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Ілюстрація №1  

Місто 

Могилів-Подільський 

вигляд із висоти 

пташиного польоту 

 

 

 

 

 

Карта ресурсів та потреб - це аналіз, що показує соціальну структуру та 

проблеми населення в Могилів-Подільській громаді, особливо в її центрі. Тут були 

зібрані дані про громаду, її історію та проживаючих на ній людей, а також 

враховано наявні дані про зайнятість, рівень освіти та природний приріст.  

Також сюди входять дані - про важливі з точки зору майбутньої діяльності - 

державні установи, культурні центри, неурядові організації. Автор усвідомлює, що 

це не є повною та повністю надійною документацією міста.  

Мапа створена для потреб Вінницької обласної Асоціації органів місцевого 

самоврядування та для реалізації соціального проекту для жителів громади. Вона 

повинна сприяти визначенню основних тенденцій у проблемах мешканців, їхніх 

потреб, страхів та потенційних можливостей.  

Сприяти використанню зібраних даних (у разі використання електронної 

версії дослідження) у багатьох місцях інформування про установи або їх адреси 

адреса веб-сайту або електронна пошта була надана у вигляді посилання, яке 

з’являється після утримання клавіші CTRL та клацання лівою кнопкою миші. 

Інформація, надана таким чином, позначена темно-синім кольором. 

Зміст було підготовлено подібним чином, утримуючи клавішу CTRL і 

натискаючи ліву кнопку миші, ви прокручуватимете текст безпосередньо до 

сторінки, на яку посилається зміст. 
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ЗМІСТ 

ВСТУП 

Опис громади 

Державні органи 

ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ 

ДІМ КУЛЬТУРИ 

ВНЗ У МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКІЙ ГРОМАДІ 

МУЗЕЇ 

ДЕМОГРАФІЧНИЙ (СОЦІАЛЬНИЙ) АНАЛІЗ 

АНАЛІЗ ПРОСТОРУ 

ПАРКИ В НАШІЙ ГРОМАДІ 

ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ 

ВІДОМІ МІСЦЯ 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНИХ КАНАЛІВ 

ПРЕСА 

РАДІОСТАНЦІЇ 

ГАЛЕРЕЇ ЧИ МАГАЗИНИ 

МІСТА ТА СЕЛА 

ІНШІ ЗАСОБИ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

ТРАДИЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД 

ДІАГНОСТИЧНЕ (ДОСЛІДЖЕННЯ) ОПИСАННЯ 

ВИБІР ОСНОВНОЇ ПРОБЛЕМИ 

SWOT-АНАЛІЗ 

ВІДНОСИНИ МІЖ ІНСТИТУЦІЯМИ 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО, КУЛЬТУРНОГО, ГРОМАДЯНСЬКОГО КАПІТАЛУ, 

ЗНАННЯ 

ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ГРОМАДИ 

БІБЛІОГРАФІЯ 
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Державні органи влади 
 

Могилів-подільська міська рада 
 

24000, Вінницька обл., 

м. Могилів-Подільський, пл. Шевченка 6/16, 

Тел.: 6-27-33 

Факс: (04337) 6-55-82 

E-mail: mpmvk@mpmr.gov.ua 

Сайт: http://mpmr.gov.ua 

 

 

Нижче ви знайдете інформацію про департаменти Могилів-подільської міської 

ради, з якими ми співпрацювали і які також необхідні для реалізації соціальних 

завдань. У деяких відділах є додаткова інформація про працівників офісів, з якими 

можливі майбутня співпраця. 

 

 

Відділ організаційної роботи апарату міської ради та виконкому 

 

Начальник відділу:      Німченко Ірина Анатоліївна 

Головний спеціаліст:      Горбатюк Леся Станіславівна 

Головний спеціаліст:      Савельян Яна Володимирівна 

 

Тел.: (04337) 6-34-31 

E-mail: orgviddil@mpmr.gov.ua 

каб. №26, 3 поверх 

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності апарату міської ради та 

виконкому 

 

Начальник відділу:      Куйбіда Марія Василівна 

Головний спеціаліст:      Козак  Світлана Анатоліївна 

Головний спеціаліст:      Бойко Юлія Анатоліївна 

 

Тел.: (04337) 6-32-99 

каб. №28, 3 поверх 

 

  

mailto:orgviddil@mpmr.gov.ua
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Загальний відділ апарату міської ради та виконкому 

 

Начальник загального відділу:     Микитин Вікторія Іванівна  

Головний спеціаліст:      Короленко Людмила Іванівна 

 

Тел.: (04337) 6-28-51 

E-mail: mpmvk@mpmr.gov.ua 

каб. №29, 3 поверх 

 

Відділу кадрової та правової роботи апарату міської ради та виконкому 

 

Начальник відділу:      Коваленко Людмила  

Олександрівна 

Головний спеціаліст:      Аверіна Тетяна Юріївна 

Провідний спеціаліст:     Петричук Василина  

Володимирівна 

Головний спеціаліст:      Яхно Олександр Володимирович 

 

Тел.: (04337) 6-37-59 

каб. №25, 3 поверх 

 

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату 

міської ради та виконкому 

 

Начальник відділу:      Служалюк Ольга Вікторівна 

Головний спеціаліст:      Григор'єва Оксана Василівна 

Спеціаліст 1 категорії:      Качур Олег Ростиславович 

 

Тел.1: (04337) 6-32-99 

Тел.2: (04337) 6-23-94 

 

каб. №32, 3 поверх, 

та каб. №30, 3 поверх 

Управління містобудування та архітектури 

 

Начальник управління:      Дунський Юрій Сергійович 

Завідуючий сектору з питань       

охорони культурної спадщини:     Кривенко Олександр  

Олександрович 

Головний спеціаліст:     Авдєєва Вікторія Вікторівна 

 

Тел.: (04337)6-26-87 

E-mail: architec.mpmr@gmail.com 

каб № 3, 1 поверх 
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Управління Могилів-Подільської міської ради з питань надзвичайних 

ситуацій, оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними 

органами 

 

Начальник управління:      Пронько Ігор Михайлович 

Головний спеціаліст:      Добрий Олександр  

Олександрович 

 

Тел.: (04337) 6-27-63 

каб. № 18, 2 поверх 

 

Управління освіти міської ради 

 

Начальник управління:      Кучерук Олексій Григорович 

Заступник начальника:     Коваль Олександр Іванович 

Провідний спеціаліст     Мазур Лариса Іванівна 

Головний спеціаліст:      Кирилюк Алла Володимирівна 

Секретар:       Мельник Ольга Василівна 

 

Тел.: (04337) 6-26-27 

Адреса: 24000 

вул.Полтавська, 23, 

 м.Могилів-Подільський 

 Вінницька область 

Управління освіти Могилів-Подільської міської ради 

Web-адреса: https://uompmr.wixsite.com/uompmr 

E-mail:  osvita.mogpod@ukr.net 

 

Управління праці та соціального захисту населення міської ради 

 

Начальник управління:      Дейнега Людмила Ігорівна 

Заступник начальника управління:    Гаврильченко Наталія  

Анатоліївна 

Головний державний соціальний інспектор:  Кушнір Наталя Федорівна 

 

Тел.: (04337) 6-65-45 

каб. № 1, 1 поверх 

 

  

mailto:osvita.mogpod@ukr.net
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МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

Адреса: 24000, м. Могилів-Подільський, 

площа Шевченка, 1 

Тел. 6-21-11, 6-33-37 

email: rda_mog-pod@vin.gov.ua 

Сайт: http://rda-m-p.gov.ua 

 

 

Керівництво: 

 

Голова районної державної адміністрації:  Яцук Юрій Володимирович 

Тел.:         6-33-37 

 

Заступник голови райдержадміністрації:  Сінчак Ганна Аркадіївна 

Тел.:         6-33-38 

 

Заступник голови райдержадміністрації:  Рубанський Володимир  

Іванович 

Тел.:         6-23-74 

 

Заступник голови райдержадміністрації:  Антонюк Світлана Іванівна 

Тел.:         6-53-86 

 

Керівник апарату райдержадміністрації:  Косенко Майя Степанівна 

Тел.:         6-20-11 

 

Відділ цифрового розвитку, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

 

Начальник відділу:      Колеснік Ольга Олександрівна 

Тел.:         6-28-56 

 

Головний спеціаліст:     Томай Таїсія Петрівна 

Тел.:         6-28-56 

 

Головний спеціаліст:     Яцентюк Наталія Петрівна 

Тел.:         6-24-36 

 

Відділ ведення Державного реєстру виборців 

 

Начальник відділу:      Собко Наталія Євгенівна 

Тел.:         6-28-82 

 



8 
 

Головний спеціаліст:   Рунковський Сергій  

Олександрович 

Тел.:         6-34-28 

 

Сектор фінансового забезпечення 

 

Завідувач сектору – головний бухгалтер:  Іваненко Юлія Казимирівна 

Тел.:         6-29-33 

 

Головний спеціаліст:     Будзяк Наталя Петрівна 

Тел.:         6-29-33 

 

Сектор з питань персоналу 

 

Завідувач сектору:      Богданова Жанна Вікторівна 

Тел.:         6-22-70 

 

Головний спеціаліст:     Лісецька Лідія Миколаївна 

Тел.:         6-22-70 

 

Сектор оборони та цивільного захисту 

 

Головний спеціаліст:     Олонцева Надія Констянтинівна 

Тел.:         6-52-36 

 

Сектор архітектури та просторового розвитку 

 

Завідувач сектору:      Рожок Ігор Васильович 

Тел.:         6-55-18 

 

Головний спеціаліст:     ШВЕЦЬ Юлія Валеріївна 

Тел.:         6-55-18 

 

Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи: Телефус Тетяна Володимирівна 

Тел.:         6-26-88 

 

Управління правового забезпечення та співпраці з органами місцевого 

самоврядування 

 

Начальник управління:     Чічірко Іван Петрович 

Тел.:         6-26-78 

 

Відділ правового забезпечення 

 

Начальник відділу:      Кирилюк Наталія Григорівна 
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Тел.:         6-34-21 

 

Головний спеціаліст:     Городенський Валерій  

Васильович 

Тел.:         6-34-21 

 

Відділ стратегічного розвитку та економіки 

 

Начальник відділу:      Шибінський Сергій  

Володимирович 

Тел.:         6-37-22 

 

Головний спеціаліст:     Шевчук Наталія Володимирівна 

Тел.:         6-58-07 

 

Головний спеціаліст:     Кушнір Юлія Миколаївна 

Тел.:         6-58-07 

 

Відділ гуманітарної сфери 

 

Начальник відділу:      Мельник Юрій Іванович 

Тел.:         6-29-46 

 

Головний спеціаліст:     Січкар Оксана Миколаївна 

Тел.:         6-29-46 

 

Головний спеціаліст:     Хухлей Лариса Василівна 

Тел.:         6-29-46 

 

 

 

Могилів-подільський районна рада 

 
 

Голова районної ради:     Телеватюк Іван Іванович 

Тел.:         6-34-46 

 

Заступник голови районної ради:   Мельничук Василь Миколайович 

Тел.:         6-34-46 

 

Заступник голови районної ради:    Слободян Віктор Миколайович  

Тел.:         6-34-46 
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Радник голови районної ради:    Горбатюк Руслан  

Володимирович  

Тел.:         6-34-46 

 

Керуючий справами виконавчого:   Трачук Володимир Павлович 

апарату районної ради:      

Тел.:         6-34-46 

 

Начальник організаційного відділу:   Мальована Ангеліна Ігорівна 

Тел.:         6-34-46 

 

Начальник фінансово-господарського   Коломієць Поліна Федорівна 

відділу, головний бухгалтер: 

Тел.:         6-34-46 

 

Начальник юридичного відділу:   Черкас Руслан Миколайович 

Тел.:         6-34-46 

 

Начальник відділу з питань звязків з    Водзінська Олена Петрівна 

органами місцевого самоврядування  

та комунальної власності: 

Тел.:         6-34-46 

 

Головний спеціаліст загального  відділу:  

Уграк Юлія Олександрівна 

Тел.:         6-34-46 

 

Секретар керівника:     Репецька Сніжана Михайлівна 

Тел.:         6-34-46 

 

 

 

 

Адреса:24000, м. Могилів-Подільський,  

пл. Шевченка, 1 

 Тел. Факс: (04337) 6-34-46;  

E-mail: rayrada_mogpod@ukr.net 

Сайт: http://mogpod-rayrada.gov.ua  
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Будинок культури 

Могилів-Подільський районний будинок культури "Дружба" 

 

Архітектура та історичні будівлі 

Перелік пам’яток архітектури і містобудування національного та місцевого 

значення 

Комплекс споруд Геогіївської церкви  

вул. Грецька,8 

 
 

Будинок  

вул. Володимирська,1 ТА 4 ТА 5  

 
Частина заїжджого двору  
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вул. Володимирська,3 000 

 
Комплекс споруд купця  

вул. Володимирська,6 000 

 
 

  

Комплекс споруд винзаводу  

вул. Академіка Заболотного,61,63,67 

 
Особняк директора пошти  

вул. Київська,41 
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Церква Св. Олександра Невського  

просп. Незалежності,106 000 
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Музеї 

 

Краєзнавчий музей 

 

 

ВНЗ 

 

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Могилів-Подільський монтажно-

економічний коледж» 
 

 

 

 

 

Засновано Могилів-Подільський монтажний технікум 10 березня 1969 року на 

підставі наказу Міністра монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР №78 від 

10 березня 1969 року. 

 

 
 

Підпорядкованість технікуму змінювалась: до вересня 1975 року технікум був 

підпорядкований Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР, до 

вересня 1991 року Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт СРСР, 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 1991 року №227 навчальний 

заклад передано до системи Мінвузу України. 
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Відповідно до наказу № 281 від 31.03.2008 р. Міністерства освіти і науки  

України Могилів-Подільський монтажний технікум перейменовано у Державний 

вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж». 

 

За 53 років свого існування коледж підготував понад 13080 фахівців для 

народного господарства країни, в тому числі біля 8041 за денною формою навчання. 

 

Коледж навчає за такими спеціальностями: 

 

- 071 "Облік і оподаткування" Спеціалізація "Бухгалтерський облік" 

- 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" Спеціалізація "Фінанси і 

кредит" 

- 123 "Комп'ютена інженерія" Спеціалізація "Обслуговування комп'ютених 

систем і мереж" 

- 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" Спеціалізація 

"Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств на цивільних 

споруд" 

- 192 "Будівництво та цивільна інженерія" Спеціалізація "Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд" 

- 192 "Будівництво та цивільна інженерія" Спеціалізація "Монтаж промислового 

устаткування" 

 

 

Адреса:  вул. Василя Стуса, 58,  

м. Могилів-Подільський, Вінницька область, 24000 

Тел.: (04337) 6-41-90, 6-36-59, 6-32-45 

Часи роботи: з 8.00 до 17.00 

E-mail: mpmt@ukr.net 

Сайт: http://mpmek.com.ua 
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Могилів-Подільський 

медичний фаховий коледж 
 

 

 

 

Могилів – Подільський медичний фаховий коледж   це комунальний заклад 

фахової передвищої освіти, діє згідно з виданою ліцензією на провадження 

освітньої діяльності за спеціальністю 223 «Медсестринство», 221 «Стоматологія», яка 

забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста,  фахового молодшого бакалавра і відповідає стандартам освіти, 

освітньо-професійним програмам. Могилів – Подільський медичний фаховий 

коледж -   сучасний заклад з гармонійними і партнерськими взаємовідносинами 

між працівниками, здобувачами освіти  та суспільством. 

 

       Відповідно до пункту 10 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», коледж є об'єктом права спільної 

власності територіальних громад області, управління яким здійснює Вінницька 

обласна Рада . 

 
 

      Могилів-Подільський  медичний фаховий коледж  було створено   Постановою   

Вінницького   облздороввідділу   як дворічна медична школа у 1936р. Рішенням 

Виконкому Вінницької обласної ради депутатів трудящих 

 

(№ 246 від 12.07.54 р.) медшкола була реорганізована    в медичне училище. 
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      Рішенням   21 сесії Вінницької обласної   Ради 4 скликання 20 квітня 2005   року 

№834 «Про перейменування Могилів-Подільського медичного училища»   медичне   

училище  перейменоване  в Могилів - Подільський  медичний  коледж. Пізніше  

Органом управління майном найменування Коледжу змінено на Могилів-

Подільський фаховий  медичний коледж. 

 
       Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, Указами 

Президента України, розпорядженнями Кабінету Міністрів України, законами 

України, в тому числі законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», нормативно-правовими актами органів виконавчої 

влади, рішеннями Органу управління майном та цим Статутом. 

 

Коледж навчає за такими спеціальностями: 

 

- 223 «Медсестринство» спеціалізація «Лікувальна справа» 

- 223 «Медсестринство» спеціалізація «Сестринська справа» 

- 223 «Медсестринство» спеціалізація «Акушерська справа»  

 

 

Адреса: вул. Сагайдачного, 6,  

м. Могилів-Подільський, Вінницька обл. 

Тел.: +38 (04337) 6-52-94, (04337) 6-71-03, (04337) 6-61-64 

E-mail: mogpodmedcollege@ukr.net 

Сайт: http://medcollege.mogpod.com 
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Могилів-Подільський 

технолого-економічний фаховий 

коледж Вінницького національного 

аграрного університету 

 

 

Історія коледжу починається з  4 лютого 1904 року, коли була прийнята 

постанова Могилів – Подільської міської думи про відкриття семикласного 

комерційного училища, у зв’язку з потребою міста у навчальному закладі. Таким 

чином у 1904 році на зібрані благодійні кошти у сумі 24.000 карбованців від 

приватних осіб та закладів було відкрите семикласне комерційне училище, але 

функціонувало воно у складі 6 класів. 

Перший набір був у кількості 245 учнів у найманому приміщенні, тому як у 

місті не було в наявності вільних приміщень, вже з початку відкриття піклувальна 

рада створила товариство, яке мусило шукати кошти на будівництво приміщення. 

Статут училища був затверджений 26 червня 1904 року. 

Директором став І. Г. Подоба, відомий фахівець у справі сільського 

господарства. 

Могилів–Подільське комерційне училище носило ім’я: «Государя Наследника 

и Великаго Князя Алексия Николаевича» (назва училища мовою оригінала). При 

училищі існувало Товариство педагогів, що об’єднувало усіх педагогів міста. 

 

Найцікавішим в історії коледжу є Закон про ділення з державного 

казначейства позики на будівництво деяких комерційних училищ і торговельних 

шкіл. Цей Список був затверджений імператором Миколою ІІ. 

Таким чином у 1909 році з коштів державного казначейства було надано 

10.000 карбованців Могилів – Подільському Комерційному училищу за умовами 

погашення позики на протязі 5 років рівними частинами, починаючи з 1918 р. 
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З 1934 року на базі хіміко–технологічного технікуму плодово-овочевої 

промисловості за постановою РНК УРСР був організований торговий технікум. 

Першим директором технікуму був призначений Бараболя Н.П. 

Змінив  його на посаді директора Лубковський П.І., пізніше Тарасенко О.П. і     

Римар В.Ф. 

У 1948 році за розпорядженням Ради Міністрів СРСР № 15661–р від 25.10.1947 р. 

технікум було переведено в м. Могилів – Подільський, Вінницької області і 

відповідно перейменовано / наказ по Міністерству торгівлі УРСР № 200 від 

19.04.1948р./З 1973 року по 2012 р. директором навчального закладу була Главацька 

Г.Т.(сьогодні Почесний директор). 

12 листопада 1982 року за розпорядженням Ради Міністрів УРСР на базі 

технікуму радянської торгівлі утворено технологічний технікум, підпорядкований 

Міністерству заготівель УРСР, яке пізніше перейменоване в Міністерство 

хлібопродуктів УРСР. 

У березні 1986 р. Могилів–ІІодільський технологічний технікум випустив 

своїх перших спеціалістів. 

В 1993 році технікум був переданий Міністерству сільського господарства та 

продовольства України, а з 2000 року технікум підпорядкований Міністерству 

аграрної політики України. 

У 2000 році завдяки відповідній матеріально-технічній базі та високому 

кадровому потенціалу було відкрито нову спеціальність «Комерційна діяльність».

 

У 2003 році технікум став структурним підрозділом Вінницького державного 

аграрного університету. На базі технікуму створено філію університету по заочній 

формі навчання зі спеціальності “Облік і аудит”. 

У 2009 р. згідно Наказу Вінницького державного аграрного університету від 1 

квітня 2009 р. № 27–Т змінено статус технологічного технікуму Вінницького 

державного аграрного університету та перейменовано в Могилів-Подільський 

технолого-економічний коледж Вінницького державного аграрного університету, з 

2010 року – національного. 
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З 1973 року по 2012 рік  технікум очолювала Главацька Галина Тимофіївна 

(нині Почесний директор коледжу).На початку 2012 року директором бук 

Кривоконь О.С.У 2013-2014 роках обов’язки директора виконував Цуркан О.В.З 

серпня 2014 року колектив коледжу очолювавВдовцов Михайло Леонтійович. 

З 2016 року колектив очолює  Казьмір Валентина Анатоліївна. 

Коледж навчає за такими спеціальностями: 

- 071 «Облік і оподаткування» 

- 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

- 181 «Харчові технології» («Виробництво харчової продукції» та «Зберігання і   

переробка зерна»). 

 

Адреса: 24000 Вінницька обл., 

м. Могилів-Подільський, вул. Київська 40/1 

Тел.: +38(098)713-97-51 

E-mail: mptekvnay@gmail.com 

Сайт: https://mptek-vnau.org.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могилів-Подільський філія ліцею сфери послуг м. Хмільник готує 

спеціалістів  з напрямками «Швачка; кравець», «Кухар; офіціант». 

 

Адреса: 24000 Вінницька обл., 

м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, 8 

Телефони:(0237)-6-36-03 

E-mail: plsp_mpf@ukr.net 
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Демографічні данні 

Адміністративним центром ТГ є місто Могилів-Подільський, до складу ТГ  

входять 25 сільських населених пунктів. Населення ТГ складає 42569 чоловік: у  

місті проживає 30169 чоловік різних національностей, сільське населення складає  

12400 чоловік. Основну частину складає корінне населення — українці, окрім них:  

євреї, молдовани, росіяни, білоруси. Густота населення становить 113 осіб/км2. 

Загальна кількість пенсіонерів – 16107, кількість безробітних – 633. 

В закладах загальної освіти навчаються 3473 учні, в дошкільних закладах  

виховуються 983 дитини. 

У січні-лютому 2021 року на території ТГ народилось 38 дітей, померло 63  

особи. 

 

Таблиця 1. «Віковий розподіл мешканців громади» 

 

 

Аналіз простору 
Парки та пам’ятки 

 

 

 

Зони відпочинку 

 

Відомі місця  

 

Соціальні канали 

 

Історія громади 

 
" Красо України — Подолля..." Рядки з відомого вірша великої поетеси Лесі 

Українки — лаконічна і чітка поетична характеристика одного з найчудесніших 

куточків України - Вінниччини. Край заповідних лісів і золотого роздолля полів, 

блакитного мережива річок і первозданної суворості гранітних скель, край щирих і 

добрих людей. Той, хто хоч раз побував на Вінниччині,  назавжди запам'ятав її 

барвисті краєвиди. 

Перлиною подільського краю є старовинне і неповторне місто Могилів-

Подільський, що розташоване на мальовничих берегах Дністра. 

Місто ніби лежить в глибокій чаші, оточеній високими горами з пишною 

зеленню. Поруч із сучасними спорудами, з молодими парками і скверами 
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збереглось чимало пам'ятників старовинної архітектури, і це надає місту особливої 

принадності й колориту. 

Могилів-Подільський нині — адміністративний центр однойменного району 

Вінницької області, площа якого складає 2163 га. Лежить місто в глибокій і вузькій 

долині Дністра при впадінні його лівих протоків — річок Дерло і Немія, пролягає 

вздовж берегової лінії на 14 км. Особливістю Могилева-Подільського є те, що місто 

прикордонне. Залізниця та важливі шосейні шляхи з системою мостів через Дністер 

(їх три) роблять місто важливим посередником в економічних зв’язках України з 

Молдовою, Румунією, Болгарією та іншими країнами. Використовуються і 

можливості річки Дністер, як водного шляху. Проживає у місті 32,5 тисяч чоловік 

різних національностей. Основну частину складає корінне населення — українці, 

окрім них: євреї, молдовани,  росіяни, білоруси. 

Практично  все  віруюче населення,   має   змогу відправляти культові обряди,   

до їх послуг римо-католицький костьол, 4 православні  храми, молитовні будинки 

протестансько-сектантських церков. 

Географічне положення, кліматичні умови та родючі землі краю завжди були 

сприятливі для проживання та діяльності людини. То ж не дивно, що заселення 

земель в низинах  Дністра почалось ще в сиву давнину. 

Як свідчать археологічні пам'ятки різних історичних епох і культур, перші 

поселенці в околицях Могилева з'явились в мустьєрську добу в період 

"неандертальців" (150-40 тисяч років до н.е.). Пізніше, в епоху  верхнього палеоліту 

(40 тис. років до не.), край був густо заселений колективами "кроманьйонських 

людей". 

Таким чином, з давніх часів територія нинішнього Могилів-Подільського 

району була зручним місцем для проживання первісних  людей. Придністровські 

тераси з масними чорноземами, численні долини плато вздовж таких річок як 

Лядова, Немія, Мурафа та інші, у поєднанні із сприятливими природними 

факторами створювали всі умови для розвитку сільського господарства, промислів, 

ремесел. Заселеність краю помітно зросла в часи, коли в широкий вжиток увійшло 

залізо. 

Такі пам'ятки як Григорівське городище, Мервинецькі кургани і 

Бернашівський могильник, дали важливий матеріал для розуміння тогочасних 

соціально-економічних процесів. Могилів-Подільський регіон був одним з тих, 

через який здійснювалися інтенсивні багатосторонні контакти населення 

лісостепового Буго-Придністров'я з районами Подунав'я, а також західними та 

східними сусідами. Це було горнило, "в якому переплавлялись і виходили у світ в 

нових проявах визначальні риси матеріальної культури». 

Результати проведених археологічних досліджень показують, що рівень 

матеріальної і духовної культури східно - слов'янського населення Подністров'я 

кінця 5-8 ст., його соціально-економічний і політичний статус були, як на ті часи, 

досить високими. Економічні і культурні зв'язки подністровського населення були 

досить активними не тільки у східно - слов'янському середовищі, а й серед 

фракійського населення Дністро - Дунайського межиріччя і центральної Європи в 

цілому. 
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В часи Київської Русі по Дністру (грецька назва річки Тирас) селились 

слов'янські племена уличів і тиверців, — про це нам говорить найдавніший 

писемний документ "Повість минулих літ". Греки називали їх "Велика Скіфь". 

Близькість до грецьких колоній Північного Причорномор'я і постійні контакти з 

ними, сприяли тому, що жителі цих  місць знали грецьку мову, а тому в похід " на 

Цареград 907 року київський князь Олег взяв із собою тиверців в якості 

перекладачів;  у період розквіту Галицько-Волинського князівства землі, що лежали 

в низинній частині лівих протоків Дністра, іменувались Пониззям і входили до його 

складу. 

В середині 13 ст. сюди вторглись орди Батия, 60-тисячне військо Куремси і 

Бурундая спустошило подністровські землі. Татаро-монгольська навала негативно 

відбилася на розвитку економіки нашого краю, а за територією саме тоді 

закріпилась назва Поділля. 

Великий князь Литовський Ольгерд прийшов сюди зі своїм військом, і в 1362 

році на річці Снивода розбив золотоординців. З тих пір територія увійшла до складу 

великого Литовського князівства. 

Після Кревської Унії 1385 року, згідно якої, Польща об'єдналась з Литвою, на 

Поділля прийшли польські феодали. В1434 році утворилось Подільське воєводство, 

що знаходилось поряд з Брацлавським і межувало по річці Мурафі. 

П'ять віків Могилів-на-Дністрі був одним з важливих центрів середнього 

Подністров'я. За цю епоху місто і Могилівщина зазнавали злети і падіння, 

опинялися у вихорі визвольних війн, народних рухів. Чудодійна природа цього 

краю, розташованого вздовж "річок життя" — Дністра та Мурафи, приваблювала 

різних за своїм соціальним станом та родом занять людей.  З історичних документів 

відомо, що в першій половині 15 ст. на місці теперішнього Могилева, при гирлі 

річки Дерло, існувало село Іваниківці. Належало воно подільським землянам Сімі та 

Берлу Буцням, які отримали від великого князя литовського Вітовта і польського 

короля Владислава пожалування на общині землі Подністров’я. 

У другій половині 16 ст. сюди приїхав волоський феодал Ієремія Могила, який 

на правах приватної власності придбав Іваниківці і заклав в 1595 році основу 

майбутнього міста. Але користолюбство та потяг до влади не дають Могилі спокою, 

і він вирішує заволодіти молдавськими землями. За допомогою він звернувся до 

брацлавського воєводи Стефана Потоцького. В 1600 році, зведений на молдавський 

трон, при особливій підтримці і силою військ польських воєвод Яна  і Стефана 

Потоцьких, Ієремія Могила висловив свою прихильність до поляків тим, що видав 

чотирьох своїх дочок за багатих польських магнатів. І одну з них, Марію, за Стефана 

Потоцького, брацлавського старосту, а в якості посагу за неї подарував засноване 

ним містечко на березі Дністра. Потоцький побудував тут замок ї назвав місто на 

честь тестя — град   Могилів. І саме   тоді брацлавський граф Стефан Потоцький 

звернувся до польського короля    Сигизмунда    з проханням надати місту 

Магдебурзьке право. Такий привілей королівською милістю було ухвалено, а це 

дозволяло "місто звести і заселити людьми різних національностей, торг мати раз в 

неділю і двотижневі ярмарки на рік. Міщанами ставали всі люди, що по своїй волі 

до цього міста прийшли і добровільно поселились". 



24 
 

Будучи прикордонним замком польської держави на перетині  торгівельних 

шляхів, Могилів стає важливим пунктом, через який йшли з Києва та Галичини до 

Молдови і Румунії всі купецькі каравани. З верхів'їв Дністра до побережжя Чорного 

моря сплавлявся ліс, проходили судна з хутром, шовками, зерном, фруктами та 

іншими товарами в Константинополь, на Балкани, у всі  країни Причорномор'я. 

В1643 році на Могилівській переправі було відкрито митницю. Зацікавлені вигодою, 

цілими колоніями селились у Могилеві іноземні купці — греки, італійці, вірмени, 

турки, серби, босняки, трохи пізніше — євреї. Будувались купці дворами, 

ізольованими від вулиці. За національними ознаками населення кварталів називали 

і вулиці міста (Грецька, Вірменська). 

Дерев'яні, у східному (азіатському) стилі, будинки відрізняли місто навіть із 

зовнішньої сторони від інших міст Поділля. У першій чверті 17 ст. Могилів став 

значним торгівельним  і ремісничим  центром  та був найлюднішим містом 

Подільського краю, так як за кількістю мешканців він перевершив навіть Кам'янець. 

Невдовзі на ці землі посилюються напади татарських орд, які перебували у 

південних степах Криму. Розбійницькі напади степових кочівників завдали великої 

шкоди цій землі. Вони розоряли край під час проникнення на Волинь і Галичину в 

1615 і в 1626 роках. Існувало три шляхи  проникнення татарських орд на Поділля: 

Чорний, Кучманський і Волоський. Саме Волоським шляхом здійснювали 

грабіжницькі наскоки на південні землі Подільського краю татари,   які входили до 

Білгородської Орди. Цим  шляхом ординці   досягнувши с. А т а к,  бродом 

переходили річку і вступали у місто Могилів. 

Могилівський замок служив прикриттям для польського війська, яке було 

наслане для підтримки повсталого проти султана молдавського господаря Граціана. 

На так званих Цецорських полях, що лежали напроти Могилева на Бесарабському 

березі Дністра, в 1620 році відбулася невдала для Польщі битва з турками. Польське 

військо було розбито, а гетьман Станіслав Жолкевський загинув у бою і був 

похований біля села Березівка. Багато шляхти було взято в неволю. Один тільки 

Шенберг, начальник артилерії, з 200 піхотинцями і кількома десятками 

кавалеристів і артилеристів встиг пробитись крізь ряди ворогів і врятуватись в 

Могилеві "під захистом укріпленого замку». 

Влітку 1621 року 40 тисяч запорожців під проводом гетьмана Я.Бородавки біля 

Могилева переправилися через Дністер і майже три тижні стримували просування 

об'єднаної турецько-татарської армії Саліма III, рухаючись вгору правим берегом 

ріки. А далі битва розгорнулась з новою  силою під Хотином, де козаки на чолі з 

гетьманом Петром Сагайдачним разом з польськими військами розгромили ворога. 

Значний вплив на життя нашого краю мала визвольна війна проти Польщі в 1648—

Іб54 р.р. Син одного  з ремісників міста Максим Кривоніс став козацьким 

полковником. Після перемог під Жовтими Водами, Корсунем, Батогом Кривоніс 

розбив польські загони і увійшов до рідного міста. Як повідомляє літопис, поляків і 

євреїв вирізали, а ксьондзам забивали цвяхи в голови. 

Через наше місто в 1650 році їхав спочатку на заручини, а потім на весілля у 

Молдову Богдан Хмельницький зі своїм сином Тимошем, що одружився з дочкою 

молдавського господаря Василя Лупу Руксандою у місті Ясси. 
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Друга половина 17 ст. стала для Могилева та всього середнього Подністров'я 

періодом чи не найважчих випробувань за їхню історію. Могилівчани брали 

активну участь у подіях Національної революції. В 1657 році в Могилеві відновлено 

Придністровський козацький полк на чолі з Остапом Гоголем. Після приходу до 

влади Петра Дорошенка Гоголь зразу ж перейшов на його бік. 

У грудні 1666 року 

козаки з Придністров'я у 

складі Української армії 

вели бої проти коронного 

війська під Брацлавом і 

Браїловом. Восени 1667 

року українські війська при 

підтримці татар 

здійснюють похід в 

Галичину. Ситуація на 

правобережжі 

загострилася, коли Петро 

Дорошенко прийняв 

протекторат Туреччини, а 

уманського полковника М. 

Ханенка запорожці проголосили гетьманом. У вересні 1670 року він уклав угоду з 

Річчю Посполитою. Польською армією у 1671 році командував один з найвидатніших 

воєначальників, коронний гетьман Ян Собеський, 1 жовтня вона вирушила з табору 

з-під Бару на Могилів. Частина жителів Могилева з козацьким гарнізоном 

відступила на молдавський бік Дністра, а міські власті вислали посольство, що 

передало про їхню готовність капітулювати. Ян Собеський оголосив амністію всім 

мешканням Могилева, а польському гарнізону було заборонено їх зачіпати. Влітку 

1672 року велетенська турецька армія при підтримці загонів П.Дорошенка вторглась 

на Поділля та заволоділа його столицею — Кам'янець-Подільським. Згідно умов 

укладеного в жовтні цього ж року в місті Бучач миру між Туреччиною і Польщею, 

Подільське воєводство мало відійти до Туреччини. З Поділля була утворена 

особлива адміністративна одиниця Турецької імперії - ейялет або пашалик "Ейялет 

Каманїче". В січні 1673 року в Андріанополі видано берат (султанський нривілей), за 

яким Могилів та його околиці передавались у пожиттєве володіння Дорошенку. 

Комендантом Могилева в той час був Остап Гоголь, який зі своїм полком 

знаходився у таборі Дорошенка. Але того ж року він починає шукати контакти з 

польським військовим керівництвом. У квітні 1674 року Гоголь з Могилева до 

турецького гарнізону в Кам'янець відправляє близько 300 возів з продовольством, а 

в травні впускає до міста польське військо. 

В 1б7б році, після капітуляції Петра Дорошенка перед Росією, Остапа Гоголя 

було проголошено гетьманом Війська Запорізького. Місто Могилів стало центром 

невеликої адміністративної одиниці — нахії, яка входила до Кам’янецького 

санджаку Подільського пашалику. На той час в ньому мешкало близько 760 осіб. До 

1699 року Поділля перебувало під владою турків. 27 років у головних містах цих 

земель стояли турецькі гарнізони, а тому в пам'яті народній багато фортець і нині 
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вважаються турецькими, як, наприклад, залишки фортеці в селі Озаринці Могилів-

Подільського району. 

Після визвольної війни майже все Поділля перебувало у стані розрухи, хоча 

Могилів зазнав менших руйнувань. З переходом міста знову під владу Польщі, на 

початку 1713 року сюди прибув адміністратор Могилівського ключа помість 

Потоцьких Павло Гоцювський. За ним стали повертатися греки і вірмени.  

Протягом 18 ст. Могилів продовжує зростати та розвиватися як осередок ремесла і 

торгівлі на Поділлі. Могилівські ремісники об'єднуються в цехи. Місто в етнічному 

відношенні знову стає багатонаціональним. 

Для економічного розвитку пізньосередньовічного Могилева велике 

значення мали жалувані привілеї та грамоти місту. Серед них: грамота 1742 року 

Францішека Селезія Потоцького на 

заснування вірменської парафії, привілей 

власника міста 1743 року на 

запровадження вірменського війтівства, 

привілей короля на відкриття в Могилеві 

з 1780 року двотижневої ярмарки. 

Привілей на торги свідчить про те, що 

місто було основним посередником 

торгівлі на Поділлі між Туреччиною і 

Валахією, мало право складу на вино. З 

успішним розвитком торгівлі та ремесел, 

що давали достатні матеріальні блага, 

формується і духовна культура міського 

населення. Саме в цей час у Могилеві будуються культові храми різних релігійних 

конфесій, що прикрашають своєю архітектурою місто і сьогодні, хоч деякі з них не 

збереглися. 

В 1743 році на кошти Ф.С.Потоцького було збудовано дерев'яний римо-

католицький костьол на честь Святого Георгія стараннями ксьондза пробоща 

парафії Симона Христофовича. Проіснував храм півстоліття — до 1792 року. Але 

поряд з ним, в 1772 році, було закладено новий кам'яний вірмено-католицький 

костьол під назвою "Відвідини Пресвятої Діви Марії". На побудову було затрачено 

129565 злотих,  зібраних тим же Ксьондзом Симоном Христофовичем, більшу 

частину яких, пожертвував знову ж Потоцький. Повністю будівництво костьолу 

було завершено в 1791 році. В цьому храмі знаходився чудотворний образ 

Богородиці,  а чудову архітектуру приміщення прикрашав родовий герб Потоцьких. 

Могилів був поділений ще на три православні приходи: Свято-Миколаївський, 

Георгіївський і Покровський. Кам'яний Собор на честь Святого Миколая – 

чудотворця був побудований в 1754 році стараннями прихожан - болгар, сербів, 

молдован. Побудований він  у візантійському стилі, окремо від церкви стояла 

кам'яна чотирикутна дзвіниця в два поверхи. В соборі знаходився храмовий образ 

Святого Миколая, що почитався як чудотворний і була срібна дароносиця, 

пожертвувана імператором Олександром ІІІ в пам'ять покійного царевича Миколи 

Олександровича. В 1897 році в приході була відкрита церковно-приходська школа. 
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В 1757 році грецька колонія з дозволу Потоцького спочатку збудувала 

дерев'яну церкву у вигляді будинку, яку йменували монастирем. А в 1808 році на її 

місці був закладений кам'яний    храм на честь Св. Георгія-Переможця, який 

будувався за проектом архітектора Фрейвольда і закінчений в 1819 році. В  1888 році  

клопотами  і  на  кошти  могилівського купця Леонтія Ареціанова було відкрито 

церковно-приходську школу, на користь якої він заповідав 6666 рублів. 

В 1771 році в передмісті "Дерло"' 

було побудовано кам'яний 

однокупольний храм на честь Покрови 

Пресвятої Богородиці. У  Покровському 

приході, до якого відносилось 

невеличке село Острови,  з 1868 року 

було відкрито міське двокласне 

училище. 

В передмісті Немія у 1775 році 

збудовано дерев'яну хрестоподібну в 

плані церкву Святої Параскеви, 

справжньою основою якої був хрест, як 

джерело символ спасіння. Всі ці 

культові храми були чудовою 

прикрасою тогочасного міста. 

Наприкінці 18 століття на Поділлі існувала єдина друкарня з кириличним 

шрифтом — Могилів-Подільська друкарня протоієрея Михайла Стрільбицького. 

В1795 році Стрільбицький отримав дозвіл від Катерини II на переведення своєї 

друкарні з Дубосар до  Могилева. 

Всі необхідні для друкарні матеріали — шрифт, гравюри були взяті з друкарні 

Київо - Печерської Лаври. Відомо 4 видання цієї друкарні. Вони мають світський та 

релігійний  зміст, надруковані церковно - слов'янською та молдавською мовами. 

Пізніше, з 1798 по 1821 роки, у Могилеві існувала ще одна друкарня — єврейська. 

В кінці 18 на початку 19 

ст. місто Могилів було одним з 

найкращих повітових міст 

Поділля, як за зовнішнім 

виглядом, так і за розвитком 

економіки. Місто славилось 

своїми садами, 

виноградниками,   

забрукованими вулицями, 

виробами місцевих  

ремісників, а також 

купецькими родинами. Такими 

родинами були купецькі фірми   

братів Рафаловичів та Ашкіназі. Греки  та вірмени виготовляли чудові  шкіряні та 

сап'янові вироби. Але місто почали спіткати різні біди та нещастя. В 1770 році тут 

було виявлено чуму, завезену разом з хутром зі Сходу. Чума повторилась в 1785 і в 
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1812 роках. В 1784, 1812 та 1860 роках Могилів сильно постраждав від великої повені 

на Дністрі, але найбільше в 1808 році від пожежі, що знищила замок і 146 кращих 

будинків. Всі ці нещастя привели Могилів до часткового занепаду. Греки і вірмени 

почали залишати місто, продаючи свої склади та торгові лавки євреям, які 

поступово прибрали до своїх рук всю місцеву торгівлю. Після другого розподілу 

Речі Посполитої, в 1793 році, до Російської імперії відійшли Подільське та 

Брацлавське воєводства. Пізніше реорганізовані в Подільську губернію з 

адміністративним центром Кам'янець - Подільський. Старі магнатські резиденції 

переходять до рук російських поміщиків, помістя дробляться і перепродаються. 

Католицизм різко обмежується, католицькі монастирі перетворюються в монастирі 

православні. 

В 1795 роді Могилів став повітовим містом Подільської губернії, а в 1796 році 

місту був дарований герб — на срібному полі виноградна лоза. 

В 1811 році Могилів, що складав до цього часу приватну власність Потоцьких, 

був викуплений російським урядом у Вікентія Потоцького за 587220 рублів сріблом. 

В 19 ст. торгівля в місті продовжувала процвітати. Особливо важливу роль у 

розвитку різних ВИДІВ торгівлі відігравала річка Дністер. Про розмах річкових 

перевезень свідчать такі факти. В 1861 році по Дністру проплило 1185 суден із 

зерновим хлібом і 618-лісових 

плотів, а вартість перевезеної 

продукції склала 1084488 

карбованців. Окрім водного 

транспорту, з 19 ст. потреби 

місцевих торговців почав 

обслуговувати залізничний 

транспорт. У 1892 році закінчилось 

будівництво залізниці Жмеринка - 

Могилів. Найбільш жвавими були 

зв'язки місцевих купців з Одесою, 

містами Молдови та землями, що входили до складу Австрійської імперії. В 1895 

році у Могилеві налічувалось 56  промислових підприємств: 3 миловарних  заводи, 4 

свічко -сальних, 5 шкіряних, пивоварний, маслобійня, 3 водяних млини, 9 цегельно 

– черепичних, 17  гончарних, 3 заводи мінеральних вод, а також  2 друкарні, 2  

фотографії, 372 крамниці, 6 магазинів, 43 трактири, 13 заїжджих  дворів,  19   винних   

складів   і  погребів. До числа промислових підприємств в   1897 додався невеликий 

чавунно - ливарний завод, збудований в передмісті Немія міщанином німецького 

походження Германом Келдером. В 1895 році в міську казну надійшло 3094, 8 

карбованців від продажу документів на право заняття торгівлею та промислами, 

2074 крб. від прибутків трактирних закладів, заїжджих дворів та про довольчих  

лавок. 

Важливою сферою діяльності населення міста було сільське господарство, 

яким займалось 400 сімей городян. У володінні міста  знаходилось майже 90% 

десятин орних земель (57% всієї міської землі) та ще 267 десятин під вигонами. 

В Могилеві було дві лікарні на 47 ліжок — християнська і єврейська, жіночий 

приватний пансіон, який нараховував 7 класів. 
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За даними Всеросійського перепису населення в 1897 році в Могилеві 

проживало 22 315 осіб. 

Напередодні першої світової 

війни Могилів-на Дністрі був одним з 

найбільших серед 8 міст Поділля. У 

1911 році Тут проживало 33043 особи, а 

у 1913 — 34529 жителів. Населення 

належало до різних соціальних станів. 

Найбільш чисельними були міщани 

(29300), селяни (1030), дворяни (8бО), 

відставні військові чини і члени їх 

сімей (823), купці (469). У місті 

нараховувалось 3840 будинків, більшість з яких були дерев'яними, критими, в 

основному, залізом, деревом і соломою. Благоустрій міста складали замощені вулиці 

площею 8 десятин, 15 вулиць, 4-майдани і громадський сад. В 1914 році місто мало 

значний промисловий потенціал, що нараховував 66 підприємств з 469 

робітниками, які виробляли  продукцію, на суму 312837 крб. Значний прибуток 

приносила пивоварня — 56866 крб. У місті функціонували   комерційне семикласне 

училище, де навчався  301 учень, чоловіча і жіноча гімназії (відповідно 99 і 318 

учнів), двокласне парафіяльне училище, 4 церковно - приходські школи (210 учнів). 

За громадський порядок у місті відповідали повітовий справник, його помічник, 2 

поліцейських наглядачі, 55 городових. Для придушення можливих стихійних 

безпорядків і відсічі ворогу у місті було розквартировано 73-й-піхотний кримський 

полк. 

В листопаді 1918 року в місто входять війська Української Народної 

Республіки. Населення, зазнавши терору більшовицької влади, охоче вступало до 

лав армії УНР. З серпня по листопад 1919 року Могилів відігравав провідну роль в 

налагодженні товарообміну між УНР та Румунією, кордон між якими проходив по 

Дністру. 19 жовтня 1919 року місто відвідав Головний Отаман УНР Симон Петлюра, 

де зустрівся з представниками румунської влади та уповноваженими Міжнародної 

асоціації  Червоного Хреста. Потім  місто брали штурмом денікінці,  червоні козаки 

В.Примакова. За період з 1917 по 1920 рік влада в місті мінялася кілька разів. Все це 

розорило місто над Дністром. Після   громадянської   війни  в  руїнах   лежали 

заводи,  з   30-тисяч жителів   залишилось тільки 14. 

В 1921 році влада в місті належала повітовому комісару КН(б)У.  Почались 

голодні 1921-22 роки. В 1923 році була проведена адміністративна реформа і наше 

місто отримало офіційну назву — Могилів-Подільський. В місті на той час 

налічувалось 2 школи, 7 лікнепів, вечірні курси (443 учні). В кінці 1929 року, під час 

суцільної колективізації, у Могилівському  окрузі над селянами чинилось дике 

насилля. Весною 1930 року в селах починається масовий вихід селян з колгоспів. В 

1932-1933-х роках внаслідок глибокої кризи на селі, репресій, в місті почався масовий 

голод. 
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19 липня 1941 року війська залишили 

Могилів-Подільський. Лише гарнізон ДОТу  

№ 112 під командуванням лейтенанта 

А.Д.Обритька на околиці міста  ще 

протягом тижня у повному оточенні 

відбиває атаки ворога, не бажаючи здатися 

в полон, весь загинув. Під час окупації 

Вінницька область була розділена між 

Німеччиною і Румунією. Південно-західні 

райони по лінії Могилів-Подільський -  

Жмеринка — Бершадь були передані 

Румунії та увійшли до складу так званої "Трансністрії" з центром  в Одесі.. Восени 

1941 року окупанти у Могилеві почали масове знищення євреїв. На території міста 

було організовано Гетто. Сюди-зганяли єврейське населення з Румунії та Буковини, 

яке розстрілювали в селах Ярузі, Сказинцях,  Яришеві. На місцях їх загибелі нині 

встановлено пам’ятники і меморіальні дошки. 

Національним героєм Італії 

став могилівчанин – Микола Буянов. 

Всім їм, відомим і невідомим 

героям тієї та інших  воєн 20 століття, 

в день 50-річчя Великої Перемоги 

міська влада відкрила на Соборній 

площі Меморіал слави. 

Історія Подільського краю 

тісно пов'язана з життям та  

діяльністю видатних людей. Навічно 

в життя та долі  багатьох діячів науки, 

культури, літератури та мистецтва  увійшла подільська земля. 

У своєму маєтку Серебринці жив Іван Гаврилович Бережніков — військовий 

інженер, генерал-майор, учасник Кримської війни, оборони  Севастополя 1855 року. 

Похований в нашому місті на церковному подвір’ї біля Георгіївського храму. 

У садибі в Бронниці проживав Петро Християнович  Вітгенштейн, 

командуючий 2-ю російською армією, учасник Вітчизняної війни 1812 року. Пізніше 

тут проживав його потомок князь Микола Саїн’Вітгенштейн,   до   якого за  

запрошенням  його дружини Кароліни в 1847 році приїздив  угорський композитор 

Ференц Ліст. На фільварку Кукавка графа Іраклія   Моркова   працював видатний  

художник  Василь Тропінін. За його проектом була збудована   сільська   церква Св. 

Димитрія, внутрішній інтер'єр і вівтар якої були розписані пензлем відомого 

художника. . 

З 1868 року  у  передмісті Карпівка  проживав  класик  української літератури, 

письменник Михайло Старицький. До нього приїздили видатний українській 

композитор Микола Лисенко, драматурги Михайло Кропивницький та  Микола 

Садовський. 
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В Могилеві - ІІодільському з 1919 по  

1924 роки проживала родина , яка дала  

Україні видатних  письменників Олену 

Пчілку, Грицька Григоренка, Лесю 

Українку, Климента Квітку. 

На могилівській землі народились 

люди, що прославили українську науку: 

етнограф Андрій Димінський, вчений хімік 

Леонід Мосендз, академіки - 

літературознавці Микола Гудзій та Василь 

Шубравський, письменник, перекладач Іван Глинський,  академік - фізик Євген 

Завойський, біолог-ентомолог Йосип Халіфман,  доктор медичних наук Олександр 

Грандо. 

 

 

ДІАГНОСТИЧНЕ (ДОСЛІДЖЕННЯ) ОПИСАННЯ 

 

 

ВИБІР ОСНОВНОЇ ПРОБЛЕМИ (анкетування) 

 

 

SWOT-АНАЛІЗ 
SWOT-аналіз – це аналіз у стратегічному плануванні, що полягає в  

розділенні чинників і явищ на чотири категорії: сильні (S – strengths), слабкі (W – 

weaknesses) сторони об’єкту, який аналізується; можливості (O – opportunities),  

що існують для нього або можуть з’явитися з часом і загрози (T – threats), з  

якими об’єкт зіштовхується або може зіштовхнутися протягом своєї подальшої  

діяльності та розвитку. 

 

Сильні сторони (внутрішні) Слабкі сторони (внутрішні) 

- вигідне географічне розташування -
близькість кордону; 

- розвинуте автомобільне та 
залізничне сполучення; 

- наявність незадіяних земельних 
ділянок промислового призначення; 

- значний відсоток громадян, 
зайнятих у малому бізнесі; 

- розвинута мережа закладів торгівлі, 
побуту, ресторанного господарства; 

- задовільний стан навколишнього 
природного середовища; 

- сприятливий клімат для ведення 
сільського господарства; 

- наявність матеріально-технічної 

- віддаленість від обласного центру та 
великих транспортних розв’язок; 

- поганий стан автомобільних доріг у 
сільській місцевості; 

- відсутність напрацьованих 
інвестиційних проєктів, особливо, у 
промисловості; 

- відтік робочої сили у інші регіони із 
вищими заробітними платами; 

- утворення в громаді 
несанкціонованих звалищ ТПВ; 

- низька завантаженість об’єктів 
промисловості; 

- недостатня очистка каналізаційних 
витоків на очисних спорудах;  
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бази для занять фізичною культурою 
та спортом; 

- розвинута мережа закладів освіти, 
культури, медицини; 

- порівняно дешева робоча сила; 
- наявність засобів масової інформації; 
- наявність інвестиційно привабливих 

об’єктів; 
- сприятлива податкова база; 
- створена молодіжна рада; 
- активна громадська позиція 

мешканців; 
- утримання автомобільних доріг в 

належному технічному стані; 
- співпраця з містами-побратимами; 
- спрощений порядок перетину 

кордону; 
- наявність вищих навчальних 

закладів. 

- значний знос або відсутність 
інфраструктури у сільській 
місцевості громади; 

- полігон для складування ТПВ не 
відповідає вимогам; 

- відсутність плану просторового 
розвитку громади; 

- незадовільна демографічна ситуація; 
- низький рівень зайнятості 

населення; 
- недостатнє забезпечення 

кваліфікованою робочою силою; 
- відсутність шкільних автобусів у 

сільській місцевості; 
- відсутність інтернет-покриття у 

населених пунктах, віддалених від 
центру громади;  

- відсутність контролю за кількістю 
безпритульних тварин. 

Можливості (зовнішні) Загрози (зовнішні) 

- покращення інвестиційного іміджу 
країни; 

- передбачення у державному бюджеті 
коштів на розвиток місцевого 
самоврядування, реалізацію проєктів 
та програм розвитку; 

- фінансова децентралізація та 
розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування; 

- спрощення митного режиму між 
Україною та Молдовою; 

- подальше впровадження державних 
реформ; 

- створення сприятливих умов для 
розвитку сільського господарства та 
переробної промисловості; 

- міжмуніципальна співпраця з 
іншими громадами; 

- підвищення популярності туризму; 
- використання альтернативних 

джерел електричної енергії; 
- діджиталізація послуг; 
- підвищення впізнаваності продукції 

громади. 

- загострення бойових дій на Сході 
країни; 

- продовження дії обмежень, 
викликаних пандемією коронавірусу 
Covid-19; 

- навантаження на місцевий бюджет у 
зв’язку із децентралізацією; 

- зникнення підземних джерел, 
обміління та забруднення водойм, 
пересихання криниць; 

- зростання цін на енергоносії; 
- урбанізація та виїзд молоді за 

кордон; 
- зміна клімату; 
- підвищення податків; 
- витіснення малого бізнесу з ринку за 

рахунок розширення мережі великих 
компаній; 

- зменшення сировинної бази для 
переробної промисловості; 

- наростання інфляційних процесів; 
- зниження рівня підготовки 

спеціалістів у вищих навчальних 
закладах; 

- нестабільна податкова політика; 
- нестабільність інфляційних процесів; 
- неефективність впровадження 

реформ; 
- передача на місцеве самоврядування 



33 
 

повноважень без їхнього 
фінансового забезпечення; 

- підвищення відсоткових ставок за 
кредитами. 

 

 

 

ВІДНОСИНИ МІЖ ІНСТИТУЦІЯМИ 

 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО, КУЛЬТУРНОГО, ГРОМАДЯНСЬКОГО 

КАПІТАЛУ,ЗНАННЯ 

 

ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ГРОМАДИ 

 

БІБЛІОГРАФІЯ 

 


