Мілітарне Замостя
ІНШИЙ ПОГЛЯД НА РОЗВИТОК МІКРОРАЙОНУ

Замостя

Вигляд на Замостя із середмістя. Пошт. лист., поч. ХХ ст.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»
Вигляд на Замостя та вокзал. Пошт. лист., поч. ХХ ст.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

– місцевий топонім, відомий з першої чверті
XVII ст. До офіційної вінницької міської
топонімічної системи введений перспективним
планом розвитку міста в 1874 р.

Замостя
ФАКТОРИ РОЗВИТКУ

• Побудова залізниці
• Зведення військового містечка

Фактори
розвитку

• Розбудова промислових об’єктів

• Створення транспортної інфраструктури
• Прикордонне розташування
• Регіональний військово-стратегічний центр

Фактори.
Залізниця

•
•
Сільськогосподарська виставка неподалік вінницького вокзалу.
Листівка, поч. ХХ ст. © Fb-спільнота «Історія Вінниці»

•
•

Вінницький вокзал, поч. ХХ ст.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Вінницький вокзал, листівка, поч ХХ ст. © Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Стратегічний об'єкт
Вплив:
економічне пожвавлення розвиток промисловості,
торгівлі, агрогалузі;
розвиток інфраструктури
(заклади торгівлі та сфери
послуг – їдальні, перукарні,
голярні, тощо);
урбанізація, економічна та
соціальна мобільність;
військово-стратегічний
ресурс – можливість
оперативної передислокації
військових та їхнього
забезпечення.

Фактори.
Промисловість

Недільник на заводі «Молот», 1929 р.
© Кадр із кіножурналу, вип. № 2/97,
Одеська кінофабрика ВУФКУ.

Насіннєвий завод товариства «Раббетге і Гізеке».
Світлина, поч. ХХ ст. © Вінниця у спогадах. Т.ІІ.С.719

Суботник на суперфосфатному, 1924 р.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Промислові об’єкти впливали на:
• зростання економіки,
• збільшення чисельності населення,
• зміну соціально-культурної структури
населення.
На Замості з'явилися:
• чавуноливарний та машинобудівний
завод Б.Львовича «Молот» (1880),
• завод силікатної цегли К.Абази
(1899),
• насіннєвий завод (1900),
• суперфосфатний завод (1912)

Вінницькі
рекламні
оголошення,
1913 р.
© Весь ЮгоЗападный
край.

Насіннєвий завод товариства «Раббетге і Гізеке».
Пошт. лист., поч. ХХ ст. © Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С.719

Фактори.
Інфраструктура

Розвиток інфраструктури:
• розростання меж міста,
• перетворення Замостя
нову міську агломерацію.

у

Залізні мости через о. Кемпу –
завершили інтеграцію
Середмістя і Замостя.
Кінцева трамвайна зупинка «Жіноча гімназія», 1913-1914 рр. ©depo.vn.ua.

Трамвай (1913):
перший маршрут: «залізничний
вокзал – реальне училище»,
другий маршрут (1914) з'єднав
середмістя та військове
містечко» (нині вул. Стрілецька).

Вінницький трамвай на кінцевій зупинці «Жіноча гімназія»,
1913р. ©depo.vn.ua.

Вигляд на залізний міст із Замостя на о.Кемпу, поч. ХХ ст.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці».

Фактори.
Прикордоння

Вінниця прикордонна - центр:
• Подільської губернії (з
1914),
• Вінницького округу (19231930),
• Вінницької області (з 1932 р.
по 1937 р. об’єднувала
сучасні Вінницьку та
Хмельницьку)
Військово-топографічна карта Російської імперії, 1877 р. Фрагмент.
©ovruch.info

Військова карта Російської імперії, 1913 р.
Київський військовий округ. Фрагмент
© uk.wikipedia.org

Специфіка міста:
• Розташування командних центрів
управління військовими з'єднаннями,
• Територія як частина плацдарму
оборонного чи наступального характеру,
• Розташування інженерних, оборонних
відомств та організацій забезпечення
військової інфраструктури

43 ракетна армія – “ядерний щит”
радянського прикордоння

Фактори.
Прикордоння

Схема дислокації військ 43 ракетної армії (1960–1998 рр.). © В.Шульгин. Винницкая ракетная стратегическая. С. 276.

Передумови:

Фактори.
Казарми

 перша системна присутність
військових - після другого поділу
Речі Посполитої (1793),
 1862 р. Подільська губернія
увійшла до складу новоствореного
Київського Військового Округу,
 збільшення військової сили імперії
на її Південно-Західних рубежах.

Казарми на Замості (сучасна вул. Стрілецька).
Літографія, 1893 р. © Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С. 696

Особливості:

Фактори.
Казарми

 Наявність значних земель у
розпорядженні військового
відомства;
План повітового міста Вінниці, 1915 р. © Fb-спільнота «Історія Вінниці»

 Швидке прийняття рішень,
планова та упорядкована
забудова;

 Військове містечко –
комплекс будівель для
гарнізону 47-го Українського
піхотного полку;
 Казарми - перша в історії
міста регулярна цегляна
забудова;

Емблема 47 Українського піхотного полку РІА.
© ru.wikipedia.org

Військові казарми. Пошт. лист., поч. ХХ ст. © Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Замостя
МІЛІТАРНІ ТОЧКИ ТЯЖІННЯ

Формування військовими нової магістралі міста –
Північна алея (з 1910 р. – вулиця генерала Кречетникова)
вулиці та цивільна забудова також відображали
Мілітарні точки Прилеглі
мілітарну специфіку мікрорайону.
тяжіння.
Казарми – стратегічна домінанта Замостя
Казарми

Військові РІА. 1-а й 2-а батареї
19-ї артилерійської бригади. Казарми.
Вінниця.
©Fb-спільнота «Винница. Старый
фотоальбом»

1-й курінь 6-ї бригади УГА.
Вінниця, 17 листопада 1919 р.
© Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С.
759.

Мілітарні точки
тяжіння.
Казарми

І-й кінний полк Галицької Армії. Вінниця,
територія казарм, листопад 1919 р.
© Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С. 759.

У добу Української революції 1917-1921 рр.
місто контролювала сила, що здобула казарми.

У 1919 р. в казармах облаштовано
шпиталь для хворих на тиф воїнів

Печатка Вінницького військового шпиталю доби Української
революції 1917-1921 рр., що містився на території казарм,
1919 р.

Згодом владу захопили більшовики

Кінний резерв міліції,
1921 р. Ймовірно
територія казарм.
© Із особистої
колекції І.Ланового

Мілітарні точки
тяжіння.
Довкола
казарм

Будинок огороджений парканом, що складається
зі спеціальних залізних панелей військового
призначення, вул. Стрілецька, 2020 р.
© Фото Центру історії Вінниці

Типологія забудови
Замостя – будинки для
військових:
- індивідуальна забудова;
- масова забудова.
Будинок по вул. Академіка Янгеля, 1950-ті рр.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Будинок по вул. Академіка Янгеля, 1949 р.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Мілітарні точки
тяжіння.
Довкола казарм

«ЗОРЯ» –
КЛУБ ДЛЯ ПОТРЕБ
РОБІТНИКІВ 45-го ЗАВОДУ

Будівництво заводів військово-стратегічного значення
ДП «45-й експериментальний механічний завод» та
ДП «732-й Вінницький ремонтний завод».
Це супроводжувало розвиток інфраструктури
Замостя:
- житлові будинки,
- школа, дитсадок, будинок культури

Вигляд на “Зорю” та адмінбудівлю 45-го
заводу, 1980-ті © Із особистої колекції В.Щуса

Мілітарні точки
тяжіння.
Вокзал

Вокзал Вінниці, бл. 1920 р.
© Вінниця у спогадах. Т ІІ. С. 15.

Вокзал, поч. ХХ ст.
© Із фондів Центру історії Вінниці

Залізниця - військово-стратегічний ресурс швидкої передислокації значної
кількості військових

Мілітарні точки
тяжіння.
Вокзал

Місце пам'яті Української
революції 1917-1921 рр.

Меморіальна таблиця на честь візиту до Вінниці очільників УНР та Польської республіки –
Симона Петлюри та Юзефа Пілсудського у травні 1920 р., яку встановили біля головного входу
до вінницького вокзалу, листопаді 2014 р. © Фото авторів проєкту

Відбитки печаток органів управління вокзалом Вінниці
у добу УНР – команди та коменданта двірця , 19191920 р. © Бібліотека народова. Варшава. ф.1. ч.1.

Мілітарні точки
тяжіння.
Довкола
вокзалу

Вінницький вокзал у добу нацистської окупації (1941-1944 рр.).
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Вигляд на новозбудовану лікарню залізничників, 1950-ті рр.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Загальний вигляд на адмінбудівлю Вінницького агрегатного заводу,
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Вигляд на новозбудовану лікарню залізничників, 29 квітня 1950 р.
© Із фондів ДАВіО

Вінницький вокзал у 1950-ті рр. © Fb-спільнота «Історія Вінниці»

 Збудований у 1940 р.

 Головний культурний заклад
Вінницького гарнізону.

Мілітарні точки
тяжіння.
Будинок
офіцерів

 З 2004 р. у розпорядженні Повітряних
Сил Збройних Сил України.
Будинок офіцерів у період нацистської окупації, жовтень 1941 р.
© commons.wikimedia.org.

 У 2007 р. - перейменовано на 60-й
будинок офіцерів

Будинок офіцерів, березень 1944р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Будинок офіцерів, травень 2018 р. © Фото авторів проєкту

Легкий радянський танк БТ-7
© en.wikipedia.org

Фасад будинку
офіцерів прикрашав
барельєф танка БТ-7 –
додатковий елемент
мілітарики

Фрагмент випускного фотоальбому Вінницького
училища служби забезпечення паливом, 1960 р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

У грудні 1939 р. сформовано Вінницьке стрілецько-кулеметне
училище на Стрілецькій.
Із грудня 1948 р. по серпень 1960 р. на території військового містечка
діяло Військово-технічне училище забезпечення паливом.
Будинок офіцерів, 1964 р.
© Із фондів ДАВіО

Вигляд на Будинок офіцерів, 1958 р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Вигляд на
Будинок офіцерів,
1970 р.
© Fb-спільнота
“Старі фото
Вінниці”

Вигляд на Будинок офіцерів з алеї на
проспекті Коцюбинського, 1969 р.
© Fb-спільнота “Старі фото Вінниці

Вигляд на Будинок офіцерів, 1980 р.
© Fb-спільнота “Старі фото Вінниці”

Мілітарні точки
тяжіння.
Будинок
офіцерів
і
площа
Перемоги
Із середини 1960-х рр. зароджується
культ “Великої Перемоги”.
У 1968 р. поряд із будинком офіцерів
установили типовий пам'ятник
радянському воїну

Вигляд на площу Перемоги, 1960-ті рр.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Вигляд на площу Перемоги, 1960-ті рр.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

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 на площі Перемоги, кін. 1960-х рр.
© Із фондів ДАВіО

Будинок залізничників, 1960-ті рр.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Вигляд на нічний проспект Коцюбинського,
1977 р. © Із приватної колекції С.Мірошниченка

Вигляд на нічний проспект Коцюбинського, 1977 р.
© Із приватної колекції С.Мірошниченка

Вигляд на площу Перемоги, 1960-ті рр.
© Із фондів ДАВіО

Мілітарне Замостя
ІДЕОЛОГІЯ

Церква як складова ідеології:

Мілітарне
Замостя.
Ідеологія

•забезпечення дозвілля військових,
•задоволення духовних потреб,
•підтримання православної ідеології РІА в дусі
«самодержавність, православ'я, народність».
Кожен полк мав власну похідну церкву.
47-й Український полк збудував для себе полковий
храм Петра і Павла.
Церкву освятили 1897 р.
Вартість робіт 16 тис. рублів.
Уміщував 600 осіб.
Не зберігся до наших днів.

Герб ідеолога російської
«імперської тріади» С.Уварова
© uk.wikipedia.org

Полкова церква святих Петра і Павла на
території казарм, поч. ХХ ст.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Мілітарне
Замостя.
Ідеологія

Полкова церква святих Петра і Павла
на території казарм, поч. ХХ ст.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Храм Святого Георгія у Хмельницькому. Копія Вінницького полкового храму

 Окрім «відомчих» церков військові
безперешкодно відвідували інші
культові споруди міста.
 На Замості таких було ще дві:
- церква Вознесіння Господнього,
- каплиця на православному
кладовищі церкви Вознесенсіння
Господнього.

Мілітарне
Замостя.
Ідеологія

Церква Вознесіння Господнього,
пошт. лист. поч. ХХ ст.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Каплиця на православному кладовищі
церкви Вознесіння Господнього, 1920-ті рр.
© Одигітрія. 2002. Серпень. № 7 (22). С. 4.

Мілітарне
Замостя.
Ідеологія

Парад Вінницького гарнізону на Миколаївському проспекті на честь
300-річчя дому Романових, березень 1913 р. © Fb-спільнота «Історія Вінниці»

У 1929 р. радянська влада закриває церкву з
подальшою перебудовою під кінотеатр.

Мілітарне
Замостя.
Трансформація
ідеології

Протокол зборів робітників «Санобозу» із
підтримкою рішення про закриття
Вознесенської церкви, грудень 1929 р.
© Із ДАВІО, ф. П-29, оп. 1, спр. 529, арк. 55

Це була спецоперація, яку забезпечували
значна кількість військових, міліції та
співробітників радянських каральних органів –
ДПУ.

Кадри кінохроніки закриття церкви
Вознесіння Господнього, 1929 р.
© Із кіножурналу, вип. № 66/161,
1929. Одеська кінофабрика ВУФКУ.

Мілітарне
Замостя.
Трансформація
ідеології

Планувалося, що
колишня будівля
храму
забезпечуватиме
культурні потреби
всього Замостя,
зокрема й жителів
військового містечка
та залізничників.

У 1930-х роках тут
діяв кінотеатр “КІМ” –
комуністичний
інтернаціонал молоді.

Світлина церкви Вознесіння Господнього, 1920-ті рр.
© Із ДАВіО, ф. 968, оп. 1, спр. 39, арк. 3.

Кінотеатр «КІМ» (Комуністичний інтернаціонал
молоді), переоблаштований у колишній церкві
Вознесіння Господнього.
© Із фондів ДАВіО

Мілітарне
Замостя.
Трансформація
ідеології

Номер “Безвірника” про
закриття синагоги у Вінниці.
Підзаголовок:
“Кубло маркобісництва
ліквідовано. Урочисте закриття
синагоги у Вінниці”.

Кадри з кінохроніки про закриття синагоги
Лівшиця у Вінниці. © Із кіножурналу, № 20,
Одеська кінофабрика ВУФКУ.
На центральному транспаранті:
“Да здравствует культурная революция!
Синагоги, костелы и церкви превратить в очаги
культуры и творчества”

Гарнізонне кладовище

Мілітарне
Замостя.
Військові
кладовища
та поховання

Світлина розкопу шурфа виявленого регулярного
поховання по вул. Стрілецькій, вересень 2020 р.
© Із фондів Центру історії Вінниці

місце масового
поховання українських
військових, які померли
від епідемії тифу
восени-взимку 1919 р.

У вересні 2020 р. тут
здійснено шурфування
та частково
встановлено межі
поховання

Замостянське кладовище

Поховання поблизу вокзалу

Мілітарне Замостя
НАЦИСТСЬКА ОКУПАЦІЯ (1941-1944)

Замостя

1943

2020

Нацистська окупація: 19 липня 1941 р. по 20 березня 1944 р.

Знищена радянська техніка, липень 1941 р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Зруйнований залізний міст через
о.Кемпу, липень 1941 р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

У 1941 р. Замостя захопили останнім, а у 1944 р. покинули першим

Вигляд на початок сучасної
вул. Київської, липень 1941 р.
© Із спільноти «Старі фото Вінниці»

Вигляд на початок сучасної
вул. Київської, липень 1941 р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Вигляд на перехрестя перед колишнім
Народним домом, липень 1941 р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Вигляд на колишній Народний дім
(згодом клуб Ілліча), липень 1941 р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Будинок офіцерів у період нацистської
окупації, 1942/43 р. © Rеibert.

Будинок офіцерів у період нацистської
окупації, 1942/43 р. Із фондів ВОКМ.

“Тільки один
дім, що його
звали «Дім
Червоної
Армії»
виглядав поєвропейськи”
М.Селешко
Будинок офіцерів у період нацистської окупації, жовтень 1941 р.
© commons.wikimedia.org.

Будинок офіцерів після вигнання нацистів із Вінниці, березень 1944 р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

В умовах
окупації.
Стратегічний
залізничний вузол

Вінницький вокзал, літо 1941-1942 р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці».

Вінницький вокзал у добу нацистської окупації (1941-1944 рр.).
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Вінницький вокзал, жовтень 1942 р. © Архів Г. Гофмана. Fbспільнота «Старі фото Вінниці».

 Під час перебування Гітлера
на ставці «Вервольф»
щодня з берлінського
вокзалу «БерлінШарлоттенбург» о 19.15
відправлявся потяг.

Вінницький вокзал, 9 березня 1943 р. © Fb-спільнота «старі фото Вінниці».

 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 14.00

В умовах
окупації.
Табір військовополонених

Генерал А.Власов, 1944 р
© uk.wikipedia.org

Кримські казарми в добу
нацистської окупації (1941-1944)
© Із особистої колекції І.Ланового

 На території казарм дислокувався табір для
полонених радянських офіцерів «Oflag Winniza
№ 83».
 У вересні 1942 р. на території офлагу перебував
Власов Андрій (1901-1946) – радянський
генерал-лейтенант.
Радянські офіцери у вінницькому
таборі військовополонених.
© Із особистої колекції І.Ланового

 Згодом він став керівником
колабораціоністського мілітарного утворення
«Російська визвольна армія» (РОА).

В умовах
окупації.
Візит
Манштейна

Манштейн у ході візиту до Вінниці.
Переправа на Замості, 24 грудня 1943 р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Ляля (Лариса
Степанівна) Ратушна,
учасниця підпілля

Друкарня «Україна» радянської
підпільної групи, пров. Янгеля 8

© uk.wikipedia.org

В умовах
окупації.
Підпілля
Іван Васильович Бевз,
керівник підпілля
© uk.wikipedia.org

Будинок штаб-квартири міської
підпільної організації під керівництвом
І. Бевза 1941-42 рр., вул. І. Бевза, 15.

Статуя радянської спортсменки (нині проспект
Коцюбинського) в період нацистської окупації
1941-1944 рр.
© Із спільноти «Старі фото Вінниці»

Проспект Коцюбинського в період нацистської окупації, жовтень 1942р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Проспект Коцюбинського в період нацистської окупації, 1941/1942р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Проспект Коцюбинського в період нацистської окупації, березень 1944р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Статуя радянського спортсмена з рушницею
«ГТО» (рос. «готов к труду и обороне») біля
теперішнього Центрального ринку. Ймовірно
період нацистської окупації 1941-1944 рр.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Проспект Коцюбинського в період нацистської окупації, жовтень 1942р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Мілітарне Замостя
ВІЙСЬКОВІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

Миколаївський проспект. Похорон членів ескадри повітряних
кораблів, загиблих 28 квітня 1917 р. у Микулинцях.
© Вінниця у спогадах.Т.ІІ. С. 462

Військові мали вагомий
вплив на урбанізаційні,
етнічні та соціальноекономічні складові
міського життя.
Яскравий приклад
присутності військових –
участь у загальноміських
заходах, урочистостях,
процесіях.
Традиційно військо –
запорука існування будьякого режиму.

Офіцери ескадри повітряних кораблів. Вінниця, 1917 р.
© Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С. 393

Вінницький гарнізон на площі Тюремній (нині Героїв Чорнобиля) в
день присяги на вірність Тимчасовому уряду, 8 березня 1917 р.
(за ст. ст.). © Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С. 481

Маніфестація вояків вінницької залоги на Миколаївському проспекті в
день складення присяги на вірність Тимчасовому уряду, 8 березня
1917 р. (за ст. ст.) © Вінниця у спогадах. Т.ІІ. С. 393

Жалобна процесія вінницького гарнізону в день похорону Леніна, 1924р.
© Вінниця у спогадах. Т.ІІІ. С. 134.

В радянський час
середмістям Вінниці
також часто
проходили колони
військових і техніки –
так відзначали
річниці
більшовицького
перевороту,
створення партійнорадянських структур,
ювілеї вождів тощо.

Жалобна процесія політвідділу 24 стрілецької залізної дивізії, 1924 р.
© Вінниця у спогадах. Т.ІІІ. С.420.

Піонерія на площі перед «Клубом Ілліча» (колишній Народний дім), 1920-ті рр.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Бойовий огляд гарнізону у середмісті на 1 травня, 1930-ті рр.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Частини вінницького гарнізону у центрі міста після «Київських маневрів» 1935 р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Парад на честь святкування 30-річчя радянського Дня Перемоги над нацистською Німеччиною, 1975р.
Сучасна вул. Соборна. © Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни: біль втрат і велич подвигів, 2013

Колона Вінницького педагогічного інституту на демонстрації з нагоди «визволення м. Вінниці від білополяків», 18 червня 1935 р.
© Вінниця у спогадах. Т.ІІІ. С. 493

Не забували про символічні річниці «звільнення» міста більшовиками
від «ворогів революції».
У середині 1960-х рр. додалося святкування Дня Перемоги над
нацистською Німеччиною в Другій світовій війні.

Умовне відтворення бою «штурм рейхстагу» на честь святкування 30-річчя радянського Дня
Перемоги над нацистською Німеччиною, 1975 р. Замостя, центральний міський стадіон.
© Вінниччина в роки Великої Вітчизняної війни: біль втрат і велич подвигів, 2013

Мілітарне Замостя і
публічний простір:
КОМЕМОРАТИВНІ ПРАКТИКИ
ОБ'ЄКТНА НАСИЧЕНІСТЬ
ТОПОНІМІЧНИЙ ВИМІР

Військові серед цивільних
на поч. ХХ ст.:

Мілітарне
Замостя.
Трансформація
простору

Народний дім, поштова листівка поч. ХХ ст. © Fb-спільнота «Історія Вінниці»

Народний дім, поштова листівка поч. ХХ ст.
© Fb-спільнота «Історія Вінниці»
Народний дім, поштова листівка поч. ХХ ст. © Fb-спільнота «Історія Вінниці»

• Вищий офіцерський склад
проживав відособлено.
• Нижчі чини брали активну
участь у міському житті.
• Капітан М.Ахматов разом з
дружиною організовували
публічні читання у Народному
домі.
• Полкові лікарі здійснювали
прийом цивільних пацієнтів.
• Чимало військових були
членами Російського військовоісторичного товариства.
• Дехто з військових обирався
міським гласним.

Мітинг коло Народного дому в листопаді 1917 р.
© І видання «Вінниця у спогадах». Т.ІІ. С. 402.

Мілітарне
Замостя.
Трансформація
простору

Діорама з художньою інтерпретацією
більшовицького заколоту в жовтні 1917 р.
біля Народного дому у експозиції ВОКМ
©Художники студії Грекова М. І. Ананьев,
І. М. Марченко, П. І. Жигімонт; ВОКМ

У революційні події Тюремна площа перед Народним
домом стала місцем масових зібрань та мітингів.
У листопаді 1917 р. тут відбувся більшовицький заколот,
що був придушений військами Тимчасового уряду.

Ці події були лягли в основу радянського міфу про
“героїчну боротьбу вінничан за владу рад”.

Знищений броньовик біля Народного дому внаслідок придушення
більшовицького заколоту в жовтні 1917 р. © Fb-спільнота «Історія Вінниці»

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»,
весна 1940 р. © Із особистої колекції І.Ланового.

Мілітарне
Замостя.
Трансформація
простору
Тривалий час тут існували
поховання загиблих учасників
більшовицького заколоту, а
територія довкола відображала
радянський конструкт пам'яті про
“Велику Жовтневу революцію”

Встановлений у 1921 р. пам’ятник учасникам
більшовицького заколоту Вінниці в жовтні 1917 р.,
1958р. © Із видання «Визначні місця України»

Поховані біля Народного дому учасники більшовицького
заколоту у Вінниці в жовтні 1917 р. Тюремна площа,
весна 1918 р. © Із спільноти «Історія Вінниці»

Мілітарне
Замостя.
Трансформація
простору

Меморіал Слави на Європейській площі © uk.wikipedia.org

Меморіал Слави на території військового містечка (нині Командування ПС ЗСУ)
© Із фондів Центру історії Вінниці

•У 1960-х рр. простір площі
Жовтневої переосмислено –
наратив про “Перемогу
Жовтня” був поєднаний з
ідеологічним конструктом
перемоги у “Великій
Вітчизняній війні”.
•“Борців за владу рад” було
перепоховано разом із
учасниками Другої світової
війни до спільних братських
могили у середмісті.
•Головним місцем пам'яті став
Меморіал Слави.
•Композиційна копія меморіалу
знаходиться на території
Командування ПСУ ЗСУ.

Мілітарне
Замостя.
Трансформація
простору

Площа Жовтнева, сьогодні Героїв Чорнобиля, 1962 р.
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Мітинг на площі Жовтневій, сьогодні Героїв Чорнобиля, 1960-ті р.р
© Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Готель «Південний Буг», на передньому плані – протезний завод, 1969 р.
© Із фондів ДАВіО

Мілітарне
Замостя.
Об'єктна
насиченість

ТУ-104 А. Київська, 1 (навпроти Центрального
автовокзалу). Дитячий кінотеатр.

АН-24РВ. Чехова. Пам’ятник

ІЛ-14. Проспект Коцюбинського (подвір’я Будинку
офіцерів). Дитячий кінотеатр.

Усі світлини © Fb-спільнота «Старі фото Вінниці»

Мілітарне
Замостя.
Об'єктна
насиченість
Пам’ятний знак ВПС ЗСУ. МіГ-21
© Фото авторів проєкту

Пам’ятний знак в Музеї ПС ЗСУ. Як-11
© uk.wikipedia.org

1. Бевза Івана вул., 1955
2. Янгеля академіка вул. 2015, (Фрунзе вул. (1921,
1944), Мазепи Івана (1943), Німецька (1941),
Суворівська (1910)
3. Янгеля академіка пров. (Фрунзе пров.)

Мілітарне
Замостя.
Топоніміка

4. Стрілецька вул. 2015, (Червоноармійська вул.
(1921, 1944), Отамана Коновальця (1941) Генерала
Кречетникова (1910))

16

5. Замостянська вул. 2015 (50-річчя Перемоги вул.
(1995), Червоного козацтва (1990), Ворошилова
(1930-32, 1944), Гетьмана Дорошенка (1941))
6. Площа Перемоги,

2

7. Героїв Крут вул. (Червоних Курсантів вул.)
8. Володимира Антоновича вул. (Артема вул.)
9. Привокзальна площа, 2015 (Площа Героїв
Сталінграду (1982))

4

7

5

13

12
1

10. Героїв Чорнобиля площа, 2015 (Жовтнева площа
(1962), Тюремна площа)

13. Стеценка 1990 (Багратіонівська вул. (1910)
Будьонного вул. (1921, 1944))
14. Брацлавська вул., 2015, (Островського вул. (1937,
1944)
15. Петра Шмідта вул.
16. Івана Гонти вул.

8

6

11. Батозька вул.
12. Костянтина Острозького, 1910, 1992
(Червонопрапорна вул. (1944, 1921), Симона
Петлюри (1941))

11

15

10
14

9

Мілітарне
Замостя
на мапі міста
1906

План Вінниці, 1906 р. Фрагмент: Замостя.
© Вінниця у спогадах. Т. ІІ. С. 10.

Мілітарне
Замостя
на мапі міста
1915

План повітового міста Вінниці, 1915 р.
Фрагмент: Замостя © Fb-спільнота «Історія Вінниці».

Мілітарне
Замостя
на мапі міста
1926

«План округового міста Вінниці», 1926 р.
Фрагмент: Замостя © Бируля О. Архітектурна історія Вінниці.

Мілітарне
Замостя
на мапі міста
1942

Німеьцкий плану Вінниці, 1942 р.
Фрагмент: Замостя © ДАВіО, ф. р-5023, оп. 1, спр. 28 а.
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1943

Німецька карта Вінниці, 1943 р.
Фрагмент: Замостя © Fb-спільнота «Історія Вінниці».

Мілітарне
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1949

Фотосхема Вінниці (із радянської аерофотозйомки), 26 вересня
1949 р. Фрагмент: Замостя (склейка 2-х частин).
© Із особистої колекції Андрія Рибалки
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Карта Вінниці, 1955 р. Фрагмент: Замостя
© Fb-спільнота «Історія Вінниці».
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2020

Google-карта Вінниці, 2020 р. Фрагмент: Замостя
© Районування – Агенція просторового розвитку

