернення 05.10.2020). 
99Заява Верховної Ради України «Про без'ядерний статус України» // Верховна Ради України [офіційна сторінка]. 
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-12#Text (дата звернення 05.10.2020). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-12#Text
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ракетна армія припинила своє існування. Приміщення штабу передали в 

управління Командування ПСУ ЗСУ, яке згодом передислокувалося сюди 

повністю. У силу можливостей тогочасне керівництво Командування 

працювало над іміджем авіаторів – було розроблено нову українську 

символіку100, єдину на той час у ЗСУ, оновлено Будинок офіцерів, встановлено 

знак Повітряним Силам ЗСУ101. 

Збройним силам України не надавали пріоритетного значення. Слабка 

економічна база для модернізації армії доповнювалася здійсненням політики, 

спрямованої на підрив обороноздатності країни. Служба у війську перестала 

бути престижною, що безумовно деморалізувало особовий склад професійних 

службовців та строковиків. У середині дев’яностих офіцер отримував 

зарплатню еквівалентну 15 доларам США, у той час як підприємливі цивільні 

успішно опановували можливості ринкової економіки на сотні доларів у місяць. 

Усе це відбувалося на фоні резонансних справ зі зловживання 

високопосадовців, котрі за безцінь продавали військове майно, проводячи 

операції із його «списання». 

Підприємства оборонного напрямку припинили отримувати 

держзамовлення та втратили можливість утримувати й обслуговувати величезні 

майнові комплекси. Чимало з них швидко нарощували боргові зобов’язання. 

Скорочувалися робочі місця, довелося позбуватися додаткових відомчих 

об’єктів – садочків, їдалень, санаторіїв тощо. 

Лише з вторгненням у 2014 р. Російської Федерації на територію України 

й початком активної фази російсько-української війни розпочалися важливі 

кроки для відбудови Збройних Сил України та підвищення їхніх стандартів. 

Започатковано масштабну модернізацію наявного та законсервованого 

озброєння і військової техніки. Показовою в цьому плані була ситуація із 45-им 

заводом102, який з 2014 р. отримав замовлення на ремонт та модернізацію 

 
100 Розробник символіки та всієї системи розпізнавальних знаків Повітряних Сил ЗС України – вінничанин 
Валерій Ляхов. 
101 Детальніше див.: «Пам’ятний знак Військово-Повітряним Силам України». 
102 Детальніше див.: «ДП «45-й експериментальний механічний завод»». 
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військової техніки. Поряд із цим взято курс на розробку та виробництво нових 

зразків озброєння. 

Наразі в районі Замостя розташовані ряд військових частин та об’єктів 

мілітарної сфери103. Чимало з них знаходяться на тих же місцях або виконують 

аналогічну функцію, що й їхні прототипи 100 і більше років тому. 

 

 
103 Детальніше див.: «Інші військові об’єкти». 
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РОЗДІЛ ІІІ. «МІЛІТАРНЕ» І «ЦИВІЛЬНЕ» У МІСЬКОМУ 

ПРОСТОРІ: ПОВСЯКДЕННЯ ТА УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 

 

У попередніх розділах ми частково висвітлили окремі аспекти впливу 

військових на різноманітні соціально-політичні процеси. Певний акцент було 

зроблено на подіях Української революції 1917–1921 рр. та російсько-

українських воєн того періоду. Однак описаний епізод – це приклад впливу в 

екстремальній ситуації, тому не може презентувати усталену практику 

взаємовідносин військових із цивільним середовищем. Тож питання впливу 

військового прошарку на урбанізаційні, економічні та соціально-політичні 

процеси у місті вимагає окремого розгляду. 

Насамперед звернемо увагу на чисельність військових серед загальної 

кількості вінничан. Станом на 1878 р. із 23591 жителів міста частка військового 

населення складала 12,3 %, тобто 2902 особи104. У 1897 р. за результатами 

першого Всеросійського перепису всього у Вінниці проживало 30 563 особи. 

Відсоток військових, порівняно з попереднім періодом, зріс до 14,5%, що 

складало 4 415 осіб. Це чи не єдиний перепис, де відображено чисельність 

мешканців Замостя – тоді тут мешкало 2 610 осіб105. Це засвідчує, що на той час 

військові були розселенні по всьому місту, хоча Замостя й було місцем 

дислокації гарнізону. У подальших переписах категорію військових уже не 

виокремлювали так детально. 

Позитивна динаміка приросту населення зберігалася й надалі: у 1909 р. 

приблизна кількість городян складала 46 705 осіб, а вже у 1910 р. сягнула 

50 000 осіб. Різке збільшення було зумовлене насамперед черговою 

передислокацією військових106. У період Першої світової війни та Української 

революції про якісь точні відомості годі й говорити. Військові щоразу 

змінювали свою дислокацію, воєнні дії забирали життя солдат та цивільних. 

 
104 Энциклопедический словарь / под ред. проф. И.Е. Андреевского. Санкт-Петербург: Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон, 
1890-1907; Т. 6: Венцана – Винона, 1892. С. 425.  
105Кароєва Т. Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття…: монографія. Вінниця: ТОВ 
«Нілан-ЛТД», 2018. С. 16, 19. 
106Вся Винница: Лит.-худож. календарь справ. и адрес. кн. на 1911 г.: Год изд. 1-й. Киев: Рехлис и Павлушков, 
1910. С. 44. 
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Лише у 1915–1916 р. 15-й запасний піхотний полк та ЕПК разом нараховували 

11 тис. особового складу. Вважається, що в 1917 р. у Вінниці проживало 

близько 60 тис. осіб, а з періодичним змінами тут дислокувалося ще майже 

15 тис. військових107. У радянській енциклопедії кількість військових взагалі 

подано у розмірі 20 тис.108. 

Воєнні дії та революція призвели до зменшення населення – станом на 

1921 р. у місті проживало близько 38 тис. осіб. Згодом ситуація покращилася і у 

1925 р. кількість мешканців становила орієнтовно 52 693 особи109, а за доволі 

точним Всесоюзним переписом 1926 р. – 57990110. Однак, з’ясувати кількість 

військових у цей час у Вінниці і в другій половині ХХ ст. не вдалося. 

Військові, які за обов’язком служби знаходились в місті, мали вагомий 

вплив на урбанізаційні, етнічні та соціально-економічні складові міського 

життя, особливо на рубежі ХІХ–ХХ ст. Однак цю групу населення варто 

розглядати як певною мірою відособлену від інших груп містян. Її органічний 

зв’язок носив тимчасовий характер і в разі передислокації військових частин 

порушувався. 

Розглянемо детальніше окремі аспекти та способи впливу військових на 

міське життя упродовж всього періоду існування військового гарнізону. 

Загалом на зламі ХІХ–ХХ ст. військові були освіченішими за пересічних 

городян і ставали певним орієнтиром для тих містян, які нікуди не виїжджали у 

своєму житті. Поряд із цим, за військовою реформою РІА всі солдати мали 

опанувати грамоту111. У радянський час такої різниці не спостерігалося. 

На початку ХХ ст. у місті святкували різноманітні державні свята та 

особливі ювілеї, частина з яких пов’язана з мілітарикою. Непересічними 

подіями були: 200-річчя Полтавської битви у червні 1909 р., 50-річчя Великої 

реформи у 1911 р.112, 100-річчя Бородінської битви у серпні 1912 р., 300-річчя 

 
107 Логінов О.В., Семенко Л.І. Вінниця у 1917 році. С. 28. 
108 Історія міст і сіл Української РСР: в 26 т. Вінницька область. С. 88. 
109Населені місця Поділля. Вінниця: Держдрукарня ім. т. Леніна. С. 25. 
110 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Т. ХІІ: Украинская Социалистическая  Советская  Республика.  
Правобережный подрайон. Левобережный подрайон: народность, родной язык, возраст, грамотность / 
Центральное статистическое управление СССР, Отдел переписи. Москва: Издание ЦСУ Союза ССР, 1928. С. 7. 
111 Кароєва Т. Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття…: С. 14. 
112 Йдеться про скасування кріпосного права в Російській імперії у 1861 р. 
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дому Романових у лютому 1913 р.113 Відзначення цих події мали зміцнювати 

віру провінційних жителів в «царя та отєчєство» й допомагали утримувати 

зв'язок населення з монархом. Традиційно роль військових передбачала участь 

в урочистому молебні за самодержця, парадній ході міським центром, і як 

додаткова опція – гра військового оркестру для городян. Оркестр 47-го 

Українського полку регулярно запрошували для розваги «цивільних». Він грав 

у вихідні дні на бульварах, балах, які організовували ініціативні групи 

вінничан. Цікаво, що в умовах систематичної ротації військових для 

повноцінного функціонування оркестру у його склад приймали цивільних.  

Військові паради завжди були родзинкою публічного заходу. Вони 

позиціонували армію як надійну опору влади та захисницю народу. Кожне 

військове свято ставало важливою подією для всієї міської спільноти114. 

Неодноразово урочиста хода військових була окрасою святкування важливих 

дат, офіційних подій і прийомів делегацій в добу Української революції 

1917-1921 рр. В радянський час середмістям Вінниці також часто проходили 

колони військових і техніки – так відзначали річниці більшовицького 

перевороту, створення радянських збройних сил, ювілеї вождів тощо, згодом – 

Перемогу над Німеччиною в Другій світовій війні. 

Слід звернути увагу на зайнятість військових поза службою. На початку 

ХХ ст. у місті існував офіцерський спортивний клуб та Вінницьке військове 

товариство мисливства, що об’єднувало місцевих військових та відставних 

офіцерів. Окремо діяв офіцерський клуб для культурного дозвілля. Станом на 

1910 р. вінницький відділ Російського імператорського військово-історичного 

товариства об’єднував 11 офіцерів і городян115.  

Командний склад гарнізону жив певним чином ізольовано, їхнє 

спілкування відбувалося у вузькому колі. Вінницький період служби записаний 

у біографіях багатьох відомих військових, серед них – генерали 

М.Д. Новицький, М.І. Батьянов, Л.А. Юнаков, О.О. Брусилов116, полковники 

 
113 Детальніше див. світлину «Парад Вінницького гарнізону на Миколаївському проспекті на честь 300-річчя 
дому Романових» з додатку «Військові у цивільному просторі». 
114 Кароєва Т. Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття. С. 96-97. 
115 Там само. С. 98, 99, 106, 110. 
116 Детальніше див.: «Олексій Брусилов». 
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А.Ф. Турчанович117, К.М. Оберучев та інші. Багато з них писали професійні 

військові статті у профільні видання, брали участь у військово-історичних 

дослідженнях, описували історію різних воєн. Дехто з відставних офіцерів були 

обрані міськими гласними.  

Відставні офіцери з родинами часто оселялись у місті, де раніше 

проходили службу. Попри зростання статусності та чисельності містечка це 

мало і вагомий вплив імперської русифікаторської політики. Офіцери 

переважно були носіями великодержавної ідеології. Але, як завжди, траплялися 

й винятки. Прикладом своєрідного панування українофільських настроїв серед 

офіцерів стало те, що у 1899–1900 рр. командиром 12-го корпусу був Леонтій 

Юнаков, син якого – Микола Юнаків118, служив у Армії УНР, та очолював штаб 

об’єднаних українських армій УНР та ЗУНР у 1919 р. 

На відміну від вищого офіцерського складу молодші офіцери та рядові 

вояки занурювалися у міське життя глибше. Капітан М.Ф. Ахматов та його 

дружина організували публічні читання у Народному домі. Він також був 

автором історії свого 47-го полку. Аналогічну справу для 73-го Кримського 

піхотного полку здійснив М.Д. Протасов під час його служби у Вінниці. 

Офіцери польського походження та їхні дружини брали активну участь у 

польському культурно-освітньому житті. Полкові лікарі за необхідності 

здійснювали прийом цивільних пацієнтів119. Військові були учасниками 

політичного життя – на базі військових частин 12-го армійського корпусу було 

створено Корпусну військову організацію есерів120. 

Для забезпечення дозвілля військових, їхніх духовних потреб, врешті 

підтримання православної великодержавної ідеології121 в середовищі РІА 

поширеною практикою було будівництво полкових храмів. Поява полкових 

церков також була обумовлена еволюцією так званих військових «похідних 

церков»: від звичайних військових наметів – до стаціонарних величних храмів 

 
117 Детальніше див.: «Антон Турчанович». 
118 Детальніше див.: «Микола Юнаків». 
119 Кароєва Т. Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття. С. 146-148. 
120 Там само. С. 120. 
121 Доктрина «православие, самодержавие, народность» взята на озброєння російської імператорської ідеології 
у першій половині XІХ ст., ефективно діяла і наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. 
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збудованих поблизу військових містечок. За статутом царської армії 1716 р. 

штат кожного полку передбачав наявність священника, на якого й покладалося 

завдання організації «похідної церкви»122. Досить часто така церква 

облаштовувалася у приміщеннях військових казарм. Закономірно, що 

вміщували такі церкви досить мало бажаючих. Активна розбудова військових 

містечок у кінці ХІХ ст., зокрема на Поділлі, призвела до необхідності зведення 

окремих споруд – полкових храмів. 

На Поділлі перші церкви військового відомства з’явилися у двох 

найбільших гарнізонних містах – Вінниці та Проскурові у 1897 р. Окрім майже 

одночасного зведення (храм у Проскурові завершено в 1898 р.) їх об’єднує 

спільний проект, за яким вони постали. На відміну від Проскурова, церква у 

Вінниці, освячена в честь святих Петра і Павла123, на жаль, була зруйнована у 

міжвоєнний час. 

Військові користувалися не винятково «відомчими» церквами. Вони 

безперешкодно відвідували інші храми міста, серед яких ще дві культові 

споруди були на Замості – Вознесенська церква124 та каплиця на 

Вознесенському православному кладовищі125. Військові також долучалися до 

організації їхньої побудови – здійснювали чи допомагали збирати пожертви. 

Зокрема, генерал-майор Некрасов був одним із уповноважених по збору коштів 

на побудову церкви Вознесіння. А після його смерті дружина Анна 

пожертвувала 1000 руб. на придбання дзвону для цього ж храму126. 

Не можна залишити поза увагою інший, не менш важливий аспект – місця 

поховання військових, які теж ми відносимо до категорії «мілітарного». Історія 

появи кладовища на Замості почалася восени 1885 р. Тоді майже одночасно до 

Міської думи звернулися мешканці Замостя, Старого Міста, Малих і Великих 

Хуторів про виділення земельних ділянок під потреби кладовищ. Серед 

ініціаторів також були військові та старообрядці. Звернення останніх, на 

 
122 Єсюнін С. 100-річчя Свято-Георгіївського храму // Є. 2008. 25 груд. Електронне видання. Режим доступу: 
https://ye.ua/sport/2265_100_richchya_svyato_georgiyevskogo_hramu.html (дата звернення 04.09.2020). 
123 Детальніше див.: «Полкова церква святих Апостолів Петра і Павла». 
124 Детальніше див.: «Церква святого Вознесіння Господнього». 
125 Детальніше див.: «Церква (каплиця) на православному кладовищі Вознесіння Господнього». 
126 Держархів Вінницької обл., ф. Р-230, оп. 1, спр. 1279, арк. 212. 

https://ye.ua/sport/2265_100_richchya_svyato_georgiyevskogo_hramu.html
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відміну від інших прохачів, було вирішено позитивно. Військових і решту 

мешканців Замостя попросили зачекати, допоки не завершиться зведення 

військового містечка127. Допоки вирішувалося питання відведення окремого 

місця для військового цвинтаря128, поховання військових здійснювали на 

Замостянському кладовищі129, а згодом на Старому місті. 

Повсякденність та дозвілля радянських військових були іншими. 

Політвідділи та комуністичні осередки у війську слідкували за чистотою 

комуністичної ідеології в їхніх головах. Тому жодних товариств чи організацій 

поза офіційними, на відміну від царського періоду, військові не мали. Клуби за 

інтересами – взагалі «буржуазні» витребеньки. За радянською логікою, лише 

комуністична партія могла правильно спрямовувати та розвивати солдата. 

Попри певну ізоляцію радянських військових від цивільного середовища 

їхня присутність у місті відчувалася. Традиційно їх запрошували на велелюдні 

заходи, офіційні політкампанії та певні святкові/державні чи траурні 

урочистості130. Регулярно відбувалися згадані військові паради. У 1930-х рр. в 

місті активно проводилася оборонно-масова робота, до якої 

заохочували/примушували співробітників державних, партійних та освітніх 

закладів. Про необхідність збільшення видатків на оборону та постійну загрозу 

з боку капіталістичних недругів постійно писали у пресі. На цьому фоні у липні 

1937 р. у Вінниці було реалізовано позику в сумі 3 млн 20 тис. крб. для потреб 

оборони СРСР131. 

У другій половині ХХ ст. дозвілля радянського солдата в місті було 

обмеженим та зосередженим у середовищі товаришів по службі. Між 

житловими будинками відбувалися самоорганізовані святкування, у 

пізньорадянський час навіть із народними традиціями. Однак за весь період так 

і не сформувалася належного рівня публічна культура співтовариства. 

 
127 Кароєва Т.Р. Про вінницькі кладовища: загальний нарис // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до 
майбутнього: зб. ст./ упоряд.: О.Коляструк, Т.Кароєва; Вінницьке історичне товариство, Вінниця: ТОВ «Нілан-
ЛТД», 2017. С. 171. 
128 Детальніше див.: «Гарнізонне кладовище». 
129 Детальніше див.: «Замостянське кладовище». 
130Див. світлину «Жалобна процесія частин Вінницького гарнізону…» у додатках «Військові у цивільному 
просторі». 
131 Вінниця. Історичний нарис. С. 181. 
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Наприклад, хоча б стосовно споживання алкогольних напоїв, адже поза межами 

«компанії», місця на кшталт закордонних аналогів «пабу» військові так і не 

мали. Для таких потреб використовували ресторани та їдальні, однак їхнє 

безпосереднє призначення мало все ж дещо іншу мету. Сьогодні ми отримали у 

спадок від радянської доби результати спроб зайняти цю нішу – кафе 

«Політ»132, «Офіцерське»133 та інші заклади у системі КЕВ134 та 

«Військторгсервісу».  

Окремий аспект радянського дозвілля – це поїздки за «путівкою» на 

відпочинок та санаторії, які теж були відомчими. Дослідження таких тем є 

доволі проблематичним, оскільки наразі не ведеться документування і 

архівування повсякденного життя певних спільнот, а особливо військових. 

Ще один важлива тема – місця проживання військовиків. На зламі ХІХ–

ХХ ст., як правило, існували такі моделі поселення військових: нижчі чини – 

казарми, середні – казарми чи орендовані в цивільних кімнати, вищий ранг і 

відставники – орендовані або власні будинки, садиби. 

Із закінченням Другої світової війни та розширенням військового штату 

на Замості активно почали зводити масове житло для військових. Земельні 

ділянки розподілялися між військовими частинами та родами військ. Фактор 

приналежності до роду військ був визначальним – перевагу, зі зрозумілих 

причин, отримували ракетні війська. Відбувалося певне суперництво між 

«авіаційниками» та «ракетниками». Будівлі та приміщення, у яких розміщували 

авіаційні сили зводили нижчими та менш чисельними. Повітряні частини часто 

передислоковувались, тому мати «серйозну» прив’язку до певної місцевості 

було «дорого». Натомість, іншою була ситуація з ракетними військами – вони 

тривалий час дислокувалися на одному місці. Вважалося, що навіть квартири 

для ракетників будувалися якісніше, порівняно із житлом для авіаторів. 

Традиційним місцем мілітарної забудови стала територія вздовж сучасної 

вул. Стрілецької. Поодинокі будівлі офіцерів та ветеранів зводили вздовж неї 

 
132 Детальніше див.: «Кафе «Політ». 
133 Детальніше див.: «Кафе «Офіцерське». 
134 Квартирно-експлуатаційний відділ (рос. скор. КЭЧ) – воєнне формування тилового забезпечення збройних 
сил СРСР. 
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відразу після Другої світової війни. У 60-х роках здійснена лінія забудови 

вздовж Стрілецької позаду теперішнього МПМ «Зоря». Це готелі та гуртожитки 

для тимчасового мешкання офіцерів, котрі приїздили до міста. Нині вони 

перетворені в приватні квартири або занедбані (вул. Стрілецька, 24, 26, 28, 30 

та пров. Литовський, 4). 

Згодом північна територія вздовж вул. Стрілецької була забудована для 

потреби «ракетних сил» та житлом для робітників 45-го заводу. У 1960–

1970-ті рр. тут додалося сусідство з цілими кварталами різноманітних структур 

Вінницького хімічного заводу, що мав економічне та стратегічне значення 

загальносоюзного рівня. Найбільш упізнаваними об’єктами і до сьогодні 

залишилися колишній будинок культури «Хімік» та парк відпочинку з 

однойменною назвою. Свого часу частину приміщень у БК «Хімік» періодично 

«орендував» Вінницький військовий комісаріат135 для проведення медоглядів 

майбутніх новобранців. 

Характерно, що у ході зведення військових кварталів, будувалися також 

школи та дитсадки. На Замості такими є дитсадки №34, № 23 та школа № 30.  

З 1990-х рр. військові отримали змогу продавати квартири та 

переїжджати в інші місцевості. Згодом будинки, що мали статус житла 

винятково для військових, його втратили. Проте пам’ять про «воєнні» 

помешкання досі живе. Яскравий цьому приклад – будинок за адресою 

вул. І.Бевза 16, який в міському середовищі ідентифікують як «генеральський 

дом». Окрім цього, про військовий характер певних районів свідчать елементи 

парканів, якими огороджені закинуті будівлі військових та звичайні житлові 

будинки та двори. Паркани побудовані зі смуг металу, що приєднані до 

стовпців-опор горизонтально, та мають отвори різної форми, які симетрично 

розташовані та повторюються. Такі смуги використовуються для екстреної 

побудови злітно-посадкових смуг військовими та, переважно, мають 

зеленкуватий захисний відтінок136. 

 
135 Детальніше див.: «Військовий комісаріат». 
136 За польовими дослідженнями авторів. 
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Характер взаємовпливів між військовими та цивільними потребують 

подальшого вивчення із залученням міждисциплінарного підходу, особливо що 

стосується періоду незалежності та умов теперішньої українсько-російської 

війни. 
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РОЗДІЛ IV. МІЛІТАРНА СПАДЩИНА ЗАМОСТЯ 
 

Цей розділ ми вирішили присвятити об’єктам, які становлять сутність 

мілітарного Замостя. Це будівлі, місця, події, люди, символи, що розкривають 

різні сторони зародження, розвитку та функціонування простору 

(архітектурного, політичного та соціального) мікрорайону. Для зручності 

інформація структурована тематично у блоки, в яких охарактеризовані об’єкти 

та інфраструктура командно-управлінського й оборонно-стратегічного 

значення, об’єкти культурного та повсякденного забезпечення, мілітарні 

елементи і маркери публічного простору, топоніміка, місця пам’яті та відомості 

про осіб, постаті яких значною мірою були пов’язані з історію мілітарного 

Замостя. 

 

4.1. Військові об'єкти командно-управлінського значення 

До першого блоку об’єктів мілітарного Замостя увійшли значні 

управлінські структури, що забезпечували діяльність військово-оборонної 

сфери або дотепер виконують такі функції. Тут представлені як узагальнені 

категорії, як наприклад «військове містечко», де сконцентровано значну 

кількість військових установ та об’єктів та закладів, так і перераховані наявні 

військові частини, що уміщено в категорію «інші військові об’єкти». 

1-ше військове містечко. Кримські казарми. 

Після чергової російсько-турецької війни 1877–1878 рр. виникла 

необхідність належної дислокації військових, які на той час прибули до Вінниці 

і квартирувалися в Мурах. У 1885 р. у північній частині Замостя розпочато 

будівництво міських казарм під керівництвом К.Прусака. Спочатку тут 

розташувався 47-й Український піхотний полк, а після перебазування у 1903 р. 

до Кам’янця-Подільського його місце зайняли вояки 73-го Кримського 

піхотного полку. Паралельно із цим тут квартирував особовий склад 12-го і 19-

го артилерійських парків, згодом військові 5-го саперного батальйону137.У 

1894 р. до військового містечка перевели 12-ту артилерійську бригаду. Для її 

підрозділів упродовж 1889–1891 рр. додатково було збудовано казарми за 

 
137 Пам’ятки культури Вінницької області. С. 149. 
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проектом М. Зайцева. У 1895 р. в містечко перебазувався штаб 12-го 

армійського корпусу. У 1897 р. в цьому районі збудовану полкову церкву 

св. апостолів Петра і Павла138.З 1915 р. тут дислокувалися військові 15 

запасного полку.  

В умовах Української революції 1917–1921 рр. казарми були місцем 

дислокації тієї військової сили, яка контролювала місто. Через що тоді 

внутрішні приміщення казарм зазнали значних руйнувань. «Якщо будь-яка 

армія відступала з міста, військові казарми, пакгаузи та склади залишалися 

пусті, з побитими вікнами, відчиненими поламаними дверима… Склади зі 

зброєю були відкриті, по підлозі розкидані гвинтівки різного зразка 

(російського, німецького, австрійського, навіть японського були), патрони, 

порох, снаряди, кирки, лопатки та інше військове майно. При вступі будь-якої 

армії нашвидку все ремонтувалось і приводилось в належний вигляд»139 - ось як 

це описав у своїх спогадах вінничанин Терентій Давидюк.  

В добу Української держави тут дислокувався 2-й Подільський корпус, 

після падіння Гетьманату – підрозділи Дієвої Армії УНР та Галицької Армії. За 

згадками багатьох військових ГА, що оселилися тут наприкінці 1919 р., будівлі 

казарм були дуже понищені. Віконні та дверні рами, двері, старі дерев’яні 

споруди розібрані і використовувалися як паливо в печах для обігріву. У 

1919 р. тут також було облаштовано військовий шпиталь майже на 1000 місць 

для поранених та хворих на тиф. Галичанин Юрій Шкрумеляк згадував: 

«Казарми перемінені на шпиталь. Ціле окреме місто, яким рядить хороба. 

Місто тіней, вмерлих. Не кілька соток, але кілька тисяч хорих, безнадійно 

хорих, криють у собі понурі мури»140. Померлих ховали поруч на спеціально 

відведеній поховальній ділянці141. Окрім шпиталю, у різних приміщеннях 

казарм також знаходилися: купіль та відвошивлення вояків (кін. 1919 р. – 

поч. 1920 р.), пральня Начальної Інтендатури УГА (кін. 1919 р. – поч. 1920 р.) – 

сюди направляли білизну на прання за спеціальним цінником, Дім виздоровців 

 
138Детальніше див.: «Полкова церква святих Апостолів Петра і Павла». 
139Давидюк Т. Мої літа, моє життя, мої переживання // Вінниця у спогадах. Т. ІІ. С. 79. 
140Шкрумеляк Ю. Поїзд мерців: Картини жертв і трудів // Вінниця у спогадах. Т. ІІ. С. 761. 
141Держархів Вінницької обл., Ф Д-230, Оп.1, Спр. 2226, арк. 5 зв. 
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Червоної Української Галицької Армії142 при Першому Подільському 

Радянському полку (військових, що одужували від тифу та інших хвороб 

направляли до цієї установи, де вони проходили лікарський огляд та розподіл 

до військових підрозділів чи закладів праці).  

В радянську добу в казармах дислокувалися різноманітні підрозділи 

військового гарнізону, переважно 24-ї Самаро-Ульянівської Залізної дивізії. 

Частина приміщень використовувалася для навчальних потреб військових – у 

грудні 1939 р. сформовано Вінницьке стрілецько-кулеметне училище143, яке в 

період німецько-радянської війни евакуювали до Краснодару. 

Під час Другої світової війни, в період нацистської окупації Вінниці 

1941–1944 рр., на території казарм організували табір для полонених 

радянських офіцерів «Oflag 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 Андрій Власов – радянський генерал-лейтенант, 

згодом керівник колабораціоністського мілітарного утворення «Російська 

визвольна армія» (РОА). Тут на переговорах із нацистами він дав згоду на 

співпрацю. 

Після війни в будівлях перебували різні військові частини Червоної армії. 

З грудня 1948 р. частина приміщень казарм передана під потреби Військово-

технічного училища забезпечення паливом, яке переїхало з Чернівців до 

Вінниці. У серпні 1950 р. тут відбувся перший випуск офіцерів служби палива. 

У 1954 р. закладу присвоєно ім’я Богдана Хмельницького144. Починаючи з 

1960 р. на території дислокувалися підрозділи 43-ї ракетної армії ракетних 

військ стратегічного призначення збройних сил СРСР145. 

 
142 ЧУГА створена 12 лютого 1920 р. у результаті домовленостей командування Української Галицької армії з 
більшовицьким командуванням про злиття УГА з Червоною армією. Союз тривав до 23 квітня 1920 р., коли 
галичани організували повстання у місті з метою послаблення більшовицьких сил перед наступом об’єднаного 
польсько-українського війська. 
143Краснознаменный Киевский... С. 128. 
144Каук В.В. Воинское обучение и воспитание // Военно-исторический журнал. № 3. 2008. Режим доступу: 
http://history.milportal.ru/arxiv/voenno-istoricheskij-zhurnal-2008-g/voenno-istoricheskij-zhurnal-3-2008-g/ (дата 
звернення: 05.10.2020). 
145Детальніше див.: «Штаб командування 43-ї ракетної армії». 

http://history.milportal.ru/arxiv/voenno-istoricheskij-zhurnal-2008-g/voenno-istoricheskij-zhurnal-3-2008-g/


51 

 

Наразі від першого військового містечка у Вінниці залишились лише 

окремі будинки по вулиці Стрілецькій, а саме № 19, 21, 23, 25, 27, 29. 

Переважно це житлові будинки, проте в частині колишніх казарм сьогодні 

дислокуються військові частини Збройних Сил України, продовжуючи понад 

сторічну військову історію цього місця. 

 

Штаб командування 24-ї Повітряної армії, вул. Замостянська, 23. 

Авіаційна традиція на Вінниччині започаткована у добу Російської 

імперії. Неподалік Вінниці у м. Вороновиці свої конструкторські досліди 

упродовж 1869–1876 рр. проводив піонер світової авіації Олександр 

Можайський. 23 грудня 1914 р. імператор Микола II затвердив рішення про 

створення ескадри повітряних кораблів, яка складалася і 4-моторних біпланів 

«Ілля Муромець». Восени 1916 р. Ескадра була перебазована до Вінниці і 

станом на квітень 1917 р. в ескадру входило чотири бойових загони, 

чисельністю близько 20 бомбардувальників. «Эскадра воздушных кораблей 

занимала всю территорию и здания Винницкого семенного завода, а также 

прилегающие частные дома. Все жители с указанной территории были 

выселены»146 - згадував російський та радянський льотчик Іван Силін. 

В добу Директорії УНР у Вінниці дислокувався один із двох авіазагонів, 

що був сформований на базі колишнього 2-го Подільського авіадивізіону 

збройних сил Української держави147. 

У той час авіація застосовувалась у бойових діях переважно з метою 

розвідки. При нагоді такі вильоти супроводжувалися бомбардуванням позицій 

ворога. Так, у зведеннях більшовиків зафіксовано бомбардування їхніх позицій 

українською авіацією влітку 1919 р.: «29 июля в 20 часов... появился 

петлюровский аэроплан, который сбросил в районе вокзала бомбу не 

причинившую никакого вреда». Проте через три дні черговий авіаналіт поранив 

 
146Силин И. Вспоминания о революционных событиях 1917 года // Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С. 479. 
147Харук А. Крила революції // Тиждень ua. [офіційна сторінка]. 2013. 16 вер. Режим доступу: 
https://m.tyzhden.ua/publication/87631 (дата звернення 21.10.2020). 

https://m.tyzhden.ua/publication/87631
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шістьох більшовиків148. Після звільнення Вінниці від більшовиків, у серпні 

1919 р. тут дислокувався літунський полк ГА, вояк-галичанин М. Шарик 

згадував: «У Вінниці наші літаки приземлились на стерні над самим Богом на 

південному заході за казармами гетьмана Мазепи. Полк перевантажив своє 

майно … та заїхав до «cєменного заводу» на південь від станції, щоб там 

відкрити варстати для ремонту літаків і моторів»149. 

Зазначимо, що з установленням радянської влади територія дислокації 

колишньої ЕПК використовувалася в якості летовища. Так, на архівному відео 

від 1929 р. «Трудящі Вінниці в гостях у червоних літунів»150 зафільмовано 

ескадрилью легких літаків та організований мітинг, який супроводжував 

військовий оркестр. Утім це питання потребує ще додаткового вивчення. 

У стратегічному плані авіація повернулася до Вінниці після Другої 

світової війни. Йдеться про 8-му повітряну армію, що з моменту створення у 

червні 1942 р. входила до складу Південно-Західного фронту, згодом 

Південного, який 20 жовтня 1943 р. перейменовано на 4-й Український фронт. 

Після завершення німецько-радянської війни 4-й Український фронт 25 серпня 

1945 р. на підставі наказу НКО СРСР від 9 липня 1945 р. розформований, його 

польове управління лягло в основу Прикарпатського військового округу 

(ПВО)151, а 8-а повітряна армія більшу частину своїх з’єднань передала до 

складу новостворених ВПС ПВО. Управління 8-ї повітряної армії тоді 

перебазували до Вінниці й розмістили на території казарм. 

Постановою Ради Міністрів СРСР від 3 квітня 1946 року на базі 8-ї 

повітряної армії було створено Дальню авіацію Збройних Сил СРСР. До її 

складу увійшли повітряні армії з управліннями в Смоленську, Вінниці та 

Хабаровську. У Вінниці дислокувався штаб 2-ї повітряної армії Дальньої 

 
148Мараєва В. В. Авіація Української Народної Республіки доби Директорії // Сторінки історії: збірник наукових 
праць, 2009. Вип. 28. С. 97. Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/10291 (дата звернення 
21.10.2020). 
149Шарик М. Діти війни // Вінниця у спогадах. Т. ІІ. С. 713. 
150 Трудящі Вінниці в гостях у червоних літунів. Кіножурнал, № 48/143, Одеська кінофабрика ВУФКУ // Ютуб-
канал Центру історії Вінниці. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=RQCLzdYNdrk (дата звернення 
26.11.2020). 
151Грицюк В.М., Лисенко О.Є. Четвертий Український фронт [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії 
України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: В-во «Наукова 
думка», 2013. 688 с. Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Chetvertyj_Ukrainskyj (дата звернення 
21.10.2020). 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/10291
https://www.youtube.com/watch?v=RQCLzdYNdrk
http://www.history.org.ua/?termin=Chetvertyj_Ukrainskyj
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авіації. Її сформовано 9 квітня 1946 р. на базі з’єднань вже згаданої 8-ї 

повітряної армії і частин ВПС КВО. 20 лютого 1949 р. на підставі директиви 

Генерального штабу ЗС СРСР перейменована в 43-ю повітряну армію Дальньої 

авіації. В 1954 р. до її складу увійшла 201-ша важка бомбардувальна авіаційна 

дивізія (м. Енгельс, РРФСР) зі стратегічними бомбардувальниками М-4, які 

були здатні знищувати противника за океаном. Через рік склад 43-ї армії 

поповнився 106-ою важкою бомбардувальною авіаційною дивізією (м. Узин) зі 

стратегічними бомбардувальниками Ту-95.  

У зв’язку зі скороченнями ВПС 1 липня 1960 р. переформована в 43-ю 

ракетну армію (в/ч 35564), а її колишні авіаційні частини зведені в 2-й окремий 

важкий бомбардувальний авіаційний корпус, що продовжував дислокуватися у 

Вінниці. Авіаційний штаб із казарм було переміщено в новий корпус на 

Замостянській. 

У 1980 р. на базі «вінницького» корпусу було сформовано одну із трьох 

повітряних армій Верховного Головнокомандування – 24-ту152, дві інших – у 

Смоленську (46-та) та Іркутську (30-та).У 1992 р. на базі штабу 24-ї Повітряної 

армії у м. Вінниця було сформовано Командування ВПС України. 

 

Штаб командування 43-ї ракетної армії, вул. Стрілецька, 105 

Формування 43-ї РА153 відбувалося згідно з директивами Генерального 

штабу Збройних Сил СРСР від 30 червня 1960 р. і Головного штабу Ракетних 

військ від 20 серпня 1960 р. на основі управління 43-ї повітряної армії Дальньої 

авіації. Відповідно штаб 43-ї ракетної армії розмістився у Вінниці на території 

1-го військового містечка, у приміщенні колишнього Військово-технічного 

училища імені Богдана Хмельницького. У 1971 р. для штабного управління 

збудували нову п’ятиповерхову будівлю. Згодом тут облаштували стройовий 

плац, спортивні майданчики, кафе, магазини, клуб та їдальня154. Значну частину 

колишніх «кримських» чи «мазепинських» казарм займали безпосередньо 

 
152Повна назва – 24-та повітряна армія Верховного Головнокомандування оперативного призначення (24 ПА ВГК 
ОП, в/ч 21216). 
153Повна назва – 43-тя Вінницька Червонопрапорна ракетна армія. 
154Шульгин В. Винницкая ракетная стратегическая. Винница, 1998. С. 66. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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підрозділи 43-ї РА. Війська армії з бойовими пусковими установками 

дислокувалися на території України, Росії, Білорусі. Загалом нараховувалося 

294 пускових установок. На Вінниччині – близько 16-ти. 

У своєму розвитку армія пройшла кілька етапів155, які передусім пов’язані 

із вдосконаленням ракетоносіїв та зі змінами в системі міжнародних відносин, 

зокрема щодо скорочення ядерного озброєння. У різний час існування 43-ї РА 

до її складу входило близько 10 ракетних дивізій (далі – рд): 19 рд 

(м. Хмельницький), 32 рд (м. Постави), 33 рд (м. Мозир), 35 рд 

(м. Орджонікідзе), 37 гвардійська рд (м. Луцьк), 43 гвардійська рд (м. Ромни), 

44 рд (м. Коломия), 46 рд (м. Первомайськ), 49 гвардійська рд (м. Ліда), 50 рд 

(м. Білокоровичі), 80-й учбовий центр РВСП (м. Котовськ), ремонтний завод, 

два арсенали, два об’єкти «С», база ліквідації, санаторій «Фрунзенське». У 

складі дивізій були 54 ракетні полки, близько двохсот частин спеціального, 

технічного і тилового забезпечення, більше 60 тисяч особового складу. 

Станом на 1991 р. у складі 43-ї РА були дві найпотужніші ракетні дивізії 

(Хмельницька і Першотравнева) з шахтними пусковими установками «ОС» 

(«Окремий старт»), які мали 176 шахтних пускових установок з 

міжконтинентальними балістичними ракетами і ядерними боєзарядами156. 

Процес ядерного роззброєння України відбувався в складних умовах 

дипломатичних переговорів та вимагав від українських дипломатів стримувати 

значний тиск представників США та РФ. До процесу демонтажу ядерного 

потенціалу закономірно долучилися і командування та військові спеціалісти 

43-ї армії, роль яких передбачала виконання таких завдань: зняття ядерних 

боєголовок, вилучення компонентів ракетного палива й вилучення самих ракет 

з шахтних пускових установок. Решту робіт з ліквідації виконував 

американський інтегруючий підрядник через спеціалізовані українські фірми-

підрядники157. Однією із найвідоміших фірм, що стали підрядниками у процесі 

 
155Додатково див.: Винницкая Краснознаменная ракетная армия: истор. очерк / [под. общ. ред. А.П. Волкова]. 
Москва: Воентехиниздат, 2010. 456 с.; Філатов М. Ракетно-ядерний спадок України // Військово-історичний 
альманах, 2013. Ч. 1-2 (25-26). С. 28-37; 43-я Ракетная армия. Советский Змей Горыныч в степях Украины: 
Блогерський огляд // Livejournal: блог-платформа. 2013. 5 січ. https://komariv.livejournal.com/19712.html. 
156Філатов М. Ракетно-ядерний спадок України // Військово-історичний альманах, 2013. Ч. 1-2 (25-26). С. 30. 
157 Шість міфів про ліквідацію ядерної зброї в Україні // Голос України [електронна версія]. 2003. 28 бер. Режим 
доступу: http://www.golos.com.ua/article/245564 (дата звернення 5 грудня 2020). 

https://komariv.livejournal.com/19712.html
http://www.golos.com.ua/article/245564
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виконання робіт із ракетного роззброєння, – Вінницьке НВІП «Струм», офіс 

якого знаходився по вул. Стрілецькій. Офіцери 43-ї РА також залучалися до 

вивезення з території України тактичної ядерної зброї, точна кількість 

боєзарядів якої невідома досі158. 

 

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, 

вул. Стрілецька, 105. 

Військово-Повітряні Сили України (далі – ВПС) створені 17 березня 

1992 р. згідно з директивою Начальника Генштабу Збройних Сил України. На 

базі штабу 24-ї Повітряної армії у Вінниці було сформовано Командування 

ВПС. Спочатку воно дислокувалося по вул. Замостянській, 23, але після 

ліквідації 43-ї РА основні управлінські структури перевели на територію 

казарм.  

На початку 1990-х рр. на території України перебували 4 повітряні армії, 

10 авіаційних дивізій, 49 авіаполків, 11 окремих ескадрилей, навчальні та 

спеціальні установи і заклади; всього близько 600 військових частин, 2800 

літальних апаратів, понад 120 тис. військовослужбовців. У серпні 1998 р. на 

Площі Перемоги на честь створення ВПС встановлено пам’ятний знак – МіГ-

21159. 

У червні 2004 р. розпочався процес переходу Збройних Сил України на 

трьохвидову структуру – Сухопутні Війська, Військово-Морські Сили та 

Повітряні Сили. В результаті ВПС і Війська Протиповітряної оборони 

Збройних Сил України були об’єднані в Повітряні Сили Збройних Сил України. 

27 червня 2007 р. Указом Президента України було встановлено День 

Повітряних Сил Збройних Сил України, який відзначається щорічно у першу 

неділю серпня. 

Структурно Повітряні Сили складаються із командування, повітряних 

командувань, Харківського Національного університету Повітряних Сил, 

 
158 Кригель М. Мавпа з гранатами: як Україна з "Верхньої Вольти з ракетами" перетворилася на країну без ракет 
// Українська правда [електронне видання]. 5 груд. 2020. Режим доступу: 
https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/3/7275645/ (дата звернення 5 грудня 2020). 
159Детальніше див.: «Пам’ятний знак ВПС України». 

https://www.pravda.com.ua/articles/2020/12/3/7275645/
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військових частин та установ безпосереднього підпорядкування. До складу 

Повітряних Сил належать 5 родів авіації: бомбардувальна, винищувальна, 

штурмова, розвідувальна, транспортна авіація та 2 роди військ: зенітні ракетні 

та радіотехнічні війська. На озброєнні Повітряних Сил знаходяться літаки МіГ-

29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Іл-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ту-134, 

вертольоти Мі-8, Мі-9, зенітні ракетні комплекси С-300 та «Бук» різних 

модифікацій160. 

Літаки Повітряних Сил брали безпосередню участь в боях за звільнення 

території України від російсько-терористичних військ початкового етапу 

російського вторгнення – упродовж літа 2014 р161. Наразі військова авіація 

використовується для тилового забезпечення військових операцій. 

 

Військовий комісаріат, вул. О.Довженка, 28. 

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. сучасні функції військкомату у місті 

виконувало повітове по військовій повинності присутствіє (вул. Гоголя), до 

складу якого входив повітовий військовий начальник. Останній виконував 

більшість функцій пов’язаних із обліком та призовом новобранців і військових 

запасу. Управління військового начальника у той час розташовувалося на розі 

сучасних вулиць О.Довженка та Коцюбинського (праворуч у напрямку до 

залізничного вокзалу)162. 

Уже в радянський час були створені військкомати в сучасному розумінні. 

У Вінниці він знаходився за адресою вул. Раковського, 19163 (сучасна – 

Коцюбинського), цілком імовірно, що в будівлі того ж управління військового 

начальника. Наразі не вдалося достеменно з’ясувати, коли військкомат 

 
160Повітряні Сили Збройних Сил України // Міністерство оборони України [офіційна сторінка]. Режим доступу: 
https://www.mil.gov.ua/ministry/sklad-zbrojnix-sil-ukraini/povitryani-sili. (дата звернення – 21.10.2020); Повітряні 
Сили Збройних Сил України // Український мілітарний портал. Режим доступу: 
https://mil.in.ua/uk/articles/povitryani-syly-zbrojnyh-syl-ukrayiny. (дата звернення – 21.10.2020). 
161Алімпієв А.М., Пєвцов Г.В. Досвід, отриманий Повітряними Силами ЗСУ. Особливості гібридної війни РФ проти 
України // Ветерани. ЮА. Режим доступу: http://veterano.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id 
=6105:dosvid-otrimanij-povitryanimi-silami-zsu-osoblivosti-gibridnoji-vijni-rf-proti-ukrajini&catid=12&Itemid=122. 
(дата звернення – 21.10.2020). 
162Детальніше див.: «План повітового міста Вінниці, 1915 р. Фрагмент: Замостя». 
163Вся Украина и АМССР … [по годам]: адресная и справочная книга. [Одесса], 1926-1929. В подзагл.: Справочник 
охватывает все стороны административной, хоз-ой и обществен. жизни Украины.... на 1929 год: (4-й год 
издания). 1929. С. 301. 

https://www.mil.gov.ua/ministry/sklad-zbrojnix-sil-ukraini/povitryani-sili
https://mil.in.ua/uk/articles/povitryani-syly-zbrojnyh-syl-ukrayiny
http://veterano.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id%0b=6105:dosvid-otrimanij-povitryanimi-silami-zsu-osoblivosti-gibridnoji-vijni-rf-proti-ukrajini&catid=12&Itemid=122
http://veterano.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id%0b=6105:dosvid-otrimanij-povitryanimi-silami-zsu-osoblivosti-gibridnoji-vijni-rf-proti-ukrajini&catid=12&Itemid=122
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перебазували в інше приміщення – по вул. Довженка, 28. Окрім того, одне з 

приміщень військкомату знаходилося по сучасній вул. Євгена Пікуса, 14. У 

1970-х рр. військкомат «орендував» приміщення у будинку культури «Хімік» 

для проведення медичних оглядів призовників.  

Сьогодні тут знаходиться Вінницький об’єднаний міський військовий 

комісаріат. 

 

Інші військові об’єкти 

Окрім вищезазначених діючих центрів управління та військових об’єктів, 

сьогодні на Замості розташовуються такі структури військово-оборонного 

значення: 

- в/ч А0535, Командний центр повітряних сил,  

- в/ч, А0549, 230-та окрема база забезпечення,  

- в/ч А2656, 101 окремий полк зв’язку і управління, вул. Стрілецька, 21; 

- в/ч А1660, 182 об’єднаний інформаційно-телекомунікаційний вузол, 

- Квартирно-експлуатаційний відділ, вул. Стрілецька, 87; 

- Вінницький зональний відділ військової служби правопорядку, 

вул. Стрілецька, 17; 

- в/ч 3008 Національної гвардії України (західне оперативно-

територіальне об’єднання НГУ), вул. Некрасова, 72. 
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4.2. Об’єкти та інфраструктура стратегічно-оборонного значення 

 

У цьому підрозділі зібрано об’єкти, які мають стратегічне значення як для 

цивільної так і для військово-оборонної сфери, а також ті, призначення 

виконувати функції забезпечення оборони. Також сюди віднесено об’єкти, що 

ситуативно впливали на події та процеси мілітарного характеру, або пов’язані зі 

здійсненням насилля. 

 

Залізничний вокзал, площа Привокзальна. 

Прокладання залізничної колії через Вінницю було необхідно для 

сполучення Києва з Одесою. Будівництво лінії почали у 1866 р., а напередодні 

мешканці міста влаштували хресну ходу і молебень за успішний початок 

справи. У 1870 р. з’явилась невеличка дерев’яна будівля поряд із єдиною на той 

момент колією. Про прибуття потягів сповіщали дзвоном.  

Вокзал розпочав функціонувати, коли довкола майже не було інших 

об’єктів. Лише згодом неподалік вокзалу з’явилися нове приміщення в’язниці164 

та чавуноливарний завод «Молот», а на Північній алеї (сучасна Стрілецька) 

розташувалися військові. Також поряд із вокзалом у 1899 р. міська дума 

виділила Подільському товариству сільського господарства земельну ділянку 

площею 5 десятин 1390 сажнів. Там працювала виставка сільськогосподарської 

продукції та ярмарок. Це було економічно обґрунтоване рішення, оскільки 

паралельно існувала приватна вузькоколійна лінія, що орієнтувалася на експорт 

сільгосппродукції за кордон і з’єднувала місто з Житомиром і Гайвороном. 

У 1880-х рр. вокзал перебудували – замість непримітної дерев’яної 

будівлі з’явилась цегляна, двоповерхова. Діяв буфет І-го і ІІІ-го класів, кіоск 

для продажу газет та книг, а також публічний телефонний пункт. Навпроти 

головного вокзалу знаходилась будівля вокзалу згаданої вузькоколійної дороги. 

Неподалік розміщувалися вагоноремонтне підприємство та паровозне депо. В 

межах привокзальної території було збудовано адміністративні приміщення, 

 
164Детальніше див.: «Вінницька в’язниця». 
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корпуси для станційного обслуговування, управління бригадними підрозділами 

тощо. А в 1913 р. сюди проклали першу в місті трамвайну лінію165.  

Повноцінне приміщення вокзалу станції дозволило упорядкувати її 

функціонування, налагодити комунікацію та транзит пасажиро- і товаропотоку. 

Вже на початку ХХ ст. щоденно повз станцію проїжджало більше 20 

пасажирських, кур’єрських та товарних потягів166.  

Із перших років функціонування залізниця і вокзал стали важливим 

стратегічним військовим ресурсом. У роки Першої світової війни через 

залізницю відбувалося забезпечення фронтів та тилу. Пізніше, у 1917 р. солдати 

РІА, які масово тікали зі Східного фронту, завдяки залізниці осідали в тому 

числі й у Вінниці. У спогадах сучасників, перше з чим асоціювався тогочасний 

вокзал – це бруд, сморід і натовпи дезертирів. «Около железнодорожной 

станции, базара и в сквериках, и в других местах собирались кучки солдат по 

10–15 человек и играли в «очко»… Проигрывали не только деньги, но и шинель, 

сапоги и прочее. Начались кражи и грабежи, особенно в поездах…»167, – писав 

у своїх спогадах російський та радянський льотчик Іван Силін. 

Наприкінці грудня 1917 р. до Вінниці проїздом прибув генерал Павло 

Скоропадський. У листопаді-грудні 1918 р. тут зустрічали очільників 

Директорії УНР – В. Винниченка та С. Петлюру. В серпні 1919 р. об’єднане 

українське військо (Армія УНР та Галицька Армія) повністю змогло звільнити 

місто від більшовиків лише після здобуття «двірця станції Винниця»168. Тоді ж, 

10 серпня, на вокзалі смертю героя загинув державний інспектор 3-го 

гайдамацького полку армії УНР Козловський, який керував обороною 

залізничного вузла від більшовиків, що наступали зі сторони Жмеринки169.  

Восени 1919 р. та взимку 1920 р. у приміщеннях вокзалу нашвидкуруч 

облаштували шпиталь для хворих на тиф українських вояків. «Був приказ “на 

 
165Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. С. 119. 
166Логінов О., Семенко Л. Вінниця у 1917 р. С. 18. 
167Силин И. Вспоминания о революционных событиях 1917 года // Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С. 483. 
168 Див. світлини «Залізничний вокзал». 
169Геркалюк М. Скоропадський, гайдамаки та німецький порядок: історія вінницького вокзалу в роки 
Української революції // Vежа: Вінницький інформаційний портал [офіційна сторінка]. 2020. 20 лют. [Режим 
доступу]: https://vezha.ua/skoropadskyj-gajdamaky-ta-nimetskyj-poryadok-istoriya-vinnytskogo-vokzalu-v-roky-
ukrayinskoyi-revolyutsiyi. 

https://vezha.ua/skoropadskyj-gajdamaky-ta-nimetskyj-poryadok-istoriya-vinnytskogo-vokzalu-v-roky-ukrayinskoyi-revolyutsiyi
https://vezha.ua/skoropadskyj-gajdamaky-ta-nimetskyj-poryadok-istoriya-vinnytskogo-vokzalu-v-roky-ukrayinskoyi-revolyutsiyi
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двірець” – ми всі пішли на двірець… Побачили ми тут на двірці таких 

товаришів, що десь від тижня пропали без вісті … приміщення переповнені 

тими, що “ждуть”, але ждуть смерті – не поїзду»170 – писав вояк Галицької 

Армії Юрій Шкрумеляк.  

У травні 1920 р. на вокзалі відбувся урочистий мітинг городян на честь 

прибуття голови Директорії та Головного Отамана Армії УНР Симона 

Петлюри, а 16 травня того ж року на пероні відбулась його урочиста зустріч з 

керівником Польщі, маршалком Юзефом Пілсудським171. 

Приміщення вінницького залізничного вокзалу втретє перебудовували 

вже в радянський період. Перетворення міста в обласний центр обумовлювало 

збільшення корисної площі вокзалу та його пропускної здатності. Протягом 

1934–1940 рр. він перебував на реконструкції: його площу збільшено у 7 разів, 

передбачалося уміщення 2 тис. осіб; також облаштовано кімнату матері та 

дитини, ресторан, камеру схову. Втім, оновлена будівля проіснувала недовго – 

в 1944 р. німецькі війська, відступаючи з Вінниці, підірвали будівлю вокзалу. 

Відбудова об’єкту тривала 8 років. Відкритий у 1952 р. вокзал виглядав майже 

так само, як і в наш час. У 2004–2005 рр. тут відбулась незначна реконструкція. 

Наразі це залізничний вокзал бічного типу, який обслуговує пасажирів 

приміського, міжрегіонального та міжнародного сполучень. 

 

Будинок управління Південно-Західної залізниці, вул. Острозького, 32. 

Триповерховий, цегляний об’єкт побудований у 1936 р. для потреб 

управління Південно-Західної залізниці. У період нацистської окупації тут 

продовжувало функціонувати залізничне управління. У 1953 р. переданий для 

потреб освітнього закладу, що був заснований у 1912 р. як учительський 

інститут172. Нині це головний корпус Вінницького державного педагогічного 

 
170Шкрумеляк Ю. Поїзд мерців: Картини жертв і трудів // Вінниця у спогадах. Т. ІІ. С. 759-760. 
171Зустріч очільника Директорії УНР, Головного Отамана Військ і Флоту УНР Симона Петлюри з керівником 
Польської держави Юзефом Пілсудським на вокзалі міста Вінниця 16 травня 1920 року. Фрагмент 
документального фільму "Юзеф Пілсудський" (1937) // Ютуб-канал Центру історії Вінниці. Режим доступу: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ok29h17OQ7o (дата звернення 30.11.2020). Детальніше див.: 100-річчя 
зустрічі Юзефа Пілсудського та Симона Петлюри у Вінниці / Центр історії Вінниці, медіапортал «Vежа» // Ютуб-
канал медіапорталу Vежа [Режим доступу]: https://www.youtube.com/watch?v=yxP8wXOmMqA (дата звернення 
30.11.2020). 
172Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця. С. 108. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ok29h17OQ7o
https://www.youtube.com/watch?v=yxP8wXOmMqA


61 

 

університету ім. М. Коцюбинського. Існують відомості, що будівлю зведено 

для потреб вищої комуністичної сільськогосподарської школи173, однак це 

потребує додаткового уточнення. Свого часу це була одна з найвищих будівель 

на Замості. 

 

Житловий будинок співробітників управління Південно-Західної 

залізниці, просп. Коцюбинського/Замостянська. 

Будівлю споруджено у 1956 р. для забезпечення житлом працівників 

управління Південно-Західної залізниці, більше відомий як «будинок 

залізничників». Архітектори – А. Крейчі, В. Дулов174. Споруда зведена на місці 

колишньої церкви Вознесіння Господнього. 

 

Вузлова клінічна лікарня станції Вінниця Південно-Західної 

залізниці, просп. Коцюбинського, 6. 

Лікарня розпочала свою діяльність у 1946 р., а приміщення для неї 

зведено упродовж 1947–1950 рр. У 1950 р. наказом начальника Південно-

Західної залізниці П.Ф. Кривоноса лікарня отримала статус клінічної. З того 

часу налагоджено співпрацю з медичним університетом. 24 квітня 2015 р. 

лікарню передано у власність громади м. Вінниці. 25 вересня цього ж року 

медзаклад перейменовано на міську клінічну лікарню № 2. У 2017 р. була 

реорганізована в Університетську клініку шляхом приєднання до ВНМУ 

ім. М.І.Пирогова175. 

 

ДП «45-й експериментальний механічний завод», Стрілецька, 57. 

Підприємство засноване 10 липня 1943 р. У другій половині ХХ ст. 

постійно нарощувало виробничі потужності. У 1970-х рр. збудовано ряд нових 

виробничих цехів та управлінських приміщень. 16 липня 1986 р. Указом 

Президії Верховної Ради СРСР завод нагороджено орденом Трудового 

 
173Більшовицька правда. 1935.  
174Зодчий Антоній Крейчі та його ХХ століття. До сторіччя від Дня народження: [електронна версія]. Авт.-упор. 
С. Царенко. Вінниця, 2014. 
175Історія створення клініки // Університетська клініка ВНМУ [офіційна сторінка]. Режим доступу: 
https://uc.vnmu.edu.ua/history (дата звернення 03.09.2020). 

https://uc.vnmu.edu.ua/history
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Червоного Прапора. З відновленням незалежності України підприємство 

перейшло у відання Міністерства оборони України. У 1998 р. завод внесли до 

переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки 

України. 

Завод став провідним підприємством з виробництва технічних засобів 

транспортування, заправки, перекачування і зберігання нафтопродуктів. 

Основні види діяльності: виробництво і ремонт автоцистерн і причепів-цистерн 

на базових шасі вантажних автомобілів «ГАЗ», «ЗІЛ», «МАЗ», «КАМАЗ», 

«Урал», «КРАЗ» різних модифікацій; мотонасосних установок для 

перекачування бензину, дизельного палива, гасу, масла; оснащення для АЗС; 

насосів і насосних агрегатів для перекачування палива, води, спирту, 

агресивних рідин176. 

З 2011 р. входить до Державного концерну «Укроборонпром», з повним 

виробничим циклом виготовлення виробів і з великим обсягом 

експериментальних і дослідних робіт177. 

З початком російсько-української війни в 2014 р. завод отримав ряд 

оборонних замовлень на виробництво та ремонт військових паливозаправників. 

Окрім того, робітники підприємства здійснювали ремонт та модернізацію 

військової техніки (переважно БТР, БРДМ), що використовувалася у бойових 

діях на Сході України. Потенціал підприємства дозволяє розробляти та 

освоювати нові види продукції (наприклад: пересувний блок-пост, ремонтно-

зарядна станція, авіазаправник тощо.) 

З жовтня 2017 р. у незадіяних приміщеннях заводу розпочало свою 

роботу ДП «Електричні Системи» (вул. Стрілецька, 57 Б), яке у співпраці з 

американською компанією «Delphi» виготовляє електроджгути для 

автомобільного концерну «Mercedes»178. 

 
176Предприятия оборонно-промышленного комплекса России и стран СНГ Справочник. 14-е издание. Москва, 
2016, выпуск 1, С. 317. 
177Про підприємство [45 Експериментальний механічний завод] // 45 Експериментальний механічний завод 
офіційна сторінка. Режим доступу: http://45emp.com.ua/ua/main. (дата звернення 25.10.2020). 
178Овчаренко М. Вінницьке державне підприємство «Електричні Системи» виготовило свою першу продукцію // 
Національний Промисловий Портал [офіційна сторінка]. 2017. 22 жов. Режим доступу: 
https://uprom.info/news/ekonomika/biznes/vinnitske-derzhavne-pidpriyemstvo-elektrichni-sistemi-vigotovilo-svoyu-
pershu-produktsiyu. (дата звернення 25.10.2020). 

http://45emp.com.ua/ua/main
https://uprom.info/news/ekonomika/biznes/vinnitske-derzhavne-pidpriyemstvo-elektrichni-sistemi-vigotovilo-svoyu-pershu-produktsiyu
https://uprom.info/news/ekonomika/biznes/vinnitske-derzhavne-pidpriyemstvo-elektrichni-sistemi-vigotovilo-svoyu-pershu-produktsiyu
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ДП «732-й Вінницький ремонтний завод», Стрілецька, 67. 

732-й військовий завод («732 ВРЗ») засновано у 1969 р. У радянський час 

та в незалежній Україні підприємство здійснювало діагностику, ремонт і 

технічне обслуговування спеціальної автомобільної техніки радянського 

виробництва. Перебував у віданні Міністерства оборони України. З 1999 р. по 

2006 р. завод входив до переліку підприємств, що мають стратегічне значення 

для економіки й безпеки України. Головним напрямком його діяльності був 

ремонт спецтехніки (переважно на базі вантажних автомобілів «ЗІЛ», «Урал», 

«ГАЗ») для обслуговування аеродромів та їхніх авіапарків, зокрема: 

снігоочисників, аеродромних комбінованих поливально-миючих машин, 

підігрівачів двигунів, мийно-нейтралізаційних машин, повітряних заправників 

тощо179. 

У 2011 р. включено до складу ДК «Укроборонпром». Станом на 2013 р. 

профільна діяльність підприємства практично не здійснювалася, основні 

приміщення були передані більше двом десяткам орендарям. У 2015 р. з метою 

забезпечення реструктуризації боргів підприємства ДП «732 ВРЗ» його 

реорганізували шляхом об’єднання з ДП «45 ЕМЗ». 

 

Будинок штаб-квартири міської підпільної організації під 

керівництвом І. Бевза 1941–42 рр., вул. І. Бевза, 15. 

Будівлю споруджено на початку 1920-х рр. власником миловарного 

заводу Лернером. З 1930-х по 1989 рр. тут розміщувалася міська бібліотека 

ім. Н. Крупської. Протягом 1941–1942 рр. у її стінах діяла підпільна міська 

організація, керівником якої перед окупацією Вінниці нацистськими військами 

призначили І. Бевза, директора міської бібліотеки. У липні 1942 р. І. Бевз разом 

з групою підпільників був заарештований, а 13 січня 1943 р. розстріляний. 

Місце поховання невідоме180. Епізод із викриттям підпільників зафіксований у 

спогадах вінничанки Шеви Портної: «В одно утро я увидела как жгли книги из 

 
179Предприятия оборонно-промышленного комплекса России и стран СНГ. Справочник. 14-е издание. Москва, 
2016, выпуск 1, С. 325. 
180Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця. С. 74-75. 
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библиотеки. Раскрыли подпольную организацию Ивана Бевза, многих поймали, 

виновных и невиновных забрали в гестапо, страшно пытали»181. 

Нині у цьому приміщенні знаходиться виставкова зала Літературно-

меморіального музею М. Коцюбинського. 

 

Будинок підпільної друкарні «Україна», провулок Янгеля, 10. 

Влітку 1942 р. в умовах нацистської окупації почала функціонувати 

підпільна група «Україна». Серед її організаторів – керівник однієї з підпільних 

груп Рибалко (Колпак), колишній військовополонений В.К. Степанов та 

Т.Ф. Кузьмін. Підпільники виготовили ротатор, дістали шрифт, фарби, папір і 

влаштували на квартирі Кузьміна друкарню. Виготовляли листівки з підписом 

«Україна» та поширювали їх у місті і районах області. Листівки містили 

інформацію про події з радянсько-німецького фронту і закликали населення до 

анти німецького опору. 

Після розгрому підпільної організації І.Бевза друкарня «Україна» 

фактично стала організаційним центром радянського підпілля. Вона 

проіснувала до кінця нацистської окупації міста. За період діяльності тут було 

видруковано тисячі листівок, видано близько 20 видів документів та 

підроблених перепусток182. У 1965 р. на будинку встановлено мармурову 

меморіальну дошку з написом: «В цьому будинку в 1942 році містилась 

підпільна більшовицька друкарня «Україна»183. 

 

Вінницька в’язниця, вул. Брацлавська, 2. 

Перші приміщення для ув’язнень були влаштовані на о. Кемпі, а згодом у 

стінах Мурів. В’язницю на Замості засновали у 1822 р. Спочатку вона 

знаходилася в районі сучасної площі Героїв Чорнобиля, через що її тривалий 

час називали Тюремною. В’язниця займала чималу територію міських земель та 

значною мірою була включена у міське життя. Ув’язнені виконували різні 

 
181Шева Портная. На оккупированной территории // Вінниця у спогадах. Т. ІІІ. С. 553. 
182Вінниця. Історичний нарис. С. 214. 
183Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця. С. 87. 
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роботи: прибирали вулиці, площі, інші громадські простори, виконували 

вантажні та чорнові ремонтні роботи. 

На початку ХХ ст. в’язницю перенесли на окраїну міста, неподалік 

вокзалу. Тоді ж вона отримала статус окружної. ЇЇ часто називали «в’язниця на 

Липках», оскільки поряд сучасне Немирівське шосе – давній шлях, який був 

обсаджений липами. Згодом було збудовано загальний корпус установи (1907), 

малий корпус (1911), адмінбудівлю (1912), великий корпус (1913)184. 

Український військовий командир П. Єрошевич, який через непорозуміння у 

грудні 1918 р. був арештований на 6 діб, згадував: «Усі ми спали на своїх 

похідних ліжках і мали свій обід…. Мене дивувало те, що повітря в камері було 

увесь час цілком свіже; зацікавився – чому? Вінницька в’язниця була будовою 

новою,останнього слова техніки, і вентиляція та огрівання були зроблені так 

чудово, що і повітря весь час було чисте й тепле»185. 

Впродовж усього часу поряд зі звичайними камерами «кримінальників» 

існував корпус для «політичних» в’язнів. Активний більшовик та комуніст 

Олексій Снєгов, описуючи події захоплення влади «радами» у Вінниці, 

зазначав: «В главной тюрьме на Замостье сидело тогда (березень 1917 р. – 

прим. авт.) много военных по всякого рода политическим делам»186. 

Вкрай моторошним місцем в’язниця стала у добу великого терору 

1937-1938 рр. Тут утримувалися жертви сталінських репресій, коли внутрішня 

тюрма УНКВС187 уже не вміщувала арештантів. З в’язниці щоразу возили 

в’язнів на допит до «чекістів»188. Камери були переповнені, умови утримання 

нестерпними. На першому поверсі в’язниці камери спеціально було 

перевлаштовано для різноманітних тортур.  

З нападом Третього Райху на СРСР поширення набула практика масових 

страт арештованих співробітниками радянських каральних органів. Вінницький 

 
184Вінницька установа виконання покарань // Тюремний портал. Громадська правозахисна організація 
«Донецький меморіал» [офіційна сторінка]. Режим доступу: http://ukrprison.org.ua/index.php. (дата звернення 
27.10.2020). 
185Єрошевич П. З боротьби українського народу за свою незалежність. Уривки // Вінниця у спогадах. Т. ІІ. С. 663 
186Алексей Снегов. Боевое прошлое. Октябрьская социалистическая революция на Подолии // Вінниця у 
спогадах. Т. ІІ. С. 327. 
187 Знаходилася поряд із  Управлінням НКВС по тодішній вул. Дзержинського (нині Театральна). 
188Іван Хмельницький. В країні рабства і смерти // Вінниця у спогадах. Т. ІІІ. С. 418, 429. 
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сюжет досі залишається не розкритим. Збереглися окремі свідчення, що у ході 

поспішної евакуації з міста, енкаведисти почали розправу над в’язнями. 

Почувши крики приречених на смерть, інші арештанти зуміли вирватися з 

камер та здійняти повстання. Однак на допомогу нечисленному штату охорони 

підійшов додатковий підрозділ НКВД, що почав масово стріляти та кидати в 

арештантів гранати. Більшість в’язнів було вбито189.  

У період нацистської окупації тут утримували арештованих євреїв, 

підпільників ОУН, партизан. Опісля радянська влада ув’язнювала тих, хто 

перебував у місті під окупацією і вважався «неблагонадійним елементом»190.  

Уродженець Вінниччини Юрій Луценко, який побував у застінках 

в’язниці вже у 1950-х рр., згадував: «…Четырехэтажное мрачное здание с 

деревянными козырьками на окнах, при открытых только сверху… В глубине 

вместительного тюремного двора, как флигель в помещичьих усадьбах, за 

главным серым зданием укрыт еще один корпус. Три этажа со сводочными 

перекрытиями, стены почти метровой толщины и окованные дубовые двери. 

Здание, должно быть, царского времени. И построено оно на совесть!»191. 

У 1970-х – 1990-х рр. на території в’язниці додатково було зведено 

адмінбудівлю, спецкорпус та режимний корпус. На початку 2000-х рр. 

проведено реконструкцію режимних корпусів для утримання осіб, засуджених 

до довічного позбавлення волі.  

До листопада 1999 р. установа мала назву Установа УМВС України у 

Вінницькій області. З листопада 1999 р. – Вінницька тюрма управління 

ДДУПВП192, а з січня 2004 р. – Вінницька установа виконання покарань 

 
189 Злочини комуністичної Москви в Україні вліті 1941. Нью-Йорк: Пролог, 1960. С. 23-26. 
190Варто зауважити, що досі точно невідомо в яких саме приміщеннях утримувалися відповідні категорії 
ув’язнених, оскільки на території в’язниці був цілий ряд приміщень. Можна припустити, що значна частина 
ув’язнених в різний час була ізольована у приміщенні колишнього ДОПРу – див.: «Вінницький ДОПР № 5». 
Зазначена інформація потребує подальшого вивчення та уточнення. 
191Юрий Луценко. Помни о Виннице // Вінниця у спогадах. Т. ІІІ. С. 926-927. 
192 Державний департамент України з питань виконання покарань, нині його функції виконує Державна 
кримінально-виконавча служба України. 



67 

 

управління ДДУПВП у Вінницькій області193. Сьогодні це Державна установа 

«Вінницька установа виконання покарань № 1». 

 

Вінницький ДОПР №5, вул. Привокзальна, 26. 

У 1920-х рр. на території колишнього тюремного відомства194 та 

відповідно Вінницької в’язниці195 радянською владою було організовано 

центральний будинок примусових робіт – БУПР №5 (рос. – ДОПР), де 

утримувались засуджені особи чоловічої статі за різні злочини, переважно 

адміністративні. Розташовувався по сучасній вул. Брацлавській (у той час 

вул. Пролетарська, 26)196. Триповерхова будівля ДОПРу збудована у 1912 р. та 

була розрахована на 325 осіб197. Арештанти працювали в швейній, слюсарній, 

столярній та кравецькій майстернях. 

Згодом ДОПР був перейменований у промислову виправно-трудову 

колонію виконання покарань, у якій утримувався той же контингент. Протягом 

1930-х – 1940-х рр. на території установи функціонували спочатку пересильний 

пункт, а потім пересильна тюрма, де утримувались дорослі чоловіки та жінки. 

Наприкінці 1948 р. на базі санчастини колонії був організований будинок 

немовляти. Після Другої світової війни тут відбували покарання реальні 

колаборанти та вигадані «зрадники Батьківщини», колишні поліцейські, а 

також діячі націоналістичного антинімецького та антирадянського підпілля. У 

той час були розширені виробничі майстерні, діяв лісозавод, розкрійний, 

ремонтно-інструментальний цехи. Основною продукцією були шафи для одягу 

та книг, стільці, табуретки, столи кухонні і конструкторські тощо. 

У 1952 р. тут була утворена Вінницька дитяча трудова колонія, де 

відбували покарання неповнолітні засуджені та дорослі засуджені до виправно-

 
193Вінницька установа виконання покарань // Тюремний портал. Громадська правозахисна організація 
«Донецький меморіал» [офіційна сторінка]. Режим доступу: http://ukrprison.org.ua/index.php. (дата звернення 
27.10.2020). 
194Див. «План повітового міста Вінниці, 1915 р. Фрагмент: Замостя». 
195Вінницька в’язниця та Вінницький ДОПР розташовувалися безпосередньо поруч фактично на одній земельній 
ділянці. 
196Вся Украина и АМССР … [по годам]:адресная и справочная книга. [Одесса], 1926-1929. В подзагл.: Справочник 
охватывает все стороны административной, хоз-ой и обществен. жизни Украины на 1927/28 год (год издания – 
третий), 1928. С. 495; Вся Украина и АМССР … [по годам]:…на 1929 год : (4-й год издания). 1929, С. 299. 
197 Бируля О. Архітектурна історія Вінниці: (з 32 мал.) / Олександр Бируля; передм. Л. Тарнопольського, Вінниця: 
Держ. друк. ім. Леніна, 1930. С. 57. 
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трудових робіт. У 1963 р. вона була реорганізована в установу виконання 

покарань з утримуванням засуджених-рецидивістів чоловічої статі. У 1999 р., 

установу перейменовано у Вінницьку виправну колонію (№ 86) управління 

ДДУПВП у Вінницькій області. Сьогодні це – Державна установа «Вінницька 

виправна колонія (№86)». Колонія відноситься до середнього рівня безпеки. У 

ній утримуються засуджені за злочини середньої тяжкості198. 

 

Будівля 2-го району міської міліції, просп. Коцюбинського/ 

вул. Замостянська. 

На поч. ХХ ст. Вінницьке поліційне управління розташовувалося на 

території Мурів, а саме місто ділилося на дві поліцейські дільниці: 1-ша 

поліцейська частина знаходилася у середмісті – в районі перетину сучасних 

вулиць Симона Петлюри та Магістратської, 2-га поліцейська частина 

розташовувалася на Замості199 в районі сучасної Площі Перемоги200. У 

радянський час схожий принцип організації зберігся: міське/окружне 

відділення та 1-ший район міської міліції знаходилися в середмісті, а 2-ий 

район – на Замості, що тривалий час містився у будівлі поліції імперської 

доби201. В період окупації 2-га дільниця німецької поліції теж розташувалася на 

Замості – по вул. Коцюбинського в приміщенні 2-го відділення РСМ 

м. Вінниці202, ймовірно, що у тому ж таки приміщенні на перехресті 

Замостянської та Коцюбинського. Перекладач М. Селешко по прибутті до 

Вінниці у 1943 р. згадував: «Незабаром по нас приїхало поліційне авто. Нас 

 
198Вінницька виправна колонія (№86) // Тюремний портал. Громадська правозахисна організація «Донецький 
меморіал»  [офіційна сторінка]. Режим доступу: 
http://ukrprison.org.ua/department_institutions/vinnitska/1209363057. (дата звернення 27.10.2020). 
199Вся Винница: Лит.-худож. календарь справ. и адрес. кн. на 1911 г.: Год изд. 1-й. Киев: Рехлис и Павлушков, 
1910. С. 88. 
200 У той час перетин вулиць Вознесенської (Замостянська) та Великої Олександрівської (Коцюбинського), Див.: 
«План повітового міста Вінниці, 1915 р. Фрагмент: Замостя». 
201 Тоді це було перехрестя Троцького і Раковського – сучасні Замостянська та Коцюбинського; див. Вся Украина 
и АМССР … [по годам]:адресная и справочная книга. [Одесса], 1926-1929. В подзагл. : Справочник охватывает 
все стороны административной, хоз-ой и обществен. жизни Украины на 1927/28 год (год издания – третий), 
1928. С. 496; Вся Украина и АМССР … [по годам]:…на 1929 год : (4-й год издания). 1929, С. 299. 
202 Васильев В. Оккупационный режим и население //Жизнь в оккупации. Винницкая область. 1941 – 1944 гг. / 
сост. В.Ю. Васильев, Р.Ю. Подкур, С.Д. Гальчак, Д.Байрау, А.Вайнер., Москва: РОССПЭН, 2010. С. 36. 
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завезли до якогось дому недалеко двірця, і там ми дещо перекусили. То було 

приміщення одного німецького поліційного відділу у Вінниці»203. 

Сьогодні на Замості знаходиться Лівобережне (вул. О.Довженка, 73) та 

Київське відділення поліції (вул. Київська, 3) Вінницького відділу поліції 

ГУНП у Вінницькій області. 

 
203Селешко М. Вінниця: спомини перекладача комісії дослідів злочинів НКВД в 1937-1938 // Вінниця у спогадах. 
Т. ІІІ. С. 625. 
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4.3. Тематичні об'єкти культурно-розважальної сфери та 

повсякденного забезпечення 

 

У цьому блоці зібрано об’єкти, які складають або забезпечують 

периферійну мілітарну інфраструктуру. Це спроба поглянути на те, яким чином 

відбувається згладжування або розтікання між військовою сферою та 

цивільним середовищем. Культові та культурні споруди, місця відпочинку та 

врешті місця останнього спочинку військових також є важливими для бачення 

усієї картини Замостя. 

 

Будинок офіцерів, проспект Коцюбинського, 37. 

Перший відомчий будинок культури – Будинок Червоної Армії – у 

Вінниці було засновано 31 грудня 1925 р. і розташовувався він у приміщеннях 

будівлі по вул. Оводова, 22. Згодом було прийнято рішення про будівництво 

окремого та просторішого об’єкту для потреб військового гарнізону. Таку 

будівлю звели в 1940 р. за типовим планом. Цікаво, що на земельній ділянці, де 

вона розташована, планували звести грандіозну бібліотеку-пам’ятник Михайлу 

Коцюбинському. Але проект так і не реалізували, серед причин – брак коштів, 

дефіцит товарів та пріоритетність відомчого військового будівництва204. 

У період німецько-радянської війни Будинок офіцерів використовувався 

німецькою окупаційною адміністрацією. У ході відступу нацистських військ 

будівля була частково зруйнована, а до її відновлення в 1947 р. користувалися 

приміщеннями казарм по вул. Стрілецькій. Опісля підпорядковувався 43-ій 

Повітряній армії Дальньої авіації205.  

З 2004 р. Будинок офіцерів перебуває у розпорядженні Повітряних Сил 

Збройних Сил України. У 2007 р. Будинок офіцерів перейменовано на 60-й 

Будинок офіцерів. З 2013 р. входить до складу Головного управління персоналу 

ГШ ЗС України. 

 
204Подільський книжник: альманах. Вип. 7 (2014). Уклад Т.Р. Кароєва; ред. С.В. Лавренюк; від. за вип. 
Н.І.Морозова; Управління культ. і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва. Вінниця, 
2015, С. 78-79. 
205 Детальніше див.: «Штаб командування 24-ї Повітряної армії». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1925
https://uk.wikipedia.org/wiki/1940
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Варто відзначити, що Будинок офіцерів – це місце вирішення 

організаційних питань Вінницького гарнізону, тобто усіх військових частин та 

військових закладів, що дислокуються у відповідному регіоні. Нині тут 

відбуваються круглі столи, виїзні наради, з’їзди військових, міжнародні 

зустрічі.  

У 2009 р. проведено капітальний ремонт глядацької зали та сцени, 

встановленні нові крісла. Тривалий час (до побудови більших зал) Будинок 

офіцерів був місцем проведення «топових» заходів своїх часів. Зокрема, у 

1972 р. проводив 5-ти денну зустріч Вольф Мессінг. Великою популярністю в 

ньому користувалися глядацька зала та зали для танців. Військовослужбовці та 

цивільні відвідували виступи артистів радянської та української естради. 

Сьогодні тут постійно відбуваються різноманітні концерти виконавців 

української естради та шоу-бізнесу. Глядацька зала вміщує в себе майже 1000 

глядачів та є найбільшою у місті та області206. 

Цікавим став епізод зміни гербового елементу будівлі наприкінці 

1990-х рр. Гарнізонний будинок спочатку прикрашав стилізований барельєф 

легкого швидкісного танка БТ-7, розроблений Харківським конструкторським 

бюро машинобудування. Однак, беручи до уваги перебування будівлі у 

структурі ВПС, у 1997 р. Командування ВПС ухвалило рішення про зміну 

емблеми на таку, яка б відповідала «духу» повітряних сил. Автором та 

дизайнером емблеми став військовий Валерій Ляхов, котрий на той час уже був 

відомим розробником символіки ВПС ЗС України. Він розповів, що перший 

тимчасовий варіант емблеми було виготовлено з дерева: «Це 4 величезних 

щити, збитих докупи, і я акриловою фарбою на них намалював ось цього птаха 

– сокола»207. Така конструкція пробула рік. У 1998 р. була спроба виготовити 

емблему з міді, однак попередня вартість такої роботи коштувала б 30 тис. 

дол. США, яких у Збройних Силах України тоді не знайшли, або ж не дуже 

«хотіли». Компромісним став «дешевший» варіант виготовлення знаку із 

пластику – ряд художніх деталей композиції кріпилися на металевому каркасі. 

 
206 Будинок Офіцерів [про будівлю] // Інформаційний портал «Моя Вінниця». Електронний ресурс. Режим 
доступу: https://www.myvin.com.ua/catalogs/160-budynok-ofitseriv.  
207 Інтерв’ю: запис Сергія Гули та Марії Курячої від Валерія Ляхова, м. Вінниця, 22 вересня 2020 р. 

https://www.myvin.com.ua/catalogs/160-budynok-ofitseriv
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Знак розміром у 6 м завширшки та 2,8 м заввишки пофарбували найкращою на 

той час автомобільною фарбою. Барельєф сокола прикріпили перед танком, 

оскільки «команди» про його демонтаж не було. Сьогодні в певної категорії 

містян, що ментально залишилася «нomo sovieticus», танк, як і більшість 

тоталітарних символів та маркерів публічного простору, викликає ностальгію 

та жорсткі суперечки із прихильниками декомунізації, особливо в соцмережах. 

Сам автор, хоч і сформований у радянському війську, чітко артикулює, що 

важливі речі необхідно доводити до кінця. «Вони чекають або коли птаха 

доведеться зняти і поставити знову червоний прапор, або ще щось. Ну ось це 

питання… Танк цей необхідно зняти»208 – зазначає В. Ляхов. Водночас 

наголошує, що відсутність чіткої політики виховання у Збройних Силах свого 

часу негативно вплинуло на мотивацію тодішнього війська. Цікаво, що 

пластмасова емблема теж планувалася як тимчасова, а через рік-два фасад 

будинку мали оновити. Однак зі зміною командування ЗС України справа так і 

залишилася не завершеною, а «тимчасовий» знак прикрашає будинок офіцерів 

уже понад 20 років. Зазначимо, що у тому ж році (1998) поряд із Будинком 

офіцерів установили Пам’ятний знак Військово-Повітряним Силам України – 

літак МіГ-21. 

 

Кафе «Офіцерське», вул. Стрілецька, 61. 

Початково – це їдальня для солдатів військових частин. В радянський час 

перебувала у віданні квартирно-експлуатаційної частини (далі – КЕЧ). 

Приміщення просторе, двоповерхове, з двома бенкетними залами на 30 та 200 

людей та їдальнею на 1 поверсі. Сьогодні тут функціонує кафе, яке входить до 

структури концерну «Військторгсервіс», його представництво у Вінниці – філія 

«Центральна». Знаходиться на Замості за адресою вул. Ширшова, 16. 

Донедавна за цією адресою діяв і спеціалізований гастроном209. 

Наразі місце не користується особливою популярністю серед містян. 

Харчуються там переважно службовці Командування Повітряних Сил України 

 
208 Інтерв’ю: запис Сергія Гули та Марії Курячої від Валерія Ляхова, м. Вінниця, 22 вересня 2020 р. 
209 Філія «Центральна» Концерну «Військторгсервіс» // Концерн «Військторгсервіс» [офіційна сторінка]. Режим 
доступу: https://vts.org.ua/vinnicka-filiya-koncernu-vijsktorgservis.  

https://vts.org.ua/vinnicka-filiya-koncernu-vijsktorgservis
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та працівники 45-го заводу. Старше покоління вінничан пам’ятає кафе в іншому 

стані: «Хорошая столовка. В 90-х мы там перекусывали, и весьма 

недурственно...»210. 

 

Кафе «Політ», вул. Острозького, 39/ вул. Олександра Довженка, 36. 

Кафе «Політ» у радянський час було їдальнею для військових, оскільки 

поруч розташовувався Штаб командування 24-ї Повітряної армії211. З 

відновленням незалежності України відбулася спроба «ребредингу», який 

успішним назвати важко. Наприкінці 2000-х рр. користувалося популярністю 

серед студентів сусіднього ВДПУ ім. М.Коцюбинського. Згодом перетворилося 

на справжнє ретро-місце, яке чимало з вінничан вважали маргінальним. Ось що 

згадував про це місце колишній студент педагогічного Дмитро Тур: «Загальні 

враження були дивними, ніби машина часу, десь назад у 90-і. Однозначно 

незвичне і атмосферне місце. Був я там один раз. Автомат музичний у тому 

кафе був – старий такий, як у фільмах: гроші кидаєш і пісню ставиш. Але чи 

працював він тоді – я не пам’ятаю. Не ходив туди знову, бо народу там було 

небагато, а я звик їсти там, де великий потік людей, щоб нічого не залежалось 

і сюрпризів не було».212  

Наразі кафе закрито, а у 2017 р. було представлено проект побудови 12-

типоверхового будинку з подальшим знесенням колишнього закладу 

харчування. 

 

Магазин «Воєнторг»/ «Ярмарок», вул. Замостянська, 25. 

Тривалий час офіцерський магазин був базою постачання продуктів для 

військових. У радянський час входив до системи КЕЧ. Сьогодні тут діє 

«звичайний» магазин під назвою «Ярмарок» та одне із відділень ПриватБанку. 

 
210 Філатов В. Рейд по їдальням: як і чим годують вінницьких офіцерів // 20 хвилин. Вінниця: інформаційний 
портал [офіційна сторінка]. 2018. 11 січ. Режим доступу: https://vn.20minut.ua/Groshi/reyd-po-yidalnyam-yak-i-
chim-goduyut-vinnitskih-ofitseriv-10665654.html.  
211 Детальніше див.: «Штаб командування 24-ї Повітряної армії». 
212 Плахтій Ю. На місці легендарного кафе «Політ» планують звести багатоповерхівку: триває громадське 
обговорення [Електронний ресурс] // Vежа: Вінницький інформаційний портал [офіційна сторінка]. 2017. 1 черв. 
Режим доступу: https://vezha.ua/na-mistsi-legendarnogo-kafe-polit-planuyut-zvesty-bagatopoverhivku-tryvaye-
gromadske-obgovorennya/. 

https://vn.20minut.ua/Groshi/reyd-po-yidalnyam-yak-i-chim-goduyut-vinnitskih-ofitseriv-10665654.html
https://vn.20minut.ua/Groshi/reyd-po-yidalnyam-yak-i-chim-goduyut-vinnitskih-ofitseriv-10665654.html
https://vezha.ua/na-mistsi-legendarnogo-kafe-polit-planuyut-zvesty-bagatopoverhivku-tryvaye-gromadske-obgovorennya/
https://vezha.ua/na-mistsi-legendarnogo-kafe-polit-planuyut-zvesty-bagatopoverhivku-tryvaye-gromadske-obgovorennya/
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До 2016 р. магазин «Ярмарок» мав оригінальну площу і відносився до магазину 

«прохідного типу» – два входи і дві адміністративні кімнати. Це було зручно, з 

огляду на те, що мешканці району часто скорочували шлях та проходили по 

діагоналі із Замостянської на Острозького. 

 

Полкова церква святих Апостолів Петра і Павла, вул. Стрілецька. 

Полкова церква у Вінниці збудована у візантійському стилі, 

хрестоподібна, одноверха, однокупольна, з триярусною дзвіницею, мурована із 

цегли. Храм відзначався відмінною вентиляцією та наявністю системи 

опалення, уміщував 600 осіб. Збудований коштом 47 Українського піхотного 

полку без казенного фінансування. Загальна вартість проєкту становила – 14–16 

тис. рублів. Освячення відбулося 2 листопада (за старим стилем) 1896 р. 

Предстоятелем Подільської церкви Іринеєм213. Покровительство полкового 

храму, як і похідної церкви полку, яка існувала з початку ХІХ ст., належало 

святим апостолам Петру і Павлу.  

 

Церква Вознесіння Господнього, вул. Замостянська/ 

просп. Коцюбинського 

Церква зведена у 1911 р. за проєктом міського архітектора Григорія 

Артинова. Вартість проекту склала 15633 руб. 70 коп.214 Ймовірно, згодом 

вартість будівництва зросла до 20 тис. руб.  

За стилем споруда була модернова з елементами давньоруської 

архітектури, розрахована на 600 осіб. Довкола було зведено металеву огорожу з 

мурованою основою та опорними стовпами. Поблизу храму було відведено 

місце для поховання священнослужителів та, ймовірно, військових. Збереглися 

відомості, що вдова колишнього генерал-майора Некрасова Анна зверталася до 

місцевого єпископа з проханням надати дозвіл на її поховання поблизу цієї 

церкви215. 

 
213Подольские епархиальные ведомости. № 46. 1897. 15 ноября.  
214Держархів Вінницької обл., ф. Р-230, оп. 1, спр. 1279, арк. 119 зв. 
215Держархів Вінницької обл., ф. Р-230, оп. 1, спр. 1279, арк. 212 зв. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1911
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
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У 1929 р. радянська влада ухвалила рішення про закриття церкви з 

подальшою перебудовою під кінотеатр. З метою підтримки своїх дій було 

організовано збір підписів, маніфестації та мітинги, на яких демонструвалися 

карикатури на священика та рабина216. Разом із православними храмами було 

закрито синагогу, яку згодом перетворили на будинок кустарів217. Закриття 

культових споруд супроводжувалося нищення їхніх символів та конфіскацією 

цінного майна. Такі акції, що мали характер спецоперації, забезпечувалися 

значною кількістю військових, поліції та співробітників радянських каральних 

органів – ДПУ. 

Планувалося, що колишня будівля храму забезпечуватиме культурні 

потреби всього Замостя, зокрема й жителів військового містечка та 

залізничників. У 1930-х рр. вівтарна частина була знесена, а на місці її було 

прибудовано фойє до основної частини храму218. Так постав черговий 

кінотеатр, який отримав назву «КІМ» – Комуністичний інтернаціонал молоді219. 

Під час німецько-радянської війни у 1944 р. будівлю колишньої церкви 

було зруйновано. У роки повоєнної відбудови на цьому місці звели будинок 

залізничників220. 

 

Каплиця на православному кладовищі церкви Вознесіння 

Господнього, вул. Замостянська. 

Приміщення цієї каплиці зводилося одночасно із церквою Вознесіння 

Господнього. Значну частину коштів на їхню побудову міській управі надав 

Священний Синод – 10 тис. руб. – по 5 тис. на кожен об’єкт221. Храм не мав 

куполу, а його фасад був прикрашений рельєфами хрестів, що були викладені 

каменем. В каплиці були свої прихожани, також тут здійснювалося 

відспівування померлих. 

 
216 Закриття Вознесенської церкви. Кіножурнал, вип. № 66/161, 1929. Одеська кінофабрика ВУФКУ // Ютуб-канал 
Центру історії Вінниці. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=jTLcXP49Rg0 (дата звернення 
26.11.2020). 
217Йдеться про сучасну синагогу Лівшиця по вул. Соборній, 62. 
218Держархів Вінницької обл., ф. 968, оп. 1., спр. 39., арк. 86. 
219Див.: фото «Церква Вознесіння Господнього». 
220Детальніше див: «Житловий будинок співробітників управління Південно-Західної залізниці». 
221Держархів Вінницької обл., ф. Р-230, оп. 1, спр. 1279, арк. 223-224. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1929
https://uk.wikipedia.org/wiki/1930
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://www.youtube.com/watch?v=jTLcXP49Rg0
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Після закриття храму Вознесіння Господнього один із куполів було 

перенесено і встановлено на каплиці православного кладовища. Напередодні 

Другої світової війни тут оселилась громада старообрядців, однак в роки 

німецько-радянської війни храм знову перейшов до православної громади. 

Продовжував діяти до середини 1950-х рр., але зрештою був закритий 

радянською владою і перетворений на книжковий склад. Згодом за одну ніч був 

зруйнований222. 

 

Замостянське кладовище (православне кладовище церкви Вознесіння 

Господнього), вул. Замостянська. 

Дата закладення кладовища невідома. З побудовою каплиці у 1910-х рр. 

було облаштовано вхідні ворота з аркою зі сторони вулиці Брацлавської. На 

території кладовища поширеною була практика поховання військових. З часом 

могили солдат та офіцерів царської армії зайняли значну частину кладовища. В 

умовах Великої війни ці ділянки швидко заповнювалися. Саме тому упродовж 

1915 р. двічі приймалося рішення про виділення земельної ділянки під 

поховання військових223. Ще до сьогодні у ході виконання земляних робіт часто 

натрапляють на кістки та залишки однострою та амуніції військових того часу. 

На інших ділянках були поховані священнослужителі та старообрядці224. 

Напередодні Другої світової кладовище перетворили на «радянський 

парк». Під час німецької окупації мешканці продовжили тут практику 

захоронень. З відновленням радянської влади остаточно ухвалено рішення про 

заборону поховань225. 

 

Гарнізонне кладовище, вул. Стрілецька, 23. 

У 1900-х рр. в російській імператорській армії запроваджено новий 

Статут внутрішньої служби, згідно з яким кожен гарнізон повинен мати у 

своєму розпорядженні власний цвинтар. На постійні звернення військових 

 
222Иродов А., Моцпан Р. Православное Замостье // Одигітрія. 2002. Серпень. № 7 (22). С. 4. 
223Кароєва Т.Р. Про вінницькі кладовища: загальний нарис // Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до 
майбутнього: зб. ст. С. 173. 
224Иродов А., Моцпан Р. Православное Замостье // Одигітрія. 2002. Серпень. № 7 (22). С. 4. 
225Кароєва Т.Р. Про вінницькі кладовища: загальний нарис // Культурний ландшафт Вінниці. С. 172. 
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Вінницька Міська управа відводила певні ділянки землі, які в результаті досить 

швидко заповнювалися. Військових хоронили на Замостянському та 

Староміському кладовищах. Оскільки останнє було досить віддалене від місця 

дислокації військових, командир 73-го Кримського піхотного полку звернувся 

до влади із проханням визначити зручнішу ділянку. Тоді цвинтар вирішили 

розмістити за залізницею по дорозі до с. Тяжилів. Цілком ймовірно, що до 

початку Першої світової війни кладовище належним чином не встигли 

влаштувати226. Проте збереглися спогади очевидців, які бачили як ховали 

померлих військових неподалік залізничного вокзалу взимку 1919–1920 р. У 

спогадах співробітника архіву НКГА, поета і письменника Юрія Шкрумеляка 

зазначено: «…І могили ростуть – не поодаль двірця. Ростуть гроби тих що 

заїхали на вічну відпустку – чи по службовим справам .. на той світ…»227. 

У січні 1919 р. міська влада прийняла рішення про виділення земельної 

ділянки розміром 0,5 га228 для організації кладовища за тодішнім військовим 

шпиталем, що дислокувався у приміщеннях казарм. Тут здійснювали як 

індивідуальні так і масові поховання. Останні були наслідком епідемії 

плямистого тифу, яка вирувала на теренах Поділля восени 1919 – навесні 

1920 рр. Станом на січень 1920 р. у шпиталях Вінниці та міських околицях 

перебувало 8 743 вояки, з яких близько 90 % померли229. Ймовірно, ця ділянка 

стала місцем масового поховання жертв епідемії, адже військовий шпиталь на 

вул. Стрілецькій був найбільшим у Вінниці. 

Про індивідуальні поховання на цій території збереглися окремі 

свідчення. На поховання біля казарм вказував уже згаданий Ю. Шкрумеляк. У 

свою чергу вояк 2 куреня 8 бригади ІІІ корпусу ГА В. Левицький згадував про 

смерть у стінах казарм та похорон на прилеглому кладовищі відомого 

українського літературного критика, публіциста і перекладача Миколи 

 
226Кароєва Т.Р. Про вінницькі кладовища: загальний нарис // Культурний ландшафт Вінниці. С. 173. 
227Федоришен О. Вінницькі некрополі у спогадах комбатантів Галицької Армії (1919-1920) // Гуманітарний 

корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії]. 
Випуск 34 (том 2). Вінниця : ТВОРИ, 2020. С. 120. 
228Держархів Вінницької обл., Ф Д-230, Оп.1, Спр. 2226, арк. 5 зв. 
229Гірняк Н. Останній акт трагедії Української Галицької Армії. Видання Українського Військово-історичного 
інституту в США, Перт-Амбой, 1959. С. 34. 
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Євшана230. Про наявність його могили на цьому кладовищі зазначав і дослідник 

В. Отамановський, вказуючи: «…могила (коло касарень) відомого українського 

критика Миколи Євшана… »231.  

Достеменно невідомо, коли влада ухвалила рішення про закриття цього 

кладовища, але можна припустити, що ще до початку Другої світової війни. У 

1970-х рр. під час будівельних робіт на цій ділянці траплялися людські кістки. 

Тамтешні робітники вважали, що це залишки поховань періоду ДСВ232. У 

вересні 2020 р. проведено археологічні шурфування та частково локалізовано 

межі кладовища. 

 
230Федоришен О. Вінницькі некрополі у спогадах комбатантів Галицької Армії (1919-1920) // Гуманітарний 
корпус. С. 121; детальніше див.: «Микола Євшан». 
231Вінниця, її околиці та Вінницька округа [Електронна копія]: провідник екскурсанта, приїжджого та краєзнавця. 
Ч. 1. Культура та природа / Кабінет виучування Поділля Вінниц. філ. Всенар. б-ки України при ВУАН; за ред. 
В. Отамановського. Вінниця: Віндерждрук. ім. Леніна, 1927. 32 с. 
232Кароєва Т.Р. Про вінницькі кладовища: загальний нарис // Культурний ландшафт Вінниці. С. 173. 
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4.4. Мілітарне Замостя і його публічний простір: об'єктна 

насиченість, топонімічний вимір, комеморативні практики 

 

Тут систематизовано зниклі та збережені маркери мілітарності в 

публічному просторі та в повсякденному житті вінничан Замостя. Представлено 

різноманітні будівлі, об’єкти, які мали чи мають відношення до військової 

сфери, воєнної тематики; охарактеризовано назви вулиць чи площ (з 

початковими назвами та перейменуваннями), які у певний час були 

найменовані на честь подій чи осіб з мілітарної спадщини та якими щодня 

ходять мешканці Замостя. Додатково включено об’єкти чи топоніми, які хоч і 

не мають виразної асоціації з мілітарикою, але носять відповідне смислове 

навантаження чи слугують місцем пам’яті.  

У топонімах спершу подається сучасна назва, а нижче – відповідні 

мілітарні найменування у хронологічній послідовності. 

 

Площа Перемоги, 1965 

Площа розташована перед 60-м Будинком офіцерів. Її названо на честь 

перемоги над нацистською Німеччиною у роки Другої світової війни. Для 

маркування простору наприкінці 1960-х рр. на площі було встановлено типовий 

пам’ятник радянському воїну-переможцю233. Нині на цьому місці пам’ятний 

знак Військово-Повітряним Силам України234.  

У радянський час (друга пол. ХХ ст.) – День Перемоги одне з головних 

державних свят СРСР, а пізніше й деяких країн, що були ним окуповані. 

Ідеологічна основа – радянський конструкт пам’яті про переможне завершення 

«Великої Вітчизняної війни радянського народу проти німецько-фашистських 

загарбників» 235 під керівництвом компартії та «товариша Сталіна»236. Нині ця 

ідеологема активно експлуатується кремлівською верхівкою для консолідації 

 
233 Детальніше див.: «Пам’ятний знак воїну-переможцю в Другій світовій війні». 
234 Детальніше див.: «Пам’ятний знак Військово-Повітряним Силам України». 
235 Детальніше див.: Міф 1. Велика Вітчизняна війна // Війна і міф: невідома Друга світова. Електронний ресурс. 
Режим доступу: http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-1-velyka-vitchyznyana-vijna (дата звернення: 08.11.2020). 
236 Детальніше див.: Міф 20. Комуністична партія – керівна сила, творець Великої Перемоги // Війна і міф: 
невідома Друга світова. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-20-
komunistychna-partiya-kerivna-syla-tvorets-velykoyi-peremogy/ (дата звернення: 08.11.2020). 

http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-1-velyka-vitchyznyana-vijna
http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-20-komunistychna-partiya-kerivna-syla-tvorets-velykoyi-peremogy/
http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-20-komunistychna-partiya-kerivna-syla-tvorets-velykoyi-peremogy/
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населення РФ та експансії так званого «русского міра» на терени незалежних 

держав – раніше окупованих СРСР. Після подій 2013–2014 рр. та військової 

агресії Росії проти України в українському суспільстві відбулося 

переосмислення дати 9 травня. Саме тому цього дня українці відзначають 

«День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні». Це державне свято 

встановлено з ухваленням 9 квітня 2015 р. Верховною Радою України закону 

«Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–

1945 років» в рамках пакету законів про «декомунізацію».  

Через межування з Будинком офіцерів на площі відбувалися різні заходи 

та акції цивільного та мілітарного значення. Зокрема, з 1994 р. до 2002 р. у 

Вінниці проходив музичний Всеукраїнський фестиваль Військово-Повітряних 

Сил Збройних Сил України «Крила України», а площа була важливою локацією 

для заходів у рамках цього фестивалю.  

 

Пам’ятний знак Військово-Повітряним Силам України, площа Перемоги. 

Пам’ятну композицію у вигляді літака з прицілом встановлено в серпні 

1998 р. на честь створення Військово-Повітряних Сил Збройних Сил України. 

Головний елемент – реактивний літак-винищувач МіГ-21. Його особливістю 

було те, що перед встановленням це була повністю боєздатна військова 

одиниця. За спогадами сучасників, до Вінниці майбутній експонат прилетів 

своїм ходом – керосин зливали на летовищі в Гавришівці після приземлення. 

Там же демонтували двигун та інші важливі бортові елементи. Однак більшість 

обладнання на момент встановлення було повністю збережено. 

Ідея та дизайнерське рішення кольорового пофарбування літака 

(початкова кольорова гамма була відмінною від наявної) належали Валерію 

Ляхову – розробнику першої символіки ВПС ЗС України. Втілили задум на 

Одеському авіаремонтному заводі.  

 

Пам’ятний знак воїну-переможцю в Другій світовій війні, пл. Перемоги 

У другій половині 1960-х рр. в Радянському Союзі розпочалося творення 

культу «Великої Перемоги». У той час компартія потребувала підвищення 
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свого авторитету і тому експлуатувала патріотичну тематику ветеранів-

захисників та радянського народу-переможця в Другій світовій війні. Тоді, 

зокрема, офіційно утвердився термін «місто-герой» та запроваджено практику 

систематичних військових парадів. Також вищим політичним керівництвом 

надано вказівки на місця про будівництво об’єктів пам’яті та героїки «Великої 

Вітчизняної»237. Таким чином постали могили «невідомих» солдатів та типові 

пам’ятники радянському воїну-переможцю. У Вінниці такий пам’ятник 

виготовили з бетону в 1968 р. і встановили на площі Перемоги. 

За свідченнями вінничан пам’ятник виявився не надто міцним, оскільки у 

1977 р. під час невеликого землетрусу він був дещо пошкоджений, а через 

певний час його взагалі демонтували. Сьогодні на цьому місці стоїть Пам’ятний 

знак Військово-Повітряним Силам України 

 

Пам’ятник жертвам Чорнобильської катастрофи, вул. Київська, 1 

Встановлений на набережній Південного Бугу, неподалік від площі 

Героїв Чорнобиля, поряд з греко-католицьким храмом Покрови Пресвятої 

Богородиці. Автори – скульптор Ю. Козерацький, архітектор І. Єзерський. 

Відкриття відбулося 26 квітня 1996 р., у 10-ту річницю найбільшої в світі 

техногенної радіоекологічної катастрофи – аварії на четвертому енергоблоці 

Чорнобильської атомної електростанції.  

Станом на 2020 р. на Вінниччині проживає 18 702 громадян, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі: 4 170 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 13 356 осіб з 

числа потерпілих від аварії на ЧАЕС, серед яких 10 257 – потерпілі діти, 1 111 

дружин померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою238. 

 
237Детальніше див.: Міф 46. У СРСР День Перемоги завжди був найголовнішим святом // Війна і міф: невідома 
Друга світова. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-46-u-srsr-den-peremogy-
zavzhdy-buv-najgolovnishym-svyatom.  
238 До 34-х роковин Чорнобильської трагедії на Вінниччині вшанували учасників ліквідації її наслідків [новина] // 
Вінницька обласна державна адміністрація. Офіційний веб-сайт. 24 квіт. 2020. Режим доступу: 
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/26455-do-34-kh-rokovyn-chornobylskoi-trahedii-na-vinnychchyni-
vshanuvaly-uchasnykiv-likvidatsii-ii-naslidkiv (дата звернення 06 грудня 2020). 

http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-46-u-srsr-den-peremogy-zavzhdy-buv-najgolovnishym-svyatom
http://www.ww2.memory.gov.ua/mif-46-u-srsr-den-peremogy-zavzhdy-buv-najgolovnishym-svyatom
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/26455-do-34-kh-rokovyn-chornobylskoi-trahedii-na-vinnychchyni-vshanuvaly-uchasnykiv-likvidatsii-ii-naslidkiv
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/26455-do-34-kh-rokovyn-chornobylskoi-trahedii-na-vinnychchyni-vshanuvaly-uchasnykiv-likvidatsii-ii-naslidkiv


82 

 

Цей об’єкт безумовно можна віднести до категорії мілітарного, оскільки 

на початковому етапі з ліквідації наслідків катастрофи до робіт залучалися 

військовослужбовці строкової служби. Влітку 1986 р. і далі, величезний обсяг 

робіт виконували залучені військові запасу та вільнонаймані працівники. 

 

Музей Повітряних Сил ЗС України, вул. Стрілецька, 105. 

Військово-історичний музей ПС ЗС України створено у 2001 р. на 

території Командування ПС ЗС України (в/ч А-0215). Початкова експозиція 

нараховувала 18 зразків авіаційної техніки – дезактивованих бойових одиниць 

із військових частин Білої Церкви, Лиманського, Одеси, Луцька, Бельбека, 

Львова, Конотопа, Василькова, Арциза, Кіровського, Севастополя. 

У 2013 р. Військово-історичний музей Повітряних Сил Збройних Сил 

України було реорганізовано у філію Національного військово-історичного 

музею України – музей Повітряних Сил. 31 травня 2016 р. змінено структурне 

підпорядкування і перейменовано на Музей Повітряних Сил Збройних Сил 

України у складі Командування ПС ЗС України. 

Сьогодні музей складається з двох залів, у яких розміщена експозиція і 

зразки стрілецької зброї, та відкритого майданчика площею 1,7 га, на якому 

розташовано понад 40 одиниць військової техніки239. Зокрема, літаки-

винищувачі, штурмовики, бомбардувальники, розвідники, безпілотні літальні 

апарати, комплекси зенітних ракетних військ і радіотехнічних військ ППО. 

Основний фонд музею Повітряних Сил нараховує біля 2000 одиниць. 

 

Алея Слави, вул. Стрілецька, 105 

Алею Слави відкрили 8 травня 2014 р. на території музею Повітряних 

Сил ЗС України. Спочатку задум полягав у вшануванні пам’яті Героїв 

Радянського Союзу. Перші бюсти Жмурка Івана Матвійовича та Хасіна Віктора 

Яковича встановили у 2009 р., ще чотири погруддя – Дахновського Федора 

 
239 Музей військової авіації (м. Вінниця) продовжуватиме свою діяльність і надалі у складі Повітряних Сил 
Збройних Сил України // Міністерство оборони України [офіційна сторінка]. Режим доступу: 
https://www.mil.gov.ua/news/2016/03/18/muzej-vijskovoi-aviaczii-(m-vinniczya)-prodovzhuvatime-svoyu-diyalnist-i-
nadali-u-skladi-povitryanih-sil-zbrojnih-sil-ukraini. (дата звернення 04.11.2020). 

https://www.mil.gov.ua/news/2016/03/18/muzej-vijskovoi-aviaczii-(m-vinniczya)-prodovzhuvatime-svoyu-diyalnist-i-nadali-u-skladi-povitryanih-sil-zbrojnih-sil-ukraini
https://www.mil.gov.ua/news/2016/03/18/muzej-vijskovoi-aviaczii-(m-vinniczya)-prodovzhuvatime-svoyu-diyalnist-i-nadali-u-skladi-povitryanih-sil-zbrojnih-sil-ukraini
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Тарасовича, Матієнка Петра Андрійовича, Топольського Віталія Тимофійовича 

та Шарапа Володимира Юхимовича – 8 травня 2014 р. у день відкриття Алеї 

Слави. 

З початком російської агресії та російсько-української війни на Сході 

України українські воїни відважно та жертовно стали на захист України, її 

незалежності та територіальної цілісності. Під час активної фази військових дій 

влітку 2014 р. Повітряні Сили ЗС України зазнали втрат серед особового 

складу. 

20 серпня 2015 р. на Алеї Слави встановили погруддя двом військовим 

льотчикам, Героям України, які загинули під час виконання бойових завдань в 

на фронті російсько-української війни – підполковникам Костянтинові 

Могилку240 та Дмитру Майбороді241. 

Безпосередньо поруч із Алеєю встановлено пам’ятний знак льотчикам, 

що загинули під час несення військової служби – «Не повернулися з польоту», 

який відкрито 5 травня 2001 р. 

 

Будівля Народного дому, площа Героїв Чорнобиля 

Народний дім було побудовано в 1902 р. Це перша громадська будівля у 

Вінниці, яка стала центром для дозвілля та культурного життя тогочасного 

Замостя. В будинку був зал зі сценою та боковими приміщеннями, читальня 

Товариства народної тверезості. Центр культурного просвітництва. Тут 

відбувались різноманітні акції, збори товариств, читання публічних лекцій, 

аматорські вистави, вечори пам’яті тощо. Досить часто тут виступала 

українська трупа, що складалася із представників місцевого казенного очисного 

складу. З 1905 р. став «улюбленим» місцем походів, мітингів та демонстрацій 

революційного характеру242. Приміщення Народного дому часто відвідували 

військові місцевого гарнізону, які долучалися до організації заходів, вистав та 

читань. 

 
240 Детальніше див.: «Костянтин Могилко». 
241 Детальніше див.: «Дмитро Майборода». 
242Соколовський М. Ще одна сторінка з життя кресового священика // Вінниця у спогадах Т. ІІ. С. 89. 
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У період революційних подій 1917–1921 рр. будівля стала об’єктом 

боротьби за владу в місті. 13 жовтня 1917 р. приміщення Народного дому 

самовільно зайняв виконавчий комітет РРСД і перетворив його на свою 

революційну «штаб-квартиру». Звідти здійснювалося управління мережею 

більшовицьких осередків у місті, серед яких пріоритет надавався тим, що діяли 

у військових підрозділах. Так, під впливом більшовицької агітації відмовився 

виконувати наказ особовий склад 15 запасного полку. 

Після звістки про більшовицький переворот у Петрограді, 28 жовтня у 

Вінниці спалахнув більшовицький заколот, а його координаційним центром 

була РРСД у Народному домі. Повстання було придушене військами 

Тимчасового уряду під командуванням В. Костіцина. 29 жовтня рівно о 17.00 

підрозділ юнкерів з чотирма панцирниками оточив Народний дім, де 

відбувалося засідання РРСД. Керівникам Ради було вручено ультиматум з 

вимогою капітуляції, опісля з панцерників пролунав кулеметний вогонь. 

Прихильники більшовиків масово вистрибували з вікон й тікали у різні боки. 

На допомогу «червоним» зі сторони сучасної вулиці Нансена прибув важкий 

панцерник типу «Гарфорд». Озброєний кулеметами і легкою гарматою, він усе 

ж не встояв супроти чотирьох бойових машин. Після короткого бою панцерник 

загорівся – водій всередині загинув, інші розбіглися. Члени виконкому РРСД 

полишили місто і пішли до Жмеринки, де був значний більшовицький 

осередок. Решта військових прихильників більшовиків, які закріпилися у 

середмісті, після кількаденних боїв теж здалися243. Загиблих під час військової 

сутички згодом поховали на площі перед Народним домом244. 

З установлення радянської влади Народний дім перейменовано у «Клуб 

Ілліча». Наприкінці 1930-х рр. сюди перенесли кінотеатр «КІМ» 245, який до 

того містився у перебудованій церкві святого Вознесіння Господнього246. 

 
243 Геркалюк М. Вінницький Народний дім 1917 року: більшовицький “виступ” та бої за неіснуючу владу // Vежа: 
Вінницький інформаційний портал [офіційна сторінка]. 2018. 20 лют. https://vezha.ua/vinnytskyj-narodnyj-dim-
1917-roku-bilshovytskyj-vystup-ta-boyi-za-neisnuyuchu-vladu. 
244 Детальніше див.: «Обеліск біля Народного дому». 
245Вінниця. Історичний нарис. С. 193. 
246 Детальніше див.: «Церква Вознесіння Господнього». 

https://vezha.ua/vinnytskyj-narodnyj-dim-1917-roku-bilshovytskyj-vystup-ta-boyi-za-neisnuyuchu-vladu
https://vezha.ua/vinnytskyj-narodnyj-dim-1917-roku-bilshovytskyj-vystup-ta-boyi-za-neisnuyuchu-vladu
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Наприкінці 1950-х рр. будівлю колишнього Народного дому розібрали, а на 

його місці звели корпус Вінницького будівельного технікуму.  

 

Обеліск біля Народного дому, площа Героїв Чорнобиля. 

Після придушення більшовицького заколоту наприкінці жовтня 1917 р., 

міська влада дозволила урочисті похорони п’ятьох більшовиків, які загинули 

перед Народним домом. Поховали їх безпосередньо на місці смерті 9 листопада 

1917 р. Площа перед Народним домом із приходом радянської влади стала 

місцем своєрідного паломництва, місцем пам’яті. 

У 1921 р. тут встановлено обеліск з написом «Борцам, павшим за власть 

рабочих и крестьян». На одній з листівок передвоєнного часу обеліск чомусь 

маркували як «место боя частей Красной Армии с гетмано-петлюровскими 

бандами»247.  

Пам’ятний знак пережив Другу світову війну та нацистську окупацію. 

Однак весняне підтоплення цієї території через розлив Південного Бугу 

змусило владу здійснити перепоховання прихильників більшовиків під час 

реконструкції площі. У 1958 р. останки ексгумували й урочисто перевезли до 

реконструйованого Меморіалу Слави у тодішньому сквері Козицького (сучасна 

Європейська площа). Нині вони там, у самому центрі Вінниці, під прямокутною 

поховальною плитою з написом «Братська могила борців за радянську владу 

1917–1919».  

Після побудови Вінницького будівельного технікуму в 1958 р. перед його 

входом розмістили пам’ятник більшовицькому перевороту – «Жовтневій 

революції», – а площу в 1962 р. найменували Жовтневою248. У рамках 

виконання декомунізаційного законодавства пам’ятник демонтували 28 січня 

2016 р., а площу перейменували на майдан Героїв Чорнобиля249. Народний дім 

давно зник, а головне місце тих подій стало перехрестям доріг.  

 

 
247 Детальніше див.: «Будівля Народного дому та площа Героїв Чорнобиля». 
248 Детальніше див.: «Героїв Чорнобиля площа». 
249 Детальніше див.: «Героїв Чорнобиля площа». 
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Літаки-кінотеатри: вул. Київська, 1, просп. Коцюбинського, 37. 

У 1970-х рр. по вул. Київській, 1 встановили літак, найбільший зразок 

техніки з усіх, що були у міському просторі. Це був ТУ-104 – перший 

радянський турбореактивний пасажирський літак. Розробка зразка та перше 

серійне виробництво здійснив Харківський авіаційний завод у 1955 р.  

В ньому облаштували дитячий кінотеатр. Сюди малеча залюбки ходила 

не лише на сеанси мультфільмів, але й для того щоб подивитися на різноманітні 

бортові прилади. 

Порівняно з іншими схожими об’єктами, літак на Київській запам’ятався 

містянам найкраще. На його фоні вінничани робили сімейні світлини, а через 

сусідство із автовокзалом він потрапляв у об’єктиви туристів та проїжджих. На 

початку 1990-х рр. літак занепав і його прибрали250. Нині на цьому місці 

встановлено пам’ятник жертвам Чорнобильської катастрофи, а поруч постав 

греко-католицький храм Покрови Пресвятої Богородиці. 

Після Другої світової війни земельна ділянка військового відомства від 

Будинку офіцерів простягалася впритул до території сучасного Літературно-

меморіального музею М. Коцюбинського. У середині 1980-х рр. у парку 

внутрішнього подвір’я Будинку офіцерів було встановлено радянський літак 

ІЛ-14 – перший пасажирський літак, який масово випускали в СРСР. У 1950–

1960 рр. він здійснював як внутрішні, так і міжнародні рейси.  

Списаний літак «носом» був спрямований на проспект Коцюбинського і в 

ньому діяв дитячий кінотеатр. Але вже наприкінці 1980-х рр. кінотеатр почав 

занепадати. Спершу працював тільки у вихідні і святкові дні, потім його зовсім 

закрили. Довгий час стояв як авіапам’ятник. Кілька разів борт підпалювали. У 

1991 р. після чергового підпалу літак порізали на брухт та вивезли. Сьогодні 

неподалік того місця постала православна церква (УПЦ МП) – храм святого 

великомученика Георгія Побідоносця. 

 

 
250 У Вінниці три літаки-пам'ятники «замінили» церквами // http://vlasno.info/spetsproekti/2/tourism/item/15236-
u-vinnytsi-try-litaky-pam-iatnyky-zaminyly-tserkvamy-foto.  

http://vlasno.info/spetsproekti/2/tourism/item/15236-u-vinnytsi-try-litaky-pam-iatnyky-zaminyly-tserkvamy-foto
http://vlasno.info/spetsproekti/2/tourism/item/15236-u-vinnytsi-try-litaky-pam-iatnyky-zaminyly-tserkvamy-foto
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Героїв Чорнобиля площа (2015) 

Площа названа на честь ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції (26.04.1986 р.). У Вінницькій області проживає близько 

18 702 особи, які постраждали внаслідок трагедії. З них близько 4170 – 

учасники ліквідації251. 

13 жовтня 2020 р. напередодні Дня захисника України на честь Героїв 

Чорнобиля тут відкрили меморіальну дошку. Її встановили на будівлі 

Вінницького коледжу будівництва і архітектури Київського національного 

університету будівництва і архітектури (пр. Коцюбинського, 53). 

Жовтнева площа (1962–2015) 

Найменована у 1962 р. на честь більшовицького перевороту в Російській 

республіці (у Петрограді) 25 жовтня 1917 р. У радянський час панувала 

ідеологема «Великої Жовтневої Соціалістичної революції» – начебто 

найбільшого здобутку народів колишньої Російської імперії. В подальшому 

більшовицький/комуністичний режим став одним із найкривавіших у ХХ ст. 

Від масових страт, Голодомору-геноциду, депортацій та інших репресій 

загинули мільйони українців.  

У 1920-ті рр. було встановлено обеліск «Борцам, павшим за власть 

рабочих и крестьян». У 1958 р. на честь більшовицького перевороту – 

«Жовтневій революції» встановлено пам’ятник: стела з червоного граніту, на 

якій жінка з факелом – полум’ям «революції». 28 січня 2016 р. демонтований у 

рамках заходів із «декомунізації». 

Тюремна площа (? – 1921, опісля без назви) 

Назва площі походить через межування із вінницькою в’язницею, що 

знаходилася на перехресті сучасних вул. Брацлавської та 

просп. Коцюбинського. Сьогодні на цьому місті знаходиться школа № 9. 

Ймовірно, частина приміщень колишньої в’язниці в радянський час була 

перебудована під потреби школи. 

 

 
251 Кароєва Т. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації: довідник. Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2016. С. 29. 
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Бевза Івана вул. (1955) 

Вулиця названа на честь керівника вінницького радянського підпілля 

Івана Бевза. У період 1941–1942 р. в одному з  приміщень нинішнього 

Літературно-меморіального музею М.Коцюбинського діяв штаб підпільників 

під його керівництвом. Розстріляний нацистами 13 січня 1943 р. У 1965 р. до 

20-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною удостоєний звання Героя 

Радянського Союзу посмертно. 

 

Академіка Янгеля вул., Академіка Янгеля пров. (2015) 

Янгель Михайло Кузьмич (1911–1971) – учений-механік, конструктор 

ракетно-космічної техніки. Академік Академії наук СРСР і УРСР, двічі Герой 

Соціалістичної Праці. В 1954–1971 рр. – головний конструктор 

конструкторського бюро № 586, згодом «Південне» в м. Дніпрі. Очолював 

створення ракетних комплексів. На основі його ракети Р-16 було створено 

Ракетні війська стратегічного призначення Збройних сил СРСР. Ракети КБ 

«Південне» використовувалися як носії космічних апаратів «Космос», 

«Циклон», «Зеніт», «Інтеркосмос», «Метеор», «Цілина»252. 

Фрунзе вул., Фрунзе пров. (1921–1941, 1944–2015) 

Вулиця Фрунзе (1885–1925) – одна з найбільш тиражованих назв вулиць у 

населених пунктах країн колишнього Радянського Союзу. 

Михайло Васильович Фрунзе – партійний, державний, військовий діяч та 

теоретик СРСР. Один із головних воєначальників у Червоній армії під час 

громадянської війни в Росії та радянсько-українських воєн 1917–1921 рр. 

Забезпечував організацію «червоного терору» у Криму 1920–1921 рр. Член ЦК 

КПУ (1920–1924). З 1920 р. командувач Збройними силами України і Криму, з 

червня 1922 р. – керівник Українського військового округу. Паралельно – 

очільник масштабної військової кампанії із придушення масового селянського 

опору в Україні у першій половині 1920-х рр.253 

Мазепи Івана вул., Мазепи Івана пров.(1943) 
 

252 Кароєва Т. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації: довідник. Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2016. С. 23. 
253 Папакін Г.В. Фрунзе Михайло Васильович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / 
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2013. 688 с. іл. 
Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Frunze_M (дата звернення: 07.11.2020). 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Frunze_M


89 

 

Іван Степанович Мазепа – гетьман Війська Запорозького (української 

держави XVII–XVIII ст.) (1687–1709), військовий і політичний діяч, меценат, 

дипломат, князь (1707). Поборник об’єднання українських земель у єдиній 

державі, утвердження міцної гетьманської влади, розбудови станової держави 

європейського зразка на основі традиційного українського козацького устрою, 

прагнув надати гетьманській владі спадкового характеру. За період свого 

гетьманства зміцнив боєздатність українського війська, опирався на козацьку 

старшину, придушував охлократичні прояви Запорізької Січі. Підтримував 

збереження на українських землях Магдебурзького права, покровитель і 

будівничий української культури та освіти254.  

У 1708 р. І.Мазепа уклав із королем Карлом ХІІ українсько-шведський 

договір про визнання самостійності української держави та спільні дії проти 

російського царя Петра І, під протекторатом якого перебував гетьман. Петро І 

розцінив дії Мазепи як зраду і наказав московській державній церкві оголосити 

анафему255, а війську – знищити столицю гетьмана Батурин та усіх 

прихильників І. Мазепи. З того часу і до появи історичної постаті С. Петлюри, 

усіх українців, котрі боролися за незалежність від московської окупації, 

називали «мазепинцями».  

Німецька вул., Німецький пров. (1941–1943) 

Назва утверджена з окупацією Вінниці німецькими військами. 

Нацистська адміністрація загравала із проукраїнським населенням 

відновлюючи дореволюційні назви вулиць та найменовуючи нові на честь 

знакових історичних постатей українців. Однак не забували і про впровадження 

пронімецьких настроїв шляхом маркування міського простору властиво 

німецькими топонімами, якою і стала вул. Німецька. 

Суворівська вул. (1910–1921) 

 
254 Станіславський В.В. Мазепа Іван Степанович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі 
/ Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2009. 
790 с.: іл. Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Mazepa_I_S (дата звернення: 07.11.2020). 
255 Анафема, анатема – відлучення від церкви, церковне прокляття. Анафема І.Мазепі є неканонічною. 
Представники Вселенського Патріархату її не визнавали, адже вона була накладена з політичних мотивів, як 
засіб політично-ідеологічних репресій, і не мала жодних віросповідних, богословських чи канонічних причин. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Mazepa_I_S
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Олександр Васильович Суворов (1729(30) – 1800) – військовий діяч 

Російської імперії, генералісимус (1799), граф (1789), князь (1799). Відомий 

тим, що війська під його командування придушували різноманітні повстання: у 

1769–1770 рр. шляхетську Барську конфедерацію та козацько-гайдамацьке 

повстання Коліївщину, повстання О.Пугачова у 1774 р., згодом організовував 

виселення християнського населення із Кримського півострова, у 1782–1783 рр. 

керував депортацією ногайців із Кубані. У 1794 р. очолив армію Російської 

імперії, яка придушила повстання Т. Костюшка та захопила Варшаву. Під час 

російсько-турецьких воєн здобув укріплені фортеці Очаків (1788), Хаджибей 

(1789), Ізмаїл (1790)256. 

 

Стрілецька вул. (2015) 

Стрілець – синонім слова «вояк», «солдат». У традиційній українській 

військовій термінології – найнижче військове звання. За військовою 

термінологією, основна бойова одиниця підрозділу, призначена для виконання 

отриманого завдання. Топонім підкреслює «армійську» функцію вулиці, адже 

Вінницький гарнізон перебуває в цьому районі безперервно з 1870-х рр. Нині 

тут дислоковані військові частини Збройних Сил України257. 

Червоноармійська вул. (1921–1941, 1944–2015) 

Поширена назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР. 

Прив’язка здійснювалася до місця перебування різноманітних підрозділів чи 

управлінських структур збройних сил СРСР – Червоної армії (ЧА)258. Створена 

більшовиками після у січні 1918 р., ЧА була їхньою головною силою у ході 

громадянської війни в Росії 1918–1922 рр., а також регулярних вторгнень на 

територію України з подальшою її окупацією. У лютому 1946 р. офіційно 

перейменовано на Радянську армію259. 

 
256 Чухліб Т.В. Суворов Олександр Васильович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 9: Прил – 
С / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2012. 944 с.: 
іл. Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Suvorov_O (дата звернення: 07.11.2020). 
257 Кароєва Т. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації: довідник. Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2016. С. 42. 
258 Повна назва – Робітничо-Селянська Червона Армія. 
259 Сидоров С.В. Радянська Армія [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 9: Прил – С / Редкол.: 
В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2012. 944 с.: іл. Режим 
доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Radianska_armiia (дата звернення: 07.11.2020). 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Suvorov_O
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Radianska_armiia
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Отамана Коновальця вул. (1944) 

Євген Михайлович Коновалець (1891–1938) – військовий і політичний 

діяч, полковник Армії Української Народної Республіки, командант 

Української військової організації, голова Проводу українських націоналістів (з 

1927), голова Організації українських націоналістів (з 1929). Один із творців 

збройних сил Української Народної Республіки, прихильник чіткої структури 

та дисципліни у війську. Був командиром однієї із найбоєздатніших військових 

формувань Армії УНР – підрозділу Січових Стрільців. Придушував 

більшовицький заколот у січні 1918 р. зосереджений довкола заводу «Арсенал». 

Підтримав повстання проти гетьмана Скоропадського. Автор успішних 

наступальних військових операції Армії УНР літа 1919 р. Перебуваючи у 

вимушеній еміграції, загинув від вибуху бомби, закладеної агентом радянських 

спецслужб у Роттердамі260. 

Генерала Кречетникова вул. (1910) 

Михайло Микитович Кречетников (1729–1793) – російський військовий і 

державний діяч, генерал від інфантерії. У 1793 р. був призначений генерал-

губернатором правобережних українських земель (Брацлавської губернії), які 

1793 р. анексовані до складу Російської імперії за Другим поділом Речі 

Посполитої261.  

 

Замостянська вул. (2015) 

50-річчя Перемоги вул. (1995–2015) 

Названа на честь перемоги над Німеччиною у Другій світовій війні262.  

Червоного козацтва вул. (1990–1995) 

Червоне Козацтво – збройні формування Української радянської 

республіки, проголошеної Першим Всеукраїнським з’їздом Рад 1917 р. Назву 

 
260 Кучерук О.С. Коновалець Євген [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 5: Кон - Кю / Редкол.: 
В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2008. 568 с.: іл. Режим 
доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Konovalets_E (дата звернення: 07.11.2020); Українська революція 
(1917-1921) в іменах: вінницькі сторінки: біограф. довід. / упоряд. Т.Р. Кароєва, відп за вип.. Ю.А.Зінько; Вінниц. 
міськ. рада, Центр іст. Вінниці, Вінниц. держ. пед.. ун-т ім.. М.Коцюбинського. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 
С. 102-103. 
261Перечень переименованных улиц г. Винницы с объясненіемь комитета Винницкой археографической 
комисіи. Винница: Издательство газеты «Куранты», 1911. С. 6.  
262 Про радянську інтерпретацію «Перемоги» детальніше див.: «Площа Перемоги». 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Pershyj_Vseukrainskyj
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Konovalets_E
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отримало на противагу українським формуванням Вільного козацтва, які 

воювали на боці Української Центральної Ради. Червоне козацтво було єдиною 

радянською військовою формацією, яка частково мала національний характер. 

Командиром був В.Примаков263. У 1920 р. частини Червоного козацтва 

перебували на Поділлі264, а штаб цього і підрозділу містився у Вінниці в 

приміщенні сучасної художньої школи. 

Ворошилова вул. (1930-1932–1941, 1944–1990),  

Климент Єфремович Ворошилов (1881–1969) – радянський військовий і 

державний діяч. Від січня 1918 р. – голова Надзвичайної комісії з охорони 

Петрограда (нині Санкт-Петербург), один із засновників ВЧК265 та 

організаторів Першої Кінної армії. Від липня 1934 р. – нарком оборони СРСР. 

Маршал Радянського Союзу (1935). У 1940 р. був призначений головою 

Комітету оборони при РНК і заступником голови РНК СРСР. Член Державного 

комітету оборони під час німецько-радянської війни. У 1953–1960 рр. голова 

Президії ВР СРСР – формально найвищої державної посади в СРСР266. 

Гетьмана Дорошенка вул. (1941–1944) 

Петро Дорошенко (1627–1698) – військовий, політичний і державний 

діяч. Гетьман Війська Запорозького Правобережної України (1665–1676), 

очільник Гетьманщини (1668–1670)267. Відомий в історії як «Сонце Руїни». 

Троцького вул. (1921–1930) 

Лев Давидович Троцький (Лейба Давидович Бронштейн) (1879–1940) – 

активний більшовик, радянський політичний і державний діяч. Один із 

головних очільників більшовицького перевороту в Петрограді 25 жовтня 

1917 р. Був організатором Червоної армії, збільшивши її окупаційні можливості 

у 1919 р. до 3 млн. багнетів. Після смерті Леніна у боротьбі за владу програв 

 
263 Щусь О.Й. Червоне Козацтво [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: 
В.А.Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2013. 688 с.: іл. Режим 
доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Chervone_kozatstvo (дата звернення: 07.11.2020). 
264 Кароєва Т. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації: довідник. Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2016. С. 18. 
265 Усталена російська абревіатура радянських каральних органів – Всероссийская чрезвычайная комиссия. 
Саме нею було започатковано існування радянських органів держбезпеки, що здійснювали державний терор в 
СРСР та в подальшому отримали правонаступність наступних структур: ВЧК–ОГПУ– НКВД–МГБ–МВД–КГБ. 
266 Кульчицький С.В. Ворошилов Климент Єфремович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: 
А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2003. 
688 с.: іл. Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Voroshylov_K (дата звернення: 07.11.2020). 
267 Кароєва Т. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації: довідник. С. 18. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vilne_kozatstvo
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ukrainska_Tsentralna
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Chervone_kozatstvo
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Voroshylov_K
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Сталіну. Був виключений з партії і відправлений у заслання в Алма-Ату (нині 

м. Алмати, Казахстан), а в січні 1929 р. депортований за межі СРСР. 20 серпня 

1940 р. агент НКВС СРСР, іспанець Р. Меркадер убив Троцького. Вбивцю 

мексиканський суд ув’язнив на 20 років. 1960 р. Р. Меркадер звільнився, 

приїхав в СРСР та був нагороджений званням Героя Радянського Союзу268. 

 

Героїв Крут вул. (2015) 

Бій під Крутами – бій між загоном юнаків Київської військової школи, 

добровольців і студентів та підрозділом червоногвардійців, що відбувся 29–30 

січня 1918 р. на залізничній станції Крути (Чернігівщина). Після бою 27 його 

учасників заблукали, потрапили в полон і були страчені, згодом перепоховані 

на Аскольдовій могилі у Києві. Набув особливого значення завдяки героїзму 

української студентської молоді269. 

Червоних Курсантів вул. (1944–2015), Червоного Курсанта (1921–

1941) 

Червоний курсант – військова посада, звання в запасі або студент у 

професійних військових училищах, що готували кадри для Червоної армії.  

 

Привокзальна площа (2015) 

Героїв Сталінграда площа (1982–2015) 

Сталінградська битва (1942–1943) – битва радянських військ проти 

німецьких, італійських, румунських і угорських частин у ході німецько-

радянської війни. Одна з найбільших та найважливіших за своїми результатами 

битв Другої світової війни. Складалася з оборонної (17 липня – 18 листопада 

1942 ) та наступальної (19 листопада 1942 р. – 2 лютого 1943 р.) стратегічних 

операцій радянських військ. Битва поклала початок перелому в ході німецько-

радянської війни 1941–1945 рр.270. 

 
268 Кульчицький С.В. Троцький Лев Давидович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 9: Прил – 
С / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2012. 944 с.: 
іл. Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Trotskyj_L (дата звернення: 07.11.2020). 
269 Кароєва Т. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації: довідник. Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2016. С. 29. 
270 Грицюк В.М., Коваль М.В. Сталінградська битва 1942–1943 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії 
України: Т. 9: Прил – С / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Trotskyj_L
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Батозька вул. (2015) 

Топонім увічнює пам’ять про битву під Батогом 22 – 23 травня 1652 р., 

коли союзні сили Війська Запорозького і Кримського Ханства під проводом 

Богдана Хмельницького перемогли війська Речі Посполитої. Битва була однією 

з важливих подій в ході Хмельниччини. Відбулася під горою Батіг біля 

сучасного села Четвертинівка Тростянецького району Вінницької області271. 

 

Костянтина Острозького вул. (1910–1921, 1992) 

Костянтин Іванович Острозький (1460–1530) – великий гетьман 

литовський (1497–1500, 1507–1530), луцький староста та маршалок Волинської 

землі (1507–1530), староста брацлавський (1497–1500), вінницький (1507–1516) 

віленський каштелян (з 1513), троцький каштелян (з 1522), князь. Свого часу в 

руках князя Острозького зосередилася юрисдикція над більшістю української 

території, що входила до складу Великого Князівства Литовського. Докладав 

значних зусиль для відсічі татарських нападів та боротьби з Московщиною. 

Творець перемоги над московським військом під Оршею у 1914 р.272. 

Червонопрапорна вул. (1921–1941, 1944–1992) 

В радянський час найменована на честь червоного полотнища, який у 

своїй основі був одним із символів революційної боротьби, переважно 

соціалістичного спрямування. Згодом став символом більшовизму, комунізму, 

соціалізму. В СРСР червоне полотнище стало масовим і тиражованим у різних 

варіаціях символом комуністичного режиму. Також лягло в основу державного 

прапора Радянського Союзу – на лицевій стороні в лівому верхньому куті 

розташовані червона зірка із золотою облямівкою та перехрещені серп і молот. 

Зворотна сторона прапора суцільно червона. Сьогодні в Україні та більшості 

союзних республік СРСР цей прапор асоціюється з терором та окупацією. 

 
думка», 2012 Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Stalinhradska_bytva_1942 (дата звернення: 
07.11.2020). 
271 Кароєва Т. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації: довідник. Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2016. С. 25. 
272 Ворончук І.О. Острозький Костянтин Іванович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О 
/ Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: В-во "Наукова думка", 2010. 
728 с.: іл. Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ostrozkyj_K (дата звернення: 13.12.2021). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Stalinhradska_bytva_1942
http://www.history.org.ua/?termin=Ostrozkyj_K
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Симона Петлюри вул. (1941–1944) 

Симон Васильович Петлюра (1879–1926) – державний, військовий та 

політичний діяч, журналіст, публіцист. Організатор українських збройних сил у 

1917 р. Головний отаман військ УНР та Голова Директорії УНР. Неодноразово 

бував у Вінниці протягом 1918–1920 рр., у тому числі як в тимчасовій столиці 

УНР273. 

 

Стеценка вул. Стеценка 1-й пров., Стеценка 2-й пров. (1990) 

Будьонного вул., Будьонного 1-й пров., Будьонного 2-й пров. (1921, 1944–

1990),  

Семен Михайлович Будьонний (1883–1973) – державний, військовий і 

партійний діяч СРСР. Повний Георгіївський кавалер. Тричі Герой Радянського 

Союзу (1958, 1963, 1968), Маршал Радянського Союзу (1935). Упродовж 

листопада 1919 р. – жовтня 1923 р. командував Першою Кінною армією274. 

Багратіонівська вул. (1910–1921)  

Петро Іванович Багратіон (1765–1812) – російський військовий діяч, 

генерал від інфантерії. Герой франко-російської війни 1812 р. У серпні 1811 р. 

Багратіона призначили командувачем Подільської армії, яка в березні 

наступного року була перейменована в 2-у Західну армію. Разом із 1-ю 

Західною армією М. Б. Барклая-де-Толля вона прикривала кордон Російської 

імперії. 

 

Брацлавська вул. (2015) 

Островського вул. (1937–1941, 1944–2015) 

Микола Олексійович Островський (1904–1936) – письменник, офіційна 

біографія якого за радянської влади повністю ототожнювалася з життям його 

 
273 Кароєва Т. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації: довідник. Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2016. С. 38. 
274 Вронська Т.В. Будьонний Семен Михайлович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / 
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2003. 688 с.: іл. 
Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Budonnyj_S (дата звернення: 08.11.2020). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1811
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Budonnyj_S
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героя – Павки Корчагіна275. У комуністичній пропаганді його постать була 

символом боротьби молодого покоління за встановлення більшовизму. 

Островському приписували: активну участь у встановленні радянської влади в 

Україні та боротьбу з повстанським рухом, службу у бригаді Котовського, 1-й 

кінній армії та Частинах особливого призначення Червоної армії (ЧОН), службу 

в Ізяславській ЧК (1919–1921) тощо. 

 

Шмідта Петра вул. 

Петро Петрович Шмідт (1867–1906) – офіцер російського флоту, учасник 

Революції 1905–1907 рр., один із керівників повстання на крейсері «Очаків» 14 

листопада 1905 р. Після придушення повстання розстріляний за вироком 

суду276. 

 

Гонти Івана вул. 

Іван Гонта (?–1768) – старший сотник козацького надвірного війська 

уманського воєводи С. Потоцького. Керівник українського гайдамацького руху, 

один з очільників Коліївщини – соціального та національно-визвольного руху 

1768–1769 рр. у Правобережній Україні, що в ті часи входила до складу Речі 

Посполитої. 

 
275 Герасимова Г.П. Островський Микола Олексійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: 
Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2010. 
728 с.: іл.. Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ostrovskyj_M (дата звернення: 08.11.2020). 
276 Лазанська Т.І. Шмідт Петро Петрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / 
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2013. 688 с.: іл. 
Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Shmidt_P (дата звернення: 08.11.2020). 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Voievoda
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Ostrovskyj_M
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Shmidt_P
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Яків Гандзюк.  
Робота художника А.Орльонова.  
Із фондів Центру історії Вінниці 

4.5. Мілітарне Замостя в особах 

 

Спроба прослідкувати зв'язок відомих військових різних епох із 

мілітарною історією Замостя реалізована у цьому блоці. Тут репрезентовані 

найбільш упізнавані імена та справжні легенди військової справи. Підбір 

постатей є довільним та наразі не репрезентує усю галерею видатних діячів 

військової, воєнної та суміжної сфер діяльності. Добірка портретів буде 

доповнюватися разом із подальшим дослідження Замостя. 

 

Яків Гандзюк 

Яків Григорович Гандзюк (1873–

1918) – український військовий діяч, 

отаман бригади військ Центральної Ради. 

Учасник Першої світової війни, генерал-

майор (1917). Нагороджений орденом 

святого Георгія 4 ступеня та 

Георгіївською зброєю «За хоробрість».   

Народився на Вінниччині 

(с. Багринівці), навчався у Вінницькому 

реальному училищі (нині головний 

корпус Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ), 

перебував на військовій службі 

добровольцем 47-го Українського 

піхотного полку (1891–1893) – у казармах 1-го військового містечка. У 

листопаді-грудні 1917 р. підрозділи 1-го Українського корпусу військ 

Української Центральної Ради, якими на той час командував Яків Гандзюк, 

контролювали терени Вінниччини, забезпечуючи законність української влади 

у цьому регіоні після прийняття Третього Універсалу. 1918 р. потрапив у полон 

до більшовицьких частин М. Муравйова. За відмову перейти на службу до 

червоних був розстріляний. Похований на території Видубицького Свято-
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Микола Євшан.  
Робота художника А.Орльонова.  
Із фондів Центру історії Вінниці 

Михайлівського монастиря в Києві277. У 2014 р. на честь Якова Гандзюка 

найменовано одну з вулиць Вінниці. 

 

Микола Євшан  

Микола Йосипович Федюшка-

Євшан (1889–1919) – літературний 

критик, публіцист і перекладач, учасник 

Першої світової війни, поручник 

Галицької Армії.  

У 1911 р. працював секретарем 

Наукового товариства імені Шевченка 

під керівництвом М.Грушевського, був 

співробітником «Української видавничої 

спілки». Автор понад 170 літературно-

критичних творів та публіцистичних 

творів. Переклав українською мовою 

цілий ряд філософських та 

літературознавчих праць німецьких, 

польських, чеських, італійських авторів. 

Із проголошенням ЗУНР став на її захист та був одним із творців 

збройних сил молодої держави – Галицької Армії. Разом із її підрозділами 

перейшов Збруч на Наддніпрянщину. Працював головою архіву Начальної 

Команди. 1 листопада 1919 р. у стінах Вінницького театру на честь першої 

річниці військового повстання у Львові та подальшого утворення ЗУНР 

виголосив промову «Великі роковини»278. Менш ніж за місяць – 23 листопада 

 
277 Науменко К.Є. Гандзюк Яків Григорович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / 
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2004. 688 с.: іл. 
Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gandzjuk_Ja (дата звернення: 08.11.2020); Українська 
революція (1917-1921) в іменах: вінницькі сторінки: біограф. довід. / упоряд. Т.Р. Кароєва, відп за вип.. 
Ю.А.Зінько; Вінниц. міськ. рада, Центр іст. Вінниці, Вінниц. держ. пед.. ун-т ім.. М.Коцюбинського. Вінниця: ТОВ 
«ТВОРИ», 2019. С. 49-50. 
278 «Великі роковини України»: промова зі сцени вінницького театру [відео]; / Центр історії Вінниці, Vежа, 
фестиваль «Острів «Європа», Вінниц. акад. муз.-драм. театр ім. М. К. Садовського // Ютуб-канал медіавидання 
«Vежа». Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=IqXdjfxkpPw.  

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Gandzjuk_Ja
https://www.youtube.com/watch?v=IqXdjfxkpPw
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Микола Юнаків.  
Світлина із Віртуального музею УНР 

1919 р. помер у Вінниці під час епідемії тифу279. Похований на військовому 

гарнізонному кладовищі280, локалізованому дослідниками та археологами у 

вересні 2020 р. на пустовищі поряд із вулицею Стрілецькою. У 2016 р. на честь 

Миколи Євшана перейменована одна з вулиць міста. 

 

Микола Юнаків 

Микола Леонтійович Юнаків (1871–

1931) – військовий і державний діяч, 

генерал-полковник Армії УНР. Професор 

(1910). Його батько був командиром 12-го 

армійського корпусу РІА у Вінниці (1899–

1900). Учасник Першої світової війни – 

перебував на Південно-Західному фронті на 

різних командних посадах.   

Після утворення Української 

Центральної Ради сприяв українізації в 

армії. З жовтня 1918 р. – начальник 

Державної військової академії. Із серпня 1919 

р. – начальник Штабу Головного отамана, 

координував дії ДА УНР та УГА281 під час спільного походу об’єднаних 

українських армії на Київ-Одесу, восени 1919 р. – війни зі ЗСПР282. Військовий 

міністр УНР (1920–1921, 1922–1923). У вимушеній еміграції жив у Тарнові 

(Польща)283. 

 

 
279 Ільницький М.М. Євшан Микола [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: 
В.А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2005. 672 с.: іл. Режим 
доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Evshan_M (дата звернення: 08.11.2020); Українська революція (1917-
1921) в іменах: вінницькі сторінки: біограф. довід. / упоряд. Т.Р. Кароєва, відп за вип.. Ю.А.Зінько; Вінниц. міськ. 
рада, Центр іст. Вінниці, Вінниц. держ. пед.. ун-т ім.. М.Коцюбинського. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 82. 
280 Детальніше див.: «Гарнізонне кладовище». 
281 Дієва Армія Української Народної Республіки та Українська Галицька Армія. 
282 Збройні сили Півдня Росії. 
283 Науменко К.Є. Юнаків Микола Леонтійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / 
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2013. 688 с.: іл. 
Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Yunakiv_M (дата звернення: 08.11.2020); Українська 
революція (1917-1921) в іменах: вінницькі сторінки: біограф. довід. / упоряд. Т.Р. Кароєва, відп за вип.. 
Ю.А.Зінько; Вінниц. міськ. рада, Центр іст. Вінниці, Вінниц. держ. пед.. ун-т ім.. М.Коцюбинського. Вінниця: ТОВ 
«ТВОРИ», 2019. С. 258-259. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Evshan_M
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Yunakiv_M
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Олексій Брусилов. Фото 1913 р. Із Вікіпедії. 

Олексій Брусилов 

Олексій Олексійович Брусилов 

(1853–1926) – російський і радянський 

військовий діяч, генерал від кавалерії 

(1912). Учасник російсько-турецької війни 

1877–1878 рр. У 1906–1913 рр. – 

начальник 2-ї гвардійської кавалерійської 

дивізії, командир 14-го армійського 

корпусу, помічник командира 

Варшавського військового округу. Із 

серпня 1913 р. командир 12-го армійського 

корпусу, штаб якого дислокувався у 

Вінниці. Тут О. Брусилов один рік 

проживав разом із дружиною284.  

Учасник Першої світової війни: 

командував 8-ю армією, від березня 1916 р. – головнокомандувач Південно-

Західного фронту. Творець військової операції із прориву австро-німецького 

фронту – Брусиловського прориву (травень–серпень 1916 р.).  

У травні–липні 1917 р. обіймав посаду Верховного головнокомандувача 

ЗС РІА. Навесні–влітку 1918 р. таємно співпрацював з Білим рухом. У 1920 р. 

пішов на співпрацю з більшовиками. О. Брусилов вважається одним із 

засновників радянської військової історичної науки285. 

 

Антон Турчанович 

Антон Федорович Турчанович (1854–1943) – російський офіцер 

українського походження, полковник, винахідник польової кухні. 

 
284 Сьогодні будинок по вул. Архітектора Артинова, 5. 
285 Гриневич Л.В. Брусилов Олексій Олексійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / 
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України Київ: «Наукова думка», 2003. 688 с.: іл. 
Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Brusylov_O (останній перегляд: 08.11.2020) 

http://www.history.org.ua/?termin=Brusylov_O
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Антон Турчанович. Фото 1910-х рр. Із Вікіпедії. 

Ігор Сікорський. Фото 1914 р. Із Вікіпедії. 

Прослужив у РІА 40 років. 

Нагороджений солдатським Георгіївським 

хрестом 4-го ступеню та низкою інших 

відзнак. Учасник китайської та японської 

військових кампаній. На Поділлі з 1888 р. 

З 1898 р. працював над кресленнями 

польової кухні. Його проект, 

запатентований 1908 р., був визнаний 

найвдалішим.  

Наприкінці 1913 р. призначений 

Вінницьким повітовим військовим 

начальником, управління якого в той час 

розташовувалося на Замості286. З початком 

Першої світової війни обіймав посаду начальника Вінницького гарнізону. 

Мешкав у Вінниці по сучасній вул. Князів Коріатовичів, 89 (будинок знесений). 

Після відставки у 1917 р. до смерті 

проживав у м. Брацлав. Там його честь 

встановили пам’ятник польовій кухні. У 

2015 р. у Вінниці на честь Антона 

Турчановича перейменовано одну із 

вулиць та два провулки міста287. 

 

Ігор Сікорський 

Ігор Іванович Сікорський (1889–1972) – 

один із найвідоміших авіаконструкторів 

світу українського походження, 

підприємець, який зробив вагомий внесок 

у розвиток літакобудування в Російської 

імперії та США. Народився у м. Київ.  

 
286 Детальніше див.: «Військовий комісаріат». 
287 Кароєва Т. Вулиці Вінниці: з історії декомунізації: довідник. Вінниця: ТОВ «Віндрук», 2016. С. 43. 
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Костянтин Могилко.  
Фото із сайту проєкту «Книга пам’яті полеглих 

за Україну» 

Упродовж 1907–1911 рр. (із перервами) навчався в Київському політехнічному 

інституті. Заклав основи авіаційної промисловості Російської імперії. Протягом 

1912–1917 рр. головний конструктор авіаційного відділу Російсько-Балтського 

вагонного заводу. Створив перші у світі багатомоторні важкі літаки «Гранд», 

«Руський/російський вітязь» та найвідомішого «Ілля Муромець». Саме останній 

літак ліг в основу створеної у грудні 1914 р. Ескадри повітряних кораблів, яка у 

1916 р. перебазувалася до Вінниці разом з І. Сікорським. У 1916–1917 рр. 

проживав у Вінниці, мешкав у готелі «Савой». 

У 1918 р. емігрував до Франції, 1919 р. переїхав до США, де у 1923 р. 

заснував власну літакобудівну фірму. Протягом 1939–1972 рр. створив близько 

20-ти основних типів вертольотів одногвинтової схеми та ряд їх модифікацій. 

Вперше у світі налагодив крупносерійне виробництво вертольотів 

різноманітного призначення і різних вагових категорій288. 

 

Костянтин Могилко  

Костянтин Вікторович Могилко 

(1978–2014) – вінничанин, український 

військовий пілот, льотчик першого класу, 

полковник ПС ЗС України. Командир 

ескадрильї «Блакитна стежа» 15-ї окремої 

бригади транспортної авіації (авіабаза 

Бориспіль). Герой України (2014, 

посмертно).   

6 червня 2014 р. в районі 

м. Слов’янськ російсько-терористичні 

формування підбили військовий літак Ан-

30Б бригади транспортної авіації ПС ЗС 

України. Попри смертельну небезпеку, 

втрачаючи дорогоцінні секунди, протягом яких було можливо врятуватися, 

 
288 Гаврилюк Л.О. Сікорський Ігор Іванович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 9: Прил – С / 
Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. Київ: «Наукова думка», 2012. 944 с.: іл. 
Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Sikorskyj_I (дата звернення: 09.11.2020). 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Sikorskyj_I
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Дмитро Майборода.  
Фото із сайту проєкту «Книга пам’яті полеглих за 

Україну» 

екіпаж відвів від міста ушкоджений літак, щоб не допустити жертв серед 

мирного населення Слов’янська. П’ять з восьми членів екіпажу героїчно 

загинули289. У 2016 р. на честь Костянтина Могилка найменовано площу на 

проспекті Космонавтів. 

 

Дмитро Майборода  

Дмитро Олександрович Майборода 

(1980–2014) – вінничанин, український 

військовий пілот, командир екіпажу літака 

АН-26, підполковник Збройних сил 

України (2015, посмертно). Герой України 

(2014, посмертно).  

З травня по липень 2014 р. виконав 

35 бойових вильотів для перевезення 

військових, озброєння, матеріально-

технічних засобів в зону АТО. 14 липня 

2014 р. в районі с. Давидо-Микільське 

Луганської області, російсько-

терористичні формування підбили 

військовий літак Ан-26 456 бригади 

транспортної авіації ПС ЗС України. Дмитро Майборода (командир екіпажу) та 

Дмитро Шкарбун (помічник) доклали максимум зусиль для утримання літака в 

повітрі та своїми діями забезпечили безпечну евакуацію членів екіпажу (6 

військових), але самі засобами аварійного порятунку скористатись не 

встигли290. У 2015 р. на честь Дмитра Майбороди перейменовано одну із вулиць 

Вінниці. 

 
289 У Вінниці відкрили погруддя двом Героям України // Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України. 
Режим доступу: https://www.mil.gov.ua/news/2015/08/20/u-vinniczi-vidkrili-pogruddya-dvom-geroyam-ukraini 
(дата звернення: 08.11.2020). 
290 У Вінниці відкрили погруддя двом Героям України // Офіційний веб-сайт Міністерства оборони України. 
Режим доступу: https://www.mil.gov.ua/news/2015/08/20/u-vinniczi-vidkrili-pogruddya-dvom-geroyam-ukraini 
(дата звернення: 08.11.2020). 

https://www.mil.gov.ua/news/2015/08/20/u-vinniczi-vidkrili-pogruddya-dvom-geroyam-ukraini
https://www.mil.gov.ua/news/2015/08/20/u-vinniczi-vidkrili-pogruddya-dvom-geroyam-ukraini


104 

 

ВИСНОВКИ 
 

Отже, ми завершили історичний нарис про однин із важливих 

мікрорайонів нашого міста – Замостя.  

Під час підготовки та в ході реалізації проєкту ми проаналізували 

загальновідомі та малодоступні широкому загалу джерела, за допомогою яких 

вдалося значною мірою реконструювати історичне минуле цього мікрорайону. 

Опрацьований масив літератури засвідчив про фрагментарність збереженості 

історичних відомостей не лише про Замостя, але й про Вінницю загалом. 

Завдяки аналізу та перепрочитанню окремих фото та відеоматеріалів, отримали 

змогу описати нові та маловідомі історії з мілітарної сфери Замостя. Ми свідомі 

того, що в нарисі використані не всі матеріали, позаяк багато джерел дотепер не 

введено в науковий та публічний простір, а значна кількість цінних світлин та 

документів знаходиться у приватному користуванні вінничан. Враховуючи це, 

розуміємо, що чимало аспектів будуть уточнюватися або переосмислюватися, 

тому попереду ще чимало цікавого. 

Розглядаючи історичну панораму Замостя, ми з’ясували, що район було 

включено у перспективний план розвитку міста наприкінці ХІХ ст. Стрімкий 

розвиток він отримав на саме зламі ХІХ-ХХ ст., що відповідало загальній 

тенденції модернізаційних процесів у колишній Російській імперії. На розвиток 

Замостя вплинули такі головні фактори: будівництво залізниці, розбудова 

промислових об’єктів наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., створення міської 

інфраструктури, зведення військового містечка, прикордонне розташування 

міста. Зрозуміло, що надавати пріоритетність якомусь із зазначених вище 

чинників буде не коректно, тому їхній уплив на формування Замостя варто 

розглядати у комплексі.  

Для увиразнення «мілітарного» ми спробували сконцентрувати в цьому 

понятті значення «військовий», «оборонний», «стратегічний». У бурхливому 

ХХ ст. мілітарний фактор майже відразу став домінуючим у розвитку Замостя. 

Побудова військового містечка обумовила подальшу специфіку розвитку 

військово-стратегічної та військово-оборонної інфраструктури мікрорайону. В 
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умовах Першої світової війни Вінниця виконувала роль бази тилового 

забезпечення фронту та стратегічного транзитного пункту. Згодом склалася 

ситуація, коли контроль за цією інфраструктурою забезпечував контроль майже 

над усім містом. Тому за мілітарні об’єкти Замостя точилася боротьба у 

революційні події та російсько-українські війни 1917–1921 рр. Захоплення та 

контроль над такими об’єктами допоміг у встановленні більшовиками своєї 

диктатури, а подальша розбудова мілітарних локації допомогла зміцнити 

радянську владу в місті та Подільському регіоні. В період нацистської окупації 

більшість мілітарних об’єктів зберегли той же характер використання. З 

повторним установленням радянської влади в Україні та Вінниці відбувся 

черговий етап у розвитку району. Це обумовлювалося розташуванням 

важливих військово-стратегічних командних пунктів, спочатку – штабу 

командування Дальньої авіації, згодом штабу Командування 43 ракетної армії. 

З поступовою розбудовою наявних та зведенням інших об’єктів командно-

управлінського значення мілітарний простір Замостя був доповнений ще двома 

важливими елементами військово-промислового комплексу – 45-й ЕМЗ та 732-

й ВРЗ. З відновленням незалежності України оборонний комплекс та Збройні 

Сили пройшли нелегкий шлях реформ, трансформації, а подекуди й спроб 

свідомого підриву обороноздатності держави. Змінилася й інфраструктура 

військового призначення Замостя. На послаблення мілітарного чинника 

вплинуло рішення керівництва України про відмову від третього за обсягом у 

світі ядерного арсеналу. Наразі на території Замостя продовжують 

розміщуватися важливі та стратегічні військові об’єкти, військові частини та 

командні центри. В умовах російсько-української війни мікрорайон включений 

у систему забезпечення тилу та фронту, а військові вінницького гарнізону 

здійснюють регулярні ротації на фронті. 

Проаналізувавши історичну тяглість розвитку мілітарного простору 

Замостя, ми визначити такі його головні об’єкти-домінанти: 

➢ 1-ше військове містечко, яке увібрало в себе більш як сторічну 

військову традицію. Об’єкт якнайкраще вписується у поняття та розуміння 

мілітарного контексту. Містечко упродовж усього періоду постійно 
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розбудовувалося, переплановувалося та розподілялося різними відомчими 

підрозділами збройних сил відповідних державних утворень, що контролювали 

цю територію. Локація стала осердям певної агломерації забудови по 

вул. Стрілецькій та поєднала інші об’єкти – підприємства та супутню 

інфраструктуру. Однак його головне завдання залишалося незмінним – служити 

потребам військових; 

➢ приміщення вокзалу залізничної станції Вінниці стало наступною 

вагомою мілітарною точкою на мапі Замостя та Вінниці загалом. З моменту 

прокладення залізниці і до сьогодні – це важливий стратегічний об’єкт 

цивільного та оборонного значення. Супутня інфраструктура залізниці (будівлі 

управлінського та житлового призначення, садочки, школи, лікарні тощо) 

промаркувала простір Замостя об’єктами з відповідним відомчим спецстатусом; 

➢ приміщення в’язниці, що у різний час формально видозмінювалося, 

але виконувало однакові функції. Окрім звичних нам функцій покарання та 

виправлення поведінки, досить часто в’язниця була пов’язана зі здійсненням 

масового насилля над цивільним населенням: реалізацією державного терору і 

позасудових репресій, насамперед в радянський період, а також учинення 

військових злочинів у період нацистської окупації. Ще межі ХІХ-ХХ ст. у 

розпорядженні вінницької в’язниці було чимало міських земель, а працю 

в’язнів використовували для благоустрою міста. Така тенденція 

продовжувалося і в наступні історичні періоди, але з помітним стиранням 

контурів впливу на міське середовище; 

➢ площа Перемоги – точка тяжіння, яка стала опосередкованим 

публічним проявом мілітарності і, водночас, місцем пам’яті. Невеликий ареал 

довкола в різний час поєднав значний масив дрібніших локацій та об’єктів: 

управління поліції, управління військового начальника/військкомат, штаб 

авіації, церква, військторгсервіс тощо; 

➢ площа Героїв Чорнобиля ще одна локація зі значним історичним 

навантаженням. Хоча на сьогодні майже нічого не вказує на її стосунок до 

мілітарики, однак історичний бекграунд засвідчив, що це було місце, де 
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вирувало революційне життя міста. Окрім того, це одне із перших осередків 

творення політики пам’яті радянською владою у міському середовищі. 

Мілітарний фактор безперечно наклав значний відбиток на розвиток 

усього міста, а особливо Замостя. Військовий чинник впливав на політичні, 

соціокультурні, просторові цінності. Традиційно військо було опорою та 

захистом будь-якого ладу – імперського, тоталітарного чи демократичного. З 

історичного погляду видається, що вплив військових упродовж всього 

історичного періоду відбувався нерівномірно. Наприклад військові імперського 

періоду були органічніше інтегровані в соціокультурний простір – брали участь 

у громадському та культурному житті міста, були виразниками присутності 

«государя» у місті. В початковий радянський час процес інтеграції військових 

виглядав значною мірою штучним і супроводжувався почуттям страху серед і 

перед населенням. Після Другої світової війни присутність військових стала 

нормою радянського повсякдення. Яскрава домінація мілітарних елементів в 

міському середовищі одночасно поєднувалася із парадоксальною специфікою 

бути непоміченою чи проігнорованою за зразком «так має бути». Значною 

мірою і в російсько-імперський, і в радянсько-імперський період військо було 

опорою русифікаторської політики в місті. Такі впливи можна прослідкувати і 

до сьогодні – чимало військових пенсіонерів сповідують ностальгію за міццю 

колишньої імперії. В добу незалежності, статус військового трансформувався 

від відверто маргінального до представника когорти тих, кому суспільство 

сьогодні довіряє найбільше291. 

Сьогодні мілітарна спадщина репрезентована в об’єктах, що зберегли своє 

першочергове призначення, у локаціях, які стали місцями пам’яті та в точках, 

які втратили свої початкові сенси і відійшли в історію. Більшість «базових» 

мілітарних об’єктів мають своє усталене місце і продовжують виконувати свою 

пряму функцію, переважно це об’єкти по вул. Стрілецькій, приміщення 

вокзалу, площа Перемоги та інші. Попереду Замостя чекає переосмислення 

його мілітарного характеру та подальше творення в сучасних умовах. 

 
291 Початок нового політичного року: довіра до соціальних інститутів (липень 2020р.) // Разумков Центр 
[офіційна сторінка]. Режим доступу:  https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/pochatok-
novogo-politychnogo-roku-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-lypen-2020r (дата звернення 10.12.2020). 

https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/pochatok-novogo-politychnogo-roku-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-lypen-2020r
https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/pochatok-novogo-politychnogo-roku-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-lypen-2020r
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1-й курінь 6-ї бригади УГА. Вінниця, 17 листопада 1919 р.  
Із видання «Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С. 759» 

Старшини 2-го куреня 6-ї Равської бригади. Вінниця, 18 листопада 1919 р. 
Із видання «Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С. 759» 
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Казарми в роки нацистської окупації 1941-1944 рр. Із особистої колекції І.Ланового 

Печатка Вінницького військового 

шпиталю доби Української революції 

1917-1921 рр., що містився на 

території казарм, 1919 р. 

Розкоп на місці археологічного шурфування зі встановлення місця 

поховань воїнів ГА та ДА УНР у Вінниці, померлих від тифу і похованих на 

Гарнізонному кладовищі у 1919-1920 рр. Вересень 2020 р. 
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Нарукавний знак (шеврон) 
Управління 43 РА.  
Із ukrmilitary.com 

Прощання бойовим знаменом. 43 РА. 16 липня 2002 р. 
Із книги «Винницкая Краснознаменная ракетная армия. М., 2010» 

Демілітаризація останньої пускової установки типу «Піонер» зі складу 43-ї РА, м. Сарни, 

Рівненська область. 12 травня 1991 р. З інтернет-ресурсу: wikimapia.org. 
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Церкви на Замості 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кінотеатр «КІМ» (Комуністичний інтернаціонал молоді), облаштований 
у колишній церкві Вознесіння Господнього. Травень 1935 р. 

Із видання «Вінниця у спогадах. Т. ІІІ. С. 359». 
Церква Вознесіння Господнього. Поштова 

листівка. 
Із спільноти «Історія Вінниці» 

Церква Вознесіння Господнього. Проєкт 
Григорія Артинова, 1903 р. 

Із фондів ДАВіО, Р-230, оп.1, спр.1279, арк. 256 

Полкова гарнізонна церква святих Петра і Павла, територія 
казарм, поштова листівка, початок ХХ ст. 

Із спільноти «Історія Вінниці» 
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Залізничний вокзал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницький вокзал поч. ХХ ст. Із спільноти «Історія Вінниці» 
 

 

Вокзал, бл. 1920 р. Із книги «Вінниця у спогадах». 

Печатка вінницької вокзальної залоги 

доби УНР. Бібліотека народова. 

Варшава. ф.1. ч.1. 

Реконструйований упродовж 1934-1940 рр. Вінницький вокзал у добу 

нацистської окупації (1941-1944 рр.) 
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Будинок управління Південно-Західної залізниці. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок залізничного управління в період нацистської 

окупації Вінниці, 21 січня 1944 р.  

Із спільноти «Старі фото Вінниці» 

Будинок управління Південно-Західної 
залізниці, з 1953 р. головний корпус педагогічного 
університету, 1958 р. Із спільноти «Історія Вінниці» 

Загальний вигляд на адмінбудівлю 

Вінницького агрегатного заводу, 

червень 1961 р. 

Із фондів ДАВіО. 

Загальний вигляд на адмінбудівлю 

Вінницького агрегатного заводу. 

Із спільноти «Історія Вінниці» 

Вінницький вокзал, 1950-ті рр. 
Із спільноти «Історія Вінниці» 

Вінницький вокзал, 1950-ті рр. 
Із спільноти «Історія Вінниці» 
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Будівля Народного дому та площа Героїв Чорнобиля 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знак Вінницької в’язниці. кінець ХІХ – 
початок ХХ ст. 

Із книги «Вінниця у спогадах. Т.ІІ.С. 327». 

Поховані біля Народного дому учасники більшовицького заколоту у Вінниці в 
жовтні 1917 р. Тюремна площа, весна 1918 р. Із спільноти «Історія Вінниці» 

Народний дім та Тюремна площа перед ним. Поштова листівка поч. ХХ ст. 

Встановлений у 1921 р. пам’ятник 
учасникам більшовицького заколоту 

Вінниці в жовтні 1917 р., 1958р. 
Із видання «Визначні місця України» 

Пам’ятник учасникам більшовицького заколоту Вінниці в жовтні 1917 р. Фото 
з підписом «Место боя богунских частей Красной Армии с гетмано-
петлюровскими бандами. На месте боя памятник павшим борцам 

революции», 1940 р. Із особистої колекції І.Ланового. 
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Будинок офіцерів і площа Перемоги 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будинок офіцерів, 1964 р. Із фондів ДАВіО. 

Площа Перемоги, мал. М.Лошака 

Будинок офіцерів у період нацистської окупації, 

1942/43 р. Із інтернет-ресурсу Rеibert. 

Будинок офіцерів у період нацистської окупації, 

1942/43 р. Із інтернет-ресурсу Rеibert. 

Будинок офіцерів у період нацистської окупації,  
жовтень 1942 р. Архів Г. Гофмана.  
Із спільноти «Старі фото Вінниці». 

Будинок офіцерів, 1958 р. 

Із спільноти «Старі фото Вінниці» 
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Пам’ятний знак воїну-переможцю в 

Другій світовій війні на площі 

Перемоги. Фото В.Т. Осьмушко, 1978 р. 

Пам’ятний знак воїну-переможцю в 

Другій світовій війні на площі Перемоги, 

початок 1970-х рр. Із фондів ДАВіО. 

Пам’ятний знак воїну-переможцю в Другій світовій війні, 

встановлений у 1968 р. 

 

Вигляд на площу Перемоги, 1970 р. Із спільноти «Старі фото Вінниці» 

 

Вигляд на площу Перемоги, початок 1990-х рр.  
Фото Кікоть Андрій. Із спільноти «Старі фото Вінниці» 
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Військові у цивільному просторі 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парад Вінницького гарнізону на Миколаївському проспекті на честь  
300-річчя дому Романових, березень 1913 р. Із спільноти «Історія Вінниці» 

Вінницький гарнізон на площі Тюремній (нині Героїв Чорнобиля) і вул. Брацлавській формує колону в день 
присяги на вірність Тимчасовому уряду, на передньому плані – ескадра повітряних кораблів, 

 8 березня 1917 р. (за ст. ст.). Із видання «Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С. 481» 
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Маніфестація вояків вінницької залоги в день складення присяги на вірність Тимчасовому уряду, 8 березня 
1917 р. (за ст. ст.). Із видання «Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С. 393» 

Миколаївський проспект. Похорон членів ескадри повітряних кораблів, загиблих 28 квітня 
1917 р. у Микулинцях. Із видання «Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С. 462». 
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35-й бронезагін у Вінниці, 1917 р. Із видання «Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С. 484» 

Кінний резерв міліції, 1921 р. Ймовірно територія казарм.  
Із особистої колекції І.Ланового 
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Жалобна процесія частин Вінницького гарнізону в день похоронів Леніна проходить вул. Дзержинського (нині 
Театральна). Попереду прапороносець зі знаменом політвідділу 24 стрілецької залізної дивізії, 1924 р.  

Із видання «Вінниця у спогадах. Т.ІІІ. С. 420». 

Жалобна процесія частин Вінницького гарнізону в день похорону Леніна проходить вул. Котовського (нині 
Грушевського), праворуч – будівля колишнього окружного суду, позаду – водонапірна башта, 1924 р. 

 Із видання «Вінниця у спогадах. Т.ІІІ. С. 134». 
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Парад на честь святкування 30-річчя радянського Дня Перемоги над нацистською Німеччиною, 1975 р. Сучасна 
вул. Соборна. І альбому «Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни: біль втрат і велич подвигів, 2013» 

Умовне відтворення бою «штурм рейхстагу» на честь святкування 30-річчя радянського Дня Перемоги над 
нацистською Німеччиною, 1975 р. Замостя, центральний міський стадіон. 

І альбому «Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни: біль втрат і велич подвигів, 2013» 
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КАРТИ, ПЛАНИ, СХЕМИ ЗАМОСТЯ 
Військово-топографічна карта Російської імперії 1877 р. Фрагмент.  

 

Із електронного ресурсу www.etomesto.ru 

 

Військова карта Російської імперії, 1913 р. Київський військовий округ. Фрагмент 

 
 Із електронного ресурсу uk.wikipedia.org 

 

http://www.etomesto.ru/
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План-схема Вінниці 1910 р. 

 
Із спільноти «Історія Вінниці». 
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План повітового міста Вінниці, 1915 р. Із спільноти «Історія Вінниці». 

 
План повітового міста Вінниці, 1915 р. Фрагмент: Замостя. Із спільноти «Історія Вінниці». 
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План м. Вінниці, 1926 р.  

 
Із видання Бируля О. Архітектурна історія Вінниці. С.3. 

 

Німецька карта Вінниці, 1943 р.  

Фрагмент: Замостя в умовах нацистської окупації 1941–1944 рр. 

 
Із спільноти «Історія Вінниці». 
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Аерофотозйомка Вінниці, 1949 р. Фрагмент: Замостя  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотосхема Вінниці (із радянської аерофотозйомки), 26 вересня 1949 р. Фрагмент: Замостя (склейка 2-х частин). 
Із фондів Центру історії Вінниці, передано Андрієм Рибалкою 
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Карта Вінниці, 1955 р. Фрагмент: Замостя 

 
Із спільноти «Історія Вінниці». 

 

План Вінниці та району, 1964 р. З матеріалів звіту розвідки Центрального 

розвідувального бюро (США). Фрагмент 
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План Вінницького Замостя, 1964 р. З матеріалів звіту розвідки Центрального 

розвідувального бюро (США). Фрагмент: 1-ше військове містечко. Казарми 

 
 

Схема дислокації військ 43 ракетної армії (1960–1998 рр.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема дислокації військ 43 

ракетної армії (1960–1998 рр.) 

Схема дислокації військ 43 ракетної армії (1960–1998 рр.).  
Із книги «В.Шульгин. Винницкая ракетная стратегическая. С. 276» 
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Межі Замостя на сучасній мапі Вінниці 
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АГЕНЦІЯ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

ЦЕНТР ІСТОРІЇ ВІННИЦІ 

 

 

МІЛІТАРНЕ ЗАМОСТЯ 

Історико-популярний нарис 

Інший погляд на розвиток мікрорайону 

Відповідальний за випуск – Олександр Федоришен, директор Центру історії Вінниці 

 

Автор проєкту – Сергій Гула, к.і.н., заступник директора Центру історії Вінниці 

Консультаційна і наукова допомога – Марія Куряча, співробітниця Центру історії Вінниці 

 

Мілітарне Замостя: історико-популярний нарис [електронне видання] / С.А. Гула, Агенція 

просторового розвитку, Центр історії Вінниці. Вінниця, 2020. 130 с. 

 

Творення сучасного змісту неможливо без осмислення власної ідентичності через історію. 

Одним із способів знайомства та вивчення історичного минулого міста є дослідження його окремих 

частин. Сьогодні Вінниця неофіційно поділяється на ряд мікрорайонів, назви яких містяни вживають у 

повсякденні для означення свого проживання чи орієнтування в міському просторі. Пропонуємо 

вашій увазі невеликий історичний нарис, присвячений одному із територіально найбільших 

мікрорайонів міста – Замостю.  

Наразі ряд муніципальних агентів змін працюють над осмисленням міського простору та 

створення ефективної системи просторових рішень. При розробці Моделі розвитку Замостя 

накопичений матеріал по забудові створив новий образ району, що пов’язує його з мілітарною, тобто 

військовою культурою. Це нове бачення виокремлено в історичній розвідці – «Мілітарне Замостя». 

Пропонований проєкт, що реалізований у вигляді історичного нарису та візуального додатку-

презентації до нього, є складовою глобального проєкту – «Модель розвитку Замостя». Детальніше 

про нього можна дізнатися на інформаційній платформі «Дій, Замостя!». 

Для мешканців Замостя та усіх вінничан, а також краєзнавців, освітян, працівників у сфері 

туризму та усіх, хто цікавиться мікроісторією. 
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