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На сторінках книги пропонується подорож найстарішими вулицям міста
Хмельницького, розповідається про окремі будинки, та події, що пов’язані з ними. Подано
також багато іншої інформації, яка вимальовує історичний портрет вулиці та міста у ХІХ
– ХХ століттях. Видання розраховане на науковців, краєзнавців, учителів шкіл, студентів,
учнів, всіх, хто цікавиться історією міста Хмельницького.
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Вулиці Хмельницького – не лише транспортні шляхи, що з’єднують
воєдино чвертьмільйонне місто. Це – насамперед, історія міста, історія
держав, суспільних систем, режимів, які довелося йому пережити, і що
знайшло своє відображення в назвах вулиць. На карті Хмельницького
зафіксовано понад 500 вулиць, провулків, проїздів та майданів. Але серед
багатьох вулиць є такі, що немов візитні картки міста, втілення його духу,
неповторності й краси. Для киянина – це вулиці Хрещатик та Володимирська,
для одесита – це Дерібасівська та Приморський бульвар, а для
хмельничанина – звичайно, Проскурівська та Кам’янецька. Саме вони
уособлюють давню й нову історію міста Хмельницького, являються його
діловими, торгівельними та культурними центрами, місцями традиційних
урочистостей та народних гулянь, окрасою обласного центру.

Але, спочатку, перед тим як почати подорож по головним вулицям
Хмельницького, пропонуємо зробити невеличкий екскурс в історію міста.

МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ: ПОГЛЯД КРІЗЬ РОКИ
Адміністративний, економічний і культурний центр Хмельницької
області. Вузол залізничних і автомобільних шляхів. Належить до категорії
великих міст із населенням 256 тис. мешканців (2006 р.) Площа міста 8600
га. Розташований у межах Подільської височини у центральній частині
області, на р. Південний Бузі при впадінні в нього р. Плоскої. Поверхня –
хвиляста рівнина, розчленована балками. Перевищення відносних висот до
70 м.
Територія, на якій розташований Хмельницький, була заселена ще в
давні часи. Дослідження виявили в околицях міста чимало археологічних
пам'яток. Зокрема, на схід від мікрорайону Лезневе – поселення з
матеріалами доби бронзи 2 тис. до н.е. та скіфського часу 7-3 ст. до. н.е., у
мікрорайоні Озерна – багатошарове поселення з матеріалами раннього
залізного віку І тис. до н.е., у мікрорайоні Дубове – поселення скіфського
часу 7-3 ст. до. н.е., у мікрорайонах Гречани та Озерна – поселення
черняхівської культури 3-4 ст. тощо. До наших днів збереглися кургани, які
датуються археологами 7-3 ст. до. н.е. (скіфський час) – один у мікрорайоні
Заріччя та два на південний схід від мікрорайону Ракове.
Місто Хмельницький має майже 600-річну історію і веде свій родовід
від невеличкого поселення Плоскирів або Плоскирівці. Дата заснування
міста не відома, а от, що стосується першої згадки, то достовірно можна
стверджувати про існування Плоскирова (Плоскировець) вже у першій
половині XV ст. На той час Поділля стає ареною суперечки між литовськими
князями та польським королівством, яка закінчилася на користь останніх.
Частина Поділля, включаючи Побужжя, відійшла під владу Корони Польської.
Польський король Владислав ІІ Ягайло в 1431 р. надає вірній шляхті привілеї
на подільські володіння. Серед населених пунктів, що згадуються у
документах королівської канцелярії від того року, знаходимо поселення під
назвою Плоскирівці та відповідний до цього запис: 10 лютого 1431 р. у місті
Сопоті король Владислав ІІ Ягайло записує Янові Чанстуловському 100
гривень на володіння ”селами Голисин та Плоскирівці на річці Бог у
Летичівському повіті Подільської землі”. В роки королювання (1434-1444 рр.)

Владислава ІІІ нова згадка – підтверджується право на володіння
поселенням, яке вже названо як Плоскирів.
Отже, Плоскирів (Плоскирівці) виник серед грузьких заплав у місця
впадіння річки Плоскої до Південного Бугу (тоді річка мала назву Бог). Саме
таким місцерозташуванням й пояснюється перша назва поселення. Справа в
тому, що ще на початку ХХ ст., Плоска при впадінні в Буг мала “безіменний”
рукав, завдяки якому утворювався природній острів. Ймовірно той рукав у
XV – XVI ст. мав назву Рів (до речі, доволі поширений гідронім на землях
Поділля), а поселення що заснували на острові між Плоскою та Ровом, стало
іменуватися Плоскирів (Плоскирівці). Таке подвійне написання назви
зустрічаємо лише у XV ст. Від XVI ст. і фактично до початку ХІХ ст.
вживалася лише назва Плоскирів.
Тривалий час Плоскирів був невеличким населеним пунктом. Так,
“Реєстр димів Подільського воєводства 1493 р.” повідомляв про наявність в
поселенні усього 7 димів, тобто дворів. У другій половині XV ст. Плоскирів
ввійшов у склад маєтків роду Бедрихів – одного з найдавніших та
найзаможніших у ті часи на Поділлі. Зокрема, після середини XV ст.
володарем Плоскирова (Плоскировець) згадується Микола Бедрих – відомий
як перший кам’янецький каштелян.
Наступні триста років (1493-1793 рр.) Плоскирів, перебуваючи під
польською владою, отримав статус містечка й виконує функції центра
плоскирівського староства. З’являються цехи, розвиваються ремесла й
торгівля, проводяться ярмарки. Але все-таки весь цей час Плоскирів був
незначним населеним пунктом, чисельність мешканців якого не
перевищувала 2-3 тисячі, а іноді, під час та після нападів загарбників,
містечко взагалі перебувало спустошеним. У другій половині XVI ст.
Плоскировим володіла знана шляхетська родина Влодеків. Першим із них
був хорунжий та кам’янецький староста Мацей Улодек – досить відомий на
той час у польському королівстві воєначальник. Від нього Плоскирів
перейшов до сина Станіслава – майбутнього белзького воєводи та
галицького й коломийського старости. У другій половині XVІІ – XVIІІ ст.
Плоскирів перебував у володінні однієї з найвідомішої родини Речі
Посполитої – Замойських. В різні роки містечком володіли такі видатні
представники цього роду, як Томаш Замойський – відомий воєначальник, та
Анжей Замойський – великий коронний канцлер. Оскільки Плоскирів
чималий період належав Замойським, то й не дивно, що елементи їхнього
родового герба, відомого під назвою “Єліта”, знайшли відображення у гербі
міста – “на голубому полі три схрещені стріли, середня вістрям до низу, а дві
крайні – вістрям угору”.

Під час Визвольної війни українського народу під проводом гетьмана
Богдана Хмельницького Плоскирів та його околиці неодноразово опинялися
в центрі протидії козацьких та польських військ, й неодноразово зазнавав
спустошень.
Після приєднання Поділля до Російської імперії, 5 липня 1795 р.
імператорським указом була утворена Подільська губернія. Один із повітів
губернії став називатися Проскурівським, а його центром зазначене місто
Проскурів. Саме в цьому імператорському указі вперше зустрічається назва
Проскурів. Якоїсь спеціальної постанови про перейменування Плоскирова в
Проскурів не знайдено і нам тепер залишається лише гадати: чи свідомо, чи
помилково в російських документах з’явилась нова назва міста. Цікаво, що
деякий час дві назви існували одночасно, але з 1801 р. остаточно
утвердилася нова – Проскурів, яка була співзвучна із словом “проскура” –
так українці іменують хлібець, котрий вживається у християнських обрядах.
Хоча Проскурів й став повітовим центром, але ще тривалий час
залишався незначним провінційним містом. Лише наприкінці XIX ст., після
прокладання залізниці (1870 р.), Проскурів починає інтенсивно розвиватися.
На межі XIX - ХХ ст. стають до ладу великі промислові підприємства
(тютюнова фабрика, цукрозавод, чавуноливарний, цегельний, пивоварний
заводи), споруджуються житлові будинки, магазини, торгові лавки,
прокладається бруківка, відкриваються нові учбові заклади – реальне
училище, жіноча гімназія (1904 р.) та комерційне училище (1908 р.), театр
(1892 р.), бібліотека (1901 р.), прокладається телефонна мережа (1909 р.),
з’являється електрика (1911 р.). Населення міста зростає майже у 5 разів і у
1909 р. становило 36 тисяч мешканців. Саме в цей період визначається
основний напрямок в економічному розвитку міста – на початку ХХ ст.
Проскурів стає найбільшим торговим центром Подільської губернії з річним
торговим оборотом 5,5 млн. рублів. Лише із залізничної станції міста
щорічно відправлялося 3,1 млн. пудів вантажів, а прибувало 6,9 млн. пудів.
Торгівельні та кредитні установи міста обслуговували великий регіон.
Особливо важливу роль Проскурів відігравав в експортній торгівлі зерном.
Другий чинник, який сприяв бурхливому розвитку міста –
розташування в Проскурові військових частин та створення великої
військової
залоги,
що було
обумовлено
вигідним
стратегічним
розташуванням міста поблизу державного кордону. У місті перебував 35-й
драгунський Бєлгородський полк, 12-а гарматна бригада, штаб 12-ї піхотної
дивізії, до складу якої входив уже розквартирований (з 1875 р.) в міських
казармах 46-й піхотний Дніпровський полк. Саме у цьому полку служив
молодий підпоручик Олександр Купрін – у майбутньому відомий
письменника, класик російської літератури. Роки служби в Проскурові (1890-

94 рр.) та враження від армійського життя знайшли своє відображення у
повісті Купріна “Поєдинок”, що зробила її автора знаменитим.
Життя і діяльність багатьох видатних людей ХІХ ст. пов’язане з містом.
У 1840-х рр. в Проскурові неодноразово бували польський поет Антон
Шашкевич та історик і етнограф Олександр Пшездзецький. Прямуючи
поштовим трактом із Кам’янця-Подільського на Житомир, у жовтні 1846 р. в
Проскурові зупинявся співробітник Київської тимчасової Археографічної
комісії, у майбутньому видатний український мислитель, поет, художник
Тарас Шевченко. Протягом 1856-58 рр. до повітового центру періодично
приїздив із Чорного Острова вчитель місцевого дворянського училища, а
згодом видатний поет-байкар Леонід Глібов. В 1857-63 рр. тут неодноразово
бував фольклорист і етнограф Андрій Димінський. В 50-60-х роках ХІХ ст.
Проскурів відвідали композитори Діонісій Бонковський – автор відомої пісні
“Гандзя”, Владислав Заремба – автор пісні “Дивлюсь я на небо”, видатний
український поет Степан Руданський.
У ХХ ст. не обминули Проскурів трагічні події Першої світової та громадянської
війни.
З початком Першої світової війни Проскурів став прифронтовим містом. В цей час
тут побувало чимало відомих воєначальників Російської армії, серед яких командуючий 8ї армії Південно-Західного фронту, видатний полководець, генерал Олексій Брусилов.

Але, особливо слід відзначити події, що стосуються періоду боротьби
українського народу за розбудову незалежної держави у 1917-20 роках.
Проскурів у той час відігравав роль важливого опорного пункту Української
Народної Республіки (УНР), а в 1919 - 1920 рр. взагалі постійно перебував в
центрі вищезгаданих подій. Саме в Проскурові тричі перебував Уряд УНР та
Директорія (березень, листопад 1919 р., червень 1920 р.), саме тут
відбулося останнє засідання Директорії в її повному складі (березень 1919
р.), саме звідси вирушив за кордон колишній голова Центральної Ради
Михайло Грушевський (лютий 1919 р.). Неодноразово у ці роки в Проскурові
бували голова Директорії, Головний Отаман Симон Петлюра, командуючий
Українськими Січовими Стрільцями Євген Коновалець, відомі урядовці та
політики УНР Сергій Остапенко, Борис Мартос, Ісаак Мазепа та інші. В 1919
р., як вояк армії УНР, в місті деякий час перебував майбутній письменник та
поет Володимир Сосюра, про що він згадує в романі “Третя рота”. Не
обійшлося під час громадянської війни без трагедій – 15-16 лютого 1919 р.
відбувся єврейський погром, під час якого загинуло близько тисячі мирних
мешканців Проскурова.

В перші роки радянської влади Проскурів в 1923 р. стає окружним
центром. Місто поступово розбудовується та стає найбільшим за населенням,
військово-стратегічним значенням та промисловим потенціалом у регіоні, а
згодом, від березня 1941 р. – обласним центром Кам’янець-Подільської
області (утворена у 1937 р.). З Проскуровом пов’язане життя багатьох
відомих людей того часу. Так, у 1920-22 рр. в місцевому реальному училищі
навчався майбутній письменник Микола Трублаїні, автор широко відомих
творів “Лахтак” та “Шхуна “Колумб”. В 1920-х роках, у розташованій в
Проскурові Червонокозачій дивізії, служили письменники Олесь Донченко та
Ілля Дубинський, починали службу чимало видатних у майбутньому
військовослужбовців: маршал військ зв’язку Іван Пересипкін, маршал
бронетанкових військ Павло Рибалко, маршал авіації Сергій Худяков,
Маршал Радянського Союзу Петро Кошевий та інші. У 1926-30 рр. у місті
мешкала і була обрана депутатом міської ради Ірина Коцюбинська, донька
Михайла Коцюбинського, літературознавець, заслужений працівник
культури УРСР. У вересні 1938 р. в Проскурові працювала знімальна група
під керівництвом відомого кінорежисера, класика українського кіно
Олександра Довженка, що знімала тут деякі епізоди фільму “Щорс”.
Але, в цей же час місто, як й вся країна, відчуло на собі жорстокість
“сталінського” режиму. У 1933 р., у зв'язку з недостатнім продовольчим
забезпеченням міста, зафіксовані факти опухання від голоду в 22 родинах
проскурівчан – переважно кустарів, пенсіонерів та робітників. У 1937 р.
небувалого розмаху набувають безпідставні репресії проти всіх верств
населення міста. Показовою стала “чистка” серед працівників механзаводу
ім.Куйбишева, коли в 1937-38 рр. було репресовано близько 120 робітників
та інженерно-технічного персоналу (у тому числі й директора). Всього за
роки “сталінських репресій” в Проскурові було розстріляно понад 12 тисяч
проскурівчан та мешканців Проскурівського округу. Згодом, майже всі ці
люди були реабілітовані. У 1930-х роках безжалісно нищаться культові
споруди – 1936-38 рр. за рішенням радянських органів влади був
висаджений у повітря костьол Св. Анни, 1937 р. закриті та пограбовані
собор Різдва Богородиці та “Велика” синагога.
Мирне життя перервала війна – 8 липня 1941 р. німецько-фашистські
війська окупували Проскурів. Фашистські загарбники в передмісті Ракове
влаштували табір особливого режиму для військовополонених “Шталаг 355”,
в якому за роки окупації знищили близько 60 тисяч чоловік. До того ж, були
проведені масові розстріли мирних проскурівчан, а це, ще 16.570 безвинних
жертв. Проте, із перших до останніх місяців окупації у місті діяла
антифашистська підпільна організація, яку очолював М. Храновський. 25
березня 1944 р. війська 1-го Українського фронту під командуванням
Маршала Радянського Союзу Георгія Жукова визволили місто від німецько-

фашистських загарбників. У визволенні Проскурова приймали участь
частини 1-ї Армії А. Гречка, 3-ї танкової армії П. Рибалка, 2-ї повітряної армії
С. Красовського. Очевидцем визволення Проскурова став видатний
англійський письменник Джеймс Олдрідж, який на той час був зарубіжним
військовим кореспондентом. Свої враження про бої за місто він передав у
своєму репортажі.
Після повоєнної відбудови народного господарства й налагодження
мирного життя, із 1950-х років починається розбудова фактично нового
міста, яке 16 січня 1954 р. було перейменовано у Хмельницький, з
відповідним перейменуванням й області. Значно збільшується площа міста,
особливо після приєднання приміських сіл Заріччя та Гречани. Виникає ряд
заводів
всесоюзного
значення
–
трансформаторних
підстанцій,
“Трактородеталь”, радіотехнічний, термопластавтоматів, “Катіон”, стають до
ладу
підприємства
індустріально-будівельної,
харчової
та
легкої
промисловості. Зокрема, завод трансформаторних підстанцій стає провідним
у СРСР із виробництва трансформаторів для залізничного транспорту, завод
“Катіон” – одним із найбільших в країні виробником конденсаторів,
радіозавод – єдиним в СРСР виробником авіаційної спецтехніки військового
призначення.
Виникнення подібних підприємств перетворило місто Хмельницький
на великий промисловий центр України. Значно зросло населення,
засновано перший вуз – технологічний інститут (нині Хмельницький
національний університет), прокладено перші тролейбусні лінії, розбудовано
нові мікрорайони. До того ж місто стає важливим військово-стратегічним
центром не лише регіону, а всієї країни. В 1956 р. до обласного центру на
постійне місце дислокації прибуває 17-та гвардійська мотострілецька дивізія,
а у 1961-64 рр. – підрозділи однієї з найпотужнішої у світі ракетної дивізії.
Саме з цього часу поблизу Хмельницького та на території області
розгортаються бойові позиції міжконтинентальних ракет. Значною подією,
що доповнює військову сторінку історії міста, стало заснування у 1970 р.
Хмельницького вищого артилерійського командного училища, на базі якого
в 1990-х рр. створено єдину в державі Національну академію прикордонних
військ України.
В 1991 р. хмельничани одностайно підтримали проголошення незалежної України,
та, перейшовши на принципово інші умови господарювання, зуміли зберегти
поступальний розвиток міста, переорієнтувавшись на нову економічну модель.
Хмельницький став на той час одним із найбільших у східній Європі торгівельних центрів
– нині тут діє цілий ринковий комплекс, який займає площу понад 18 га і включає 24
самостійних речових ринків.

Пишається Хмельницький одним із найкращих дитячих танцювальних колективів
України – ансамблем танцю “Подолянчик”, єдиним у своєму роді моно-театром ”Кут”,
чудовим органним залом, оригінальними скульптурами та монументами, що виконані
батьком та сином Миколою і Богданом Мазурами – заслуженими скульпторами України .

Пишається Хмельницький й своїми видатними земляками. У місті
народилися Павло Вигодовський (справжнє прізвище Дунцов) – єдиний
декабрист, який мав селянське походження; Василь Зеньковський – філософ,
психолог та церковний діяч, міністр сповідань Української Держави у 1918
р.; Георгій Верейський – народний художник РРФСР, дійсний член Академії
мистецтв СРСР, майстер міського пейзажу і портретного живопису; Трохим
Борима
–
професор,
доктор
медичних
наук,
акушергінеколог; Кость Місевич – бандурист, засновник кобзарської школи ХХ ст.,
діяч української революції 1917-20 рр. та руху опору в складі УПА; Аріель
Дюран (Хая Кауфман) – американська письменниця, авторка (разом з
чоловіком Уіллом Дюраном) всесвітньовідомої 11-ти томної «Історії
цивілізації»; Серафим (Костянтин Свежевський) – православний церковний
діяч Південної Америки, архиепископ Каракаський та Венесуельський, а
також Бразильський; Григорій Щерба – мінералог, академік, доктор
геологічних наук, Михайло Дейген – фізик-теоретик, член-кореспондент
Академії наук УРСР; Іван Жулкевський – актор, народний артист України;
Володимир Вайсер – Герой Радянського Союзу, танкіст, загинув під час
визволення України від німецько-фашистських загарбників; Святослав
Федоров – лікар-офтальмолог, академік, засновник науково-технічного
комплексу “Мікрохірургія ока”; Анатолій Молотай – народний артист України,
художній керівник, головний диригент Президентського оркестру України;
Михайло Павловський – доктор технічних наук, доктор економічних наук,
академік, заслужений діяч науки і техніки України, народний депутат
України; Олександр Руцькой – льотчик, генерал-майор, Герой Радянського
союзу, учасник війні в Афганістані, згодом – Депутат РСФСР та віце-президент
Росії; Сергій Нагорний – спортсмен-веслувальник, заслужений майстер
спорту, Олімпійський чемпіон 1976 р.; Олександр Пономарьов – один із
найкращих популярних співаків країни, народний артист України, та багато,
багато інших.
Наприкінці 2008 р. місто Хмельницький займало площу 8624 га, мало 259 тис.
мешканців, 90 промислових підприємств, 42 ринки, 39 банківських закладів, аеропорт, 2
залізничних станції, міжміський автовокзал, 2 автобусних станції. В місті працюють 3
театри, філармонія, 3 музеї, 19 бібліотек, 2 кінотеатри, міський Будинок культури, Палац
творчості дітей та юнацтва, 6 шкіл естетичного виховання дітей, 42 загальноосвітніх
школи, 38 дошкільних заклади, 11 лікарень, 9 поліклінік, 68 приватних медичних закладів,
24 аптеки. Функціонує 15 вищих учбових закладів, з яких 9 відповідають III-IV рівням

акредитації. Професійна освіта включає 9 учбових заклади, з яких 3 вищих професійних
училища та 6 професійних ліцеїв...

ВУЛИЦЯ ПРОСКУРІВСЬКА
Якщо придивитись на один із найдавніший планів Проскурова, який був
складений у 1800 році, то на ньому, серед хаотичної забудови тогочасного міста,
чітко позначені лише дві вулиці – поштові шляхи на Кам’янець (нині вулиця
Кам’янецька) та на Летичів (нині вулиця Проскурівська). Протягом першої
половини ХІХ століття центральною вулицею міста вважалась Кам’янецька
поштова. Після пожежі 1822 року, яка знищила майже всі будівлі Проскурова, був
вперше складений генеральний план забудови міста. Його розробили у 1824 році
подільський губернський землемір В.Рудлицький та архітектор М.Геслер. План мав
чіткий поділ на вулиці, вся міська територія була розбита на 51 квартал та 403
садибні ділянки. Саме згідно цього плану були прокладені всі основні вулиці
центральної частини міста, які існують й сьогодні. Основними магістралями
залишилися ті ж поштові шляхи на Кам’янець та Летичів, але відтепер перший з
них став називатися вулицею Кам’янецькою, а другий, на честь російського
імператора Олександра І, – вул. Олександрівською. Існує легенда, що сталося це
після того, як імператор, затвердивши план забудови Проскурова, поставив
власноруч розмашистий автограф прямо посередині листа креслення. Підпис
випадково ліг як раз уздовж накресленої поштової дороги на Летичів. Один із
місцевих чиновників, придивившись на “Височайше заверенный” план, висловив
думку, що імператор таким чином побажав цій вулиці дати назву на честь свого
августейшого імені. Перепитувати імператора, так це чи ні, звичайно, ніхто не став,
але вулицю, про всяк випадок, назвали Олександрівською. У другій половині ХІХ
століття вона інтенсивно забудовується й стає центральною вулицею Проскурова.
Одразу після встановлення радянської влади, у 1921 році, вулицю Олександрівську
перейменували на вулицю 25-го Жовтня (на честь Жовтневої революції 1917 року,
яка відбулася 25 жовтня за старим стилем). У 1985 році вулиці дали ім’я Леніна,
але вже 1991 року цю постанову скасували і центральна вулиця отримала назву
Проскурівська.

ЦЕНТР МІСТА

Місце, де починається вулиця Проскурівська вже протягом майже
трьох століть вважається неофіційним центром міста. Колись, тут
перетиналися дві найголовніші магістралі Проскурова — поштові дороги на

Летичів і Кам’янець, які у XIX столітті перетворилися на центральні вулиці —
Олександрівську (нині Проскурівська) і Кам’янецьку. Поблизу перехрестя
цих вулиць розташовувалися основні життєво важливі споруди старого
Проскурова — собор, торгові ряди, в’язниця, казначейство. Але, як не дивно,
таке “центрове” для Проскурова місце зовні фактично нічим не виділялося
— ті ж самі одно і двоповерхові будиночки, яких по всьому місту було безліч.
Лише у повоєнні роки, коли Проскурів вже став обласним центром, вигляд
центрального перехрестя зазнав архітектурних перетворень. По-перше,
була впорядкована трикутна площа з невеличким сквером. По-друге,
напроти скверу була споруджена будівля міської пожежної команди (так
звана “каланча”). По-третє, центр міста прикрасив чотириповерховий
універмаг. Тепер всі ці три обєкти є окрасою центру міста.
Отже, обєкт перший – добре відомий усім мешканцям міста мініатюрний
сквер і фонтан “із жабенятами”. Проте, нині це місце назвати сквером можна лише
умовно – після трагедії 2007 року, коли під зламаною буревієм вербою загинув
молодий чоловік, всі дерева позрізали та облаштували біля фонтану квітники. Але,
повернемось до історії.

Сквер був закладений одразу після Великої Вітчизняної війни, на місці
зруйнованого під час визволення Проскурова будинку. Спочатку у сквері
були насаджені ялинки, а в його центрі у травні 1948 року встановили
пам’ятник “великому вождю й полководцю” Йосипу Віссаріоновичу Сталіну.
Монумент особливою оригінальністю не відрізнявся, і тому, коли через пару
років після смерті Сталіна (5 березня 1953 року) пам’ятник демонтували, в
архітектурно-естетичному відношенні сквер абсолютно нічого не втратив.
Більше того, коли у 1956 році спорудили чотириповерховий універмаг, сквер
повністю перепланували — насадили верби, кущі, квітники, облаштували
фонтан “із жабенятами”. Цей куточок міста одразу став улюбленим місцем
хмельничан усіх поколінь. Діти бавилися біля фонтану, жінки “полювали” за
дефіцитними товарами в універмазі, чоловіки попивали пиво у розташованій
поруч “Пельменній”.
Універмаг спершу був центральним, але після того, як на початку
1970-х років побудували ще один універмаг (нинішній ЦУМ), то цей, на
відміну від нового, стали називати “старим”. Дещо пізніше старий універмаг
отримав спеціалізацію та найменування — “Дитячий світ”, а від початку
2000-х років просто – Торговий Центр. Що цікаво, якщо комусь доводилося
бувати, наприклад, у Тернополі або Житомирі, напевно, звернули увагу, що
універмаги цих міст — копія нашого “Дитячого світу”. Справа в тому, що
такий проект універмагу був прийнятий на початку 1950-х років як типовий
для обласних центрів України. Проект реалізували у кількох містах, у тому
числі в нашому Хмельницькому.

Що стосується будівлі міської пожежної команди, то проект її
спорудження був затверджений ще наприкінці 1946 року. Але, через
повоєнну скруту та брак коштів, будівництво розпочалося лише в 1951 році.
Спочатку знесли чотири старих будинки — два одноповерхових і два
двоповерхових
(перший
належав
деревокомбінату,
а
другий —
“Межстройлеспромсоюзу”), а вже згодом, до 1954 року, на їхньому місці
каменярі вимурували елегантну будівлю пожежного депо з вежею “каланчі”.
Понад двадцяти років будівля використовувалася за призначенням, поки її
не передали у розпорядження “Облкіновідеопрокату”. Нині колишня
“каланча” відома хмельничанам як кінотеатр “Планета”, який прийняв
перших відвідувачів у 1987 році як дитячий кінотеатр. Тепер це один із двох
кінотеатрів міста, із трьома залами, сучасною апаратурою, що демонструє
кінострічки для відвідувачів усіх віків. Не менше милують око й силуети
самої будівлі, яка, без перебільшення можна сказати, на сьогодні визначає
архітектурний вигляд центральної частини Хмельницького. Не випадково, у
2004 році на вежі “каланчі” було встановлено музичний годинник, із якого
кожну годину лунає мелодія пісні про місто.

ПРОСКУРІВСЬКА, 1: “КОРОЛЬ МІНЕРАЛЬНИХ ВОД”

У цьому триповерховому будинку нині розташовані поштове відділення
№13, кафе “Тріумф” і міський департамент житлово-комунального
господарства. Раніше будинок був двоповерховим (третій поверх
добудували років 30 тому), і спорудив його наприкінці XIX століття
проскурівський міщанин Соломон Барак на кошти, отримані від продажу...
газованої води.
ГАЗВОДА І СЕНДВІЧ
Процес газування води винайшов понад 200 років тому відомий англійський хімік
Джозеф Прістлі. Поширення газованих напоїв по усьому світу почалося з легкої
руки англійського адмірала лорда Сендвіча, який увійшов в історію як винахідник
нині усім відомого різновиду бутерброду – сендвіча. Перебуваючи на чолі
Британського адміралтейства, лорд повірив у гіпотезу, що газована вода рятує
від цинги, і наказав встановити на всіх військових кораблях королівства
сатуратори – спеціальні апарати для газування рідини вуглекислотою. Хоча
гіпотеза не підтвердилася, морякам така вода прийшлася до смаку, а незабаром
вона стала популярною і серед ”сухопутних” англійців. У середині XIX століття
газовані, або, як їх тоді ще називали, “штучні мінеральні води” з’являються й у
Російській імперії.

На початку 1880-х років проскурівський міщанин Соломон Барак привіз
до міста перший сатуратор. У дворі свого будинку, що колись
розташовувався на місці нинішнього Торгового Центра (“Дитячий світ”),
С.Барак організував виробництво штучних мінеральних газованих вод, або
як тоді говорили, “шипучок”. У цеху, що нагадував звичайний сарай,
підготовленою водою наповнювали циліндри з червоної міді, які були
занурені в дерев’яних баддях із льодом. Після охолодження, воду газували,
розливали у спеціальні пляшки, та розвозили по крамницях і ресторанах.
В ті роки великим попитом користувалися два типи газованих напоїв:
содова та сельтерська води. Обидві виготовлялися шляхом розчинення в
питній воді певної кількості мінеральних солей і насиченням вуглекислотою.
Різниця полягала лише в тому, що содова мала більше вуглекислого газу, а
в сельтерській переважали мінеральні солі (назва походить від відомого
джерела природної мінеральної води в містечку Сельтерсе у Пруссії).
Підприємство С.Барака виготовляло обидва напої, а також воду власної
рецептури під назвою “Король”. Саме тому проскурівчани досить часто між
собою називали С.Барака — “Король мінеральних вод”.
Популярність вод С.Барака зростала, збільшувалися відповідно і
прибутки підприємця. Незабаром він спорудив двоповерховий будинок на
розі вулиць Олександрівської (нині Проскурівська) і Соборної. На першому
поверсі відкрив магазин газованих напоїв та кондитерських виробів, де крім
води можна було купити булочки, пиріжки, бублики, а також печиво й
тістечка від відомого кондитера Франсуа. Поруч з тим магазином
розмістилася одна з найкращих у місті крамниць готового плаття
Л.Розенбаума. Другий поверх здавався квартиронаймачам. Ставши
власником прибуткового будинку, С.Барак припинив виробництво газованої
води. Проте, проскурівчани майже не відчули такої зміни. На той час у місті
діяло вже декілька підприємств по виробництву штучних вод. Так, у 1898
році працювало 5 заводів, у 1903 — вісім. Правда, всі вони були маленькими
(по 1-2 робітників на кожному), але цілком задовольняли попит на
“шипучку” у Проскурові та його околицях.

ПРОСКУРІВСЬКА, 2
Триповерховий будинок на розі з вулицею Свободи побудований
наприкінці ХІХ століття. Його архітектура поєднує візерунчастість цегляного
стилю з елементами неоренесансу й модерну. Первісно третій поверх мав
вигляд симпатичної мансарди, проте на початку 1970-х років її перебудували
на звичайний поверх. Другий поверх та мансарду займав готель “Сільва”, на

першому була “Булочна”, магазин-салон “Меблі” та щіточна майстерня та
фотографія Герша Голованевського. До речі, ця фотографія, була однією з
найстаріших у місті – відкрита у 1894 році.

ПРОСКУРІВСЬКА, 5
Від цього маленького одноповерхового будиночка залишилася лише
фасадна стіна, за якою деякий час розташувалось кафе “Літо”. Колись
будинок був власністю Яніни Вільгельминівни Яцемірської, яка відкрила в
ньому “Магазин канцелярських, паперових і книжкових товарів”.

ПРОСКУРІВСЬКА, 6: БУДИНОК ІЗ ВЕНЗЕЛЕМ

Двоповерховий будинок, більшу частину якого нині займають офіс
фірми “Ідеал” та піцерія “Мак Смак”, був побудований у 1898 році. Саме ця
дата добре видніється над лівим кутовим вікном другого поверху. Там само
добре зберігся ліпний рельєфний вензель у виді переплетених букв “Л.Х.”.
Такими були ініціали власника будинку Лева Хаселева, колись відомого в
місті дантиста.

ОДИН ДАНТИСТ НА ВСЮ ГУБЕРНІЮ
Від найдавніших часів людство намагається знайти спосіб рятування
від зубного болю. Вже у Давньому Єгипті (III тисячоліття до нашої
ери) були відомі зубні лікарі і перші спроби виготовлення штучних
зубів. А не так давно італійські археологи знайшли при розкопках
етруських поховань (700-600 року до н.е.) людський череп із
вставними зубними протезами, що були вирізані з зубів якоїсь великої
тварини і прикріплені золотою пластинкою до коренів природних зубів.
На Поділлі тривалий час зуболікуванням займалися різного роду
знахарі,
що
практикували
переважно
“заговорювання”
і
траволікування. Елементарними прийомами лікування зубів володіли
також і цирульники, що найчастіше виконували обов’язки фельдшерів і
могли крім стрижки й гоління, пустити кров, поставити п’явок, а також
вирвати зуб. На селі відповідну “послугу” іноді міг надати і
звичайний коваль.
Аби якось упорядкувати зуболікарську допомогу, з 1857 року до Зводу
Законів Російської імперії внесли статтю 478, відповідно до якої окремо

затверджувалися вимоги для одержання “права на зубоврачевание”.
Отже, аби називати себе зубним лікарем, необхідно було:
1) надати відомості про навчання зуболікуванню у відомого фахівця
протягом не менш трьох років;
2) витримати екзамен з анатомії й патології людських щелеп, зубів,
ясен і лікуванню їхніх хвороб;
3) витримати практичний іспит у клініках і зробити декілька зубних
операцій на трупах і живих людях.
Особам, що задовольняли вищезгаданим вимогам, видавалися
відповідні посвідчення. Найцікавішим стало те, що після реєстрації,
проведеної у 1861 році, на всю Подільську губернію з населенням 1
млн. 899 тис. чоловік, був атестований та отримав посвідчення ... один
зубний лікар.
Поступово, до кінця XIX століття, кількість стоматологів на Поділлі
зростає. Фахівці з’являються в багатьох містах і містечках. Не став
виключенням і Проскурів. У 1895 році серед шести вільнопрактикуючих
лікарів міста значився один дантист — Лев Соломонович Хаселев. У нього
кілька років не було конкурентів, але незабаром ця “монополія” була
порушена. Якщо в 1900 році в Проскурові нараховувалося два дантисти
(крім Хаселева, право зуболікування одержав ще Фроим Городиштян), то в
1904 році — уже шість. Серед них, і дві жінки-стоматологи — Рахіль Каплан і
Хая Зильберман. Кожен дантист намагався відкрити свій власний
зуболікарський кабінет. Хоча вдавалося це далеко не всім — занадто
дорогим було устаткування, інструменти та матеріали. Проте, стоматологія
була справою прибутковою.
У 1898 році дантист Хаселев завершив будівництво прибуткового
будинку на центральній вулиці міста — на першому поверсі він обладнав
найкращий на той час стоматкабінет, на другому облаштував власну
квартиру, а іншу частину будинку здавав квартиронаймачам.
Наступні сто років, безумовно, внесли свої корективи у вигляд
стародавнього будинку – у другій половині ХХ століття були втрачені
частина ліплення, мансардовий поверх із балконом та високими куполами. У
2008 році мансардовий поверх відновлений.

ПРОСКУРІВСЬКА, 7: ПЕРШИЙ У МІСТІ ГАСТРОНОМ

Історія будинку із червоної цегли, на першому поверсі якого
розташовані аптека №2 та піцерія пов’язана безпосередньо з розвитком
торгової справи в нашому місті — в минулому тут знаходився найкращий
гастрономічний магазин Проскурова.

“У ПРОСКУРОВІ СТІЛЬКИ МАГАЗИНІВ, СКІЛЬКИ ДВЕРЕЙ У
ЙОГО БУДИНКАХ”
Саме так століття тому проскурівчани характеризували своє місто. І
дійсно, у ті часи Проскурів вражав кількістю торгових закладів.
Особливо в центральній частині міста вони займали всі більш-менш
придатні приміщення на перших поверхах будинків (історія
повторюється, чи не правда?). Приміром, у 1910 році в 35-тисячному
місті нараховувалося 418 магазинів і крамниць. Ще століття тому — у
1806 році, у маленькому Проскурові з населенням всього 2 тисячі
мешканців, де був лише один кам’яний будинок, проте магазинів
кам’яних нараховувалося 7, та було ще 68 дерев’яних крамниць. Але,
кількість не відповідала якості – всі ті крамниці мали доволі
жалюгідний вигляд: крихітні приміщення в єврейських будиночках, які
одночасно могли використовувати як майстерню, житлову кімнату і
невеличкий склад. Поняття прилавка й продавця було чисто умовним
— товар міг відпустити будь-хто з родини власника магазина.
Асортимент також був відповідним – майже ніякого вибору та
різноманіття товарів.
Нову сторінку в торговельній справі Проскурова було відкрито у 1880
році, коли місцевий купець Василь Журавльов заснував у місті перший
гастрономічний магазин, як тоді говорили, “європейського стилю”.
Торгівлею купецька родина Журавльових почала займатися з 1832
року. Вже через пару десятиліть вона володіла крамницями у багатьох
містах і містечках Подільської та Волинської губернії, і мала, навіть, декілька
магазинів у Києві. Наприкінці 1879 року проскурівський представник
родини — Василь
Журавльов,
вирішив
відкрити
у
Проскурові
першокласний гастрономічний магазин. Купець уклав з міською владою
угоду на оренду частини будинку міської управи, який розташовувався на
розі вулиць Олександрівської і Дворянської (тепер приблизно на місці цього
будинку знаходиться естрадний майданчик біля кінотеатру ім. Шевченка). За
короткий час йому вдалося переобладнати орендоване приміщення, і
незабаром новий “Магазин Журавльова” прийняв перших покупців. Широкий
вибір вітчизняних та імпортних бакалійних і гастрономічних товарів,
можливість брати товар у кредит, робити замовлення, доставка додому і
дегустація — усе це було для провінційного Проскурова дивиною. От як,

приміром, розповідав про новий магазин у своїх спогадах корінний
проскурівчанин Д.Бєлавінцев: “В 1880 году в городе все торговые заведения
представляли собой обыкновенные местечковые лавочки. Лишь два
магазина имели вид городских. Лучший принадлежал Журавлеву. В те годы
было престижно покупать товары именно там, а особым шиком считалось в
присутствии гостей, как бы между прочим, отправить свою кухарку или
слугу “за бутылочкой эльзасского и фунтом буженины” в магазин
Журавлева”.
На цьому Василь Журавльов не зупинився. Незабаром купець відкрив
ще один магазин на центральній вулиці Проскурова. Він був дещо менший і
знаходився на місці нинішнього чотириповерхового житлового будинку №49
(розташований впритул до художнього музею).
На початку XX століття власницею фірми стала донька Журавльова,
Віра Василівна (за чоловіком Вільчек). Від того часу торгові заклади фірми
були перейменовані в “Магазини Журавльової”. У 1903-1905 роках купчиха,
за допомогою рідного дяді Семена Журавльова, побудувала на вулиці
Олександрівській, 5 (нині Проскурівська, 7) приватний двоповерховий
будинок з червоної цегли. На верхньому поверсі була влаштована власна
квартира, а нижній відведено під торгові площі нового гастроному, над
входом якого з’явилась вже добре знайома проскурівчанам вивіска —
“Магазин Журавльової”.

ПРОСКУРІВСЬКА, 13. АПТЕКА ДЄРЄВОЄДА

Чотириповерховий стародавній будинок, у якому розміщений
міжміський переговорний пункт і інші служби “Укртелекому”, можна без
перебільшення вважати окрасою центральної вулиці Хмельницького.
Наприкінці XIX століття, серед переважно одноповерхової забудови міста, ця
будівля виглядала доволі велично. Побудував будинок у 1890 році дворянин
Людвіг Іванович Дєрєвоєд, людина заможна, яка мала в тодішньому
Проскурові величезний авторитет. Досить сказати, що його з 1881 року
протягом трьох десятиліть (!) постійно обирали гласним міської Думи. Але
найбільше серед проскурівчан Л.Дєрєвоєд був відомий як власник найкращої
у місті аптеки.

ВІД БАГДАДА ДО ПОДІЛЛЯ
Відомості про спеціалізовані заклади, що займалися приготуванням
ліків на замовлення пацієнтів, відомі з історії Давнього Єгипту, Риму,
Китаю. Саме з тих часів і ведуть родовід сучасні аптеки.

Документально відкриття першої аптеки зафіксовано в 754 році в
Багдаді, у Європі — у 1274 році в Базелі (Швейцарія), на території
України — у XV столітті у Львові. Коли з’явилися перші аптеки на
Поділлі, історикам поки невідомо. Достовірно стверджувати можна
лише те, що до кінця XVIII століття аптеки існували вже в усіх більшменш великих містах і містечках краю. Наприклад, 1861 року їхня
кількість сягала 51. Практично всі аптеки були приватними, і лише
деякі містилися при казенних лікарнях. Але, для двохмільйонного
населення Подільської губернії це було краплею в морі.
У 1873 році з метою розвитку аптекарської справи в Російській імперії
виходить закон, у якому обумовлюються правила утримання і порядок
відкриття аптек. Зокрема, у повітових містах аптеку передбачалося
мати на кожні 6 тисяч населення, у сільській місцевості — на округу
радіусом 15 верст. Засновник і власник аптеки повинен був
обов’язково бути провізором (звання давалося після дворічного
університетського фармацевтичного курсу) чи доручити керування
аптекою тому, хто мав це звання. Під час приготування ліків аптека
неодмінно повинна була користуватися фармакопеєю — спеціальним
збірником стандартів і положень, що відносяться до якості лік. Були
також встановлені вимоги до аптекарських приміщень і проведений
поділ між аптекою й аптечним магазином (в останньому ліки не
виготовляли, а лише продавали).
На початку 70-х років XIX століття дворянин Людвіг Іванович Дєрєвоєд
одержав відповідну освіту і звання провізора, та відкрив у Проскурові власну
аптеку, обладнавши під неї маленький одноповерховий будиночок на розі
Олександрівської (нині вул. Проскурівська) і невеликого провулка, що вів до
єврейських кварталів (нині район центрального ринку). Цікаво, що саме
завдяки відкритій тут аптеці, цей провулок незабаром одержав офіційну
назву — вулиця Аптекарська (у 1921 році перейменована на честь
Котовського, а з 2001 — вул. Проскурівського підпілля).
У 1890 році Л.Дєрєвоєд завершив будівництво нового триповерхового
будинку, перший поверх якого відвів під аптеку. Предметом особливої
гордості нового закладу стали обладнані за останнім словом науки і техніки
“коктория” — спеціальне приміщення для фармацевтичних робіт, що
вимагають гарячого настоювання і відварювання, а також лабораторія. До
того ж нова аптека мала: сухий підвал, комору, льодовик для збереження
препаратів у холоді, “трав’яну кімнату” — приміщення для висушування трав,
квітів, коренів рослин. Для відвідувачів була влаштована простора
“рецептурна кімната”, до якої клієнти заходили для оформлення замовлення
і придбання ліків. Маючи таке приміщення й устаткування, аптека Дєрєвоєда

стала найкращою в місті, в якому на той час (дані на 1904 рік) працювали
ще 3 приватних аптеки при лікарнях і 10 аптекарських магазинів.
Розвиваючи власну справу, Л.Дєрєвоєд незабаром став одним із
найбагатших мешканців Проскурова. Аптечний бізнес доповнювали
прибутки від нерухомості – напівпідвал будинку орендував “Погребок
рейнскових вин”, верхні поверхи – різні установи та квартиранти. Додамо,
що Л.Дєрєвоєд володів ще одним будинком на перехресті тієї ж Аптекарської
та Купецької вулиць (нині вул. Подільська). Нині у цьому двоповерховому
будинку розміщується міське управління соціального захисту населення, а на
початку XX століття його орендував Проскурівський повітовий З’їзд мирових
суддів.
Усе це майно, у тому числі й аптека, після смерті Людвіга Івановича
Дєрєвоєда в 1909 році (дата, можливо, неточна), перейшло до його дружини
Михайлини Гнатівни.
У радянські часи будинок Л.Дєрєвоєда був націоналізований, і аптека
припинила існування. Змінивши багато господарів (переважно в особі
державних установ), будинок пережив декілька ремонтів та перебудов
(добудували четвертий поверх), але все-таки, зберіг свою оригінальну
архітектуру.

ПРОСКУРІВСЬКА, 15. РЕСТОРАН “СЛОН”

У першій половині ХХ століття тут був найпопулярніший ресторан
Проскурова. Він майже чотири десятиліття займав весь перший поверх
будинку №15, в якому нині розташовується Бюро технічної інвентаризації.
На жаль, достовірно невідомо, хто і коли побудував цей будинок і хто був
засновником ресторану “Слон”. Точно можна стверджувати лише те, що у 1908 році цей
ресторан вже успішно працював та вважався найкращим у місті. На відміну від багатьох
подібних закладів (а на той час – дані на 1909 рік, – у Проскурові було 9 ресторанів і
трактирів, 17 харчевень, закусочних і чайних, 1 буфет, 39 пивниць та винниць), “Слон”
пропонував відвідувачам найвишуканий асортимент. Кухня ресторану особливо славилася
оригінальними холодними закусками і фірмовою заливною рибою, а також різноманітним
вибором вин і делікатесів. Кажуть, що навіть під час громадянської війни, коли в країні
панували голод і розруха, у “Слоні” можна було замовити (зрозуміло, за великі гроші)
чорну ікру й ананаси. Ще одним “козирем” ресторану тривалий час був оркестр сліпих
музикантів, що складався з 18 чоловік, які грали вечорами.

Над рестораном, на другому поверсі будинку, були обладнані готельні
номери. У них міг зупинитися будь-який приїжджий, але здебільше номери
використовували для інших потреб... От що повідомляв поліцейський
справник у рапорті від 28.10.1914 року: “Проверкою подтверждено, что
нумера над рестораном “Слон” главным образом служат для
времяпрепровождения с девицами легкого поведения и посему
вышеупомянутые нумера необходимо незамедлительно закрыть в
соответствии с требованиями военного положения”. (Нагадаємо, що в 1914
році йшла Перша світова війна, а Проскурів перебував у прифронтовій смузі)
Але, як свідчать інші документи, готельні номери так і не закрили, і вони
приймали “гостей” до 1921 року.
У перші роки радянської влади в місті було проведено перерозподіл
приміщень і будинків між різними установами й організаціями. “Слон” так і
залишився рестораном, а от “нумера” передали під класи польської школи ім.
Костюшка. Однак, такий симбіоз ресторану та школи проіснував недовго, і
незабаром над “Слоном” знову були обладнані готельні номери. Але тепер
заклад був вже суто “радянського типу”, із відповідною назвою — “Готель №
1 міськкомунгоспу”.
Саме в цьому готелі у вересні 1938 року зупинялася знімальна група
під керівництвом відомого кінорежисера Олександра Довженко, що знімала
у Проскурові деякі епізоди фільму “Щорс”.

ДОВЖЕНКО У ПРОСКУРОВІ
У 2000 році вдалося записати спогади проскурівчанина Миколи
Юзикова, якому 16-річним юнаком, довелося стати очевидцем зйомок
у нашому місті фільму “Щорс”. Ось, що розповів старожил:
“Був вересень 1938 року, на дворі стояла суха і тепла погода. Одного
дня я побачив, як до готелю, що знаходився на другому поверсі
будинку, в якому зараз міститься бюро технічної інвентаризації,
під’їхало багато людей з незвичайним багажем. Як потім виявилося, то
була знімальна група та актори на чолі з кінорежисером Олександром
Довженко.
Жив я тоді у помешканні, на місці якого височить багатоповерховий
будинок з універсамом “Південний Буг”. Тому добре бачив, як в
наступні дні, кожного ранку, О. Довженко збирав на вулиці біля
готелю свою команду, виносили бутафорію, апаратуру і відправлялися
на зйомки. Артисти, як правило, виходили вже загримовані та одягнені
у відповідні костюми. Особливу увагу привертав досить популярний

тоді актор Євген Самойлов, виконавець ролі Миколи Щорса. Він
завжди ходив у червоноармійській формі, із шаблею на боці, і в такому
вигляді навіть заходив у магазин або на ринок.
Дивне видовище було, коли на перехресті вулиць Примакова і
Соборної робітники кіногрупи з дерева і полотна побудували
тимчасовий будинок з балконом. Здалеку навіть не здогадаєшся, що
він бутафорський. Біля будинку знімалися епізоди, коли з балкона з
промовою до бійців виступив Боженко (актор І. Скуратов).
Захоплення у хлопців Проскурова викликали зйомки наступу Червоної армії. Уявіть
собі картину, коли з шаблями наголо, із криками “Ура”, із Заріччя через греблю у
місто вриваються кіннотники-щорсівці. Для нас, молодих, вихованих на героїчних
прикладах Червоної армії, це було надзвичайне видовище.

На вулиці Подільській та Соборній знімали також сцени єврейського
погрому, що, як відомо, відбувся у Проскурові у 1919 році. Але ці
кадри до фільму не ввійшли.
Не потрапила у фільм ще одна велика сцена – проїзд кавалерійської
дивізії Щорса по центральній вулиці міста. Пам’ятаю, кіннотники
співали “Ой, на горі...” і рухалися колоною від сучасного телеграфу аж
до іподрому (нині район парку ім. Франка). Нам, підліткам, пощастило
взяти участь у масовці при зйомках цього епізоду. Олександр
Довженко перед початком дії спілкувався з нами особисто. Це був
молодий, енергійний, невисокого зросту чоловік. В руках у нього
постійно був рупор, за допомогою якого режисер керував
кінознімальною групою. Зйомки фільму “Щорс” проходили всього 2-3
тижні, але враження залишилося на все життя.“
Після Великої Вітчизняної війни готель №1 ще пару десятиліть
продовжував діяти, поки у 1967 році не відкрили новий комфортабельний
готель “Жовтневий”, який перейняв на себе основні турботи по
обслуговуванню
гостей
обласного
центра.
Отож,
готель
№1,
припинив існування, а от “Слон” свою “спеціалізацію” проніс, як кажуть,
через віки, щоправда, змінюючи при цьому назви. Тривалий час ресторан
називався “Центральний”, потім “Дружба”, згодом тут були й звичайна
їдальня, й кафе “Кристал”, й бар “Едем”.

ПРОСКУРІВСЬКА, 16.

На місці колишнього універсаму “Південний Буг” стояв двоповерховий
будинок, в якому у середині XIX столітті були найкращі в місті “мебльовані
кімнати” (тобто — готельні номери). Вважають, що саме у них зупинялися
всі приїжджі до Проскурова. Отож можна припустити, що серед постояльців
“кімнат” були композитори М.Завадський і В.Заремба, поет Л.Глібов і
письменник С.Руданський, фольклорист і етнограф А.Димінський та
композитор Д.Бонковський – всі ці видатні особи за різними справами у 5060-х роках ХІХ століття відвідували Проскурів. На початку ХХ століття новий
власник “мебльованих кімнат” В.Гойфман назвав свій готель на французький
кшталт – “Бель-В’ю”.

ПРОСКУРІВСЬКА, 18: ДВА БУДИНКИ – ОДНА АДРЕСА

За цією адресою перебувають фактично два двоповерхові будинки, які
з'єднані вузькою прибудовою з арочним проїздом. У середині ХХ століття
проїзд був замурований, внутрішні приміщення двох споруд з'єднані, після
чого будинки й отримали одну адресу.
Ілюзіон “Модерн”. Першим з'явився ближчий до перехрестя
будинок. Почалося з того, що у 1889 році відома у Проскурові купецька
родина Маранців придбала земельну ділянку на розі вул. Олександрівської
та Аптекарської та у 1907 році побудувала двоповерховий прибутковий
будинок (власність була записана на купчиху Розалію Маранц). У 1910 році
цей будинок успадкувала її донька – Августина Маранц, але вже наступного
року вона продала його міщанину Овшію Тульчинському. Цього ж року, на
першому поверсі будинку почав діяти найкращий у місті кінотеатр “Модерн”.
Перший у Проскурові ілюзіон (тобто кінотеатр) з'явився в 1908 році по
вул. Кам’янецькій – власник купець Єфим Горенштейн відкрив його у
старому складському приміщенні та дав сучасну назву – “Модерн”. У 1910
році кінотеатр Є.Горенштейна переїхав до нового просторого приміщення
згаданого
будинку
по
Олександрівській
(нині
Проскурівській,
18). “Модерн” був найкращим серед ілюзіонів Проскурова. Увечері він весь
сяяв вогнями електричних ламп, перед входом були встановлені красиві
рекламні щити, біля вхідних дверей, прикрашених художнім різьбленням (до
речі, ті двері збереглися до сьогоднішнього дня), чергував швейцар.
Всередині кінотеатру до послуг відвідувачів були просторе фойє, буфет, зал
з м’якими кріслами й диванами. Всі приміщення відрізнялися особливою
вишуканістю: стіни фойє оздоблені французьким гобеленом і прикрашені
величезними дзеркалами, підлогу було викладено кольоровою керамічною
плиткою, у кінозалі завіса і штори пошиті з червоного оксамиту. Під час

кіносеансу грав невеликий оркестр, а безпосередньо перед початком
демонстрації фільму конферанс’є оголошував назву і короткий зміст картини.
Зал для глядачів мав 200 місць. Перші п’ять рядів складали звичайні
дерев’яні лавки (найдешевші місця), далі йшли м’які стільці, а праворуч і
ліворуч від входу — ложі із шикарними кріслами та диванами. Біля кінобудки
знаходилося ще одне, м’яке крісло – для власника ілюзіону, який не
пропускав жодного сеансу у своєму кінотеатрі.

НАГЛЯДАЧ ЗА БЛАГОЧЕСТІЄМ
Була у місті ще одна людина, яка переглядала всі без винятку фільми
– не тому, що він був “кіноманом”, а тому що, це входило в його
службові обов’язки. Ця людина – інспектор по виховному нагляду за
учнями. Справа в тому, що учні шкіл, училищ і гімназій мали право
дивитися ті чи інші кінофільми лише після відповідного дозволу, що
давав (а найчастіше не давав), попередньо переглянувши картину,
цей інспектор. Після прем’єрного сеансу він складав відповідний
рапорт, у якому і виносив “вирок” кінофільму. От наприклад декілька
рядків з одного такого рапорту: “17.02.1910 р. Картина “Упражнения
на проволоке” найдена мною нездоровою для посещения учащимися,
о чем был уведомлен заведующий иллюзиона, а ученикам просмотр
означенной картины категорически воспрещен. На посещение же
картины “Петр Великий” разрешение дано. Подпись: инспектор
С.Билимович” Додамо, що крім кінотеатрів інспектор, постійно
відвідував ресторації, трактири. ігорні клуби та ... вокзал. У цих
закладах учням з'являтися було заборонено категорично.
У 1917 році власниками “Модерну” стали брати Штейншлегери. У 1921
році радянська влада націоналізувала кінотеатр, але одразу зіткнулася з
проблемою – кого призначити директором? Перебравши багато кандидатур,
запропонували цю посаду авторитетному й досвідченому... одному із братів
Штейншлегерів – Йосипу. От такий вийшов курйоз – “колишній” власник
“Модерну” став директором свого ж кінотеатру. У 1926 році було вирішено
поміняти “буржуазну” назву на нову – “Зірка комунізму”. Під таким ім’ям
кінотеатр проіснував усього два роки, і рішенням міської влади був
об’єднаний з “Кіно ім. Леніна” (колишня “Оаза”).
Будинок
з
драконами. Дальший від перехрестя будинок
побудований у 1910 році. На це вказувала стилізована під флюгер кована
металева композиція, яка, нажаль, зникла під час надбудови у 2006 році
мансардового поверху. У мереживо цієї композиції як раз й був вписана дата
“1910”, а також вензель власника у вигляді переплетених букв “О.И.” Літери
вензеля – ініціали власника будинку Ізраїля (Сруля) Оксмана, відомого у

місті торговця аптекарськими товарами. Проте, за ім'ям власника
проскурівчани цей будинок майже не називали. Замість адреси як правило
казали – “будинок із драконами”. Й дійсно, якщо уважно придивитися на
оздоблення фронтонів, то побачите ліпних... дракончиків. Такий собі декор,
якого на жодному проскурівському будинку не було.
Нині обидва будинки, об'єднані однією адресою, перебувають у
розпорядженні дитячого музикального училища №1.

ПРОСКУРІВСЬКА, 19
На місці цього будинку (Облагробуд та “Приватбанк”) до 1960-х років
знаходилася одноповерхова торгівельна споруда, в якій у різні часи діяли
різні крамниці. Так, у довоєнні роки тут був магазин спецторгівлі з
іноземцями (так званий “Торгсін”), у якому навіть у найголодніші роки в
обмін на валюту чи золото можна було купити будь-які продукти.

ПРОСКУРІВСЬКА, 21: ПЕРУКАРНЯ ЦЕ ВАМ НЕ ГОЛЯРНЯ

Сюжет фото, на якому зображений старий глинобитний будинок із
перекошеним написом “голярня”, став ледве не класичним. Уже протягом
багатьох років автори різних книг і газетних публікацій “експлуатують” його,
коли наочно хочуть показати всю злиденність і занедбаність старого
Проскурова. Безумовно, частково ця фотографія відбиває реальність — у
старому місті початку XX століття було безліч подібних халуп, в яких не
тільки жили, але й відкривали крамнички, закусочні, майстерні або, як у
даному випадку — голярню (тобто перукарню). Але такі непрезентабельні
заклади не були показовими для Проскурова, тому що на тій же
Кам’янецькій і Олександрівській (нині вул. Проскурівська) існували гарні
перукарні, що ще наприкінці XIX століття мали чудову репутацію. От,
приміром, рядки зі спогадів проскурівського нотаріуса К.Колоколова з його
книги
“Проскурів
27
років
тому”
(видання
1915
року):
“В
городе ... появились извозчики, модистки и первый настоящий парикмахерманикюрист. Этот последний настолько забавный был человек, что я считаю
уместным упомянуть и о нем. Звал он себя Вольдемаром и каждому гостю
предлагал одни и те же вопросы. Если гость пришел побриться, он
спрашивал: "Пустить ли вас по первому номеру или пойдете со вторым?" А
пришедшего побриться спрашивал: "Сделать ли вам "буланже" или
великоросса?" и по окончанию работы приговаривал: "Вы теперь настоящий
"комильфо!”.

Нажаль, Колоколов не згадує, де була ця перукарня. Можливо по
Олександрівській вулиці, у будинку № 21? Нині це непримітний
триповерховий будинок, який колись мав такий саме привабливий
архітектурний декор, як й сусідній №17. Але, в 60-х – 70-х роках ХХ століття
його облицювали плиткою, знищивши вісі архітектурні деталі. В ті роки
таким чином багато гарних будівель зіпсували – теперішній медичний
коледж, школу №3, інші споруди. Так от, на першому поверсі будинку №21
вже багато десятиліть діє перукарня – “Руслан”. Здається, що перукарня тут
була завжди – це підтверджують старі фото й документи.

ПРОСКУРІВСЬКА, 22: ВЛАСНИК ПЕРШОЇ ДРУКАРНІ
У 1890 році купецька родина Маранців придбала земельну ділянку по
вул. Олександрівській та побудувала одноповерховий цегляний будинок
(власність була записана на купчиху Марію Маранц). У 1897 році цей
будинок успадкував її син – купець Янкель Маранц, але вже наступного року
продав його міщанину Давіду Левіту, власнику однієї з найбільших у місті
типо-літографій. До речі, ця друкарня була першою у Проскурові –
заснована Д.Левітом у 1891 році. На початку ХХ століття Д. Левіт
реконструював будинок, добудувавши другий поверх.

МІСЬКИЙ САД

Сквер імені Тараса Шевченка – один із наймальовничих куточків
нашого обласного центра, улюблене місце відпочинку багатьох хмельничан,
особливо молоді та дітей. Вже понад ста років його тінисті алеї і доглянуті
квітники милують око городян.
Протягом XV-XVIII століть місцевість, де нині розкинувся сквер, була
фактично околицею давнього Плоскирова. Тут височів невеликий гайок
могутніх дубів, а навколо простирався луг, який місцеве населення тривалий
час використовувало як вигін для домашньої худоби.
За генеральним планом забудови Проскурова 1824 року, місце, де
розташовувався гайок, відвели під “велику торгову площу”. Частину дубів
спиляли, по периметру площі побудували торгові крамниці й складські
приміщення, а в центрі залишили місце для торгівлі з возів. Площа
одержала найменування Хлібна і стала основним місцем проведення торгів і
ярмарків у Проскурові. Торги проходили щотижня по п’ятницях і неділях,
одноденні ярмарки — 14 разів на рік, і, нарешті, так званий “річний

ярмарок” улаштовувався з 5 по 12 червня. У ці дні Хлібна площа та прилеглі
вулиці оживлялися від самого ранку: із навколишніх сіл і містечок
з’їжджалися поміщики, купці, ремісники, селяни — вони продавали й
купували товари, укладали угоди, домовлялися про наступні торги.
Одночасно працювали чисельні атракціони, виступали бродячі актори,
приїжджав цирк або звіринець, вдень і вночі приймали відвідувачів численні
харчевні.
Проскурів поступово розростався, і незабаром Хлібна площа стала
занадто малою для проведення ярмарків. У 1888 році міська влада прийняла
рішення перенести головну торгову площу ближче до вокзалу — на пустир,
де нині розташовані корпуси міської лікарні. Хлібну площу віддали для
розквартирування підрозділів 46-го Дніпровського піхотного полку. Торгові
крамниці і склади переобладнали під казарми, а простору ярмаркову площу
пристосували під плац. Саме на цьому плацу довелося марширувати
молодому підпоручику, майбутньому видатному російському письменнику
Олександру Купріну.

КУПРІН: МІСЦЕ СЛУЖБИ – ПРОСКУРІВ
16 вересня 1890 року в Проскурів після закінчення 3-го військового
Олександрівського училища (Москва) прибув двадцятирічний
підпоручик Олександр Купрін. В нашому місті знаходилися підрозділи
46-го піхотного Дніпровського полку – місце призначення молодого
офіцера, майбутнього письменника. Роки служби (1890-94) та
враження від армійського життя знайшли своє відображення у повісті
Купріна “Поєдинок”, що зробила її автора знаменитим. Цей факт з
історії міста досить-таки відомий, і тому хотілося б зупинитися на
іншому – розповісти про полк, в якому довелося служити відомому
літераторові.
Ще наприкінці 1860-х років на територію Подільської губернії були
переведені частини 12-ї піхотної дивізії Російської Імператорської армії,
які розташувалися у містах і селах Кам’янецького, Проскурівського,
Летичівського та інших повітів. Після організаційних перестановок
перших років, нарешті були остаточно установлені місця розташування
чотирьох полків дивізії: 45-й – у Старокостянтинові, 46-й – у
Проскурові, 47-й – у Вінниці, 48-й – у Меджибожі.
46-й Дніпровський піхотний, другий за значенням полк 12-ої дивізії,
був сформований 5 березня 1775 року. За століття свого існування він
брав участь практично у всіх війнах Російської імперії цього періоду і
багатьох закордонних походах, за що був відзначений кількома

нагородами: срібними сурмами, Георгіївськими батальйонними
прапорами та ін. У Проскурові полк з’явився у вересні 1875 року і
тривалий час залишався єдиною великою військовою частиною міської
залоги. Спочатку частини полку розташувалися на Хлібній площі у
ярмаркових лавках і складах, а з 1893 року перебазувалися у
новозбудовані міські казарми за залізницею (район Дубове).
Присутність у Проскурові такої великої військової частини значно
впливала на життя провінційного міста. В ті часи офіцери в певному
розумінні були носіями інтелігентності, культури та благородства.
Деякі з них навіть викладали у міських учбових закладах, а полкові
лікарі працювали у лікарнях Проскурова. Наявність військ сприяла
також економічному розвитку міста, даючи значний прибуток (здача
квартир під житло, продаж будівельних матеріалів, продовольства,
задоволення інших потреб). Наприклад, проскурівський купець Муніш
Деснер, взявши в 1892 році підряд на постачання м’яса 46-му полку,
за рік став одним із найзаможніших людей міста. Великий прибуток
мали особи, що здавали квартири військовим чиновникам та офіцерам.
Так, велика квартира (більше шести кімнат) коштувала на рік 850
рублів, середня (4-6 кімнат) — 500 рублів, мала (менше чотирьох
кімнат) — від 100 до 200 рублів. Виходячи з платні, старші офіцери
мали можливість знімати велике помешкання, а молодші
задовольнялись малими. Скажімо, підпоручик Купрін отримував
платню 477 рублів на рік та плюс ще 70 так званих “квартирних”
рублів. Отож і житло у початкуючого письменника було відповідним –
він квартирував у невеличкому одноповерховому будиночку, що
колись знаходився у подвір’ї теперішнього Відділу звернення громадян
міськвиконкому (приблизно на місці обласної Дошки пошани).
Олександр Купрін прослужив у Дніпровському полку майже чотири
роки, бажав зробити кар’єру штабного офіцера, та після невдалої спроби
восени 1893 року вступити до академії Генерального штабу, він залишає
армію.
У 1893 році 46-й полк переїхав у новопобудовані казарми за
залізницею (район Дубове). Колишня Хлібна площа стала безлюдною. Але
ненадовго...
У 1895 році проскурівська міська управа одноголосно схвалила
пропозицію — на місці торгової площі організувати міський сад. Знесли
частину крамниць, спланували алеї, почали насаджувати дерева, спорудили
огорожу. Роботи з благоустрою саду завершилися в 1902 році. Відзначимо,
що тодішня влада Проскурова підтримували міський сад у гарному стані. Так,

у 1913 році була виділена значна сума на влаштування “дитячого саду”
(тобто дитячих ігрових майданчиків) і будівництво двох альтанок. У цьому ж
році місцева Дума звернулася в “Комісію зі святкування 300-річчя
Імператорської родини Романових” із клопотанням про перейменування
міського саду в “Романовский”. Подальша доля цього прохання невідома.
Скоріше за все, пропозицію проскурівчан було відхилено. Так само
безрезультатно завершився проект спорудження на території саду головного
міського Собору. Питання про його будівництво постало ще у 1890-х роках.
У 1902 році міська Дума прийняла постанову: “Отвести безвозмездно под
постройку Собора часть городского сада вплоть до Миллионной улицы (нині
вул. Театральна — авт.) участок земли в 1260 кв. сажень, а для подъезда к
Собору площади вплоть до Коммерческой улицы (нині вул. Грушевського —
авт.) в 450 кв. сажень”. У 1904 році була побудована тимчасова каплиця, у
якій розмістили ікону Олександра Невського, а от заплановане спорудження
собору так і не почалося — у міському бюджеті не знайшлося коштів.
У перші роки радянської влади сад перейменували на “Парк культури і
відпочинку імені Коцюбинського”. Встановили нову огорожу, побудували
парадний вхід, відкрили шаховий павільйон і читальний зал, у 1940 році
завершили спорудження кінотеатру ім. Чкалова, за яким облаштували літній
танцювальний майданчик.
У роки Великої Вітчизняної війни, під час окупації, кінотеатр і парк
продовжував працювати за своїм призначенням, але лише перші два роки.
Наприкінці 1943 року стан німецьких військ на фронті ускладнився, і
окупантам було вже не до розваг. Узимку 1943-44 років, коли фронт
наблизився до Проскурова, у кінотеатрі був обладнаний госпіталь для
німецьких солдатів. Поранених, що вмирали, ховали дещо лівіше тильного
боку кінотеатру. До речі, сумну традицію використовувати парк як цвинтар
започаткували аж ніяк не німці. Перша могила тут з’явилася ще перед
війною – у грудні 1938 року з того ж, тильного боку тоді ще недобудованого
кінотеатру, був похований командарм Проскурівської армійської групи
Єлисей Горячев, який, опинившись під тиском сталінської репресивної
“машини”, покінчив життя самогубством. У 1944 році, вже після звільнення
Проскурова, поховали загиблого льотчика Лева Шестакова і ще декількох
воїнів. От такий був у парку симбіоз “культури та відпочинку” і, по суті,
невеличкого цвинтаря.
Ще один цікавий епізод із військової біографії парку — у 1942 році тут
впав німецький винищувач “Месершміт” — льотчик намагався дотягнути
несправну машину до проскурівського аеродрому (розміщався уздовж вул.
Пілотської), але, втративши висоту, лише в останню мить зумів таки

спланувати літак на дерева парку. І сам залишився живий, і городяни не
постраждали.
У повоєнні роки була проведена корінна реконструкція парку — у 1948
році могили Шестакова, Горячова та ін. перенесли в інші місця (на меморіал
“Вічний вогонь” і військовий цвинтар), у 1950-х роках алеї парку
заасфальтували, відкрили літній кінотеатр на 900 місць, атракціони, а також
дитячий кінотеатр “Малятко” – у невеличкій дерев’яній будівлі.
Чергова реконструкція парку імені Коцюбинського пройшла наприкінці
60-х – початку 70-х років: були знесені довгі одноповерхові будинки
праворуч та ліворуч від кінотеатру, в яких розміщались швейне ательє і
взуттєва фабрика, розібрані “Малятко”, літній кінотеатр, танцмайданчик.
Разом з тим, у 1966 році був відкритий новий дитячий кінотеатр “Зірочка”,
будівля якого розташовувалась на місці нинішнього естрадного майданчика.
У другій половині 1980-х знесли й “Зірочку”. Все це дозволило значно
розширити територію парку, насадити нові породи дерев і чагарників,
створити ландшафтні композиції, відкрити фонтани. Правда, при цьому парк
незабаром чомусь став іменуватися сквером.
У 1992 році у східній частині парку був урочисто відкритий
пам’ятник Т.Шевченку, а через якийсь час на честь Кобзаря перейменували і
сам сквер, і кінотеатр. Нині сквер ім. Шевченка має площу зелених
насаджень — 24696 кв.м, квітників — 1436 кв.м, його дитяче містечко
прикрашають скульптури, створені художником Миколою Мазуром. З квітня
2001 року скверові наданий статус пам’ятника садово-паркового мистецтва
місцевого значення.

ПРОСКУРІВСЬКА, 33
Двоповерховий будинок, перший поверх якого нині займають кафе і
магазини (піцерія “Челентано”, магазин “Фантазія” та інші). Зведено його у
1897 році і за усіма відомостями тут розташовувався готель “Петербурзький”
— один із найкращих у місті. Власницею готелю була місцева купчиха
Ш.Сколецька. Цікаво, що після початку Першої світової війни, у 1914 році,
вона вимушена була перейменувати готель на “Петроградський”. Такий крок
був пов’язаний з масовою хвилею антинімецьких настроїв у всій Російській
імперії. Нагадаємо, що у Першій світовій війні, саме Німеччина була
головним ворогом, і, навіть столицю Санкт-Петербург перейменували тоді на
російський лад, — Петроград. Серед постояльців готелю можна згадати
чимало відомих осіб. У 1901 році проїздом у Кам’янець-Подільський тут
кілька днів перебував один із фундаторів музичної освіти на Поділлі

Ф.Ганицький. Восени 1905 року у готелі зупинявся організатор перших
народних пересувних виставок В’ячеслав Розвадовський – відомий
український художник і педагог, засновник Кам’янець-Подільської художньої
школи з інтернатом для сільських дітей. Художня виставка була розгорнута
напроти готелю, в одному з приміщень міського саду. Серед картин були
представлені роботи Розвадовського, Рєпіна, Куїнджі, Макушенка,
Богданова-Бєльського, Реріха. Для тодішнього Проскурова подібна виставка
стала справжньою подією в культурному житті.

ПРОСКУРІВСЬКА, 35
Побудований на початку XX століття на кошти торговця галантереєю Ф.
Жидовецького. У радянські часи (у довоєнні та повоєнні роки) тут знаходився
міськвиконком. Нині — міськвійськомат.

ПРОСКУРІВСЬКА, 37: МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ
У 1921 році у Проскурові були організовані курси лікарського
персоналу, які з 1923 року перетворені на школу лікарського персоналу, а
згодом на фельдшерсько-акушерську школу. Саме від цього навчального
закладу веде початок нинішнє медичне училище. Відзначимо те, що в період
1944-58 років, медучилище базувалось у Славуті, а з 1959 року переїхало
знову до обласного центру. Що стосується історії самого будинку, то його
зведено на початку ХХ століття, він мав два поверхи та гарно оздоблений
фасад у “цегляному” стилі. Тут певний час розташовувалася міська
поліклініка та магазин “Сангігіена”. На початку 1960-х років приміщення
передали медучилищу, для потреб якого його незабаром повністю
перебудували — надбудували
два
поверхи,
облицювали
плиткою,
перепланували внутрішній простір. У 2007 році медучилище перейменоване
у Хмельницький базовий медичний коледж.

ПРОСКУРІВСЬКА, 40: КІНОТЕАТР

Від 1992 року найбільший кінотеатр міста й області носить ім’я Тараса
Григоровича Шевченка. Але все-таки, для більшості хмельничан середнього
і старшого віку, він так і залишився старим, добрим, рідним “Чкальником”,
тобто кінотеатром імені Чкалова. Не одне покоління городян пов’язує з цім
кінотеатром свої найкращі спогади — перші побачення, зустрічі з друзями,

прекрасні хвилини сімейного відпочинку або просто “похід у кіно” з
однокласниками.
Спорудження в Проскурові нового спеціалізованого кінотеатру
почалося у 1936 році. Це будівництво стало не лише найбільшим за всі
попередні роки існування радянської влади в місті, але було навіть включено
до республіканського плану розвитку народного господарства України.
Урочисте відкриття кінотеатру планувалося на середину 1938 року, але...
ударне будівництво перетворилося в довгобуд.
У липні 1938 року щойно призначений головою Раднаркому УРСР
Д.Коротченко розіслав циркуляр у місцеві органи влади з вимогою
поінформувати про стан справ на запланованих до введення в дію
народногосподарських об’єктах. Голові проскурівської міськради Коржу
нічого не залишалося, як повідомити у доповідній записці в Київ наступне:
“Кінотеатр на 500 місць. Під загрозою виконання урядової постанови про
завершення будівництва в 1938 році. Причина – гостра нестача необхідних
будівельних матеріалів і конструкцій, що пов’язано з мобілізацією всіх сил і
засобів на спорудження особливо важливих державних об’єктів”. Під
“важливими об’єктами” розумілося будівництво на території нашої області
“Лінії Сталіна” — системи укріплених районів з могутніми бетонними
довготривалими оборонними точками (ДОТи), на спорудження яких у той
час працювала практично вся промисловість будматеріалів Поділля. От так і
вийшло, що будували кінотеатр замість запланованих двох років майже
п’ять.
Нарешті, 13 листопада 1940 року відбулося урочисте відкриття нового
кінотеатру. На площі перед головним входом на святковий мітинг зібралися
тисячі проскурівчан, грав оркестр, звучали палкі слова виступаючих. У цей
же день відбувся і перший кіносеанс — демонстрували нову комедію
“Музична історія”. Важко передати як хвилювався перед прем’єрою весь
колектив кінотеатру, а особливо — головний кіномеханік С.Секирін. Але все
пройшло успішно.
Кінотеатр ім. Чкалова відразу став гордістю міста і по праву ввійшов у число
кращих на Україні. І це не дивно — просторий кінозал, фойє, бібліотека, музичнооркестровий зал, буфети, найсучасніша на той час апаратура, — все було до послуг
відвідувачів. Додамо до того ж, що в архітектурному плані нова будівля прекрасно
довершила формування тодішньої центральної площі Проскурова: перед кінотеатром
височів пам’ятник В.Леніну (у 1970 р. його перенесли до радіозаводу), навпроти
розташовувався будинок міськвиконкому (нині військкомат), поруч, через будинок —
драмтеатр (нині Будинок культури), а з тильного боку кінотеатру розкинувся центральний
парк культури та відпочинку.

Що цікаво, з моменту відкриття кінотеатр ім. Чкалова ніколи не
змінював свого профілю. Навіть у роки німецько-фашистської окупації тут
продовжували демонструвати кіно, щоправда, в основному для солдатів і
офіцерів німецької армії.
Після війни, у 1949 році, у кінотеатрі ім. Чкалова обладнали малий зал,
реконструювали й розширили великий. Згодом добудували малу апаратну, а
29 серпня 1964 року кінотеатр став широкоформатним. У його приміщенні,
крім фільмів, постійно експонувалися різноманітні виставки, проходили
зустрічі з кіноакторами й режисерами, проводилися лекторії. Особливо
запам’ятався хмельничанам 25-річний ювілей кінотеатру, на святкування
якого в 1965 році приїжджала дружина Валерія Чкалова — Ольга Еразьмівна.
За останні роки кінотеатр технічно переобладнаний, і нині, під новим
ім’ям, переживає свою другу молодість.

ПРОСКУРІВСЬКА, 43: КОЛИСЬ ТЕАТР, НИНІ – БУДИНОК КУЛЬТУРИ

Перший театр у Проскурові відкрився у 1892 році та розташовувався в
дерев’яній необладнаній будівлі на вул. Кам’янецькій, приблизно на місці
старого пологового будинку. Театр був приватним, належав Б.Шильману.
Постійної трупи в ньому не було, грали винятково приїжджі актори.
Б.Шильман, фактично, був лише власником приміщення, а зал віддавав в
оренду антрепренерам, що й організовували гастролі. Найвідомішим
проскурівським антрепренером був Гліб Ростов, який мав зв’язки з багатьма
театрами Російської імперії. До того ж, у Проскурові нараховувалося ще з
десяток так званих уповноважених “Російського театрального товариства” —
громадської організації, членом якої міг стати будь-який громадянин (у
нашому місті це були переважно лікарі і купці). Уповноважені постійно
одержували інформацію про наявність театральних колективів, що
гастролюють, і при бажанні могли улаштувати їхній приїзд у Проскурів,
одержавши з цього певний прибуток. Єдине, що стримувало приїзд у
Проскурів “зоряних” труп, було саме приміщення театру — дерев’яна
необладнана будівля, що відрізнялася, за спогадами сучасників, “своїми
жахливими протягами”. Розташовувався перший театр на вул. Кам’янецькій.
У 1907 році на центральній вулиці Олександрівській (нині Проскурівська)
Б.Шильман зводить нову будівлю театру. Поруч з ним, у дворі,
відкривається невеличкий готель для приїжджих акторів та затишний
“театральний ресторанчик”. Театральне життя в Проскурові пожвавилося:
все частіше місто стали відвідувати найкращі акторські колективи з Києва,
Одеси, Петербурга.

Під час громадянської війни, коли Проскурів опинився у центрі подій,
пов’язаних із становленням Української Народної Республіки (УНР), театр
інколи використовували для засідань Уряд УНР та Директорія, що у 1919-20х роках тричі побували в Проскурові. Театральний зал пам’ятає промови
Головного Отамана С.Петлюри, командуючого Січовими стрільцями
Є.Коновальця, урядовців УНР С.Остапенка, Б.Мартоса, І.Мазепи та інших.
Але, бували тут під час громадянської війни й вистави.

ІСТОРІЯ ОДНИХ ГАСТРОЛЕЙ
Успішні та водночас трагічні гастролі відбулися в нашому театрі у 1919
році. коли на Поділлі виступав Новий Львівський театр.
У липні 1919 року львів’яни перебували в Кам’янці-Подільському. У
складі трупи було чимало талановитих українських акторів, серед яких
особливо виділялася видатна акторка й оперна співачка Катерина
Рубчакова. Поруч із нею на сцені грав і її чоловік Іван Рубчак і 16річна донька Ольга Рубчаківна — в майбутньому заслужена артистка
України й одна з фундаторів київського театру ім. Франко. Гастролі
проходили успішно, але наприкінці кам’янецького турне Катерина
Рубчакова несподівано захворіла. Новий Львівський театр переїжджає
до Проскурова, а акторка змушена на деякий час залишитися в
приміському селі Зіньківцях у своїх добрих знайомих.
На сцені проскурівського театру “новольвівці” почали виступати з 9
серпня 1919 року. У виснаженому громадянською війною місті театр
став справжнім осередком добра і миру. Вистави проходили щодня та
збирали повні зали глядачів. Проскурівчани палко вітали артистів і з
нетерпінням чекали на приїзд К. Рубчакової. Незабаром, відчувши себе
краще, видатна акторка прибула до Проскурова. У вересні вона
зіграла головні ролі у виставах “Пошилися в дурні”, “Безталанна”, “Дай
серцю волю, заведе в неволю”...
Але хвороба з новою силою здолала Рубчакову. Театр 30 вересня
відбув у Вінницю, а Катерині довелося в Проскурові проститися з
чоловіком, донькою, друзями і повернутися до знайомих у Зіньківці.
Там, 22 листопада 1919 року, на 39 році життя, талановита акторка
померла від тифу.
Відзначимо, що творчість К. Рубчакової було визнано не лише в
Україні, але і в усьому світі. Невипадково в 1981-82 роках ЮНЕСКО
внесло до міжнародного календаря ювілейних дат столітню річницю

від дня народження Катерини Рубчакової, останні виступи якої
проходили на сцені саме нашого театру.
24 серпня 1920 року театр Шильмана був націоналізований, а у його
приміщенні організували клуб ім. Леніна. У 1925 році театральну споруду
передали колективу щойно організованого Українського державного
драмтеатру. Як повідомляла газета “Червоний кордон”, “...відкриття
відбулося 24 жовтня 1925 року, що стало справжнім святому для
проскурівчан. Це перший театр такого типу на Поділлі, який увійшов до
загальної мережі театрів України”.
Проте, одночасно у залі театру проводилися партійні конференції,
засідання, сесії. Так, у листопаді 1929 року тут відбулося урочисте засідання
з нагоди 10-річчя Червоного козацтва й нагородження 1-ї Запорізької дивізії
Червоного козацтва (перебувала у Проскурові) найвищою нагородою
Української СРР — орденом Червоного Прапора. У засіданні взяли участь
почесні гості — К.Ворошилов, С.Будьонний, В.Затонський, В.Примаков,
І.Кулик та інші.
У березні 1941 році Проскурів став обласним центром і тому
приймається рішення про переведення сюди Кам’янець-Подільського
обласного музично-драматичного театру ім. Петровського. Але війна, що
почалася за три місяці, змусила відкласти переїзд на повоєнний час. Лише у
листопаді 1944 року обласний театр прибув до Проскурова і розташувався в
будинку №43. У 1960 році на розі вулиць Кам’янецької (тоді — вул. Фрунзе) і
Гагаріна спорудили нову будівлю театру, а приміщення по Проскурівській,
43, передали міському Будинку культури.

ПРОСКУРІВСЬКА, 44. ГОТЕЛЬ “ЖОВТНЕВИЙ”

У 1967 році було відкрито новий комфортабельний п’ятиповерховий
готель “Жовтневий”, який перейняв на себе основні турботи по
обслуговуванню гостей обласного центра. На першому поверсі розташувався
однойменний ресторан. Назву готель отримав на честь 50-ї річниці
Жовтневої революції, яку урочисто відзначали того року у всьому
Радянському союзі. Нині готель вже декілька років використовується як
гуртожиток Національної академії прикордонних військ України.

ПРОСКУРІВСЬКА, 46. ОСОБНЯК МАРАНЦА

Відкривши на першій сторінці невелику книжечку “Проскуров 27 лет
тому назад, рассказ местного нотариуса К.И.К.” (тобто К. І. Колоколова),
видану в 1915 році, читаємо: “...в сырую и мокрую осень (1888 року — авт.)
я попал в град Проскуров. По счастью, я приехал вечером и печальный вид
сего города увидел только утром, и очень притом рано, ибо придаточные
удобства заезжего дома, в виде не особенно больших, но очень злых клопов,
не позволили ни на одну минуту уснуть. Вид Проскурова был ужасен, грязь
по колено, одна шоссейная улица, идущая от вокзала, но и та вся в ухабах,
дома маленькие. глинобитные, сырые и запущенные; красовался лишь один
двухэтажный прекрасный дом сахарозаводчика почетного гражданина М.”.
Отож, єдиний двоповерховий “прекрасный дом” – це нинішня будівля
театру ляльок, що і тепер виглядає не менш вишукано, а “сахарозаводчик
М.” – Соломон Маранц, власник цього будинку – один із найбагатших
мешканців Проскурова кінця XIX - початку XX століття.

ЦУКРОВАРІННЮ — БІЛЬШЕ ДВОХ СТОЛІТЬ
У 1799 році російський промисловець Єсіпов у с. Нікольському
Московської губернії почав дослідження по одержанню цукру з буряка.
У 1801 році дослідження увінчалися успіхом, і в 1802 році Єсіпов за
допомогою генерала Бланкенагеля в селі Аляб'єво Тульської губернії
побудували перший у світі цукробуряковий завод. Того ж року
компаньйони подали на експертизу і розгляд у Сенат “сахар из
свекловицы, выделываемый трудами и искусством их”. Одразу ж був
виданий указ “об отводе земель в южных краях Российской империи
желающим разводить свекловичные плантации для делания
сахара”. Так почалася епоха бурякового цукроваріння.
В Україні цукровий буряк для промислового значення почали сіяти в 1820-х роках. У
1840 році були побудовані перші цукроварні на Київщині, а в 1825-28 роках – на
Поділлі, на землях поміщика Собеновського в П’ятківцях Ольгопольського повіту
(нині Вінницька область). Спочатку землевласники та промисловці України
неохоче бралися за нову справу, бо не були впевнені в рентабельності цукроваріння.
Але поступово поміщики переконалися в прибутковості цукробурякового
виробництва, і, як гриби після дощу, почали рости цукроварні. До кінця 1842 року
на Україні було вже 67 заводів, а в 1844 – 144!

В нашому краї перший цукровий завод з'явився в Городку. В 1834 році
містечко купив барон Гейсмар і через 5 років побудував тут
цукроварню. До речі, Городоцький завод став першим підприємством
галузі, на якому застосували парову машину. На цьому заводі

відбулася і перша техногенна аварія – у 1846 році завалився димар,
внаслідок чого 6 робітників загинуло.
До найдавніших підприємств належить і цукровий
Хмельницькому, засновником якого був Соломон Маранц.

завод

у

Представники родини Маранців мешкали в Проскурові з давніх часів і
мали значний вплив на всі сфери життя нашого міста. У 1880-х роках
Маранци володіли цегельним і черепичним заводами, вели торгівлю
(переважно цукром і гасом), здавали в оренду численну свою нерухомість.
Найвідомішим із цього роду був Соломон Маранц. От як характеризував його
в одному з рапортів проскурівський повітовий справник у 1895 році:
“Потомственный почетный гражданин Соломон Гершкович Маранц, 1-й
гильдии купец, поведения и нравственных качеств прекрасных, под судом и
следствием не состоял, в обществе пользуется почетом и уважением,
владеет значительной недвижимостью, в том числе паровой мельницей и
сахарным заводом”.
Що стосується заводу, то його історія починається з Чорноострівської
цукроварні, що належала поміщику Пшездецькому. У 1889 році її купив
С.Маранц, демонтував устаткування і перевіз до Проскурова, де побудував
новий цукрозавод. Підприємство стало до ладу у 1891 році, і на той час
стало найбільшим у Проскурові – на ньому працювало 470 чоловік.
Отже, не дивно, що С.Маранц володів одним із найкращих будинків у
місті. Двоповерховий особняк був побудований у 1880-х роках,
розташовувався серед чудового саду, зовні садиба мала ковану огорожу.
Згодом будинок кілька разів перебудовувався, поки не набув свого
остаточного вигляду: класичні архітектурні форми, виступаючий головний
вхід, що прикрасили чотири колони і балкон. На початку XX-го століття
частину свого будинку Маранц віддав для потреб Проскурівського земського
зібрання, або як його називали – “общественного собрания”.
З перших днів радянської влади будинок Маранца опинився в
розпорядженні штабу окремої кавалерійської бригади Г.Котовского, пізніше
тут знаходились різні радянські і військові установи. Недобру славу будинку
з колонами принесли 1930-ті роки. Спочатку тут, до 1938 року, знаходилося
окружне відділення НКВС, а потім, аж до війни особливий відділ НКВС 5-ої
армійської кавалерійської групи. В страшні роки сталінських репресій у
прилягаючих до цього будинку підвалах були знищені тисячі безневинних
людей. Їх рештки знайшли у 1966 році при спорудженні розташованого
поруч ЦУМу.

Світла сторінка в історії колишнього будинку Маранца розпочалася у післявоєнні
роки, коли тут розташувався Палац піонерів. У 1989 році Палац піонерів переїхав у нове
приміщення, що було споруджено по вул. Прибузькій (зараз це Палац творчості дітей і
юнацтва), а в будинку №46 розмістився обласний театр ляльок.

ПРОСКУРІВСЬКА, 47. ПІВДЕННО-РОСІЙСЬКИЙ БАНК
Добротний двоповерховий цегляний будинок з високим декоративним куполом
добре відомий більшості хмельничан — тут з 1986 року розташувався обласний художній
музей.

Майже за століття свого існування зовнішній вигляд цього будинку
практично не змінився, хоча за цей час у нього змінилося багато господарів:
у 1970-х роках тут знаходились редакції обласних газет “Радянське Поділля”
і “Корчагінець”, у 1960-х — міськком партії, у 1950-х — облвиконком...
Споруджено будинок №47 було в 1903 році для Проскурівського відділення
Південно-Російського промислового банку.
БАНКІВСЬКА СПРАВА

Банківська справа виникла наприкінці XIV століття в містах Північної
Італії, і тому не дивно, що саме поняття “банк” походить від
італійського слова banco – лава, лавка міняйла. Поступово, до XVIIXVIII століття банки вже займали провідне становище в кредитнофінансових системах практично всіх країн Західної Європи, в тому
числі і Російської імперії, і на землях України. В XIX столітті, крім
державних банків з’являється багато акціонерних комерційних банків,
розвивається мережа контор, позикових і кредитних товариств.
В першу чергу, відділення та агентства банків відкривались в губернських центрах
(у нас на Поділлі – в Кам’янці-Подільському), а вже потім у провінційних містах.
Не був винятком і наш Проскурів, у якому на початку ХХ століття вже
сформувалася досить розвинута мережа фінансових установ. За їх загальною
кількістю наше місто поступалось лише губернському центру, випереджаючи при
цьому таке велике місто, як Вінниця. В 1906 році в Проскурові працювали
агентства Бесарабсько-Таврійського земельного і Київського земельного банків,
позиково-ощадне товариство, позикова каса С.Мінца, банкірські контори “Мозель
і син”, “Брати Харази” і, найсолідніша банківська установа – Проскурівське
відділення Південно-Російського промислового банку.

Південно-Російський промисловий банк був одним із провідних
акціонерних комерційних банків, відділення якого працювали чи не в

кожному більш-менш великому місті України того часу. Основний капітал
банку на 1900 р. складав 5 млн. рублів, запасний – 1 млн. 435 тисяч. У 1908
р. Південно-Російський банк значно збільшив свої капітали та мережу й
отримав нову назву — Об’єднаний банк, із відповідним перейменуванням
усіх відділень.
Проскурівське відділення відкрили у 1903 році у спеціально
спорудженому для нього двоповерховому будинку. Домовласник, купець
Давид Ніренберг зумів виконати головну вимогу, яку висунуло правління
банку до проекту будівлі: “должно выглядеть солидно, внушая доверие
клиентов.” Дійсно, споруда, що поєднала візерунчастість цегляного стилю з
елементами неоренесансу й модерну, стала окрасою міста. До тепер на
фризах ризалітів збереглися круглі глухі віконця з вписаним роком
будівництва – “1903”, а на фризі ризаліту, що виходить на вул.
Володимирську – дві прямокутні ніші з літерами “Д” та “Н” – ініціалами
власника будинку Давида Ніренберга.
Клієнтами банку переважно були промисловці, купці, міщани, які
брали позики на будівництво будинків і підприємств. І те, що на початку ХХ
століття Проскурів почав активно забудовуватись добротними будівлями,
немала заслуга і цього банку. Ось, приміром, рядки з книги “Проскурів 27
років тому” видання 1915 року: “...Настала новая эра, забытый Богом и
людьми город серьезно зашевелился, …купечество очнулось и стало
действовать, чинить, ремонтировать и украшать свои дома, укрепляя веру в
дальнейший рост города. Много содействовал этому росту Южно-Русский
банк, открывший широкий кредит всем строившим дома”.
До історії будинку додамо, що у меншій його частині (крило вздовж
вул. Проскурівської) Д.Ніренберг влаштував невеличкий готель “Венеція”.

ПРОСКУРІВСЬКА, 52. ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ
Ця споруда свого часу стала справжнім довгобудом. Розпочали будівництво у 1966
році, і одразу при ритті котловану натрапили на жахливі “знахідки” сталінських репресій
1930-х років — рештки розстріляних людей, які були закопані у льохах колишнього
НКВС (див. Проскурівська, 46). Тодішня влада цей факт намагалась всіляко приховати, і
тому таємно, вночі людські кістки вивезли у яму на цвинтарі. Лише від початку 1990-х
років стали відомі всі подробиці трагедії.
Після шестирічного будівництва, у квітні 1973 року, центральний універмаг (ЦУМ),
нарешті, був збудований. Серед народу він отримав назву — новий універмаг, — на

відміну від універмагу, який до того виконував функції центрального, а тепер став
“Дитячим світом”.

ПРОСКУРІВСЬКА, 56. ГОТЕЛЬ “КОНТИНЕНТАЛЬ”

Цей чотирьохповерховий будинок є прекрасним зразком пізнього
модерну — архітектурного стилю, який домінував на початку XX століття. До
наших днів збереглися всі оригінальні пластичні форми фасаду, ажурні
ковані балкони, декоративне оздоблення стін кольоровим склом-смальтою.
Нині ліве крило будинку займають класи музичного училища, а в
центральній частині розмістилися майже десяток різноманітних установ і
організацій. Тут тобі і страхова компанія “Оранта”, і міський фінвідділ, і
відділення Держказначейства, і спортивні федерації, корпункти газет, офіси
партій... А, колись весь будинок №56 займав один із найкращих готелів
міста — ”Континенталь”.

ПРОСКУРІВ – МІСТО ГОТЕЛІВ
У Проскурові початку XX століття проблеми знайти готель просто не
існувало. Судіть самі — у 1910 році в місті з населенням всього 36
тисяч мешканців нараховувалося 19 готелів! Зрозуміло, що більшість з
них були маленькими і мали всього 4-5 номерів, але все-таки факт
залишається фактом. Більше того, Проскурів за кількістю готелів
займав перше місце в Подільській губернії. Так, наприклад, у самому
губернському центрі, Кам’янці-Подільському, було 15 готелів, у Вінниці
— 12, у Могилеві-Подільському — 11. Серед усіх готелів Поділля
найкращим вважався шестиповерховий готель “Савой” (нині “Україна”)
у Вінниці, який мав небачену на той час розкіш — єдиний у губернії
електричний ліфт і гарячу воду. У Проскурові тривалий час
найпрестижнішим був готель “Петербурзький” (дивись Проскурівська,
33). Непоганими також вважалися “Англія” (власник І.Гользер), “БельВ’ю” (В.Гойфман), “Берлін” (С.Ойзелат), “Імперіаль” (З.Булик), “Пасаж”
(Л.Вайнбом). Але, крім пишних і претензійних назв, усі ці готелі мало
чим відрізнялися один від одного: ті ж мінімальні зручності, той же,
досить обмежений спектр пропонованих послуг, ті ж люті клопи в
номерах. Місту був потрібен першокласний готель.
За його влаштування взявся проскурівський купець Сімха Вассерман,
відомий торговець галантерейними товарами і щедрий меценат, член
правління благодійної ради місцевого комерційного училища. На власні
кошти Вассерман у 1910 -12 роках будує чотирьохповерхову споруду готелю,

який назвав — “Континенталь”. Готель мав 3 “люксових” апартаменти, 5
номерів “першого класу”, електричне освітлення і саме головне — гаряче
водопостачання. Зазначимо, що це в той час, коли в місті взагалі був
відсутній водогін! Справа в тому, що Вассерман зумів домовитися з
власником розташованого поблизу чавуноливарного заводу (нині завод
“Пригма-прес”) Б.Ашкіназі про організацію постачання наземним
трубопроводом води, яка нагрівалася у ливарному цеху підприємства. У
1916 році Вассерман почав облаштовувати у дворі будинку зимовий сад. Але
цей проект так і залишився нездійсненим.
Після революційно-військових потрясінь нова влада будівлю готелю
націоналізувала і передала в користування радянським установам.
“Континенталь” припинив своє існування.

ПРОСКУРІВСЬКА, 57: КОЛИШНІЙ БУДИНОК ОФІЦЕРІВ
Військовий гарнізон завжди відігравав значну роль у житті нашого
міста. До того ж, у військових усе було найкращим. Візьмемо, наприклад,
передвоєнні роки. Найкращі у місті квартирні будинки — ДОСи (дома
офицерского
состава),
найкраща
спортивна
арена — іподром
Червонокозачої дивізії, найкращий лікувальний заклад – гарнізонний
шпиталь, найкраща будівельна організація — “Військбуд №105”, найкращий
культурно-просвітницький заклад — Будинок Червоної Армії... Про історію
саме останнього і піде мова далі, але сперш згадаймо як було створено
проскурівський гарнізон.

ПРОСКУРІВСЬКИЙ ГАРНІЗОН
Наприкінці 1860-х років на територію Подільської губернії перевели частини 12-ї
піхотної і 12-ї кавалерійської дивізії Російської імператорської армії, місцем
дислокації для яких визначили міста і села Кам’янецького, Летичівського і
Проскурівського повітів. Саме ці частини і стали основою для створення в
Проскурові сталого гарнізону. Тривалий час єдиною великою військовою частиною
тут був 46-й Дніпровський піхотний полк (прибув до міста у 1875 році). В останні
десятиріччя ХІХ століття гарнізон поповнюється підрозділами 35-го драгунського
Бєлгородського полку, 12-ю артилерійською бригадою, 19-м кінно-артилерійським
батальйоном і штабом 12-ї піхотної дивізії. Провінційне місто стає важливим
військово-стратегічним пунктом Російської імперії.

Поява такої кількості військ вплинула на всі сфери життя міста: місцеві
купці і промисловці одержали прибуткові військові замовлення на
постачання
продовольчих
товарів,
пошив
обмундирування,

виробництво будматеріалів; водночас розгортається будівництво
дохідних будинків, квартири в яких призначались для офіцерів та
інших військових чинів; відкриваються нові навчальні заклади,
магазини, ресторани...
Головним “осередком культури” міста стає Офіцерське зібрання 46-го
Дніпровського полку – щось на зразок клубу, який організовував дозвілля офіцерів
та членів їх сімей. Тут також досить часто влаштовувались бали, святкові
вечори, дитячі ранки для всіх бажаючих цивільних проскурівчан.

Аналогічних закладів у Проскурові на той час не існувало. Не
випадково у своїх спогадах відомий проскурівський нотаріус
К.Колоколов у 1915 році записав: “местом, приковывавши внимание и
симпатии общества, было Офицерское собрание славного 46-го
Днепровского полка. Здесь, кроме развлечения, вас окружало
искреннее радушие, внимание и широкое хлебосольство, и этот милый
уголок, по-моему, не только никогда не может изгладиться из памяти
посещавших его, но и обязывает их сказать: “Спасибо вам, храбрые
днепровцы”.
У радянські часи на зміну офіцерським зібранням приходять клуби і Будинки
Червоної Армії (БЧА). У Проскурові такий заклад був створений при найбільшому
військовому підрозділі місцевого гарнізону – 1-му кінному корпусі Червоного козацтва і
розміщувався на території військового містечка червонокозачої дивізії (р-н Дубове),
займаючи частину двоповерхової казарми. Цікаво, що основним завданням БЧА у перші
роки (1921-22 рр.) його існування була ліквідація не писемності серед червоноармійців.
Це вже пізніше при БЧА організували аматорський театральний гурток, бібліотеку,
бригаду політпросвіти, відкрили кінозал.

З часом гарнізон міста помітно розширився і набув всесоюзного
значення, особливо після того, як наприкінці 1930-х років у Проскурові
розташувалася танкова бригада і штаб армійської групи. В цей же час
вирішили побудувати новий БЧА. Місце під новобудову виділили на
центральній вулиці, де знесли кілька одноповерхових будинків.
Споруджував об’єкт ударними темпами “Військбуд №105”, і до кінця 1939
року просторий, двоповерховий гарнізонний Будинок Червоної Армії був
урочисто відкритий.
У вирії визначних подій проскурівський БЧА опинився у 1940 році, коли
тут у травні-червні розташувався штаб Польового управління оперативного
Південного фронту під командуванням генерала армії Г.Жукова. Південний
фронт був створений на базі військ Київського Особливого військового
округу і мав завдання “звільнення Північної Буковини та Бессарабії з-під

окупації Румунії” та приєднання цих територій до СРСР. Штаб фронту
розташувався у Проскурові, а сам Г.Жуков за короткий час відвідав майже
всі частини і з’єднання округу, переважна більшість яких була розташована
на території нашої області, займався оргпитаннями, проводив розширені
наради. До того ж, у червні 1940 року Г.Жуков виступив у проскурівському
БЧА з промовою перед командуючим складом гарнізону.
У березні 1941 року Проскурів став адміністративним центром
Кам’янець-Подільської області й у Будинку Червоної Армії розташувався
обком партії. Але не надовго – 22 червня почалася Велика Вітчизняна війна.
Наприкінці червня — на початку липня 1941 року, у проскурівському БЧА
перебував командний пункт Південно-Західного фронту під командуванням
генерал-полковника М. Кирпоноса. Саме тут, 30 червня, командування
наших військ прийняло важке рішення — до 9 липня відійти на рубіж
Коростенського,
Новоград-Волинського,
Старокостянтинівського
і
Проскурівського укріпрайонів і фактично вперше офіційно розпочати відступ
під натиском ворожих військ. Тим часом, 8 липня 1941 року, у Проскурів
увійшла німецька армія. У будівлі БЧА розташувався Гебітскомісаріат.
Після визволення у березні 1944 року, обком повернувся у приміщення
БЧА. Деякий час, у лівому його крилі, на другому поверсі навіть жив
тодішній перший секретар обкому В.Бегма. Але, на початку 1950-х років,
обком переїжджає у нове приміщення, і будинок знову перейшов у
розпорядження військових, змінивши свою назву на – гарнізонний Будинок
офіцерів.
У 2005 році, у зв’язку з суттєвим скороченням Хмельницького
гарнізону, приміщення Будинку офіцерів було передано Хмельницькому
університету управління та права.

БУДИНОК, ЯКОГО НЕМАЄ
Сьогоднішній обласний центр важко уявити собі без скверу, який прикрашає
скульптура “Янгола скорботи”. Ще не так давно на місці Янгола стояв пам’ятник М.
Горькому, а понад 60-ти років тому і скверу ніякого взагалі не було — тут височив один із
найкращих будинків міста — будинок Берлянта.

ПОДІЛЬСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ
У 1870 році було завершено спорудження залізничної лінії Жмеринка Волочиськ через Деражню і Проскурів. Через два роки уклали рейки
на ділянці Бердичів - Здолбунів через Полонне, Шепетівку і Славуту.

Обидві гілки, що ввійшли в мережу “Казенных Юго-Западных
железных дорог”, мали для Російської імперії важливе стратегічне й
економічне значення і зуміли розв’язати транспортні проблеми
держави поблизу її західного кордону. На цьому залізничне
будівництво на території нашого краю завмерло на довгі десятиліття,
хоча в спорудженні нових доріг існувала гостра необхідність. Як і
раніше без надійного транспортного сполучення залишалося
найбільше місто і губернський центр Кам’янець-Подільський, не менше
користі принесло би з’єднання залізницею Проскурова і Шепетівки, та
прокладання шляху до митниці в Гусятині. Але в державні плани
реалізація даних проектів не входила, тому що на той час уряд імперії
будівництво залізниць вів уже не на казенні гроші, а силами приватних
осіб і акціонерних об’єднань.
Бажаючих вкласти кошти в будівництво магістралі Кам’янець —
Проскурів — Шепетівка спочатку було дуже мало. Але все-таки
поступово знайшлися зацікавлені особи, і в 1909 році відбулося
утворення акціонерного товариства “Подільська залізниця”. Зібрання
концесіонерів затвердило Статут товариства і обрало головою
відомого московського міліонера-мануфактурщика Б.Ясюнінського.
Основний капітал товариства був утворений шляхом випуску акцій на
3,5 млн. рублів і поширенням гарантованих урядом 4,5% облігацій на
20 млн. рублів. Керувати будівництвом дороги запросили досвідченого
інженера Тимофєєва, і вже у серпні того ж року почалися підготовчі
роботи зі спорудження залізничного полотна в районі Шепетівки.
Але будівництво йшло не так швидко, як бажалося. Лише 30
листопада 1913 року відбулося відкриття товаро-пасажирського руху
на ділянці Проскурів - Старокостянтинів - Шепетівка. 14 березня 1914
року перший потяг прибув на станцію Кам’янець-Подільський.
Одночасно почалися роботи з продовження залізничної лінії від
Шепетівки до Коростеня, а також прокладання шляху з Ярмолинець до
Гусятина (ці магістралі стали до ладу в 1916 році). Отже, проект
спорудження Подільської залізниці був втілений у життя.
Управління дороги вирішили розмістити в Проскурові. В 1912 році
представники акціонерного товариства приїхали до нашого міста з
метою знайти для своєї компанії пристойне приміщення. Вибір гості
зупинили на будинку Берлянта.
Проскурівський купець Янкель Берлянт вклав практично всі свої
капітали у спорудження триповерхового прибуткового будинку на розі
Олександрівської (нині Проскурівська) і Старобульварної (нині Свободи).

Будівництво завершилося в 1910 році, будинок вийшов розкішний й одразу
завоював собі славу найкрасивішого в місті. Оренда приміщень у будинку
була дорогою і спочатку особливих прибутків домовласнику не приносила —
занадто мало знаходилося бажаючих знімати кімнати за високими цінами.
Але удача Берлянту посміхнулася: з 1912 року весь будинок у довгострокову
оренду терміном на 15 років взяло Управління Подільської залізниці. Але
орендарі гроші внесли наперед поки що на 5 років — до 1917 року. Як
відчували.
Після встановлення радянської влади Подільська залізниця була
націоналізована, управління ліквідоване, а будинок Берлянта передали
військовому відомству. У 1920-х роках цей будинок займали різні організації
місцевого гарнізону, а в 1930-х роках тут розташувалися штаб
кавалерійського корпусу Червоного козацтва і управління 105-ї особливої
ділянки “Військбуду”. Мабуть, саме ці обставини і стали тією причиною, за
якою в перші дні війни 1941 року під час відступу Червоної Армії, будиноккрасень був висаджений у повітря. Старожили розповідали, що в такий
спосіб знищили архіви тих військових установ, що перебували в цьому
будинку.
Після закінчення Великої Вітчизняної війни на руїнах будинку був
впорядкований сквер, у якому в 1953 році встановили скульптуру
пролетарського письменника Максима Горького. В 1997 році сквер був
повністю перебудований, а в його центрі встановлений пам’ятник жертвам
репресій “Янгол скорботи”. Автори – хмельницькі скульптори, батько та син
Микола та Богдан Мазури.

ПЕРША ВИСОТКА

На розі Проскурівської та Свободи, навпроти скверу з Янголом
скорботи, височить житловий 9-ти поверховий будинок із прибудованою
обласною бібліотекою для дітей ім. Т.Шевченка (адреса — вул.
Свободи,51). Його було споруджено у 1971 році і він став першим висотним
будинком міста. До того найвищими будинками у Хмельницькому були
п’ятиповерхівки.
Що стосується обласної бібліотеки для дітей, то цей заклад почав
працювати у місті з липня 1944 року (взагалі-то, бібліотека була створена у
1937 році у тодішньому обласному центрі — Кам’янці-Подільському) та
спочатку розташовувався у одному з старих будинків, на місці яких нині
височить ЦУМ. У 1974 році книгарі переїхали у нове приміщення на розі

вулиць 25-го Жовтня і Дзержинського (нині Проскурівська та Свободи), де й
знаходяться тепер. Свого часу Хмельницька бібліотека для дітей вважалася
однією з найкращих в Україні. У 1978 році її нагородили Почесною Грамотою
Президії Верховної Ради УРСР, у 1987-88 роках вона була дипломантом
Виставки Досягнень Народного Господарства СРСР та УРСР, сюди постійно
привозили закордонні делегації.

ПРОСКУРІВСЬКА, 61. “РУССКАЯ ШКОЛА №10”
Після встановлення радянської влади у системі народної освіти міста
відбулися докорінні перетворення. Були ліквідовані початкові училища та
гімназії, а основними загальноосвітніми закладами стали школи. Поділялись
вони на початкові, семирічні та середні (тобто десятирічні). Дівчата та
хлопці навчались окремо (таке положення було ліквідовано лише у 1954
році). До того ж, до кінця 1930-х років школи відрізнялись за мовою
викладання, тобто у Проскурові, наприклад, існували українські, єврейські,
польські, російські школи. Така структура освітніх закладів відповідала
тодішньому національному складу нашого міста, і надавала можливість
представники чотирьох основних національних груп навчатись на рідній мові.
У перший рік радянської влади (1921 р.) розгорнули роботу 4 школи, у 192425 навчальному році їх було вже 8 (4 українські, 3 єврейські та 1 польська
школи). У 1927 році було відкрито ще одну українську та російську школи.
Російська середня трудова школа отримала № 10 і прийняла переважно
дітей військових і держслужбовців. Розташувалась вона у новозбудованому
приміщенні по вулиці 25-го Жовтня, 61 (нині — Проскурівська, 61). Ще до
початку війни багатонаціональний поділ навчальних закладів був
ліквідований (залишилися лише українські та російські школи), і школа № 10
стала просто середньою. У 1970-х роках у приміщенні школи після незначної
перебудови розташувався міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
Нині він має назву навчально-курсовий комбінат. Перед його фасадом
встановлена Дошка Пошани працівників освіти.
Нагадаємо, що серед вихованців школи був Вайсер Володимир
Зельманович (1921-1943) — Герой Радянського Союзу. Народився у родині
робітника, закінчив середню школу №10 у 1939 році. В армії з 1940 року, і з
перших днів війни на фронті. У грудні 1943 року молодший лейтенант
Вайсер був командиром екіпажу танка 111-ої танкової бригади. В цей час
бригада обороняла станцію Чаповичі на Житомирщині від контрнаступу
німецької армії, яка прагнула знову прорватися до Києва. 24 грудня
танковий екіпаж Вайсера, утримуючи важливу стратегічну позицію, вступив
у нерівний бій, в якому одразу знищив три танки та два бронетранспортери

ворога. Але під вогнем противника машина нашого земляка запалала. За
наказом лейтенанта поранені члени екіпажу залишили танк, а сам командир
залишився у палаючій машині та продовжував бій, знищивши ще два
бронетранспортери. Володимир вів бій до останнього снаряда, поки танк
повністю не охопило полум’я. Останки відважного танкіста поховали на
станції Чаповичі, а 25 серпня 1944 року Володимиру Вайсеру було
посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу. На приміщенні
колишньої школи, де навчався Вайсер, на честь героя встановлено
меморіальну дошку.

ПРОСКУРІВСЬКА, 63. ВНУТРІШНЯ В’ЯЗНИЦЯ

На жаль, про давню історію цього красивого двоповерхового будинку
“цегляного” стилю, у якому нині розташовується Хмельницька обласна
прокуратура, відомостей практично немає. Можна лише припустити, що
будинок побудований десь у 1910 -1914 роках (саме тоді і саме в цьому
стилі забудовувалася ця частина вулиці) і належав одному з проскурівських
купців (тому що колись до цього будинку примикав склад). Достовірно
відомо те, що у довоєнні і післявоєнні роки проскурівчани намагалися
триматися від цього будинку подалі, тому що тут розміщався... слідчий відділ
НКВС, а в споруді, що примикала до нього — внутрішня в’язниця того ж
відомства.
Замість звичного нарису про історію будинку надамо місце документу,
що дає повну характеристику цієї споруди на початку 1950-х років. Отже,
перед нами “Паспорт внутрішньої в’язниці УМВС Кам’янець-Подільської
області за станом на 20 жовтня 1953 року”:
“Адреса: вул. 25 Жовтня, 63, в’язниця розташована на одній території
в окремому будинку в 150 метрах від будинку УМВС.
Приміщення в’язниці: одноповерхове, цегельне, побудоване до 1915
року і використовувалося під склади. Ліміт 100 місць, загальних камер 5
(площа 60,5 кв.м), одиночних — 8 (пл. 64,1 кв.м). Опалення грубкою,
каналізації немає, водогін до харчоблока. Лікарні при в’язниці немає, двір
для прогулянок закритий, є примітивна лазня без душової установки
(пропускна можливість – 12 чоловік за годину), пральні немає, є сухожарова
дезкамера. Камер, що обладнані санвузлами, немає, карцеру немає,
спецкамер для засуджених до страти немає.
Охоронно-слідче забезпечення: мається вишка постового, дерев’яна, у
госпдворі за огорожею режимного двору (сектор спостереження з вишки –

31 метр із півночі і 75 метрів – із сходу, обладнана рефлекторним
освітленням і телефонним зв’язком). Головний виїзд обладнаний залізними
воротами і постом (дерев’яна будка). Кімната чергового по в’язниці
розташована в будинку слідчого відділу, що примикає до в’язниці. Кабінету
для слідчих у в’язниці немає, є 12 кабінетів для слідчих у двоповерховому
будинку слідчого відділу. З північної сторони – кімната наглядачів, поруч з
яким кімната прийому-передачі і госпдвір.
Огорожа: із східного боку шлакобетонна висотою 3,3 метри, з півночі і
заходу – висотою 3,5 метри, з півдня – стіни двоповерхового будинку
слідчого відділу.”
Пройшли роки. Нині мало що нагадує про існування вищезгаданої
установи. У будинку колишнього слідчого відділу – обласна прокуратура,
корпус в’язниці практично цілком розібраний (збереглася лише незначна
його частина у дворі учбово-курсового комбінату), від інших споруд не
залишилося і сліду.

ПІОНЕРСЬКИЙ СКВЕР

Меморіальний комплекс на честь воїнів-визволителів міста, або
попросту — Вічний вогонь. Навряд чи кому з хмельничан слід розповідати
про його місцезнаходження, а от нагадати історію створення меморіалу і про
подвиги героїв, похованих там, мабуть, варто.
У далекому 1925 році в Проскурові пройшов перший місячник по
озелененню міста. Саме тоді на розі вулиць 25-го Жовтня і Новобульварної
(нині Проскурівської і Івана Франко) юні піонери-школярі заклали сквер, що
одержав назву Піонерський. Після звільнення Проскурова від німецькофашистських загарбників (25 березня 1944 р.) у цьому сквері з’явилися
перші могили наших загиблих воїнів, переважно льотчиків. Через рік тут
поховали екіпаж 36-го бомбардувального полку в складі лейтенанта Кузика,
мол. лейтенанта Баніна і сержанта Ушакова, літак яких зазнав аварії під
Проскуровом вже після війни — 29 травня 1945 року. Незабаром у
Піонерський сквер перенесли останки ще декількох наших воїніввизволителів, що раніше були поховані в інших місцях міста (наприклад,
могила полковника Шестакова була спочатку біля кінотеатру ім. Чкалова), а
в 1948 році над братською могилою спорудили пам’ятник. У 1974 році була
проведена повна реконструкція скверу і братської могили — встановили
новий пам’ятник (автори - скульптори М.Грицюк і Ю.Синькевич, архітектор
А.Сницарев), чашу Вічного вогню і стелу з меморіальною плитою, на якій

нанесені імена 17 загиблих воїнів. Першими серед них значаться двоє Героїв
Радянського Союзу.

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ
Ім’я перше — Шестаков Лев Львович, полковник, командир 69-го
винищувального авіаполку. Народився в 1915 році на Донбасі (м.
Авдєєвка), закінчив Луганську військову школу пілотів, у 1936-39
роках воював в Іспанії. З першого дня Великої Вітчизняної війни
Шестаков воював на самих відповідальних ділянках фронту — під
Москвою, Одесою, Сталінградом, у лютому 1942 року удостоєний
звання Героя Радянського Союзу, отримав чимало високих нагород
(два ордени Леніна, два ордени Червоного Прапора та ін.), ставши
таким чином визнаним авторитетом серед наших льотчиків.
У березні 1944 року, під час запеклих боїв за звільнення Проскурова,
полк Шестакова підтримував наступ наших військ. За день льотчикам
приходилося підніматися в повітря по 5-6 разів.
13 березня 1944 року шістка наших винищувачів (Ла-7) на чолі із
Шестаковим пішла на перехоплення ескадрильї німецьких
бомбардувальників
“Юнкерс”,
яких
супроводжували
чотири
винищувачі “Месершміта”. У районі села Давидківці, на висоті тисяча
метрів, зав’язався повітряний бій. Віддавши команду своїй групі
розосередитися попарно, сам Шестаков пішов на ведучого “Юнкерса”,
у кабіні якого, як потім виявилося, був відомий німецький ас —
льотчик Курт Реннер. Його “Юнкерс” кілька разів вдало виходив з-під
вогню нашого пілота, але все-таки Лев Шестаков, підійшовши впритул
до німця, зумів підбити ворожий літак. Але тут відбулося несподіване:
вибуховою хвилею перекинуло винищувач нашого льотчика, “Ла-7”
увійшов у штопор і вдарився об землю.
“Юнкерс” Курта Реннера став 29-м німецьким літаком, знищеним
Шестаковим особисто. Крім того, наш прославлений льотчик збив 45
літаків ворога в складі групи і брав участь у 130 повітряних боях. Тіло
Шестакова поховали в Проскурові, а на місці загибелі біля с.
Давидківці встановили обеліск. Пізніше ім’ям Героя назвали колгосп і
школу цього села.
ПЕРШИЙ І ОСТАННІЙ БІЙ
Ім’я друге – Єлькін Валентин Іванович, молодший лейтенант,
командир ланки 908-го винищувального авіаполку протиповітряної
оборони. Народився в 1922 році в м. Усольє Пермської області. І хоча

Єлькін був зарахований у діючу армію з травня 1942 року, його полк
виконував переважно тилові задачі, і з цієї причини молодому
льотчику так і не довелось брати участь у серйозних повітряних боях.
Улітку 1944 року 908-й авіаполк базувався на проскурівському
аеродромі і ніс цілодобові бойові чергування по забезпеченню
“чистого неба” у прифронтових районах. 8 липня на чергування
заступила ланка Єлькіна. Був теплий сонячний день, і ніщо не
передвіщало небезпеки... Далі пропонуємо читачам виписку з
Нагородного листа Валентина Єлькіна:
“Мл. лейтенант Елькин 8 июля 1944 г., вылетев на самолете
Аэрокобра (ленд-лизовский американский истребитель – Авт.) по
боевой тревоге на перехват самолета противника-разведчика в
районе 40 км западнее Проскурова, в 8 час. 15 мин. на высоте 7000
метров обнаружил самолет противника Ю-88, производившего
разведку железной дороги Тернополь - Проскуров.
Противник, заметив самолет Елькина, стал уходить к линии фронта и вызвал на
помощь истребителей. В районе села Кужинцы (Тернопольская обл.) Елькин
атаковал самолет противника и сбил его. В момент выхода из атаки Елькин сам
был атакован двумя Ме-109 и, несмотря на ранения в руку и ногу, Елькин вступил с
ними в неравный бой. Атаковал одного Ме-109 и сбил его. Израсходовав все
боеприпасы, мл. лейтенант Елькин, истекающий кровью, чтобы не упустить
врага смело пошел на таран и уничтожжил второй Ме-109, сам при этом погиб
смертью Героя. Воздушный бой продолжался 8 минут... Младший лейтенант
Елькин впервые в жизни встретился с врагом в воздушном бою и выполнил боевое
задание командования, геройски отдав свою молодую жизнь”.

22 серпня 1944 року льотчику Валентину Єлькіну було присвоєне
звання Героя Радянського Союзу посмертно.

ПАРК ІМЕНІ ФРАНКА
Парк ім. Івана Франка знаходиться в центральній частині міста і
займає територію, обмежену вулицями: Проскурівською, І.Франка та
залізничною колією. Це один із найдавніших й найулюбленіших парків
хмельничан, який має славу спортивного та книжкового.
Загальна площа парку 2,12 га. Від середини XIX століття ця місцевість
являла болотяну заводь. Розповідають, що саме тут відпочивали міські
мешканці, і можна було навіть у деяких, розчищених від очерету місцях,

покупатись. В середині 1920-х років болото висушили та заклали парк, який
був створений за культурно-спортивним напрямком. Тому на його території
збудували чисельні спортивні майданчики.
У післявоєнні роки парк упорядкували: спорудили спортивну базу
“Авангард” із спортзалами, тиром, спортшколою, збудували літній кінотеатр
на 800 місць, облаштували алею письменників із скульптурами провідних
літераторів країни, та відкрили надзвичайно популярний свого часу заклад
громадського харчування – дерев’яну споруду блакитного кольору “Голубий
Дунай”. Любителі нашвидкуруч випити кухоль свіжого пива чи склянку вина
охоче збиралися тут, наче у своєрідному клубі. А от по неділях у парку
збирались книголюби.
А молодь, починаючи десь з п’ятдесятих років, коли відкрилась
спортивна школа товариства “Авангард”, масово пішли на бокс до тренера
Євгена Кужельного. Тренувалися в парку також і баскетболісти, і борці, і
тенісисти, і штангісти. Так що алеї парку добре пам’ятають наші спортивні
знаменитості, які ставали чемпіонами України, СРСР, світу і Олімпійських
ігор: В’ячеслава Лупкіна, Оксану Пилипчук, Сергія Полторацького, Ірину
Нікіфорову, Тимура Таймазова, Деніса Готфріда... Відкрили в парку ім.
Франка і шаховий клуб.
Не має нині “Голубого Дунаю” (проте працюють інші кафе та бари), не
має літнього кінотеатру та алеї письменників, але спортивна школа
боротьби та боксу продовжує успішно працювати. Так само живе і
щонедільний книжковий базар. Як бачите, парк своїй любові до спорту і
книг не зраджує. В останні роки парк став більш привабливим – тут відкрили
дитячі майданчики, упорядкували алеї, встановили памятник Івану Франку.

ПРОСКУРІВСЬКА, 79. МУЗИЧНЕ УЧИЛИЩЕ
Двоповерховий будинок училища спорудили наприкінці 1930-х років
для потреб готелю, розрахованого на 25 номерів. Музичне училище тут було
відкрито в 1960 році. Серед випускників учбового закладу народні артисти
України Володимир Дідух, Микола Дідик, Валентина Степова, Микола Балема,
Олександр Пономарьов, заслужені діячі мистецтв Володимир Гронський,
Віктор Камінський та інші.

ПРОСКУРІВСЬКА, 81. МІСЬКИЙ СТАДІОН

ПЕРШИЙ СТАДІОН
Історія створення головної спортивної арени в нашому обласному
центрі бере свій початок у 20-х роках минулого століття. Саме тоді в
Проскурові з кожним роком все більшу популярність серед населення
завойовував спорт. Основним місцем спортивних занять був майданчик у
парку ім. Коцюбинського (зараз сквер ім.Шевченка). Але мало того, що він
був невеличкий і примітивний, так до того ж у 1926 році його взагалі
вирішили закрити, а площу передати міськкомунгоспу під забудову. Рішучий
протест окружної ради фізкультури, у якому особливо підкреслювалося, що
“місто позбавляється єдиного обладнаного місця для занять спортом”,
незабаром все-таки вплинув на міську владу. Було прийняте рішення
переобладнати під стадіон місцевий іподром. Знаходився він навпроти
нинішнього парку ім. Франка, за залізничною колією (про існування тут
колись іподрому зараз нагадує лише назва провулку Іподромний).
За справу взялася молодь міста. Іподром являв собою величезний
пустир, в деяких місцях якого стояла вода, ріс очерет і навіть водилися дикі
качки. Не один день обрану під стадіон ділянку осушували та підсипали
ґрунт на розміченому футбольному полі. Пізніше вздовж поля встановили
лавки і побудували дерев’яний навіс для глядачів, поруч обладнали
волейбольний і баскетбольний майданчики, легкоатлетичні сектори. Після
завершення всіх робіт, у 1927 році, в урочистій обстановці був відкритий
перший у Проскурові “спортстадіон”.
Саме тут у довоєнний час проходили найголовніші футбольні двобої і
спортивні змагання. А незабаром стадіон перейшов у відомство товариства
“Динамо” і одержав відповідну назву.
НОВИЙ СТАДІОН НА НОВОМУ МІСЦІ
Питання про будівництво нового стадіону стало актуальним наприкінці
30-х років. Для новобудови обрали майданчик біля досів (будинків
офіцерського складу) — саме те місце, де нині і розташувався стадіон
“Поділля”. Введення в дію спортарени було заплановано на 1942 рік, але
війна, що почалася, перекреслила плани.
Роботи відновили лише у квітні 1950 року. Більше сотні колективів
підприємств і установ, комсомольських і піонерських організацій щодня
трудилися на будівництві: споруджували трибуни (загальна кількість
місць — 4000, із них сидячих — 1750), центральний вхід, встановлювали
огорожу, вирівнювали футбольне поле. Найскладнішим виявилися
гідромеліоративні роботи. Як відзначалося в проектній документації на

стадіон “Динамо”: “...ділянка, де розташований стадіон, являє собою
продовження низовини передмістя “Кавказ” і характеризується формою
рельєфу - блюдця, площа 2,2 га. До Великої Вітчизняної війни територія
стадіону служила міським смітником, внаслідок чого завозилися ґрунт,
каміння та всякого роду відходи. Все це з часом ущільнювалося й утворило
водонепроникну кірку 1 - 1,25 м. В результаті поєднання цих факторів
(рельєфу і кірки) відбувається заболочування місцевості атмосферними
опадами і навіть у літню пору, під час зливи середньої інтенсивності, стадіон
виходить з ладу і стає непридатним для змагань. Таким чином, гостро
постає питання про проведення гідромеліоративних робіт”.
Незважаючи на всі складності, будівництво було проведено у
рекордно короткий термін – півтора місяця. Урочисте відкриття стадіону, у
якому взяв участь перший секретар обкому В. Бегма, відбулося 16 травня
1950 року. Цей день став великою подією в спортивному житті Проскурова –
нарешті в нашому місті з’явився більш-менш сучасний стадіон.
РЕКОНСТРУКЦІЯ
На початку 1960 року Хмельницька футбольна команда “Динамо”
одержала статус майстрів і право виступати в чемпіонатах СРСР. Та тут
постала велика проблема — виявилося, що міський стадіон не відповідає
вимогам проведення матчів такого рівня. Але, дякуючи долі, тодішній
перший секретар обкому партії О.Ватченко був великим аматором футболу, і
одразу взяв вирішення цього питання під свій особистий контроль. Було
прийняте рішення про початок негайної перебудови стадіону.
У січні 1960 року перед будівельниками поставили жорсткі строки –
закінчити всі роботи до 15(!) квітня. І от за три місяці виросли нові
залізобетонні трибуни на 10.020 місць із роздягальнями, душовими, сауною,
медпунктом. Були встановлені щогли електричного освітлення, котрого в
той час більшість стадіонів ще не мала. Загальний кошторис робіт на
стадіоні склав 2.400.000 карбованців! Велику допомогу в будівництві надала
громадськість міста – робітники, службовці, студенти, школярі, які
безкоштовно і не один день працювали на новобудові. Урочисте відкриття
стадіону відбулося 24 квітня 1960 року, в день, коли перший матч на своєму
полі в рамках чемпіонатів СРСР проводили хмельницькі динамівці.
За наступні 40 років стадіон практично не змінився , хіба що назва
стала інша – “Поділля”, так провели ще кілька капітальних ремонтів.
Відбулася в історії стадіону й одна, по-справжньому знаменна подія: у 1980
році над його трибунами в спеціально встановленій чаші був запалений
Олімпійський вогонь, який естафетою направлявся з Греції у Москву і на

шляху свого проходження з 8 на 9 липня “заночував” у нашому місті. Прямо
скажемо, не багато спортивних арен України та світу можуть похвалитися
таким фактом.
АРЕНА ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ
З 1990 року в історії стадіону почалася чорна смуга, що тривала майже десятиліття:
кожні 2-3 роки головна спортивна арена міста переходила з рук у руки, змінюючи своїх
господарів, власників, орендарів. Тим часом споруда прийшла у запустіння і почала
руйнуватися. Нарешті, на початку 2000 року міська рада прийняла стадіон у комунальну
власність міста, і з’явилася надія на приведення у нормальний стан спорткомплексу
“Поділля”. Тодішній мер міста М.Чекман вийшов з ініціативою провести повну
реконструкцію стадіону. Будівельні роботи розпочалися в листопаді 2001 року, а у вересні
2003 року стала до ладу перша черга нового стадіону. Фактично заново була споруджена
центральна трибуна із зручними індивідуальними місцями для глядачів, захисним дахом
від дощу та прибудованою чотириповерховою спорудою для адміністративногосподарських приміщень, офісів, торгівельних закладів. Подальша реконструкція
перетворить міський стадіон в арену європейського рівня.

ПРОСКУРІВСЬКА, 83. МІСЬКЕ УЧИЛИЩЕ

Цей двоповерховий будинок із перших днів свого існування і вже
протягом століття перебуває винятково в “розпорядженні” дітей. Нині тут
знаходиться обласний центр науково-технічної творчості молоді (донедавна
— станція юних техніків), раніше тут розташовувалася школа, а спочатку
його було побудовано для потреб міського училища.
У Російській імперії з 1804 року склалася чітка система державної
народної освіти, за якою були встановлені чотири типи навчальних закладів:
парафіяльні (школи), повітові (училища), губернські (гімназії) і університети.
На Проскурівщині існувала розгалужена мережа церковно-парафіяльних
шкіл, працювало повітове (їх ще називали “дворянськими”) училище в
Чорному Острові, а також єврейське училище I-го розряду в Проскурові. У
1869 році, в результаті чергової реформи народної освіти, було прийнято
рішення про закриття дворянських училищ і перетворення їх у міські народні
училища. У тому ж році цей проект був реалізований: училище в Чорному
Острові закрили, а замість нього в Проскурові відкрили двокласне міське
народне училище.
До міських училищ приймали дітей віком від 7 до 12 років, повний курс
навчання тривав 5 років, викладалися наступні предмети: Закон Божий,
російська мова з краснописом, арифметика, історія, географія,

природознавство, церковний спів, креслення, а також гімнастика, ремесла
для хлопчиків і рукоділля для дівчаток. Ще один нюанс — навчання дітей
було роздільне, і тому існували два відділення — чоловіче і жіноче.
Штатним доглядачем (тобто завідувачем) проскурівського училища
був призначений Олександр Семенович Тищенко. Обіймаючи цю посаду
понад тридцяти років, він завоював у місті величезний авторитет і повагу.
Не випадково у своїх спогадах, що відносяться до 1888 року, відомий
проскурівський нотаріус К.Колоколов згадував наступне: “В серой жизни
Проскурова ярко блестели две точки, и одна из них — это двухклассное
народное училище, во главе которого стоял популярнейший из жителей,
смотритель Тищенко... Вообще, народное училище было учреждением, к
которому проскуровское общество очень симпатизировало, к господину Т.
все обращались за советами, не исключая милых хозяюшек, и снисходя к их
просьбе, он очень часто даже варил им варенье, пек мазурку и приготовлял
тюлевыя бабы, хотя последние не всегда выходили у него удачно, ибо были
слишком ажурны”.
Але повернемося до історії училища. Тривалий час воно
розташовувалося у тісних непристосованих для навчання приміщеннях на
перехресті Соборної й Мільйонної (нині вул. Театральна), і тому вже
наприкінці XIX століття виникає потреба розширення учбових площ.
Зусиллями Тищенка, проблему незабаром вирішили – у 1903 році було
завершено
будівництво
нового
приміщення
училища
по
вул.
Олександрівській. У 1912 році міські училища (у т.ч. Проскурівське)
реорганізували у вищі початкові училища – чотирьохкласні навчальні
заклади, у які приймали дітей у віці 10-13 років уже після закінчення
початкової школи.
Проскурівське міське училище вважалося одним із найкращих у
губернії, і, саме тому, з 1909 року при ньому відкрили “Постійні педагогічні
курси” для вчителів. Треба відзначити, що подібні курси були організовані
тільки в трьох містах Подільської губернії (крім Проскурова – у Вінниці та
Балті). У перші роки радянської влади училище припинило існування. В його
будівлі розташовується середня українська школа, яка у 1930-х роках мала
№7, а в післявоєнний час – №3. Зазначимо, що у роки Великої Вітчизняної
війни, німецько-фашистські окупанти в приміщенні школи №7 відкрили
“Вербувальний пункт” – для організації відправки проскурівчан на роботи до
Німеччини. Всього від січня 1942 року до кінця окупації було вивезено понад
1300 чоловік.

У 1970 році середня школа переїжджає в інше приміщення, а будинок
передається обласній станції юних техніків. У 1992 році станція
перейменували в Обласний центр науково-технічної творчості молоді.

ДОСИ

Доси — так ще до сьогодні здебільше називають будинки, що колись
побудували для сімей військових. Будинки офіцерського складу (скорочення
Доси з російської від “дома офицерского состава”) – цей термін з’являється в
побуті проскурівчан у середині 1930-х років, коли для військових місцевого
гарнізону в різних районах міста почали зводити типові чотириповерхові
будинки. П’ять будинків побудували в передмісті Ракове, де в той час
розташовувалося містечко військового табірного збору, два будинки — на
вулиці Пілотській, біля аеродрому. Саме ж велике “досівське містечко”
виросло на центральній вулиці, зайнявши більшу частину головної торгової
площі міста, що існувала тут на початку ХХ століття.
ГОЛОВНА ТОРГОВА ПЛОЩА

У XIX столітті тривалий час головним місцем проведення торгів і
ярмарків у Проскурові була так звана Хлібна площа, що
розташовувалася на місці нинішнього скверу ім. Шевченко. Торги
проходили щотижня, по п’ятницях і неділях, одноденні ярмарки — 14
разів на рік, і, нарешті, “річний семиденний ярмарок” влаштовувалася
з 5 по 12 червня. Але Проскурів поступово розростався, і незабаром
Хлібна площа стала занадто маленькою для проведення ярмарків. У
1888 році міська влада прийняла рішення перенести головну торгову
площу ближче до вокзалу — на пустир, де нині саме і розташовані
доси, а також корпуса міської лікарні.
На пустирі були споруджені просторі торгові крамниці і складські
приміщення, на розташованій поруч залізничній станції для потреб
купців прокладаються під’їзні колії і будуються товарні склади. Така
облаштованість головної торгової площі, на думку міської влади,
повинна була підняти престиж семиденної проскурівської ярмарки і, як
писала в 1914 році газета “Экономическая жизнь Подолии”, —
“...создав конкуренцию, совершенно “убить” известную далеко за
пределами Подолии Петропавловскую ярмарку в Ярмолинцах. Однако,
эти ожидания не сбылись. Первые 2-3 года после открытие ярмарки в
Проскуров действительно съезжались и открывали свои отделения не
только многие розничные торговцы, но и немало известных крупных

купцов-оптовиков из Москвы, Варшавы и других городов, а обороты
торговли достигали значительных сумм. Ярмолинцы почувствовали
конкуренцию, но все же сила “традиционного” центра сказалась, и
купцы, продолжая предпочитать Петропавловскую ярмарку, стали все
меньше и меньше останавливаться в Проскурове... Проскуровская
ярмарка вскоре превратилась в обычную базарную торговлю, и то
местного пошиба”.
У перші роки радянської влади торгова площа здебільше стала
пустувати, ярмарки не проводили, і тому, незабаром, торгові ряди були
розібрані, а на їхньому місці були насаджені плодові дерева. У 1935 році
частину саду віддали для потреб проскурівського гарнізону, який розгорнув
будівництво чотириповерхових будинків для офіцерського складу (досів) —
5 будинків у кварталі, що примикає до вул. Шевченка, і два будинки,
з’єднані буквою “Г” на центральній вулиці міста.
Слід зазначити, що квартири в цих будинках вважалися найкращими в
довоєнному Проскурові. Це підтверджують спогади нашого земляка,
ветерана війни, полковника М.Потапова: “У 1937 році мене направили для
проходження служби в танкову бригаду Проскурова До цього часу для
бригади вже збудували казарми й гаражі поблизу залізничної станції (нині ці
будівлі на території Академії прикордонних військ). Офіцери одержали
шикарні мебльовані квартири у спеціально збудованих будинках, у яких
були: зал, спальня, кабінет, кухня, ванна кімната, комора і солідний
вестибуль. Будинки були побудовані таким чином, що утворювали великі
замкнуті двори, вхід до яких охороняв пост з озброєним гвинтівкою
червоноармійцем”.
Пройшло понад 70 років із дня спорудження досів, і треба відзначити,
що ці будинки і сьогодні виглядають досить солідно.

МІСЬКА ЛІКАРНЯ

На сьогоднішній день міська лікарня являє собою сучасне медичне
містечко, що займає цілий квартал між вулицями Проскурівською, Шевченка
і Старокостянтинівським шосе. На цій території розмістилися 4 лікувальні
корпуси, розраховані на 700 ліжок, госпблок, впорядкована паркова зона.
Але перш ніж розповісти про історію будівлі міської лікарні, зазирнемо в
минуле медицини нашого міста.

ВІД ЦИРУЛЬНИКА ДО ГОРОДОВОГО ЛІКАРЯ

За давніх часів у містах і містечках нашого краю лікуванням займалися
переважно різного роду знахарі, що практикували переважно
траволікування і “заговаривание”, а також цирульники, що найчастіше,
крім стрижки і гоління, виконували обов’язку фельдшерів і могли
поставити п’явок, “пустити кров”, зробити найпростішу операцію або,
наприклад, вирвати зуб. Дійсних дипломованих лікарів у ті роки можна
було перерахувати буквально на пальцях, і служили вони переважно в
садибах багатих панів. Поряд із цим було на Поділлі чимало осіб, що
не мали абсолютно ніякої медичної освіти, але які іменувалися в
народі “хірургами”. Як правило, цю когорту складали колишні слуги
лікарів, що зуміли перейняти від своїх хазяїв деякі медичні навички.
Перші спроби забезпечити хоча б міське населення кваліфікованою
медичною допомогою відносяться до першої половини XVIII століття,
коли на міські магістрати поклали обов’язок “відводити відставним
лікарям квартиру і давати їм грошове утримання, аби залучити їх у
міста свої”. Якщо ж подібне не вдавалося, то міська влада намагалася
винайти можливість навчання власних лікарів із місцевої молоді. Так
зробили й у нашому Плоскирові, організувавши з 1786 році навчання
медичній науці в Кракові В.Плецьковському. Для цього плоскирівчани
зібрали 400 польських злотих на одяг і підводу, а міська влада видала
учню ще 126 злотих на руки і по 120 платили щорічно за навчання,
яке тривало 3 роки.
З початку XIX століття у всіх більш-менш великих містах вводиться
посада городового лікаря, який перебував на державній службі і мав,
згідно “Табеля о рангах”, як мінімум чин колезького асесора.
У першій половині XIX століття в Проскурові з’являється казенна
міська лікарня на 15 ліжок. Завідувачем лікарні призначали городового
лікаря, а сама установа перебувала у віданні “Приказа общественного
призрения” (“Приказы” — органи центрального управління в Російській
імперії). Практично протягом усього часу свого існування (до 1920-х років)
проскурівська казенна міська лікарня перебувала в жалюгідному становищі.
От що повідомлялося про стан лікарні в 1861 році в “Гигиенических очерках
Подольской губернии”: “Штатная сумма, отпускаемая на содержание
больницы, слишком мала, в научном отношении больница снабжена скудно.
За год обслужено всего 279 больных, и, что всего хуже, больница почти
недоступна для беднейшего класса населения, — недоступна потому, что
прием в больницу сопряжен со взносом определенной, довольно высокой
платы; бесплатно же допускаются только: чиновники, отставные офицеры,
инвалиды, бессрочно-отпускные солдаты и иностранцы, проживающие по
паспортам”.

Не краще був стан лікарні й на початку XX століття: “Міська лікарня
розташована в непристосованому приміщенні на вулиці Кам’янецькій, лазні
при ній немає, саду для прогулянки влітку немає, і навіть забезпечення
питною водою також проблематично”. Правда, до цього часу в Проскурові
існувало ще декілька медичних закладів, де городяни могли пройти
амбулаторне лікування, — міська єврейська лікарня, заводська лікарня
цукрового заводу, приймальні покої станції Проскурів (дані на 1903 рік).
В роки революційних потрясінь міська лікарня на Кам’янецькій була
закрита і в наступні роки так і не відновила своє існування. Основними
лікувальними закладами міста в довоєнний і післявоєнний час стають 1-а
Радянська (нині Обласна) і 2-а Радянська (нині інфекційна) лікарні. Нинішня
Хмельницька міська лікарня веде свою історію від грудня 1956 року. Саме
тоді на пустирі, що заріс деревами і чагарниками, був споруджений перший
корпус лікарні, частково упорядкована прилегла територія, і нова медична
установа прийняла перших пацієнтів. От як про цю подію розповідав
перший головний лікар міської лікарні Олексій Панасович Корнійчук: “17
грудня 1956 року відкрилася нова фабрика здоров’я — міська лікарня.
Лікарня має два відділення: хірургічне й терапевтичне, кожне на 50 ліжок.
Усього обладнано 35 палат, на підлогах м’які доріжки, біля ліжок —
тумбочки. Якщо хворому знадобиться викликати лікаря чи медсестру, — у
палаті є електросигналізація. Натиснув кнопку, і на щиті в чергового лікаря
загоряється лампочка з номером палати. У корпусі лікарні є також куточки
відпочинку, прекрасна їдальня, лабораторія, аптека, рентгенівський,
електрофізичний і рентгенотерапевтичний кабінети”.
Наступні роки лікарня все більше упорядковувалася та розширювалася.

КАЗАРМИ: ВІД ТАНКІСТІВ ДО ПРИКОРДОННИКІВ

Національна академія прикордонних військ України займає два
величезних квартали по обидва боки вул. Шевченка. Серед споруд цього
навчального закладу, привертають увагу старі казарми — триповерхові
будівлі з оригінальними барельєфами на фасадах, які були побудовані в
далекому 1936 році і, першими господарями яких стали воїни-танкісти.
У середині 1930-х років у прикордонних містах Білорусії й України
почалося розгортання підрозділів бронетанкових військ Червоної Армії. У
зв’язку з цим у 1936 році на постійне місцеперебування до Проскурова
прибула окрема танкова бригада під командуванням полковника Куркіна.

Танкісти розташувалися в щойно побудованому неподалік від вокзалу
військовому містечку, що зайняв фактично два квартали, — починаючи від
центральної вулиці (тоді вона звалася 25-го Жовтня) і аж до берегів
Південного Бугу. На цій території розмістилися три казарми, клуб,
двоповерховий будинок штабу, медсанчастина, величезний плац, гаражі для
техніки, майстерні, учбово-тренажерні класи й інші спорудження. Цікавий
факт, — у розробці проектної документації, інженерних роботах і будівництві
військового містечка брали участь фахівці з Німеччини, із яким Радянський
Союз у той час ще був зв’язаний “нерушимою дружбою”. І навряд чи хтонебудь з німецьких інженерів і наших будівельників, що працювали тоді
пліч-о-пліч, міг припустити, що через якихось п’ять років танкова бригада
Куркіна зійдеться в смертельному бою з німецькими військами, а
господарями проскурівських казарм у 1941-43 роках будуть солдати
Вермахту.
У 1944 році, практично відразу після звільнення Проскурова від
німецько-фашистських військ, сюди з Уралу перевели Горьківське танкове
училище. З 1945 року училище стало іменуватися Проскурівським.
Начальником училища був призначений генерал-майор Мартинов. Навчання
продовжувалося 3 роки, курсантів нараховувалося близько 600 чоловік —
тобто 2 батальйони по 3 роти (курсу) у кожному. Основу учбово-технічної
бази складали легендарні танки Т-34, а також їхні удосконалені моделі Т-44.
Усього було до 60-ти танків і декілька десятків автомобілів. Водіння і вогнева
підготовка проводилися на північній окраїні міста, у районі нинішньої
Озерної. В післявоєнні роки в училищі навчалися й іноземці — югослави. Але
в 1948 році після конфлікту, що виник між радянським керівництвом і
лідером Югославії Йосипом Броз Тіто, буквально за одну ніч були
арештовані всі югославські офіцери, які перебували в училищі (казали, що їх
обвинуватили в шпигунстві), а рядових курсантів розбили на групи і
депортували із СРСР. У 1958 році танкове училище перевели на Далекий
Схід, у приамурське місто Благовєщенськ.
З 1958 року військове містечко танкістів перейшло у розпорядження
17-ї гвардійської мотострілецької дивізії. У 1970 році частину дивізії
перекинули в Угорщину, а на площі військового містечка було засновано
Хмельницьке вище артилерійське командне училище (ХВАКУ). У 1972 році
училищу присвоїли ім’я маршала артилерії М. Яковлєва. За більш ніж
двадцятирічну історію ХВАКУ підготувало не одну тисячу висококласних
офіцерів-артилеристів і вважалося одним із найкращих у своєму роді військ.
До речі, в Україні подібних навчальних закладів було всього два (ще одне
артилерійське училище — у Сумах).

Нова сторінка в історії хмельницьких військових навчальних закладів
була відкрита 14 грудня 1992 року. У цей день Кабмін України прийняв
постанову про створення на базі ХВАКУ Інституту прикордонних військ
України. Буквально через два роки, 12 квітня 1995 року, на базі Інституту
формується Академія прикордонних військ України. Того ж року Академії
присвоїли ім’я Богдана Хмельницького, а у 1999 році вона одержала статус
Національної. Усі ці роки (до 2000 року) беззмінним ректором Академії був
генерал-лейтенант Борис Миколайович Алєксєєнко.

ВОКЗАЛ
Завершується вулиця Проскурівська привокзальною площею, яку прикрашає
багато цікавих споруд. Взяти хоча б будинок головпоштамту, — про нього в минулі
роки екскурсовод обов’язково б сказав, що “наш поштамт перший в Україні і третій
у СРСР (після Москви і Ленінграда), обладнаний автоматизованою машиною, що
сортує кореспонденцію”. Або, — пам’ятник Богданові Хмельницькому, силует якого
став одним із символів обласного центра. Але все-таки, найцікавіша споруда
площі — вокзал залізничної станції Хмельницький, який вже більше 130 років
являється головними “воротами” міста.

У 1870 році в історії Проскурова відбулася знаменна подія, що істотно
вплинула на подальший розвиток нашого міста, — було завершене
будівництво
залізничної
лінії
Жмеринка — Проскурів — Волочиськ.
Залізниця пролягла зі сходу на захід по південній околиці тодішнього
Проскурова. Місце для станції вибрали за межами міста — на пустирі, серед
заболоченої місцевості, неподалік від поштового тракту на Летичів. Для
сполучення між містом і станцією, через болото, що займало територію
теперішнього парку імені Франка і стадіону, зробили насип і проклали
дорогу. Вона фактично стала продовженням вулиці Олександрівської (тепер
Проскурівська) і протягнулася “...від Циганської Поперечної (нині вул.
Франко) до вокзалу”. Цікаво, що ця дорога, або як тоді її називали, “соше”,
була відкрита в 1886 році та стала першою в Проскурові вулицею з
бруківкою.
Одночасно, під час розбудови станції, був споруджений вокзал, що
відразу зайняв у житті проскурівчан визначне місце. Як тут не згадати
повість відомого російського письменника О.Купріна “Поєдинок”, у якій є
досить цікавий опис проскурівського вокзалу: “... вокзал служил
единственным местом, куда обыватели ездили частенько покутить,
встряхнуться и даже поиграть в карты. Ездили туда и дамы к приходу

пассажирских поездов, что служило маленьким разнообразием в глубокой
скуке провинциальной жизни”.
У дійсності так і було. Аж до початку XX ст. проскурівські міщани та
інтелігенція мала традицію у вихідні й святкові дні проводити свій
полуденний час на вокзалі. Справа у тому, що в ті роки рух через станцію
був незначним – за добу проходило всього два кур’єрських і два
пасажирських потяги. Отож, о 13.50 із Відня прибував кур’єрський потяг №4,
а о 14.35 у зворотному напрямку (Київ — Відень) йшов потяг №3. За годинупівтори до цієї “події” на вокзалі збирався місцевий бомонд. Чоловіки вели
ділові розмови, дами прогулювалися по перону, демонструючи свої нові
вбрання, а в приміщенні вокзалу працював ресторан. Потім наставав
довгоочікуваний момент — з інтервалом у 45 хвилин прибували-відбували
потяги, вони привозили пошту, свіжі газети, журнали і новини зі столиці та
Європи… Віддамо належне спритності дирекції станції, що зуміла з цього
“хобі” проскурівчан витягти для себе максимальну вигоду – за право виходу
на вокзальний перон для осіб, що не мали проїзних квитків, була
встановлена плата 10 копійок (за цю суму тоді можна було купити буханець
білого хліба).
З початком XX століття, а особливо після завершення в 1914-1916
роках будівництва шляхів на Кам’янець і Шепетівку, Проскурів став
важливим залізничним вузлом: у місті розмістилося управління Подільської
залізниці, а в приміському селі Гречана побудували вантажну станцію,
паровозне депо, майстерні.
Особливий колорит станції та вокзалу додавало прикордонне місце
розташування Проскурова. Візьмемо, приміром, 1920-ті роки. Вони пройшли
під знаком боротьби з пасажирами-спекулянтами, яких буквально сотнями
щодня виловлювали на вокзальному пероні й у вагонах потягів київського
напрямку. Справа в тому, що в роки Непу (Нової економічної політики) серед
міщан нашого міста процвітав наступний бізнес: невеликими групами
проскурівчани нелегально перетинали польський кордон, закуповували там
різні товари і везли їх на продаж у Київ, Харків, на Донбас. Саме на боротьбу
з такими явищами, далекими від соціалістичної моралі, і були спрямовані
регулярні міліцейські рейди на залізниці. Але наш винахідливий народ не
горював і придумував десятки способів провозу товару. Наприклад, люди
купували в Польщі дешевий сатин чи ситець, удома шили з нього сорочки, а
потім надягали їх на себе по 8-10 штук і з успіхом долали всі перевірки. Так
само робили і проскурівські перекупники м’яса (їх називали “кабанниками”).
Зі свинячої туші знімали шаром сало, не розрізаючи на шматки, робили в
ньому дірки для рук, надягали такі “сальні жилети” на нижню білизну, потім

— верхній одяг і так провозили товар до Києва, не викликаючи підозр
громіздким багажем.
Але повернемося до історії вокзалу. Після того, як Проскурів став
обласним центром (з 1941 року), зростає значимість і залізничної станції. На
порядок денний виноситься питання про будівництво нового будинку
вокзалу. У 1951-52 роках старий вокзал йде під знос, а на його місці
виростає новий. Тоді ж формується і привокзальна площа, центр якої з 1955
року прикрасив пам’ятник Б.Хмельницькому.
У 1984 році відбулась ще одна реконструкція вокзалу. До старого приміщення
добудували цілий комплекс споруджень: адміністративний корпус, касові зали, багажне
відділення, просторий вестибуль. Зріс і пасажиропотік. Якщо раніше вокзал зразка 1952
року міг одночасно прийняти 300 пасажирів, то зараз — 1700.

ВУЛИЦЯ КАМ’ЯНЕЦЬКА
Вулицю Кам’янецьку по праву можна було би внести до книги рекордів нашого
обласного центру, і, причому, двічі. По-перше, це найдовша вулиця міста. Вона
простягнулася майже на 7 км — від Південного Бугу до найпівденнішої окраїни
Хмельницького (район Ружичної). По-друге, Кам’янецька — найстаріша вулиця міста.
Вона існує практично з моменту становлення Плоскирова як містечка (XVІ століття),
через яке проходила дорога з Кам’янця на Волинь. Частина тієї Кам’янецької дороги стала
вулицею поселення. Вже на першому відомому плані Проскурова (1800 рік) Кам’янецька
чітко позначена як одна з двох існуючих магістралей міста під назвою “Поштова дорога
на Кам’янець”. Від другої половини ХІХ ст. вулиця вже фігурує як Кам’янецька. В
радянські часи не минула вулицю і хвиля перейменувань – з 1925 по 1991 рік вона носила
ім’я легендарного червоного командира М. Фрунзе. В 1991 році вулиці повернули
історичну назву.
Нашу прогулянку вулицею почнемо від берегів Південного Бугу, де розташований
міст на Заріччя і міське водосховище.

МІСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ
Протягом багатьох століть заплава Південного Бугу при впадінні до
нього річки Плоскої являла собою заболочену місцевість. Саме тут на
початку XV століття і виникло поселення Плоскирів, яке розташувалося на

суходолі серед прибузьких боліт. Дорога, що вела з Кам’янця на Волинь,
перетинала Буг саме в районі Плоскирова. Частина Кам’янецької дороги
стала вулицею поселення, а на місці її перетину з річкою була насипана
дамба і побудований міст із шлюзами. Завдяки цим гідротехнічним спорудам
отримали дві вигоди: перша — була встановлена безперебійна переправа
через річку, друга — за допомогою дамби було утворене водоймище, яке
затопило навколишні болота. Сам же Плоскирів опинився на витягнутому
суходолі між Плоскою і ставком, а місцевий дерев’яний замок — на острові.
Таким чином, Бузький ставок (чи, як його раніше часто називали, —
“озеро”) і місто є практично ровесниками. Приміром, у найдавнішому описі
Плоскирова, що залишив нам посол австрійського імператора Еріх Лясота
1594 року, сказано, що поселення розташоване “над прекрасним озером”. У
щоденниках іншого мандрівника, фризького дворянина Ульріха фон Вердума,
який бачив наше місто в 1671 році, відзначено, що “Плоскирів стоїть над
низиною, серед боліт і широкого озера”. Бузьке водоймище чітко позначено
також і на перших планах міста, датованих початком XIX століття.
Безумовно, виглядало воно зовсім не так, як сьогодні, — було набагато
менше за розмірами, а водяне плесо більшою своєю частиною простягалося
в заплаві річки Плоскої та її безіменного рукава.
Влада міста уважно стежила за станом ставка та переправи через Буг.
У 1802-10 роках був споруджений новий міст і заново насипана дамба, у
1821 та 1831-33 роках проводилися капітальні ремонти греблі і мосту. А в
1856 році в Проскурів був запрошений відомий архітектор фон Міквіц,
спеціально для будівництва льодорізів при мостах і водоспуску.
Причина такої турботи міської влади зрозуміла – дамба через Буг і сам
Бузький ставок приносили чималий прибуток у скарбницю Проскурова.
Наприклад, у XIX столітті існувала практика здавати міський ставок в оренду
приватним особам із правом рибної ловлі. Крім того, до бюджету міста
надходили гроші навіть за “набивання приватними особами льоду для
льодовиків” (тобто холодильників). Солідний прибуток давав і “Міський
водяний млин на Бузькій греблі”.
Абсолютно нову функцію міське водосховище стало виконувати від
середини XX століття, після закінчення Великої Вітчизняної війни. Так
сталося, що під час боїв за звільнення Проскурова від німецько-фашистських
загарбників у березні 1944 року міст і шлюзи були повністю зруйновані.
Спочатку інженерні війська Радянської Армії влаштували тимчасову
переправу, але питання про відновлення дамби і водосховища так і
залишалося невирішеним. Лише навесні 1949 року міська рада,
затверджуючи план “невідкладних заходів щодо упорядкування м.

Проскурова”, прийняла рішення про створення в цьому районі грандіозної
зони відпочинку, що мало на увазі “відбудову Бузького ставу і посадку
нового міського парку на площі 45 га”.
Проект відновлення водойми розробили в гідромеліоративному бюро
під керівництвом інженера Бердичєвського. Інженером будівництва
призначили Маланчука, який в інтерв’ю “Радянському Поділлю” (28.05.1949)
розповів наступне: “Для створення ставка на р. Південний Буг із заплави
буде вийнято 60 тис. кубометрів землі. Ця земля утворить з боку Заріччя
дамбу та острівець. Острівець площею до 10 га буде кращим куточком для
відпочинку трудящих. Він розташований проти місця впадіння р. Плоскої у
Буг на відстані 100 м. від ріки. Земля із заплави буде насипана на острівці
таким чином, щоб він був зручним місцем для причалювання човнів і для
купання. На острівці буде посаджено парк. Пункти для купання відповідно
оформляються з двох боків ставка. Вода в ньому регулюватиметься шлюзом,
який влаштовується в тому місці, де стоять залізобетонні опори-бики. На
биках буде прокладений міст. Уся гребля, що з’єднує місто з Заріччям, крім
проїзної частини, буде оформлена тротуарами з двох боків, укоси
виправлені”.
Будівництво ставку в 1949 році йшло ударними темпами. Всі земляні
роботи були проведені під час недільників силами трудящих міста. На
будівництво вийшли всі (!) трудові колективи, організації й установи
Проскурова. Щонеділі працювало по 8-10 тисяч чоловік! Землю викидали
лопатами, возили тачками, багатьом доводилося трудитися в гумових
чоботях, тому що вже на метровій глибині підступала вода...
У 1952 році завершили першу чергу будівництва — викопали ставок
шириною до нині існуючого острова, одночасно спорудивши міст, набережні,
водноспортивну базу, пляж. Після цього земляні роботи продовжувалися на
Зарічанському березі. У квітні 1956 року водосховище було повністю заповнене
водою.

Нині, згідно технічного паспорту споруди, міське водосховище має такі
параметри: довжина – 1 км 150 м, максимальна ширина – 700 м,
максимальна глибина – 5 м, площа водяного дзеркала – 0,8 кв. км, об’єм –
2,8 млн. кубометрів.
На правому березі водосховища розкинувся центральний міський парк
культури і відпочинку. Перші насадження з’явилися в 1947-48 роках,
впорядкування розпочалося з 1949 року. Спочатку парк називався
Комсомольським (на честь ентузіазму його будівничих – комсомольців міста),
а в 1967 році перейменували на честь 50-річчя Жовтня. У 1993 році парк

отримав нове найменування – імені 500-річчя міста Хмельницького. Того ж
року парку надали статус пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого
значення. На його території зростає понад 30 видів дерев та чагарників,
впорядкована мережа природних і штучних каналів, діють атракціони,
зоокуточок, кафе, спортивні та дитячі майданчики. Площа парку становить
140 гектарів. У жовтні 2008 року рішенням чергової сесії міської ради
центральний парк у черговий раз перейменовано – на честь колишнього
мера міста Михайла Костянтиновича Чекмана.

ПЕРШІ БУДИНКИ ПО КАМ’ЯНЕЦЬКІЙ
Ближче до річки, в районі перехрестя Кам’янецької та Примакова, де нині
височать корпуса кооперативного технікуму та універмагу “Юність”,
розташовувалися єврейські квартали з одноповерховою хаотичною забудовою.
Майже 300 років тому, серед тих маленьких будиночків (приблизно на місці
технікуму) виділялася дерев’яна споруда заїжджого двору. Фактично всі подорожні,
які проїздили через Плоскирів, зупинялися тут на ніч, і не тому, що цей двір був
найкращим у місті, - просто іншого в той час не існувало. Серед людей, яким
довелося ночувати в заїжджому будинку, бували і високоповажні особи. Наприклад,
у серпні 1711 року тут зупинявся російський цар Петро I, а в листопаді 1769 року –
командуючий першою російською армією фельдмаршал П. Румянцев.

ПЕТРО І НА ПОДІЛЛІ
Щодо обставин перебування Петра І, відомо наступне. Повертаючись з
невдалого Прутського походу проти турків (йшла російсько-турецька
війна 1710 — 1713 років), Петро I зробив зупинку на Галичині, де
провів ряд зустрічей і переговорів із впливовими особами Речі
Посполитої. Після цього російський цар, проїжджаючи через Поділля,
виявив бажання ознайомитися з військовими фортецями нашого краю.
Першим на шляху лежав Сатанів, де Петро I зустрівся з тодішнім
власником міста, великим коронним гетьманом Адамом-Миколою
Сенявським. Попутно цар оглянув сатанівську фортецю і відвідав
розташований неподалік від міста монастир. У “Книзі історії
Сатанівського монастиря, розпочатої 1770 року” описані всі подробиці
перебування Петра I у монастирі, і в тому числі курйозний випадок,
який стався при цьому. Як стверджує літопис, російського царя
пишною промовою вирішив зустріти ієромонах монастиря Йосип
Чижевський. Захопившись красномовством, ієромонах не помітив, як
до нього підкрався царський блазень і відрізав йому бороду. Від
несподіванки проповідник гірко заплакав. Петро I спочатку голосно

розсміявся, але потім зрозумів усю серйозність ситуації, нагримав на
блазня, а ієромонаху за заподіяну образу наказав видати щедру
винагороду.
11 серпня 1711 року Петро I із Сатанова прибув у Кам’янець, де два
дні детально оглядав місцеві фортифікації, а вже звідти вирушив до
Росії, по дорозі зупинившись у Плоскирові. Зі спогадів сучасників
відомо, що Петро I вважався великим оригіналом і непередбачуваною
особистістю, носив простий одяг, не цурався спілкування з
простолюдинами і був абсолютно невибагливий. Тому невеликий
дерев’яний будинок, покритий соломою, став для російського царя
цілком придатним житлом для ночівлі в Плоскирові.
З інших споруд, якими були забудовані прибережні квартали уздовж Кам’янецької,
відзначимо одноповерховий довгий будинок єврейської школи, що розташовувався на
місці нинішнього будинку побуту “Південний Буг”. Тут же, неподалік, була громадська
лазня, а ближче до річки - міські купальні. Але найбільш помітною спорудою цього
району, безперечно, був міський млин на бузькій греблі. Про дату спорудження млину
відомостей немає, але відомо, що в XVIII столітті він вже існував і мав “два
борошномельних постави, що давали за добу по 20 корців борошна” (тобто близько 8
тонн). Серед усієї нерухомості, що належала місту, бузький млин був найважливішим у
плані наповнення міського бюджету. Його, як правило, здавали в оренду на кілька років
місцевим купцям, одержуючи з цього чималу суму до скарбниці міста.

У XIX столітті млин не одноразово перебудовувався і розширювався,
досягнувши найбільшої продуктивності, відколи орендарем став один із
найбагатших купців Проскурова Пінхас Мозель. У 1890-х роках Мозель
побудував новий триповерховий млин, встановив парову машину, замінив
борошномельне обладнання. У перші роки радянської влади бузький млин
ще якийсь час працював, знаходячись у підпорядкуванні Окрмісцьгоспу і
виробляв до 40 тисяч пудів борошна (дані на 1924 рік). Але незабаром,
через нерентабельність, підприємство зупинилося. У 1930-х роках закинутий
млин поступово був розібраний.
Серед будинків, що колись стояли на початку Кам’янецької, слід
згадати ще про один, невеличкий, одноповерховий (нині на цьому місці
височить будинок № 13). Тут наприкінці ХІХ століття мешкала родина
службовця проскурівського окружного цукрово-акцизного управління
Семена Верейського, у якій 1886 року народився син Георгій. Через багато
років Георгій Верейський (1886-1962) став народним художником РРФСР,
лауреатом Державної премії СРСР, дійсним членом Академії мистецтв СРСР.
Почав малювати у Харкові, але потім все життя творив у Петербурзі
(Ленінграді), ставши визнаним майстром міського пейзажу і портретного

живопису. За 60 років творчої праці Г.Верейський створив близько 1150
автолітографій. Понад 150 офортів, живописні роботи, безліч малюнків. У
1980 році в Хмельницькому був відкритий художньо-меморіальний музей
Г.Верейського, фондова колекція якого нині зберігається у Хмельницькому
обласному художньому музею і налічує дві тисячі найрізноманітніших творів,
а також фотографій, особистих речей, інструментів.
Змінюватися прибережні райони Кам’янецької стали наприкінці 1950-х
років. Первістком серед новобудов став триповерховий навчальний корпус
кооперативного технікуму (збудований у 1959 році). Пізніше, у 1973 році, до
нього прибудували ще один навчальний корпус, на першому поверсі якої
розмістився універмаг “Юність”, який став навчально-виробничою базою для
студентів технікуму. А от будинок побуту “Південний Буг” виріс на
протилежному боці Кам’янецької вже у вісімдесятих роках.

КАМ’ЯНЕЦЬКА КУПЕЦЬКА

Ще років п’ятдесят тому Кам’янецька виглядала зовсім по-іншому:
одно і двоповерхові будинки щільною забудовою тягнулися по обидва боки
вулиці від берегів Бугу до залізничного полотна. Більша частина цих споруд
була побудована переважно наприкінці XIX — початку XX століття і
належала проскурівському купецтву.
На початку XX століття, завдяки вдалому місцерозташуванню (поблизу
кордону і на перетині важливих шляхів), Проскурів стає найбільшим
торговим центром Подільської губернії з річним торговим оборотом 5,5 млн.
рублів. Лише із залізничної станції міста щорічно відправлялося 3,1 млн.
пудів вантажів, а прибувало 6,9 млн. пудів. Торгові та кредитні установи
міста обслуговували великий регіон, до якого належали Проскурівський,
Летичівський, частково Кам’янецький, Старокостянтинівський та Ушицький
повіти. У місті, немов гриби після дощу, відкривалися крамниці й магазини,
з’являлися склади, місцеві ярмарки набували все більшого значення. Серед
всього різноманіття товарів, що гуртом реалізовували в місті, переважали
продукти тваринництва і бджільництва, дерев’яні і залізні вироби,
мануфактура, бакалійні і галантерейні товари... Але особливо важливу роль
Проскурів відігравав у торгівлі сіллю і хлібопродуктами. Сіль з Одеси і
подністровських портів привозили на спеціально побудовані соляні склади, а
вже звідти її розвозили по навколишніх населених пунктах. Торгівля зерном
перетворила Проскурів на великий центр експортної хліботоргівлі. Не
випадково ще в 1880-х роках навіть розглядалося питання про відкриття в

місті німецького консульства, тому що найбільші партії зерна вивозилися
саме до Німеччини.
Одночасно в Проскурові формується потужний прошарок місцевого
купецтва.

КУПЕЦТВО
Поняття “купець” (тобто городянин, що займається торгівлею)
зустрічається ще в часи Давньої Русі. У 1775 році купецький стан був
розділений на гільдійське купецтво та міщан. До першого віднесли
купців, промисловців і банкірів, що “оголосили” капітал від 500
карбованців (III гільдія — від 500 до 1 тис. руб., II гільдія — від 1 до
10 тис. руб., I гільдія — понад 10 тис. руб.). Решту городян було
віднесено до міщан. Гільдійське купецтво мало особливі переваги: їх
звільнили від рекрутської повинності, від сплати подушної податі, від
тілесних покарань. А купці першої гільдії мали право на аудієнцію з
найвищими особами Імператорського двору, носити шпагу чи шаблю і
губернський мундир.
Чисельність купців у Проскурові зростала з кожним роком. Якщо у 1806 році
усього “5 торгувало з прикажчиками і 48 — дрібними товарами”, то у 1897 році
купців нараховувалося 146, а у 1903 – 578! За XIX століття сформувалися цілі
династії місцевого купецтва, найвідомішими з який були Маранци, Мозелі,
Горенштейни, Журавльови, Ніренбергі, Соболі, Шильмани, Толпіни, Вассермани та
ін. У переважній більшості проскурівські купці були євреями, що зовсім не дивує.
Частка участі євреїв у місцевій економіці була дуже високою. Так, у 1872 році
євреї-підприємці одержали 80 % з 2034 виданих у Проскурові і повіті дозволів на
торгівлю, а в 1881 році з 2274 — 90 %. Така ж картина спостерігалася й у
промисловості, і в банківсько-кредитній справі.
Свої будинки, що поєднували одночасно і житлові кімнати, і магазин, і
складське приміщення, купці намагалися будувати на центральних вулицях, однією
з яких була Кам’янецька. До сьогоднішнього дня збереглася незначна частина
старих купецьких будинків на Кам’янецькій. Будинок №14 (нині аптека
хмельницької фірми “Фармація”), одноповерховий, витягнутий у двір, з червоної
цегли — належав купцю II гільдії, торговцю мануфактурними сукняними і
шовковими тканинами В.Епштейну. Двоповерховий будинок поруч (у ньому зараз
магазин будматеріалів та ін.), побудований наприкінці XIX століття, належав
родині Грінбергів — купців, які володіли магазинами і складами мануфактурних і
галантерейних товарів, торгували годинниками і вишуканими ювелірними
виробами. У двоповерховому, нині житловому, будинку № 18 були квартира й
крамниця купця II гільдії Шуліма Бурсука. Далі на Кам’янецькій, на місці

нинішнього дев’ятиповерхового будинку з аптекою №1 й колишнім універсамом
“Росія”, стояло 9 будинків, 4 із яких також належали купцям. Тут розташовувалися
магазини купців II гільдії Берко Штера, Шмуля Віллера, Гершко Гузмана, а
особливо виділявся “магазин і склад колоніальних товарів М.Громштейна”. У
будинках на протилежному боці Кам’янецької також було безліч магазинів,
крамниць, складів проскурівських купців.

ПОДІЛЬСЬКА ПОДОРОЖ Т. ШЕВЧЕНКА
21 вересня 1846 року співробітник Київської тимчасової Археографічної комісії
художник Тарас Шевченко отримав розпорядження Київського, Подільського та
Волинського генерал-губернатора Д.Бібікова виїхати в різні місця цих губерній для збору
відомостей про історичні пам’ятки, могили, кургани, народні перекази, пісні, пов’язані з
ними, опису старожитностей, виявлення різних історичних документів та малювання
древніх храмів.

Одержавши свою місячну платню, художник виїхав на Поділля.
Маршрут із Києва до Кам’янця-Подільського пролягав через Білу Церкву,
Липовець, Брацлав, Могилів-Подільський, Яришів, Курилівці, СцибориРахновецькі. 2 жовтня Т.Шевченко вже був на місці, бо саме цим днем
датується лист-розпорядження Подільського єпископа Арсенія про сприяння
художникові у виконанні покладеного на нього доручення, а 3 жовтня
викладач міської гімназії Петро Чуйкевич записав до альбому Тараса
Григоровича три народні пісні: “Пливе щука з Кременчука...”, “Зійшла зоря із
вечора...”, “Ой, Кармелюче, по світу ходиш...”. У Кам’янці-Подільському
Т.Шевченко пробув не більше тижня, але враження від перебування на
Поділлі відбилися у деяких пізніших творах Великого Кобзаря. Передусім, в
поемі “Варнак” та в однойменній повісті, в яких прототипом головного героя
вважають Кармелюка.
З Кам’янця-Подільського Т.Шевченко повертався до Києва іншим
шляхом – їхав поштовим трактом Ярмолинці - Проскурів - Меджибіж Летичів - Новокостянтинів - Хмільник - Бердичів - Житомир.
Враховуючи
відстань між поштовими станціями на цьому тракті, можна припустити, що
Т.Шевченко не лише зупинився в Проскурові на короткий відпочинок, а й
заночував у нашому місті.
Де ж знаходилась поштова станція, яку обов’язково мав відвідати
Тарас Григорович, проїжджаючи по Кам’янецькій? Якщо подивитися на план
Проскурова 1824 року, то видно, що приблизно між нинішнім “Дитячим
світом” та підземним переходом, була довга кам’яна споруда. За деякими

свідченнями саме тут, в районі перехрестя поштових доріг на Кам’янець і
Летичів (нині вулиці Кам’янецька та Проскурівська) як раз і розташовувалася
поштова станція, де подорожуючі мали можливість поміняти коней,
відпочити та заночувати.
А от чому Т.Шевченко не залишив згадки про зупинку в Проскурові,
відповідь проста. Справа в тому, що пожежа 1822 року знищила все місто – і
стару дерев’яну церкву, старі будівлі, міські архіви і тому Тараса
Григоровича, виходячи із завдань Археографічної комісії, навряд чи щось
могло зацікавити в Проскурові.

ПЕРШИЙ “ХМАРОЧОС”
Коли у жовтні 1978 року на розі вулиць Фрунзе і Карла Маркса (нині
Кам’янецької та Подільської) за 24 дні (!) піднялася 16-ти поверхова вежа нового
будинку, цей успіх будівельників став подією не тільки в масштабах міста, але і
всієї України. Хмельницький “хмарочос” мав декілька принципових нововведень –
вперше в Україні для спорудження монолітних бетонних стін було застосований
метод ковзної опалубки, а перекриття поверхів монтувалося зверху донизу… Але
про подробиці зведення першої в місті 16-ти поверхівки — після невеликого
відступу в історію.

Перехрестя Кам’янецької та Подільської (там де підземний перехід)
уже протягом майже трьох століть вважається фактично центром міста. У
XVIII столітті тут сходилися дві найголовніші магістралі Проскурова —
поштові дороги на Летичів і Кам’янець, які у XIX столітті перетворилися на
центральні вулиці — Олександрівську (нині Проскурівська) і Кам’янецьку.
Саме поблизу цього перехрестя розташувалися і церква, і базар (торгові
крамниці), і в’язниця, а на місці, де нині височить 16-ти поверховий будинок
із магазином “Книжковий світ”, — кам’яна будівля повітового казначейства.
У середині XIX століття, як стверджують документи Подільської казенної
палати від 1846 року, приміщення казначейства повністю перебудували.
Нова споруда стала одноповерховою, квадратною у плані, з підвалом і
великим двором навколо. Тут головна фінансова установа Проскурова
перебувала до початку XX століття, поки не переїхала в нове приміщення
по вул. Мільйонній (нині Театральна). Старий будинок казначейства по
Кам’янецькій переобладнали під торгові ряди.
У повоєнні роки наш обласний центр почав стрімко розбудовуватись, і
десь на початку 1970-х виникла ідея архітектурно підкреслити центральне
перехрестя міста. З легкої руки тодішнього голови обласної ради М.Починка

(якщо пам’ятаєте, він багато зробив для впорядкування Хмельницького)
приймається рішення про спорудження величезної громадсько-торгівельної
площі. Фахівці Хмельницької філії інституту “Діпроцивільпромбуд” на чолі з
головним архітектором проекту О.Грабовським у першу чергу проектують
під забудову цілий квартал між Кам’янецькою - Подільською - Соборною Вайсера. Домінантами повинні були стати три висотних будинки з
прибудованими комплексами магазинів, кафе, виставочних салонів,
кінотеатром. Частину проекту реалізувати вдалося, що ми і бачимо зараз:
два 16-ти поверхових “хмарочоси”, магазин “Книжковий світ”, “Родинний
дім” (колишній ЗАГС), декілька магазинів. У кресленнях так і залишився ще
один висотний будинок із прибудованим ресторанним комплексом (повинні
були стояти приблизно на місці ринку “Престиж”), суперсучасний кінотеатр
із трохи дивною для “сухопутного” Хмельницького назвою “Шторм”
(проектувався на місці теперішнього торгівельного центру “Магніт”) і
впорядкований двір для мешканців 16-ти поверхівок.
Для того, аби надати громадсько-торгівельній площі оригінального
вигляду, вирішили відмовитися від типових багатоповерхових будинків, а
спорудити щось незвичайне. Саме в цей час у Кишиневі місцеві фахівці
тільки розробили і втілили у життя нову технологію спорудження
експериментальних висотних будинків методом ковзного опалублення. Після
декількох поїздок у столицю Молдавії, наші архітектори й будівельники
зупинилися на кишинівському варіанті, і незабаром розгорнулося
будівництво…
В першу чергу виготовили опалубку, яка обійшлася в 160 тисяч
карбованців. 5 жовтня 1978 року почалося укладання перших кубометрів
бетону. Роботи йшли цілодобово, безперервним потоком завозили
керамзитобетон (за добу – до 150 кубометрів). Височенні баштові крани
одну за одною піднімали перекидні бадді і заливали бетон. Одночасно, за
допомогою вібраторів досягали необхідної щільності укладання бетону, а
230 гідродомкратів піднімали опалубку. За 24 дні монолітна бетонна коробка
16-поверхового будинку була зведена! Далі ще 24 дні опалубку опускали і
проводили монтаж перекриттів поверхів. Таких темпів спорудження
висотних будинків наше місто ще не знало. Якби не затяглися
оздоблювальні роботи, то новосілля могло б відбутися буквально наступного
року...
Незабаром, неподалік від першого, виріс другий 16-ти поверховий
будинок, і ось-ось повинні були споруджувати третій. Але проект завершити
так і не вдалося – почалися труднощі зі зносом старих будинків і
відселенням їхніх мешканців. Час йшов, за допомогою дорогої опалубки
встигли побудувати ще два монолітних будинки на Старокостянтинівському

шосе, а от у центрі до роботи так і не приступили. А потім, внаслідок
елементарного недогляду, опалубка прийшла у технічну непридатність. І
нова технологія була забута…

ПЕРШИЙ ІЛЮЗІОН
Перший у Проскурові ілюзіон (тобто кінотеатр) з’явився в 1908 році. Розміщався
він по вул. Кам’янецькій у досить непривабливій споруді, яку місцевий купець
Є.Горенштейн до того моменту використовув як крамницю і складське приміщення (нині
на цьому місці знаходиться чотириповерховий будинок, у якому розміщається художній
салон). Особливим комфортом перший ілюзіон не відзначався: у невеликому залі перед
маленьким екраном встановили кілька м’яких крісел і біля десятка дерев’яних лав – ось
практично і всі зручності. До того ж порівняно дорогими були квитки – від 80 коп. до 1
крб. 20 копійок (за такі гроші можна було купити 3-4 кг м’яса вищого ґатунку). Але
незважаючи на це, успіх кінематографа серед проскурівчан усе-таки виявився грандіозним.

Одним із перших кінофільмів, показаних у Проскурові, стала картина
“Всесвітні танці”. На афішах, розклеєних по місту, під назвою фільму
власники ілюзіону зробили цікаву приписку: “Дами сердечно запрошуються
без супроводу чоловіків за півціни”. Іноді на афішах зустрічалися і такі
оголошення: “Дітей у супроводі двох батьків пропускають безкоштовно” чи
“Панам гласним міської Думи вхід вільний”.
Згодом, у 1909-1910 роках, у Проскурові з’являються
кінематографічні заклади. Кіно набуває все більшої популярності.

нові

КАМ’ЯНЕЦЬКА, 48. БУДИНОК ХУДОЖНИКІВ
У 1962 році хмельницькі художники відзначили новосілля — у самому центрі
міста, на вулиці Фрунзе (нині Кам’янецька) завершилося будівництво житлового
будинку з майстернями і виставочним залом для обласної організації художників.
ОРГАНІЗАЦІЇ, ТОВАРИСТВА, СПІЛКИ
Художники почали об’єднуватися в товариства ще на початку XIX століття.
Першим на просторах Російської імперії виникло “Імператорське товариство
підтримки мистецтв” у Санкт-Петербурзі в далекому 1820 році. Згодом,
усвідомивши користь від подібного роду спілок, об’єднуватись розпочали
художники й в інших містах. Виникають всеросійські (“Товариство російських

акварелістів”,“Перший дамський художній гурток” та інші) і безліч регіональних
товариств.

На Поділлі творчий союз художників був організований у січні 1908
року в Кам’янці-Подільському. Ініціатором його створення став відомий
живописець і педагог В’ячеслав Розвадовський (1878-1943), засновник
“Художніх класів” з інтернатом для обдарованих селянських дітей,
організатор Подільської пересувної народної виставки, що у 1905-1908
роках експонувалася в багатьох селах і містах нашого краю. До речі,
на виставці, окрім робіт подільських художників і самого
Розвадовського, були представлені полотна таких майстрів як І.Рєпін,
М.Реріх, Б.Кустодієв, А.Куїнджі, В.Маковський. Що ж стосується
подільського союзу художників, то він отримав назву “Товариство
образотворчих мистецтв”.
У перші роки Радянської влади всі “старорежимні” товариства
припинили своє існування, а замість них з’явилися різноманітні союзи на
кооперативно-артільних засадах. Як розповідали старожили, у 1920-х роках
у Проскурові більшість художників об’єднувалися у дві конкуруючі між собою
організації — “Проскурівське товариство художників” (яке в народі
скорочено називали “ПросТоХуд”) і “Кооперативну художню артіль”
(“КоХудАр”). Розповідають також, що деякий час по місту ходило іронічний
віршик, який “рекламував” роботу майстрів першого товариства:
“Хто намазав на холст бруд? – то художник з “ПросТоХуд”.
Гадаємо, тут явно не обійшлося без підступних дій конкуруючої фірми,
і якої – здогадатися неважко.
Кінець епохи творчої конкуренції в 1932 році поклала сталінська
постанова “Про перебудову літературно-художніх організацій”, на основі
якої розпочалося централізоване створення спочатку обласних і
республіканських організацій художників, а згодом і Союзу художників СРСР.
16 листопада 1951 року в Проскурові було організовано Обласне товариство
художників, до складу якого ввійшли 35 художників (14 живописців, 14 оформлювачів і 7
шрифтовиків), об’єднаних у три цехи (у Проскурові, Кам’янці-Подільському та
Шепетівці). Цікаво те, що серед членів товариства з вищою художньою освітою була
лише одна особа, а 23 не мали навіть середньої фахової освіти.

У 1954 році організація отримула нову назву – Хмельницьке обласне
кооперативне товариство художників. Тоді ж було визначено головне
завдання діяльності товариства – “пропаганда соціалістичного способу
життя шляхом наближення мистецтва до народу”. Основним хлібом

художників того часу було так назване “держзамовлення”. Лише за 1958-59
роки хмельницькі майстри образотворчого мистецтва виконали замовлення
обкому партії на 2200 (!) портретів класиків марксизму-ленінізму, керівників
партії та уряду. І перш ніж призначити гонорар за виконані картини, роботу
ретельно перевіряла й приймала спеціальна художня рада. Так що
розгулятися творчій фантазії художника особливо було ніде.
У 1960 році постановою Української Ради кооперативних товариств
художників “Укоопхудожник” була відзначена гарна робота хмельничан, і в
тому ж році розпочато будівництво житлового будинку для обласного
товариства. Проект чотириповерхової будівлі будинку художників типовий —
у багатьох містах України (Вінниця, Рівне, Черкаси й ін.) для місцевих
художників були зведені абсолютно такі ж будинки. У напівпідвальних
приміщеннях розміщувалися підсобні майстерні та склади художніх
матеріалів, на першому поверсі – просторий виставочний зал, на другомутретьому – 16 житлових квартир, а на четвертому – творчі майстерні. Можна
було, фактично не виходячи з будинку, жити, працювати, робити виставки і
продавати свої твори. Завершили спорудження будинку художників у 1962
році. Окрім місцевих художників, ключі від квартир одержали молоді
випускники Київського художнього інституту, що приїхали до Хмельницького
за розподілом. Серед тієї молоді був і Михайло Омелянович Андрійчук –
сьогодні, мабуть, найшановніший художник у місті, лауреат багатьох
місцевих премій, заслужений художник України, який більше 40 років
проживає і плідно працює у будинку художників.
У 1963 році товариство було переведено до системи Художнього
фонду УРСР і стало називатися Хмельницьким відділенням Худфонду УРСР, а
з 1965 року відділення реорганізоване в художньо-виробничі майстерні.
Зазнавши ряд перетворень у роки незалежності, на сьогоднішній день
художники області об’єднані в Хмельницьку обласну організацію
Національної спілки художників України.

ПРОСКУРІВСЬКІ БОРДЕЛІ – ПІД НАГЛЯДОМ ПОЛІЦІЇ
У Російській імперії з давніх часів проституція була поза законом, і як
наслідок, всіх “непотребных девок” очікувало сурове покарання. Лише у
1843 р. проституцію оголосили “терпимою”. У великих містах (Петербурзі,
Москві, Одесі, Києві та ін.) були влаштовані медично-поліцейські комітети,
які виявляли “жриць кохання”, проводили медичне обстеження та ставили
на облік. У менших містах, на кшталт нашого Проскурова, такі функції
виконувала поліція.

За відомостями повітового справника, перші “офіційні” повії у Проскурові
були взяти на облік у 1880-х роках. Ця дата майже співпадає з початком
розквартирування у місті великих військових частин. Й це не випадково. Як
там не крути, а молодим, неодруженим, грошовитим офіцерам у чужому
маленькому місті не було чим зайняти свій вільний час. Місцеве населення,
зорієнтувавшись у ситуації, почало “викачувати” із них гроші, відкриваючи
ресторани, трактири, ігорні будинки і ... будинки розпусти.
У Проскурові на початку 1890-х років офіційно існував один будинок
розпусти – “Салон мадам Беті”, в якому працювали шість дівчат.
Розташовувався він по вул. Кам’янецькій, в одному з будинків, на місці якого
нині зупинка “П’яте колесо”. Перебували на обліку в поліції також дев’ять
повій-“одиночок”. Проте, скільки неофіційних повій та таємних борделів
було в місті – не було відомо, здається, й самій поліції. Як правило, подібні
заклади приховувалися під виглядом різноманітних гуртків домоводства,
жіночих курсів, пансіонів тощо.
Так, у 1904 році в Проскурові була розкрита справжня діяльність
приватних курсів кройки та шиття, що виявилися “таємним” борделем.
Поліція звернула увагу на те, що на залізничному вокзалі почастішали
оголошення, у яких дівчатам пропонувалось отримати на курсах
безкоштовно спеціальність швачки, причому, приїжджі забезпечувались
житлом та харчуванням. Вирішили перевірити таку незвичну щедрість. Тут
одразу й розкрилося, що курсистки вдень дійсно навчались шиттю, а от по
вечорах... “відпрацьовували” тілом своє навчання та харчі. Але, ставлення
до таких “таємних” борделів у царської влади було доволі м'яким.
Господарям курсів виписали штраф, запропонували закрити їх, або
зареєструвати свою установу як будинок розпусти, а дівчатам пройти
медогляд та встати на облік. Так у Проскурові з'явився ще один офіційний
будинок розпусти, який діяв вже легально.
Що стосується повій - “одиночок”, то таких теж було знайти не важко.
Увечері, на розі Олександрівської та Аптекарської (нині – вул. Проскурівської
та Проскурівського підпілля) завжди “прогулювались” дві-три “жриці
кохання”. Місце зручне: центр міста, з одного боку – готель “Бель-В’ю” (на
його місці універсам “Південний Буг”), з іншого – готель та ресторан “Слон”.
Друга точка – вокзал.
Але, незважаючи на вище наведені факти, не можна сказати, що
Проскурів століття тому був таким собі містом “червоних ліхтарів”. Більшість
місцевих мешканців, а це переважно євреї, поляки та українці, були доволі
релігійними та притримувалися патріархального укладу життя. А ті декілька

десятків повій, що перебували під постійним наглядом поліції, навряд чи
могли вплинути на моральний облік міста.

КАМ’ЯНЕЦЬКА: ТЮРЕМНИЙ ЗАМОК
Вже більше двох століть однією із примітних споруд на Кам’янецькій та
помітних орієнтирів у самому центрі міста є ... в’язниця. “Зустрінемося біля тюрми”,
“на зупинці напроти тюрми”, “доїдете до тюрми…” – такі фрази ще й нині
доводиться чути у повсякденних розмовах корінних хмельничан. Адже дійсно, цей
будинок (а вірніше, комплекс споруд за високим парканом, що іменується нині –
“слідчий ізолятор №29”), відомий усім городянам.

З ІСТОРІЇ В’ЯЗНИЦЬ
В давні роки середньовіччя полонених і засуджених практикувалося
ув’язнювати у вежі фортець і замків, у підземеллях міських ратуш чи в
келіях віддалених монастирів. Причому про умови утримання і про
харчування ув’язнених звичайно ніхто особливо не піклувався: жінки і
чоловіки найчастіше перебували разом, у приміщеннях не вистачало
повітря і світла, постіллю служили в’язки гнилої соломи на земляній
підлозі, а меню складали хліб і вода. І хоча існував закон, за яким пан,
посадивши у в’язницю свого холопа, повинен був виділяти кошти на
його утримання, але, зрозуміло, багатії не особливо клопоталися
відносно ув’язнених. Тому доводилося арештантам самим собі
добувати шмат хлібу роботою у приватних осіб (у XVIII столітті можна
було спокійно “взяти” на день з в’язниці одного-двох ув’язнених для
роботи), а іноді навіть і милостинею. Арештантам надягали на ноги
колоду, сковували ланцюгом 3-4 людини разом і виводили на вулиці
міста для прохання милостині.
Лише наприкінці XVIII століття, коли було організоване
загальнодержавне управління тюремною частиною, до якого увійшли
поліція і прокурорський нагляд. Від 1819 року було створене ще й
“Товариство піклування про в’язниці”, що складалося з цивільних чинів
та мало за головну мету — “моральне виправлення засуджених
злочинців і поліпшення стану ув’язнених”.
В той же час у Російській імперії складається система, за якою тюремні
заклади почали поділятися на: 1) каторги, 2) виправні арештантські
відділення і 3) тюремні замки губернські і повітові. У Подільській
губернії (дані на 1890 рік) було одне арештантське відділення в

Кам’янці і 12 тюремних замків у всіх повітових містах. Загальне число
ув’язнених складало менше 2-х тисяч осіб.
Вже у 1795 році при проскурівський “міській ратуші” існував
“арештантський будинок”, а в перші роки XIX століття згадується вже
існування “тюремного замку, що стоїть на Кам’янецькому тракті”. Таким
чином, проскурівська в’язниця по Кам’янецькій має понад 200-річну історію.
Тривалий час проскурівський тюремний замок являв собою невеликий
одноповерховий кам’яний будинок з малою кількістю приміщень. У 1830 році
було завершено повну перебудову в’язниці, на яку витратили 8265 рублів.
Відтепер тюремний замок мав просторе приміщення з окремими камерами
для малолітніх злочинців, карних злочинців (2 камери), боржників, для тих,
що здійснили легкі злочини, жіноче відділення з камерами для повнолітніх
та малолітніх, а також лазарет. Навколо цієї будівлі було подвір’я з високим
парканом і окремим адміністративно-господарським корпусом. На утримання
в’язниці виділялися кошти з міського бюджету, що йшли на опалення і
освітлення, продовольче забезпечення і утримання приміщень. За
правильний розподіл цих коштів, а також за внутрішній розпорядок у
закладі відповідала лише одна людина — тюремний наглядач. Наприкінці
XIX століття штат в’язниці було розширено — введена посада начальника
в’язниці і двох його помічників-наглядачів.
В перші роки радянської влади вирішили позбутися принижуючих
людську гідність назв “каторга” і “в’язниця”. Замість перших з’явилися
табори, а другі замінили Будинки примусової праці (так звані “Бупри”).
Проскурівський Бупр розмістився в старому тюремному замку. У 1925 році
його значно збільшили, приєднавши двоповерховий корпус тютюнової
фабрики, яка розташовувалася поруч. Ця фабрика була побудована у 1889
році, вона належала місцевому купцю Арону Шварцману і працювала до
1924 року (у кращі свої роки випускала до 2-х тисяч пудів тютюну і 16 тисяч
цигарок). Всього за півроку цехи тютюнової фабрики були переобладнанні
під камери, а територія в’язниці розширилася до нинішніх розмірів.
У 1941 році, практично одразу після вступу в Проскурів німецькофашистських військ, окупаційна влада організувала в нашому місті гучну
акцію. Її мета — наочно показати місцевому населенню всю сутність
“сталінського комуністичного режиму”, і на цьому тлі виглядати
“визволителями” українського народу. Суть і результат акції чітко викладені
в газетній статті “Таємниці тюремних льохів” (газета “Український голос”,
№3-4 від 12 жовтня 1941 року): “Ще в царські часи в будинку над
Кам’янецьким трактом катували людей. Та найбільшого розквіту ця тюрма
досягнула за більшовицького панування: тюрма розширилася, стала вміщати

не сотні, а тисячі в’язнів, перетворившись за допомогою катів-чекістів на
“фабрику смерті”. Тікаючи, чекісти захопили з тюрми засуджених,
зруйнували приміщення. Але 3 жовтня 1941 року під час всенародного
розбору завалів тюремних льохів знайдено 24 замордованих: 13 полонених
німців і 11 українців... 6 жовтня відбулося поховання німців, а 7 жовтня
ховали українців. На похороні присутні були представники Окружної Управи,
Управи міста, репортери газет, а також велика кількість людей, які на власні
очі побачили “результати” жидівсько-більшовицького правління”. На що
виявилися здатними “гуманні” фашисти, проскурівчани дізналися дещо
пізніше, коли почалися масові страти мирного населення...
У повоєнні роки проскурівська в’язниця продовжила свою роботу по
“профілю”. Вона була передана до відомства УМВС і стала слідчим
ізолятором (СІЗО).

КАМ’ЯНЕЦЬКА, 61: ПЕРША ТЕЛЕФОННА СТАНЦЯ
Колись на місці хрущовки-пятиповерхівки, що була збудована у 1967
році, було декілька одно та двоповерхових будиночків. У одному зних – під
№61, розміщувалася перша телефонна станція, яка тут діяла від початку
заснування понад 30 років.
Як
відомо,
у 1876
році
американець
шотландського
походження Александер Белл винайшов перший придатний для широкого
використання телефон. З тих пір по всьому світі почалася ера телефонізації.
В Російській імперії перший телефонний зв'язок з'являється в Петербурзі,
Москві, Одесі (в 1882 році), Києві (1886 рік), Харкові (1888 рік). У нас
на Поділлі перші телефонні мережі прокладаються в Кам’янці-Подільському
(1906
рік),
Вінниці
(1907)
і невеликому прикордонному містечку Збриж (1908). В тому ж, 1908 році,
влаштувати телефонну мережу вирішили й у Проскурові. Після
конкурсу, проведеного міською
думою,
право
на
телефонізацію надали підприємцям Герцові Броді і Гойхману. Саме вони
запропонували кращий проект і найменшу абонентську плату — 42
карбованці в рік з одного номера. Наприклад, у губернському центрі,
Кам’янець-Подільському, абоненти в той час платили 75 карбованців!
Броді і Гойхман швидко справилися з прокладкою мережі,
телефонний зв’язок у Проскурові був введений в лад, а в 1910
мала довжину 13 верст і нараховувала 58 абонентів. Правда, ні
наступні роки глобальна телефонізація наш Проскурів так і

і в 1909 році
році мережа
в цьому, ні в
не охопила.

Протягом
майже
сорока
років
рівень
розвитку телефонного зв’язку залишався примітивним
–
всі лінії
були повітряні (тобто
на
стовпах),
обслуговування ручне
– через
телефоністок, а число абонентів до 1945 року досягло всього 500. Єдине
досягнення – будівля міжміських телефонних мереж.
Початок зв’язку між повітами було закладено ще в 1913-14-х
роках, коли прокладали так званий “земський телефон” (підряд на будівлю й
експлуатацію одержав інженер Н.Фазли). Саме тоді Проскурів був зв’язаний
з Летичевом, Деражнею, Меджибожем. В 1920-х роках, при Радянській владі,
у Проскурові організовується
окрема
міжміська
телефонна
станція,
встановлюється провідний повітряний телефонний зв’язок з Вінницею,
Києвом і іншими містами.
Ще один цікавий момент. Під час Великої Вітчизняної війни, в роки
німецької окупації, німецька адміністрація в 1943 році проклала першу в
Україні міжміську кабельну телефонну лінію, що з’єднала Рівне
(місцезнаходження гауляйтера України) і ставку Гітлера “Вервольф” під
Вінницею. Велика частина кабельної лінії пройшла по території нашої області,
мала відгалуження в Шепетівку і Проскурів. Саме цікаве, що ця магістраль
використовується нашими зв’язківцями по сьогоднішній день.
По війні телефонний зв’язок пережив корінну реконструкцію. В
1961 році
була
здана
в
експлуатацію
перша
в
місті
й області АТС ємністю 2350 номерів – з цього моменту починається розвиток
автоматичного телефонного зв’язку, що поклав початок масовій
телефонізації міста. З 1964 року прокладаються перші кабельні магістралі
не вважати тієї, німецької),
а з 1973 року проходить
по області (якщо
автоматизація і міжміського зв’язку.

СВЯТО-ПОКРОВСЬКИЙ КАФЕДРАЛЬНИЙ СОБОР
Хоча Свято-Покровський кафедральний собор і не має “кам’янецької”
прописки (його поштова адреса — Володимирська, 113), але все-таки, мандруючи
Кам’янецькою, головний православний храм міста ніяк не можна залишити поза
увагою.

ЗАВАЛЛЯ
У XVIII – XIX столітті та частина міста, де нині височить собор і вся
навколишня забудова (фактично від магазина “Мисливство” і до вулиці Гагаріна
включно), вважалася окраїною Проскурова і називалася Завалля. Назва походить

від місця розташування цього району “за валом”, що колись оточував наше місто.
Землі Завалля тривалий час використовувалися міщанами як городи, і лише з
середини ХІХ століття почали забудовуватися. Що цікаво, до 1920-х років назву
Завалля носила також і вулиця Завадського, яка кружляє серед одноповерхових
будинків нижче собору. Старожили розповідали, що “славилася” ця вулиця
непролазною багнюкою, а собак було стільки, що через це успадкувало назву
Собачого провулка, бо кляті пси пошматували одяг не одного перехожого.

У 1824 році згідно з генеральним планом забудови міста значна
частина Завалля була відведена під християнський цвинтар. Приблизно в ті
ж роки в центрі цвинтаря побудували невелику каплицю, а згодом і церкву,
освячену на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Наприкінці 1870-х років
цвинтар опинився в межах міста й рішенням місцевої влади був закритий.
Територію під новий цвинтар відвели неподалік — вище Кам’янецької,
одразу за залізничними коліями. Покровська церква-каплиця залишилася
діючою, проте після відкриття на новому цвинтарі каплиці ставала все
менше й менше відвідуваною.
У 1907 році єпархіальне управління вирішило більшу частину майна
Покровської цвинтарної церкви передати у розпорядження Олексіївського
реального училища (в його приміщенні нині розташований міськвиконком),
в якому для потреб учнів була влаштована домова Свято-Олексїївська
церква. Старий цвинтар, на якому вже тривалий час не ховали, у 1911 році з
благословення Преосвященного Серафима, єпископа Подільського і
Брацлавського, віддали в користування Подільського товариства бджолярів.
Тут, мабуть, слід зазначити, що в ті роки багато священиків нашого краю
були активними бджолярами й утримували великі пасіки, а, наприклад, сам
Преосвященний Серафим був почесним головою вищезгаданого товариства.
Отже, на третині території старого цвинтаря, на південь від Покровської
церкви, Товариство бджолярів улаштувало показову пасіку: на місці, де не
було могил, вибудували будинок, майстерню, склад приладдя, сарай, а
навколо розмістили показові вулики. Головною метою організації цієї пасіки,
так само як і товариства, була допомога бджолярам Поділля в “правильному
облаштуванні” пасік. Справа в тому, що саме в той час у наших краях тільки
стали поширюватися передові методи бджільництва – замість морально
застарілих вуликів-дуплянок, що використовувались від діда-прадіда, почали
з’являтися рамкові вулики. Отож, на проскурівській показовій пасіці (до речі,
єдиної у губернії) товариством бджолярів проводилися теоретичні і
практичні заняття, на яких пояснювали і демонстрували переваги і зручності
рамкових вуликів. Відразу приймалися замовлення на виготовлення таких
вуликів, реалізовувався за помірною ціною всілякий інвентар і приладдя для
пасічників... На жаль, у роки громадянської війни все майно товариства було

втрачено, а спроби в 1921-23-х роках відновити пасіку на кооперативних
началах не увінчалися успіхом.
Що стосується Покровської церкви-каплиці, то важки часи для неї (як
й для всіх храмів) настали з перших років радянської влади, коли країну
захлиснула атеістично-комуністична богоборча хвиля. Після закриття у 1937
року кафедрального собору Різдва Богородиці, Покровська цвинтарна
церква залишилася єдиним на весь Проскурів храмом, де ще жевріла
лампада православ'я. Колишній настоятель кафедрального собору,
протоієрей Євген Акаловський, не зважаючи на свій поважний вік та постійні
перепони з боку влади, регулярно здійснював тут Богослужіння. 23 грудня
1938 року президія Проскурівської міськради вирішила “поховати” останнє
вогнище православ'я та прийняла рішення – “цвинтарна церква по вул.
Фрунзе підлягає закриттю, тому що знаходиться в безгосподарному стані і
загрожує обвалом”. Але, навіть після такого кроку, отець-настоятель
продовжував проводити Богослужіння поблизу закритого храму просто небо.
По-війні, цвинтарна церква була відчинена. Під час другої антирелігійної
хвилі у середині 60-х років, знову, як й наприкінці 30-х, цей храм залишився
єдиним діючим у місті. Сталося це після того, як у 1964 році скасували
Хмельницьку єпархію та знову закрили кафедральний собор Різдва
Богородиці. Наприкінці 1960-х років вул. Фрунзе (нині – Камянецька)
суцільно забудовується п'ятиповерхівками, й колишній цвинтар та
Покровська каплиця опинилася затиснутою серед новобудов.
Відродження храму почалося лише наприкінці 1980-х років. Більше трьох
років віруючі міста й області вносили свої пожертвування, а також допомагали
будівельникам під час спорудження на місці старої церкви-каплиці нового храму. І
ось, 14 січня 1992 року, при численному зібранні народу відбулося урочисте
відкриття Свято-Покровського кафедрального собору. Освячення храму і перше
богослужіння пройшли за участю єпископів Хмельницького і Кам’янецьПодільського Нифонта, Чернівецького і Буковинського Онопрія, Тернопільського і
Кременецького Сергія, а також багатьох священиків приходів Хмельницької єпархії.
Від того дня над обласним центром майже на все місто лунає мелодійний дзвін
відродженого храму.

КАМ’ЯНЕЦЬКА, 76. СТАРИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК
Двоповерхову споруду клінічного пологового будинку побудували у
середині 1930-х років. Це була перша спеціалізована споруда подібного
профілю у нашому місті.

ВІД ПОВИТУХ ДО ПОЛОГОВИХ БУДИНКІВ
Допомога при пологах завжди вважалась справою благою. Здавна цю
роботу виконували повивальні бабки або, як їх ще називали, повитухи.
Погодитеся, для нас повитуха — це щось із давніх казок, і не багатьом
відомо, що усього близько ста років тому були цілком офіційні посади
у Відомстві народного здоров’я, які іменувалися не інакше, як “повітові
повивальні бабки”.
Спочатку вмінням займатися повивальною справою володіли лише
окремі жінки. Свої знання вони передавали, як кажуть, із покоління в
покоління і закріплювали на практиці. У кожному селі існували свої
шановні серед людей баби-повитухи. Таку назву вони одержали від
слова “повивати”, що означало огорнути або закутати у пелюшки
дитину, а зверху ще пов’язати і повивальником — широкою стрічкою,
щоб ручки й ніжки маляти лежали спокійно. Як правило, повитухи
мали великий досвід допомоги при пологах, надавали її виключно
вдома, і тому місцеве населення майже завжди зверталось до їх послуг.
Лише в середині XVIII століття держава вирішила взяти під контроль
діяльність повитух. Були відкриті перші акушерські школи, у яких по
закінченні шестирічного курсу випускницям присвоювали звання
“присяжних повивальних бабок” із правом виконувати “бабичью
службу” у містах. Ці “вчені бабки”, у свою чергу, підготовляли за 3-4
року повитух для сільської місцевості. Одночасно законом були строго
обмежені права й дії повитух. Так, при найменшому відхиленні пологів
від норми їх зобов’язували викликати до породіллі лікаря-акушера. Але,
як показувала практика, у житті таку вимогу практично виконати було
неможливо, тому як, наприклад, у нас на Поділлі до початку XIX
століття дипломованих акушерів взагалі не було.
Деяке покращення у акушерській допомозі населенню настало від
середини XIX століття. У 1861 році в губернії вже нараховувалося 24
акушерки, але виконували вони свою службу лише в містах і при
багатих породіллях. У селах же пологи продовжували приймати
малограмотні повитухи. Тільки після відкриття в 1880-х роках
фельдшерсько-акушерської
школи
при
Кам’янець-Подільській
губернській лікарні подільська медицина почала поповнюватися
грамотними фахівцями. У школі навчалося до 70 учениць. Цікава
програма навчання: викладали Закон Божий, російський мову,
арифметику, курс родопомічного мистецтва, анатомію і фізіологію
жіночої полової сфери, фармакологію, гігієну й навчання про сифіліс.
Випускниці призначалися на посади “повітової повивальної бабки” (до
обов’язків яких, крім акушерської роботи, входив контроль над

повивальною справою у всьому повіті), а також ішли працювати
акушерками в лікарні і на фельдшерські пункти. Однієї з перших
випускниць цієї школи була Ганна Андріївна Григор’єва, що більше 20
років обіймала посаду “повітової повивальної бабки” у Проскурові.
Таким чином, у ті роки окремих пологових будинків або відділень при
міських і земських лікарнях не існувало, і пологи як і раніше приймали
вдома. Лише з початку XX століття стали з’являтися перші приватні
пологові притулки.
У Проскурові найкращий притулок був відкритий вільнопрактикуючим
лікарем Мар’яном Івановичем Ставинським у власному будинку по вулиці
Дворянській (нині на місці його будинку Управління Нацбанку України,
вул.Володимирська, 91). Кошти на організацію установи надала його
дружина Ганна Юліанівна, дворянка і велика домовласниця. У двох
окремих будинках, розташованих у прилягаючому до будинку саду,
розмістилися приймальні покої, пологова кімната і консультаційний
кабінет. Ставинському допомагала акушерка і сестра-служниця. До
1921 року (навіть під час громадянської війни) пологовий притулок
працював цілодобово.
З проголошенням радянської влади баби-повитухи і приватні пологові притулки
відійшли в історію. Прийшла епоха великих пологових будинків. У Проскурові такий
будинок був заснований у трьох одноповерхових будинках за Поштовим переїздом (нині
переїзд по вул. І.Франка) – тепер там розташовується шкірно-венерологічний диспансер.
Але, місто зростало, і незабаром виникла гостра потреба розширення установи. У 1934
році розпочали споруджувати спеціалізований пологовий будинок по вул. Кам’янецькій
(тоді Фрунзе), який вже через пару років став до ладу. У 1979 році по вул.Затонського
(нині - Хотовицького) було здано в експлуатацію новий пологовий комплекс. Від тоді
пологовий будинок по Кам’янецькій, 76 стали називати “старим”.

ФІЛАРМОНІЯ
Один із найкращих куточків вул. Гагаріна – невелика площа на перетині з
вулицею Кам’янецької, яку прикрашають пам’ятник Богдану Хмельницькому і
велична споруда обласної філармонії. Трохи більше століття тому на цьому місці
був величезний пустир, який носив цілком офіційну назву – Кінна площа. Тут у
ярмаркові дні продавали коней, вози, брички, кінську упряж та інший відповідний
інвентар. До початку XX століття, після перенесення торгівлі конями в район
Фельштинського переїзду (нині місце переходу через залізничні колії по дорозі на
речовий ринок), Кінна площа поступово забудовується переважно

одноповерховими будинками. Нового вигляду вона набула у 1960 році: на
перехресті вулиць Фрунзе (нині і раніше Кам’янецької) та Гагаріна завершилося
будівництво величної споруди із залом на 750 місць для потреб музичнодраматичного театру ім. Петровського. Театр перебував тут понад 20 років, та у
1982 році переїхав у нове приміщення, а будівля по Гагаріна, 7 перейшла у
розпорядження обласної філармонії.
Відлік своєї історії філармонія веде з далекого 1938 року, коли одразу після
утворення нашої області (22 вересня 1937 р.) у Кам’янці-Подільському (тоді
обласний центр) створюється цілий ряд обласних установ. Серед них і обласна
філармонія – концертна організація, завданням якої була пропаганда досягнень
музичного та інших видів мистецтва (танець, художнє читання, виконавська
майстерність). Перервана війною діяльність філармонії була відновлена у 1945 році,
але вже в новому обласному центрі – Проскурові. Установа розмістилася в
приміщенні колишнього кінотеатру “Оаза” по вул. Котовського (нині в цьому
будинку моно-театр “Кут”). До складу обласної філармонії у ті роки входили
естрадно-концертна бригада, капела бандуристів, музичний лекторій, ансамбль
музичної комедії, гастрольно-концертний сектор, ансамбль пісні і танцю, ляльковий
театр (відокремився як самостійний 1970 р.), духовий оркестр, народний театр. Як
вже згадувалося вище, в 1982 році філармонія переїхала у просторе приміщення
на розі Кам’янецької і Гагаріна. Хмельницькій філармонії є чим пишатися. По-перше,
це український Державний ансамбль пісні і танцю “Козаки Поділля” – дипломант
XII Всесвітнього фестивалю молоді і студентів, нагороджений Почесною грамотою
Президії Верховної Ради України, лауреат численних міжнародних і Всеукраїнських
фестивалів і конкурсів. Ансамбль – ровесник філармонії. Заснований колектив у
1938 році як хорова капела, а у післявоєнні роки під ім’ям “Подолянка” почав
завойовувати популярність не лише в Україні та Радянському Союзі, а й у багатьох
країнах світу. З 1989 року ансамбль називається “Козаки Поділля” і є одним із
найкращих танцювальних колективів України. По-друге, з 1991 року гордістю
філармонії став концертний зал органної і камерної музики. Тоді на другому
поверсі був обладнаний зал на 200 місць та встановлений орган чехословацької
фірми “Ригер-Клос”, що стало знаменною подією в культурному житті
Хмельниччини. Тепер Хмельницька філармонія – постійне місце проведення
Міжнародних фестивалів і конкурсів органної і камерної музики. По-третє, головна
гордість філармонії — її артисти. У нашому короткому нарисі просто неможливо
згадати усіх відомих і талановитих, заслужених і народних. Назвемо лише деяких
популярних естрадних виконавців, що у різний час працювали у філармонії: Лідія
Ротару, Валерій і Антоніна Мареничі (із відомого “Тріо Мареничів”), народні
артисти України Микола Мозговий, Василь Зінкевич, Микола Гнатюк... І, приміром,
нинішня “мега-зірка” російської естради Валерій Леонтьєв теж був артистом
Хмельницької філармонії. Більше 20 років тому, коли тільки почав проявлятися
його талант, Валерій працював у своїй рідній Луганській філармонії. У
Хмельницькому ж на той час був створений гарний ритм-балет сучасних танців, а

ось підходящого соліста для нього ніяк не могли підібрати. Тоді-то і була підписана
угода на рік із Валерієм Леонтьєвим. Так що в популяризації співака наша
філармонія відіграла не останню роль.

Так само, важко перелічити усіх відомих артистів, що приїжджали на
гастролі до Хмельницького. Безліч популярних співаків, артистів,
танцювальних і музичних колективів виступало перед хмельничанами на
сцені обласної філармонії. Для багатьох хмельницька сцена стала серйозним
іспитом у подальшому шляху до популярності.

НАЙКОРОТША ВУЛИЦЯ МІСТА
Одразу за філармонєю, від Камянецької пролягає вулиця Герцена. Лише
почавшись, вона одразу впирається у Військоматський провулок. Отже, ми на
найкоротшій вулиці міста – її довжина всього 180 м. Виникла вулиця на початку ХХ
століття, з 1930-х роках отримала назву провулок Фєлєнка – на честь одного з
місцевих діячів громадянської війни. У 1946 році провулок став вулицею
та перейменований на честь російського письменника та філософа Олександра
Герцена.

ДВА НЕРЕАЛІЗОВАНИХ ПРОЕКТИ

“Небувалого розмаху набрало в Хмельницькому житлове будівництво.
Лише за останні п’ять років понад 2400 сімей вселилися у світлі,
упорядковані квартири. Дзеркалом оновленого міста стала вулиця ім.
Фрунзе, де один за одним підіймаються все нові і нові п’ятиповерхові
монументальні житлові будинки”, – ці захоплюючі рядки з газети “Радянське
Поділля” за 1964 рік. І дійсно, вигляд міста змінювався прямо на очах, а
вулиця Кам‘янецька (тоді Фрунзе) стала еталоном оновленого обласного
центру. За якихось 5-6 років вулицю цілком перебудували: знесли старі
одноповерхові будиночки, на їхньому місці звели п‘ятиповерхівки“хрущовки”, замість бруківки поклали асфальт, уздовж широких тротуарів
встановили сучасні ліхтарі. Таких змін Кам‘янецька не знала за багато
десятиліть свого існування, хоча вже на початку XX століття могла
виглядати зовсім по-іншому... Якби вдалося реалізувати два грандіозних
проекти.
ПРОСКУРІВСЬКИЙ ФОРТ

У XIX столітті, знаходячись поблизу кордону і, маючи значний гарнізон,
Проскурів стає важливим стратегічним пунктом. Ще більшу значимість місто
набуває після завершення у 1870 році будівництва залізниці Жмеринка —
Проскурів — Волочиськ (австрійський кордон). Саме цей фактор і став
причиною пильної уваги до Проскурова зі сторони військово-інженерного
департаменту Російської імперії.
У 1871 році провідний військовий інженер генерал Едуард Тотлебен
провів рекогносцировку західного кордону і в доповідній записці на ім’я
імператора Олександра II запропонував поблизу прикордонних залізничних
ліній спорудити 4 форти-застави. Волино-Подільську ділянку кордону
Тотлебен вважав особливо важливою, і тому планував закрити її двома
фортами в Проскурові і Дубно. Він пояснював: “при розташуванні в цих
місцях двох фортець наша армія, у випадку війни з Австрією, користуючись
залізницями, зможе зосереджуватися поза цими фортецями на головних
вузлах шляхів сполучень... Фортеці ці повинні бути настільки сильні, щоб
витримати облогу протягом 2-3 місяців”. За пропозицією генерала, гарнізон
Проскурівського форту повинен був нараховувати 4 тисячі солдатів і
офіцерів.
В інженерному відомстві була негайно підготовлена необхідна документація, а в
Проскурові почалися підготовчі роботи і планувальна розбивка на місцевості. Майданчик
для форту вибрали на підвищенні поблизу теперішнього скверу з пам’ятником-танком –
звідси зручно контролювати і залізничну лінію, і Кам‘янецьке шосе. Проскурівський форт
планувалося побудувати п’ятикутним, з наземними гарматними та мортирними батареями,
гарнізон мав налічувати 4 тисячі військовослужбовців. Проте, після проведення
підготовчих робіт і планувальної розбивки на місцевості, в 1876 році будівельні роботи в
Проскурові тимчасово були припинені – у зв’язку із загостренням взаємовідносин із
Туреччиною та необхідністю зосередити всю увагу на захисті Чорноморського узбережжя.
Форт-застава в Проскурові так і не була збудована, її проект залишився лише в кресленнях,
що зберігаються у Центральному воєнно-історичному архіві Російської Федерації.
ПРОСКУРІВСЬКИЙ ТРАМВАЙ

У 1899 році проскурівський купець Давид Волькович Ніренберг,
перебуваючи за комерційними справами у Житомирі, зовсім випадково став
свідком відкриття у цьому місті трамвайного руху. Ця подія справила на
нашого купця незабутнє враження і він одразу загорівся ідеєю організації
трамвайного сполучення у рідному Проскурові.
Але на той час про трамвай не могло бути і мови, тому що в місті не
було ні електромережі, ні електростанції. Проте Ніренберг настільки
захопився ідеєю, що помалу сам розробляє “План спорудження міської

електричної залізниці” і, будучи впливовою людиною (купець займався
доволі прибутковим бізнесом — оптовою торгівлею цукром і тютюновими
виробами), почав підштовхувати міську владу до якнайшвидшої
електрифікації Проскурова.
Нарешті, навесні 1910 року, міська дума оголосила конкурс на
влаштування електрики в місті. У конкурсі взяли участь проекти від
чотирьох приватних осіб, серед яких був і купець Ніренберг. На відміну від
інших тільки в його проекті окремим пунктом зазначалося те, що після
побудови електростанції і проведення по місту освітлення, він береться за
спорудження у Проскурові трамвая. Був навіть намічений маршрут, за яким
повинні були би прокласти трамвайні колії: Кам‘янецький переїзд (район
філармонії) — вул. Кам‘янецька — вул. Олександрівська (нині Проскурівська)
– поворот по Старобульварній (нині Свободи) — вул. Велика Вокзальна (нині
Шевченка) — залізничний вокзал.
Проте у конкурсній боротьбі міська влада віддала перевагу проекту
інженера Рабіновича, який передбачав побудову центральної електростанції,
прокладання освітлювальної мережі та підключення всіх бажаючих
електроспоживачів. Переміг звичайний прагматизм — адже Рабінович
запропонував цілий ряд пільг на освітлення міських вулиць і для бюджетних
установ (безкоштовно освітлювати будинок міської управи, міського саду,
громадської бібліотеки та ін.). Про перспективу мати трамвай, під час
голосування навіть ніхто і не згадав.
На жаль, обидва вищезгаданих проекти так і залишилися нереалізованими,
від чого місто втратило можливість мати дві колоритні визначні пам’ятки.
Уявляєте, як було б сьогодні приємно сісти у вагон трамваю на Кам‘янецькій і
почути голос кондуктора: “Наступна зупинка – Проскурівська фортеця”.

КАМ’ЯНЕЦЬКИЙ ПЕРЕЇЗД

Після того, як у 1870 році вздовж південної околиці Проскурова
проклали залізницю,
з
міського
бюджету
були
виділені
гроші
на влаштування трьох залізничних переїздів. Усі ці переїзди існують і по
сьогоднішній
день: Поштовий (нині
переїзд
на
вул.
Франко, що веде на Дубове), названий так від побудованої наприкінці
XIX століття неподалік будинку поштово-телеграфної
контори; Фельштинський (нині
це
скоріше
"перехід", чим переїзд, розташований на вул. Гагаріна по дорозі на речовий

ринок), що одержав найменування
від дороги, що вела на Фельштин (нині
с. Гвардійське); і, нарешті, Кам’янецький переїзд.
Спочатку
залізничні
переїзди
абсолютно
не заважали рухові безрейкового
транспорту,
адже
наприкінці
XIX століття за
добу
через
Проскурів
проходило всего два пасажирських, два кур'єрських
і
ще
два-три
товарні потяги. Причому половина з них йшла вночі, й тому навіть
на самому оживленому Каменецком переїзді, як правило, більш одного-двох
возів під час проходження потягу не збиралося.
Транспортні
проблеми
стали
виникати
лише
в
1930-х
роках, коли почалася масова автомобілізація народного господарства та й
залізничне
сполучення
стало
більш інтенсивним.
От
тоді
на Кам’янецькому переїзді уже почали зявлятися автомобільні черги, в яких
можна було "застрягти" надовго.
У той же час серед шоферів з'явилися порушники, що намагалися як
скоріше проскочити незручний переїзд. Іноді це приводило до трагічних
наслідків. Так, у 1936 році сталася одна з найбільш жахливих в історії
нашого міста аварій. Водій вантажівки ЗІС-5, що перевозив робітників на
будівництво одного з Дотов (ДОТ
—
довготривала
вогнева точка),
спізнювався до призначеного часу. Будівництво велося "Военстроем" і
контролювалося НКВС, і зрозуміло, що запізнення могло класифікуватися як
шкідництво з метою зриву робіт на стратегічно важливому об'єкті, із
відповідними для того часу наслідками.
Під'їхавши до переїзду, шофер побачив чергу машин і закритий
шлагбаум. Не зупиняючи, він вирулив вантажівку на зустрічну смугу і
вирішив проскочити переїзд до потяга. Але прямо на шляхах ЗіС заглух, і
через кілька секунд паровоз на великій швидкості врізався в
автомобіль. Усі 16 чоловік, що знаходилися в кузові, загинули. Саме дивне,
що шофер залишився живий, отримавши лише незначних травм. Під час
удару його викинуло з розтрощеної кабіни вантажівки.
В повоєнні роки стали детально обговорювати будівництво
на Кам’янецькому переїзді автомобільно-пішохідного моста. У пояснювальній
записці
стосовно
економічного
обґрунтування
проекту
зокрема
говорилося: "Шлагбаум на перезді по вул. Фрунзе закривається не один раз
на годину, і шоферам автотранспорту доводиться стоять по 10-15 хвилин,
втрачаючи свій робочий час. До того ж, утримання двох залізничних
переїздів (Фрунзе, Фельштинський) обходиться в 15 тисяч карбованців на
місяць".

До будівництва шляхопроводу приступили лише в 1959 році. У перший
рік будівельники зробили величезний обсяг робіт по підняттю рівня шосе, у
1960 почали монтаж залізобетонного моста, а вже наступного року перші
автомобілі проїхали по новому мосту.

ЗЕМСЬКА ЛІКАРНЯ
За Кам’янецьким переїздом, якщо прямувати старим Кам’янецьким шосе
(нині вул. Г.Сковороди), ліворуч, серед зелені дерев видніються старі одно - і
двоповерхові корпуси обласної інфекційної лікарні. У свій час весь цей комплекс
медичних споруд займала Проскурівська повітова земська лікарня.

Земська медицина на Поділлі почала розвиватися з 1904 року.
Медичне обслуговування населення було організовано за дільничним
принципом. Його здійснювали два фельдшерських пункти (у селах Малиничі
і Пашківці), акушерський пункт (у Пашківцях) і земська лікарня в Проскурові.
Тривалий час земська лікарня змушена була розміщатися в
орендованих приміщеннях, поки у 1911 році не завершили будівництво
“лікарняного містечка” на Кам’янецькому шосе. У комплекс увійшли:
головний корпус, “заразний” (тобто інфекційний) барак, службовий корпус,
квартира лікаря, два “льодовника” (холодні приміщення для збереження
медикаментів і тіл померлих), каплиця, станція біологічного очищення води,
хлів і вітряний двигун для водопостачання. Територія лікарні була
засаджена плодовими деревами. У лікарні працювали два лікарі, два
фельдшери, акушерка, сестра, доглядач, 4 доглядальниці, завгосп і кілька
робітників. Завідувачем був лікар-хірург Г. Меленевський. Усього в
проскурівській земській лікарні було 40 штатних ліжок і за рік
обслуговувалося біля півтори тисяч стаціонарних хворих. До того ж
амбулаторію щодня відвідувало в середньому до 35 чоловік. Відзначимо, що
всі послуги в лікарні надавалися безкоштовно.

СТАРЕ КЛАДОВИЩЕ
Вивчаючи історію найстарішої і найдовшої вулиці нашого обласного центру,
мимоволі дійдеш до висновку, що Кам’янецьку можна нагородити ще одним
епітетом: це “найцвинтарніша” вулиця міста. І дійсно, у різні часи на Кам’янецькій
розташовувалося три кладовища. Від перших двох не залишилося і сліду, а от
останнє, вже майже 40 років закрите для поховань, збереглося до сьогоднішніх
днів і, на наш погляд, є однією з найцікавіших пам’яток історії міста.

Перший цвинтар на Кам’янецькій існував наприкінці XVIII — початку
XIX століть. Він розташовувався приблизно на місці нинішнього художнього
салону і тролейбусної зупинки з баром “П’яте колесо”. В ті роки цей район
вважався околицею Проскурова, і тому тут відвели ділянку землі для
міського єврейського “окопища” (тобто цвинтаря).
Другий цвинтар на Кам’янецькій виник після 1824 року, коли Проскурів
розростався та поступово розширював свої межі. “Окопище” виявилося
ледве не в центрі міста, і місцева влада закриває його, виділивши для
єврейського цвинтаря територію в районі нинішнього перехрестя вулиць
Свободи і Водопровідної (тут височить будинок “Облдержстандарту”).
Одночасно, вище по Кам’янецькій, виділяється земля для міського
християнського кладовища. Зараз цього некрополя також не існує — на його
місці Свято-Покровський собор та прилеглі будинки.
Третє, і останнє, кладовище на Кам’янецькій з’явилося в 1870-х роках.
Воно зайняло територію понад 6 гектарів одразу за залізничним переїздом.
Основний масив цвинтаря простягнувся майже на 700 метрів уздовж
Кам’янецької і поділявся на три частини: православну, католицьку і
військову (остання сформувалася після звільнення міста у 1944 році). Крім
того, на захід від православної частини, на вулиці Льва Толстого,
знаходився єврейський сектор, вище якого розташовується ще один масив з
сучасними, переважно повоєнного часу, похованнями.
Для тих, хто захоплюється історією міста, найбільший інтерес,
безумовно, представляють найдавніші — християнські сектори. І хоча
архітектурне вирішення більшості пам’ятників просте, все-таки іноді
зустрічаються прямо-таки справжні витвори мистецтва. Це і гранітні хрести
у вигляді підрублених стовпів “древа життя”, могильні обеліски у вигляді
середньовічних готичних дзвіниць, цілі пам’ятники з фігурами ангелів і
скорботної Діви Марії, вапнякові хрести з витонченим різьбленням,
скульптурні і барельєфні зображення Святого Розп’яття. Усе це гармонує з
оригінальними кованими огорожами та епітафіями на могильних
плитах. Нажаль, більшість старовинних надгробків до наших днів не
збереглося.
Так само, не вцілила каплиця, що височила років 25 тому на
православному секторі. Побудована вона була наприкінці ХІХ століття як
капличка над склепінням генерала І.Назанського, який помер у 1897 році. У
радянські роки, коли по місту закривали храми, каплиця стала одним із не
багатьох місць, де ще можна було проводити Богослужіння. Згодом, поруч із
склепінням генерала поховали ще декілька поважних людей. Зокрема, у
1953 році єпископа Кам'янець-Подільського та Проскурівського Анатолія

(Буссел). Але, влада всіляко перешкоджала відвідуванню та службам у каплиці.
Й коли, у 1964 році старий цвинтар офіційно було оголошено закритим, то
каплицю теж примусили закрити. У 1984 році, коли Православна Церква вела
активну
роботу з підготовки
до Ювілею
1000-річчя Хрещення
Русі,
до Хмельницького
прибув Архієпископ
Вінницький і Хмельницький
Агафангел (Саввин). Метою приїзду владики було вирішення можливості
повернення Церкві закритого в 1964 році кафедрального собору та інших
храмів до знаменної дати. Під час свого візиту владика Агафангел відвідав й
каплицю на старому цвинтарі та сказав, що добре було би добудувати до неї
алтарну апсиду та мати у місті ще одну парафію. Але, одразу після від'їзду
владики, за вказівкою якогось місцевого чиновника каплиця була зруйнована
за одну ніч...
Не менш цікаві сторінки історії Проскурова відкривають і прізвища
людей, прах яких спочиває на старому цвинтарі. Багато з них були простими
міщанами, службовцями, купцями, робітниками, а багато займали досить
високі посади і були відомими за межами міста.
Так, до наших днів збереглися могили двох видних військовослужбовців XIX
століття, генерал-майорів П.Троїцького й А.Картамишева. Тут же поховані лікар 12-ї
піхотної дивізії, статський радник П.Воскресенський, командир артдивізіону полковник
О.Венцевич, підполковник М.Федоров, вахмістр А.Петровський. Усі вони служили в
частинах Проскурівського гарнізону наприкінці XIX — початку XX століть. Ближче до
дороги збереглося кілька могил світських службовців старого Проскурова. Серед них
надгробки помічника повітового поліцейського справника О.Карповича (надвірний
радник, понад 30 років служив у проскурівській поліції) і штатного доглядача
Проскурівського міського училища О.Богацького. Серед поховань радянських часів також
багато відомих людей знайшли спочинок на старому цвинтарі. Тут є могили
проскурівських підпільників, що загинули від рук фашистів у 1943-44-х роках — Петра
Семенюка, Марії Трембовецької, Миколи Ченаша. Є цілий сектор з могилами
найвідоміших лікарів міста, серед яких збереглася (щоправда, перекошена через корені
дерева, що росте поруч) надгробна плита легендарного отоларинголога С.Полозова...

Зробивши невеличкий екскурс лише на православний сектор, як
бачимо, вдалося відшукати поховання багатьох знаних колись у місті осіб. А
якщо зайти на католицьку частину чи на єврейський сектор...

ЗАМІСТЬ “КОСМОСА” – ТАНК

У 1967 році на перехресті вул. Дзержинського та 25-го Жовтня (нині
Свободи та Проскурівській), поблизу Будинку офіцерів, було відкрито

пам’ятник-танк на честь військових частин, що визволяли місто від
фашистських загарбників та отримали звання “Проскурівських”. Наприкінці
1980-х років пам’ятник-танк перенесли на перехрестя вул. Кам’янецької та
Г.Сковороди. Його встановили у невеличкому сквері, на місці демонтованої
скульптурної композиції “Наука, Труд, Космос”. Ще багато хмельничан
пам’ятають цей монумент із трьох фігур та стилізованою ракетою, який
встановили у 1960-х роках на честь підкорювачів космосу.

КАМ’ЯНЕЦЬКА, 112: ВІД ФАКУЛЬТЕТУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ
Так сталося, що до 1962 року Хмельницький був єдиним обласним центром
України, який не мав жодного вищого навчального закладу. В той же час, бурхливий
розвиток промисловості міста і області вимагав притоку значної кількості інженернотехнічних кадрів. Цю проблему певною мірою могло розв’язати створення хоча би
загальнотехнічного факультету від якогось існуючого інституту, що саме й ініціювали
міські та обласні органи влади. І от, 6 червня 1962 року ректор
Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова (м. Львів) В.Шпиця,
виконуючи розпорядження міністра вищої та середньо-спеціальної освіти УРСР, підписав
наказ з організації загальнотехнічного факультету від свого вузу у місті Хмельницькому. З
цієї, на перший погляд, буденної події розпочинається історія розвитку і становлення
першого вищого навчального закладу міста.
Спочатку факультет був розміщений у колишньому приміщенні міської
друкарні,що розташовувався в старому будинку на розі Театральної і Грушевського (нині
на місці цього будинку зараз “Промінвестбанк”). Але, маючи на меті перспективу
створення самостійного вузу, облвиконком вирішив у 1963 році для потреб факультету
передати нещодавно побудований навчальний корпус школи-інтернату по вулиці Фрунзе
(нині Кам’янецька), 112. Саме цей триповерховий корпус на околиці міста став першим
навчальним корпусом новоствореного вузу. На той час місце, де розташовувався
факультет, дійсно було околицею Хмельницького. Південно-Західного мікрорайону ще не
існувало – на його місці простягалися сади та поля радгоспу лікарських рослин. Зараз
важко повірити, що там, де нині побудовані споруди студентського містечка і
багатоповерхові будинки, колись квітували поля опійного маку, які нікого не цікавили.
Про наркоманію, що існувала десь “за кордоном”, наші люди знали хіба що з газет.
У 1962 році на перший курс загальнотехнічного факультету було зараховано 250
студентів та ще 200 переведено на старші курси з інших вузів. Першим деканом
призначили Семена Михайловича Ганжурова. У 1966 році факультет отримав статус
філіалу Українського поліграфічного інституту, а з вересня 1967 року став самостійним
навчальним закладом – Хмельницьким технологічним інститутом побутового
обслуговування (ХТІПО). В ньому діяло 3 факультети, загальна кількість студентів

сягнула 1500 осіб, на 9 кафедрах працювало 65 викладачів і лаборантів. Першим ректором
став той же С.Ганжуров.
У 1974 році ректором призначають Радомира Івановича Сіліна, який перебував на
цій посаді 27 років і залишив найвагоміший внесок у розвиток інституту. По-перше,
ХТІПО перетворюється на багатопрофільний вуз, по-друге – проведена масштабна
розбудова інституту (будують нові навчальні корпуси, гуртожитки, спорткомплекс,
житлові будинки, тощо), по-третє – з 1994 року інститут акредитований за IV-м рівнем і
отримав статус Технологічного університету Поділля (ТУП). На початку 2002 року ТУП –
це: 11 106 студентів, понад 600 викладачів, в числі яких 47 докторів наук і професорів та
319 кандидатів наук і доцентів, 8 факультетів, 32 спеціальності, 8 навчальних корпусів, 5
багатоповерхових гуртожитків.
Нова сторінка в історії вузу відкрилася наприкінці 2003 року – в грудні
Технологічний університет Поділля отримав статус класичного та став державним
університетом, а з серпня 2004 року – національним.

КАМ’ЯНЕЦЬКА, 161. ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД

На південній околиці Проскурова, яка ще до 1950-х років називалася
передмістям Високим, ліворуч Кам’янецької дороги, у 1899 році стало до
ладу одне з найбільших підприємств міста того часу — цегельний завод
купця Гальперіна. До сьогоднішнього дня збереглися деякі будівлі
(наприклад, адміністративний корпус) старого заводу, котрий нині
називається ВАТ “Хмельницький завод будівельних матеріалів”. Вже більше
століття основною продукцією підприємства була і залишається цегла.
ЦЕГЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО

Цегла є найстарішим будівельним матеріалом. З незапам’ятних часів
вона відігравала важливу роль у зодчестві Давнього Єгипту,
Месопотамії, Давнього Риму... Але, незважаючи на таку багатовікову
історію, аж до XIX століття техніка виробництва цегли залишалася
трудомісткою і примітивною. На маленьких, найчастіше тимчасових
заводах, цеглу формували винятково вручну, сушили лише влітку,
обпалювали в напільних пічках.
Саме на таких примітивних підприємствах починалося виробництво
цегли й у нас на Поділлі. І хоча, наприклад, у 1864 році в нашому краї
нараховувалося 76 цегельних заводів, але якщо подивитися на обсяги
їхнього виробництва — всього 4 млн. штук цегли на рік (зараз один
лише Хмельницький завод виготовляє 25 млн. штук на рік), і кількість

робітників — 211 осіб на всіх заводах, то можна уявити якими
маленькими були ті підприємства. У Проскурові, наприклад, діяло два
цегельних і два цегельно-черепичних заводи, і, як відзначалося в
документах того часу, продукцію вони виготовляли «якістю не
особливо гарною».
Переворот у цегельному виробництві настав у другій половині XIX
століття, коли з 1857 року почали будувати кільцеві випалювальні печі
— так звані печі Гофмана (німецький фабрикант і винахідник). У той
же час з’являється глинопереробне обладнання — глином’ялки та
машини, що відокремлюють каміння. Висока продуктивність такої
техніки і якість цегли, що виготовлялася на ній, помітно підняли рівень
цегельного виробництва.
Наприкінці XIX століття в Проскурові починається справжній
будівельний бум — заможні городяни, купці, промисловці, чиновники
зводять усе нові й нові будинки. Попит на цеглу неймовірно зростає.
Проскурівський купець Шльома Шмулевич Гальперін, вчасно
зорієнтувавшись у ситуації, що склалася на ринку будматеріалів, викладає
чималі гроші на закупівлю новітнього устаткування і з 1899 року організовує
на південній окраїні міста цегельне виробництво. Підприємство отримало
назву “цегельний, кахельний і черепичний завод”. У 1904 році на заводі
працювало 155 осіб, діяли дві гофманові печі, один прес для цегли і два для
черепиці, виготовлялося до трьох мільйонів штук цегли на рік. Крім заводу
Гальперіна, у Проскурові працювали ще три цегельних заводи, але вони
разом виробляли продукції набагато менше гальперінського підприємства,
та й у якості явно поступалися.
Перше, що зробив Гальперін, це безкоштовно надав свою цеглу
одному з місцевих домобудівників, виставивши єдину умову —
новопобудований будинок має бути без штукатурки, щоб усі бачили, “якої
відмінної якості моя цегла”. Рекламна акція вдалася на славу. В наступні
роки завод ледве встигав задовольняв усі замовлення на продукцію, а з
гальперінської цегли в Проскурові побудована більшість будинків початку XX
століття. Разом з тим росли і доходи власника заводу, що мав чистого
прибутку з кожної тисячі реалізованої цегли — 2 рублі, тоді як конкуренти зі
старою технологією — усього до 80 копійок.
У 1921 році радянською владою завод Гальперіна був
націоналізований і одержав назву “Державний керамічний завод”. Аж до
початку 1930-х років це підприємство залишалося ледве не єдиним на все
Поділля, яке мало механічне устаткування по виробництву цегли.

У післявоєнні роки на заводі, що вже називався цегельно-черепичним,
провели реконструкцію: встановили нове обладнання, організували потокові
лінії, побудували потужні випалювальні печі. Виробництво зросло майже в 4
рази і до 1962 року досягло 43 млн. штук цегли на рік.

РУЖИЧНА
У 1981 році у межі нашого обласного центру увійшло приміське село
Ружична, і одразу ж вулиця Кам’янецька (тоді ще Фрунзе) збільшила свою
протяжність більш ніж на два кілометри. Та й у чисельності населення
Хмельницький значно додав після приєднання села — на початку 1970-х років у
Ружичній проживало майже 7 тисяч осіб (стільки мешканців, до речі, було не в
кожному райцентрі).

Найдавніша згадка про Ружичну датується 1543 роком, коли
поселення перебувало у власності старовинного подільського роду
Ярмолинських-Сутковських. Назва села скоріше за все походить від
польського “ружа” – троянда. У 1579 році син Василя Сутковського –
Іван, продав свої маєтки, в тому числі і Ружичну, війту барському
П.Кломницькому за велику на той час суму – 1400 злотих. „ Усі в селі
православні ” – говорилося в документі 1585 році, де розглядалась справа
ружичнянського священика Юрка. На цій підставі можна зробити висновок,
що населення становили українці. В 1661 роцісело згадується серед маєтків
пана Богуша, й називається Ружична Стара і Ружична Нова (сучасна
Ружичанка).
Але, після
татарського
нападу
1667
року Ружична
була спалена і мала всього 7 новозбудованих хат. На початку ХІХ століття
Ружична перейшла до шляхтичів Маліновських. У 1837 році царський уряд
за участь у польському повстанні 1831 року позбавив власності панів
Маліновських, село конфіскували і передали у розпорядження військового
відомства, перетворивши на військове поселення. З ліквідацією 1857
року системи військових поселень Ружична стала державною слободою, а з
1863 року ружичнянців переведено до розряду селян-власників (тобто вся
земля, що належала колись поміщику, а також ставок із млином перейшли у
власність селянської громади).
ДЕКАБРИСТ ВИГОДОВСЬКИЙ
Серед усіх земляків, якими славиться Ружична, окремо хотілося б відзначити
Павла Вигодовського (справжнє прізвище Дунцов) — єдиного декабриста,
котрий мав селянське походження. Народився Павло в 1802 році в родині
досить заможного (мав “5 коней, 2 корови, 10 овець, 16 вуликів бджіл”)

ружичнянського селянина Тимофія Дунцова. У 1819 році юнак втік з дому і
добрався аж до Теофіполя, де його прийняли в католицьке училище
монахів-тринітаріїв. При вступі Павло дав згоду прийняти католицьку віру,
помінявши при цьому і своє прізвище на Вигодовського.
Через якийсь час Вигодовський стає канцелярським служителем, спочатку в
Рівному, а з 1824 року отримує посаду писаря при канцелярії Волинського
цивільного губернатора в Житомирі. Саме в Житомирі юний Павло
познайомився з членами таємного “Товариства об’єднаних слов’ян” і одразу
став завзятим прихильником революційних ідей цієї організації. Причому
треба відзначити, що Вигодовський був одним із найрадикальніших членів
“Товариства”, постійно виступаючи за скинення самодержавства і знищення
кріпосництва тільки збройним шляхом (чим і відрізнявся від більшості
декабристів)...
Після придушення повстання декабристів (14 грудня 1825 року) почалися
поголовні арешти всіх причетних до цієї справи. Вигодовського
заарештували 16 лютого 1826 року і після суду присудили до двох років
каторги в Читинському острозі. Після закінчення терміну каторги його
перевели на поселення в Томську область. Отут, у Сибіру, Вигодовський
залишився до кінця свого життя (помер у 1881 році в Іркутську) під
постійним наглядом поліції як особливо небезпечний елемент.

Серед уродженців Ружичної обов’язково слід згадати ще й Михайла
Павловського (1942-2000). Він доктор технічних наук, доктор економічних
наук, академік, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної
премії СРСР (1986 року), Державної премії України (1980, 1992 роки).
М.Павловський займався дослідженнями в галузі авіаційних та космічних
гіроскопічних та навігаційних систем, розробкою наземних комплексів для
випробування великих космічних конструкцій. З 1994 року М.Павловський —
народний депутат України. Але передчасна смерть перервала життя
видатного земляка у 2000 році.
Славиться Ружична на всю Хмельниччину своїми аграрними досягненнями.
Колгосп “Комунар” (створений у 1929 році), що раніше тут існував, постійно був
серед передових, неодноразово представляв область на Всесоюзних
сільськогосподарських виставках. Не один десяток років ружичнянський колгосп
очолював Олексій Лук’янович Гуцалюк — ветеран Великої Вітчизняної війни, Герой
Соціалістичної Праці. Сьогодні славне минуле “Комунара” продовжує одна з
найкращих в області агропромислових фірм “Проскурів”, яку очолює не менш
відомий Іван Рудик — засновник агрофірми, народний депутат України 1996 1998 років.

У 1946-62 роках Ружична була центром району, названого Ружичнянським
(створений замість Проскурівського р-ну). В 1962 році райцентр перевели до
Хмельницького, і район отримав відповідну назву.
Ще багато чого можна розповідати про Ружичну. Згадується небувалий
ажіотаж в універмазі “Кооператор”, до якого у 1980-х роках їздив отоварюватися
ледве не весь Хмельницький; або колишня слава Ружичнянського водосховища, де
у 1960-70-х роках діяв один із найкращих в Україні водноспортивних комплексів і
проводилися веслувальні змагання міжнародного і всесоюзного рівнів; чи ресторан
“Веселка”, який вже багато років цінується гурманами й любителями розваг всіх
часів.

ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО

Вулиця Грушевського входить у число найстаріших вулиць нашого
обласного центру. Прокладена вона була згідно генерального плану
забудови Проскурова 1824 року і простягнулася від єврейських кварталів
(сьогоднішній район продовольчого ринку) і далі на підвищену частину
міста, де відвели ділянки для садиб місцевого дворянства і купецтва. Нова
вулиця одержала назву Комерційна. До сьогоднішнього дня збереглося
чимало старовинних будинків кінця XIX — початку XX століть, цікавих як
в архітектурному, так і в історичному відношенні. Більшість з цих будинків —
красиві особняки проскурівської знаті
—
купців, промисловців,
дворян... Після встановлення Радянської влади, з 1921 року вулиця мала ім'я
Рози Люксембург, а з 1991 була перейменована на честь Михайла
Грушевського.

ПРОСКУРІВСЬКИЙ ЕПІЗОД ЖИТТЯ ПРОФЕСОРА

Ім'я видатного історика і політичного діяча Михайла Грушевського
(1866-1934) особливо шановано в сучасній Україні. Його життя досить тісно
було пов'язане з нашим краєм, насамперед, з Кам’янцем-Подільським. Але
є цікаві, і разом з тим, майже невідомі широкому колу спогади про
обставини перебування Грушевського в Проскурові. Зберігаються спогади
в
сімейному
архіві Січинських в Кергонксоні (США). Їхнім
автором є відомий
український
архітектор,
історик
і
мистецтвознавець Володимир Січинский (1895-1962)
—
син
не менш відомого
подільського
історика
і
краєзнавця

Євфимія Сіцінського. Рукопис
В.Січинского значно доповнює
біографію професора
М.Грушевського,
чиїм ім'ям названа
одна
з
центральних вулиць нашого міста. Мова і правопис оригіналу збережені:

"Ім'я Михайла Грушевського в домі мого батька згадувалося у вели
кій пошані. Мій батько Юхим, що був Дійсним членом Наукового товариств
а ім. Шевченка (НТШ) у Львові, був у постійному контакті з професором Гр
ушевським —
тоді головою і редактором видань НТШ. Зокрема, Грушевський дуже цінив
працю мого батька... Прихильність професора,
мабуть, перейшла й до моєї скромної особи,
коли
я юнаком почав виступати в Українському громадському житті,
та
як початкуючий мистецтвознавець.
Одначе, слід зазначити, що в політичному житті М.Грушевський по
водився без особливих сентиментів і скурпулів, особливо,
коли виступав як представник якоїсь політичної партії.
Ітак,
заложенийй і проваджений мною щоденник (газета)
"Життя Поділля"
в Кам'янці від осені 1918
року зазнав великої атаки з боку місцевих есерів.
Їх намагання відібрати від мене редакторську працю, мені вдалося довгий
час унешкодити, використовуючи для
того
управу
"Просвіти",
яка була видавцем часопису. Але
коли
в січні 1919 року приїхав до Кам'янця професор Грушевський, есери вик
ористали його особу
в наступі за володіння щоденником. Звичайно, проти заслуженого профес
ора молодник-редактор не міг порівнятися, і редактором газети став
М.Грушевський. Це було для мене великою поразкою, тим більше, що я
вложив у згаданому щоденнику багато праці, винахідності й сприту, і газ
ета
стала найбільш прочитуваною серед громадянства. Я вийшов з редколегі
ї з великою нехіттю й подразненням. Редакторська праця М.Грушевського
тривала дуже коротко.
У
лютому
1919
року
я випадково опинився на станції Проскурів і там зустрів пана Остаповича —
молодого чоловіка, бувшого репортера
"Життя Поділля". Пан
Остапович з поспіхом мене інформував, що на станції є професор Грушев
ський, що їде до Станіслава.
— Старий професор,—
сказав мій інформатор,—
всіма покинутий, їде сам, і це робить нам, українцям, встид. Чи не погод

илися б ви супроводити Грушевського разом зі мною
як його особисті секретарі?
Пропозиція була для
мене несподівана, повстала перед
мною ціла немила історія зі щоденником "Життя Поділля",
але апель мого недавнього співробітника до почуття патріотизму та його дові
р'я до моєї особи зробило своє діло. Рішати треба було негайно, і я прийняв
пропозицію Остаповича й вирушив у дорогу. Працюючи деякий час на буд
овах залізниць,
я дещо розумівся на адміністрації руху потягів,
тому
я негайно довідався, де стоять вагони, приготовлені для подорожі до
Тернополя. Знайшовши ті вагони,
я під'їхав на перон станції до
одного з тихнув вагонів, посадивши професора у вільне “купе” і став у
дверях
як
сторож того “купе”. Далі мусив полягатися на
Остапович,
невеликого зросту,
свою фізичну силу, бо пан
мало міг допомогти мені в цьому змислі. Звичайно,
навал подорожуючих був величезний, і треба було вживати ріжних трюк
ів, щоби відвернути увагу пасажирів від “купе”, де сидів Грушевський. Н
айтяжче було оминути агресивного поводження якогось старшини Українс
ької армії. Він добивався до
“купе”, грозив, запитував, хто такий їде і т.д. Нарешті,
я йому сказавши, що в
“купе” їде професор Михайло Грушевський. Але,
на велике моє здивування, виявилось, що український старшина
не знає, хто такий Грушевський. Цим я,
очевидно скористався і у присутності інших завстидав старшину в його неп
оінформованості.
Через короткий
час згаданий старшина щез з нашого вагону. Дальша подорож була вже сп
окійніша..."
Таким чином, у 1919 році Поділля і разом з ним Проскурів стали
поворотною крапкою в біографії М.Грушевського. У Кам'янці-Подільському
бувший
Голова
Центральної
Ради
поставив
остаточну крапку у
своєму політичному житті, після чого з гіркотою в душі змушений
був залишити межі Української Народної Республіки. Шлях на чужину
лежав із Проскурова.

ПЕРЕХРЕСТЯ ГРУШЕВСЬКОГО І ПОДІЛЬСЬКОЇ: ЗРАЗКОВИЙ
ПОСТ ГОРОДОВОГО
В перші роки XX століття перехрестя Комерційної і Купецької (так тоді
називалися вулиці Грушевського і Подільська) був досить жвавим місцем. Поперше, тут знаходилася одна з декількох у Проскурові гасових крамниць, що

належала міщанинові Л.Шейнбаргу. У місті, де в той час ще не було
електрики (з'явилася в 1911 році), гасова лампа була предметом першої
необхідності
в будь-якому
будинку,
і
тому крамницю Шейнбарга знали всі проскурівчани без винятку. По-друге,
виділявся
своєю
архітектурою двоповерховий будинок, що зберігся
майже незмінним до наших днів. Цей будинок — чудовий зразок так званого
“цегельного” стилю, він належав Фройці Гавриловичу, дві великі кімнати
в ньому займали лікарські кабінети доктора Бомштейна, а на першому
поверсі
були
невеликий
магазин
аптечних
товарів
і
гастрономічна крамниця. Ну,
і
по-третє,
на
перехресті
розмістився пост №4 Проскурівської поліцейської команди.

ПРОСКУРІВСЬКА ПОЛІЦІЯ
Перші установи поліції в Проскурові були створені практично одразу
після приєднання нашого краю до Російської імперії в
1793 році. Кількісний склад поліцейських чинів (спочатку нижній чин
називався пристав, а з 1862 року — городовий) залежав від
чисельності населення міста — на кожні 500 жителів
не більше одного стража порядку. Наприклад, у 1806 році
штат проскурівської поліції складався з 4 чоловік на 2 тисячі населення, у
1881 році було вже 12 поліцейських на 14 тисяч жителів, а в 1910 — 63
поліцейських на 35 тисяч проскурівчан. У 1862 році повітова і міська
поліції були об'єднані в загальну повітову, і з тих пір у Проскурові було
утворено повітове поліцейське управління. Очолював його справник,
якому підпорядковувалися поліцейські
наглядачі,
які
керували
поліцейськими частинами, що складалися з городових.
З 1890-х
років
Проскурів
у поліцейському відношенні поділявся на дві частини, кожна з яких
виставляла на вулицях міста по сім постів. Пост являв собою дерев'яну
будку, де у випадку негоди могли укритися городові, які
несли позмінну службу по охороні громадського порядку на
своїй ділянці. Озброєнний городовий був шашкою, револьвером
“Сміт і Вессон” та свистком.
Серед усіх постів тривалий час зразковим вважався саме пост №4 на
перехресті Комерційної і Купецької. На цій ділянці була наймінімальніша
статистика правопорушень, а крадіжок — головної проблеми того
часу, майже ніколи не траплялося...
Ідилія на посту №4 завершилася в березні 1908 року.

У той вечір стояла кепська погода — було сиро і холодно, сніг з дощем
перетворив навколишні вулиці в непрохідне болото. Двоє городових, що
чергували, ховалися від дощу в будці. А в цей час зовсім поруч, у
гасову крамницю Шейнбарга, заскочили грабіжники. Загрожуючи зброєю,
вони відібрали весь денний виторг крамаря, “експропріювали” у трьох
випадкових покупців в магазині дорогоцінні речі і гроші, забрали із собою
ще чотири пляшки гасу, вскочили в екіпаж і спокійно скрилися в
невідомому напрямку. І
все
це відбувалося в п'яти (!)
метрах
від
поліцейсько посту.
Така подія сильно похитнула авторитет проскурівської поліції. Реакція
повітового справника була негайною. 16 травня 1908 року він видав
розпорядження — негайно зняти з постів усі будки, а городовим “перебувати в
стані постійного патрулювання по ділянці”. На випадок непогоди
з коштів міського бюджету для поліції були закуплені плащі. У службовій
записці повітового справника до Проскурівського міського Голови, цей крок був
чітко аргументований: “У погану погоду і під час сильних дощів городові,
які знаходяться на постах, змушені ховатися в будках постових, внаслідок чого
їхні райони залишаються без належного нагляду, що сприяє крадіжкам та
ін. законопорушенням. Цього можна уникнути, якщо постовий городовий буде
забезпеченний водозахисним плащем, як це практикується у великих містах і
Європі. Городовому в плащі не буде потреби ховатися від непогоди в будку, і
тому
все,
що відбувається на посту, не
залишиться
поза
його уваги. Пропоную Вашому Високоблагородію не відмовити в придбанні
плащів”.

ГРУШЕВСЬКОГО, 40: ФАБРИКА КАУЧУКОВИХ ШТЕМПЕЛІВ
Уважний перехожий, напевно, помітив, що на вулиці Грушевського нумерація
будинків йде з явними “пробілами”. Наприклад, за перехрестям з вулицею Подільською
височіє дев'ятиповерховий будинок №40, а поруч одноповерховий будиночок має вже №50,
а на будинку банку “Аваль” вивішений номер 54. Чому так? Відповідь досить проста.
Справа в тому, що раніше практично весь квартал між Подільською і Проскурівською
був щільно забудований невеликими одноповерховими будиночками, а коли їх зносили, то
замість 4-5 старих будинків виростав один новий. Саме так відбулося і при будівництві
будинку №40. Ну, а серед знесених будиночків був один, досить непримітний, що належав
міщанам Речкоблитам. Тут з 1893 по 1907 рік працювала єдина на всю губернію фабрика
штемпелів.

У липні 1878 року міщанин Берко Речкоблит, що займався
дрібнооптовою торгівлею хлібом, придбав у міщанина Григорія Папировича

частину його земельної ділянки на вулиці Комерційній (нині Грушевського).
Через два роки Речкоблит забудував цю вузьку смужку землі — спочатку він
звів будинок на 5 кімнат, а пізніше в глибині двору побудував комору. З лівої
сторони сусідом був Папирович, із правої — дворянка Кароліна Львович, з
боку комори до садиби примикав будинок Пейсаха Трухмана й огорожа саду
купця Василя Журавльова. Ну, а в побудованому Беркою будинку жила його
багатодітна родина (6 душ), комору ж хазяїн використовував для
збереження зерна і подальшого його перепродажу.
Всі свої надії на продовження сімейного бізнесу Берко Речкоблит
покладав на старшого сина Шулим-Шахну. Той спочатку охоче допомагав
батькові, але незабаром захопився друкарською справою і спробував
переконати батька відкрити в коморі літографічну майстерню. Але батько
категорично відкинув подібну пропозицію. Лише після того, як в один з
років хліботорговельна справа Берко цілком прогоріла, він дозволив синові
зайнятися чим завгодно, віддавши в його розпорядження все домашнє
господарство (у тому числі і комору).
Двадцятишестилітній Шулим-Шахна Речкоблит вирішив заснувати
принципово нову не тільки для Проскурова, але і для всієї губернії справу —
виготовлення каучукових штемпельних печаток. Він зумів отримати
відповідні дозволи вд міської влади, у подільського губернатора і —
найголовніше, — в Головному Імператорському управлінні у справах печаток.
В травні 1893 року в коморі Шулим-Шахна влаштував майстерню, для якої
придбав апарат для розтоплювання каучуку, 40 фунтів олов'яних шрифтів,
різні інструменти і ливарні форми. Майстерню, де Ш.Речкоблит був і
хазяїном, і робітником в одній особі, він гордиліво назвав фабрикою
каучукових штемпелів.
Скоро справа міцно стала на ноги. У єдиної на Поділлі фабрики, що
виготовляла всілякі печатки і штемпелі, проблем із замовленнями не було.
Тепер організаціям і приватним особам нашого краю, які мали потребу в
печатках, не було потреби їхати в Київ або Одесу — все було поруч, у
Проскурові. Згодом фабрика розширилася — Ш.Речкоблит відвів для неї ще
дві кімнати свого будинку і найняв двох робітників. Але на піку свого
розквіту в 1907 році фабрика каучукових штемпелів несподівано припинила
своє існування. Провиною тому стала політична ситуація в Російській імперії
після революції 1905 року: посилилася цензура, підсилився вплив поліції,
держава взяла під контроль діяльність всіляких організацій. Відгомони
всього цього відбилися на роботі багатьох друкарень, літографій і
підприємств, подібних до фабрики Ш.Речкоблита. “Визнати недоцільним
виготовлення печаток, штемпелів і ін. на дрібних підприємствах у
провінційних містах”, — такий був вердикт вищестоящих управлінь імперії.

ГРУШЕВСЬКОГО, 54: КОЛИШНЯ “МЕККА” КОЛЕКЦІОНЕРІВ
Триповерховий будинок банку “Аваль”, який ще кілька років тому
назад
належав торговельному підприємству
“Всесвіт”,
спадкоємцеві відомої “Союзпечати”. Ще багато хто із хмельничан пам'ятає,
як у 1970-80-х роках на першому поверсі цього будинку розташовувався
магазин
“Союзпечать”
—
“мекка”
філателістів, філокартистів, фалеристів (колекціонери значків). Магазин
користувався
небувалою
популярністю
–
адже
в
ті
роки,
майже кожен другий хлопчисько-школяр збирав колекцію марок або значків.

ГРУШЕВСЬКОГО, 64: ПОЛК, ЩО ПРОІСНУВАВ УСЬОГО ДОБУ
Двоповерховий будинок із красивими кованими балконами був
побудований на початку XX століття. Зараз у його стінах розташовується
міське управління охорони здоров'я.
Взагалі за свою майже столітню історію багато господарів (а це були
переважно державні установи) довелося перемінити цьому будинкові. Був у
його історії один короткий момент, коли тут розмістився штаб полку, що
проіснував усього добу. Ще буквально пару років тому на фасаді будинку
№64 можна було побачити меморіальну дошку, текст якої сповіщав, що
перед нами “Будинок, де в 1919 році розташовувався штаб Комуністичного
робітничого полку”. Тепер цей факт став історією, яку вже майже ніхто не
пам'ятає.
Громадянська війна 1917-1921 років. З початком 1919 року становище
в Україні різко змінюється: більшовики силами Червоної Армії розвертають
широкомасштабний наступ на Правобережжя. Уряд Української Народної
Республіки (УНР) і Директорія залишають Київ і, переїжджаючи з міста в
місто (Житомир — Вінниця — Проскурів — Кам'янець-Подільський), змушені
влаштуватися в глибині Подолії. Українська Армія під натиском радянських
військ з кожним місяцем все більш і більш втрачає свої позиції.
І от, у ніч з 5-го на 6-і квітня червоноармійські частини 2-ї Української
Радянської дивізії заволоділи станцією Богданівці, а вдень зайняли Проскурів.
Зайняли рівно на два місяці. За цей час більшовики встигли зробити в місті
досить багато справ: організували Ревком і почали створювати Раднарком,
провели з'їзд селян повіту (прибуло 368 делегатів), на якому обрали Ради,
за складом винятково більшовицькі, провели перереєстрацію міської

організації Комуністичної партії (дійсних членів виявилася всього 21),
організували “всенародне” святкування 1 Травня, єдину працюючу
друкарню націоналізували і передали в агітвідділ тощо. Окрему роботу
радянська влада провела з “буржуазією” — 9 квітня вийшла постанова
Ревкому: “В зв'язку з важким фінансовим станом на міську буржуазію
накласти податок в 10 млн. рублів”. Цією ж постановою всім радянським
органам дозволено “мобілізувати буржуазію на примусові роботи”. Ось такот.
Крім всього іншого, за період свого перебування в Проскурові,
Червоній Армії вдалося поповнити свої ряди новобранцями. Для цього 12
квітня 1919 року була створена комісія для організації проведення
обов'язкового військового навчання всього трудового населення міста від 18
до 43 років. Штаб комісії розмістився в двоповерховому будинку на вулиці
Комерційній (зараз Грушевського), 64, прямо напроти міського саду (зараз
сквер ім. Шевченка). Місце було дуже зручне — в саду в добровільнопримусовому порядку проводили щоденні заняття з “працюючим
населенням” по навчанню його військовій справі, а в штабі реєстрували всіх,
хто навчався і формували з них комуністичний робітничий загін. Більшовики,
скориставшись явною ворожістю місцевих робітників і ремісників (а це в
основному євреї) до Директорії С.Петлюри після недавнього (лютий 1919
року) єврейського погрому в Проскурові, зуміли за короткий термін
сформувати досить численний, до двох тисяч чоловік, воєнізований загін.
Але, наприкінці травня, Українська армія, розпочала наступ по всій
лінії фронту вздовж Збруча. У напрямку Проскурова наступ повела не
найдужча Запорізька група армії УНР чисельністю до 3 тисяч багнетів, 20
кулеметів і 8 гармат. Ранком 3 червня 1919 року Українська армія прорвала
фронт Червоної Армії в районі Волочиська - Чорного Острова. Більшовицьке
командування будь-якою ціною намагалося втримати свої позиції, і тому в
той же день перейменовує проскурівський робітничий загін у полк і кидає
його без підтримки на передову. Наспіх навчені, погано озброєні солдати
полку в першому ж бою в районі Чорного Острова 4 червня зазнають
нищівної поразки, відкривши для Запорізької групи армії УНР шлях на схід. 6
червня Українська Армія заволоділа Проскуровом, 7 червня — Ярмолинцями,
а до 12 червня — Деражнею, Баром і Летичевом...
Ось
такою
швидкоплинною
виявилася
Проскурівського комуністичного робітничого полку.

історія

ГРУШЕВСЬКОГО, 68: ЛІТЕРАТУРНИЙ МУЗЕЙ

існування

Охайний одноповерховий особняк за цією адресою був споруджений у
1905 році як житловий особняк. Будинок належить до класичних зразків
міської садибної забудови кін. ХІХ – поч. ХХ століття.
Від 1993 року після ремонту в особняку розмістився музей
“Літературна Хмельниччина" (на правах відділу Хмельницького обласного
краєзнавчого музею), який у вересні 2007 року отримав статус обласного
літературного музею. Експозиція має три зали, розповідає про письменників,
поетів, публіцистів минулого та сучасності, імена яких пов’язані з
Хмельницькою областю (Смотрицький, Шевченко, Глібов, Купрін та ін.).

ГРУШЕВСЬКОГО, 74: ПЕРШІ НОВОБУДОВИ СОЦІАЛІСТИЧНОГО
ПРОСКУРОВА
Триповерховий житловий будинок №74 на вулиці Грушевського
привертає своєю архітектурою й оригінальністю зовнішнього оформлення —
п'ятикутні зірки над дверми під'їздів і напис на верхній частині фасаду:
“1927-1928, імені X роковини Жовтня”. Цей примітний будинок став однією з
перших споруд, побудованих після встановлення Радянської влади.
Протягом десятиліття, починаючи від 1914 року, проскурівчани
пережили лихоліття Першої світової, громадянської війни й повоєнну
розруху. У цей час у місті фактично припинилося всяке будівництво. Старі,
або як їх стали називати, дореволюційні будівлі за цей час втратили свою
колишню розкіш і доглянутість: вибиті, вікна, гнилі дахи, облущене
фарбування, фундаменти, що почали руйнуватися — так виглядала значна
частина як житлового фонду міста на середину 1920-х років.
Тим більше разючими на тлі цієї розрухи стали зміни, що почалися
після 1925 року, коли в Проскурові після багаторічного забуття знову
розгорнулося будівництво. Першими “ластівками” майбутнього оновленого
міста стали будівлі, споруджені у 1927 році – в районі цукрового заводу був
зведений будинок інтернату, а на вулиці Карла Маркса (нині Подільська) —
6-квартирний будинок для працівників Окрместхоза. Але найграндіозніше в
ті роки будівництво розгорнулося на нинішній вулиці Грушевського, яка
носила тоді ім'я Рози Люксембург.
Тут на місці пошарпаних одноповерхових будинків за два роки
ударними темпами збудували монументальний як на той час триповерховий
житловий будинок. На будівництві одночасно працювало до 200 робітників,
все робилося фактично без всякої механізації – цеглу підвозили на підводах,
розвантажували і носили за спинами в спеціальних дерев'яних ношах на

поверхи, що зводилися. Для оздоблення будинку використовували
спеціально привезену з Харкова візерункову плитку. І все це будівництво
присвятили 10-й річниці Великої Жовтневої Соціалістичної революції.
Квартири в будинку одержали партійні і військові діячі міста.
Незабаром впритул до цього “елітного” будинку у 1929 році почали
споруджувати ще один триповерховий будинок, але призначений вже для
простих смертних. Цей будинок був принципово нового типу, насамперед в
плані організації проживання — комунальний, з функціонуючою в ньому
загальною їдальнею-кухнею, дитячою кухнею (на зразок міні-дитсадка),
загальною “червоною” кімнатою для відпочинку і політосвіти. Новобудова
одержала відповідну назву — “Новий Побут”. Правда, будівництво “комуни”
затяглося — остаточно довершили лише в 1934. Ще що цікаво — у
довоєнний час цей будинок не мав власної номерної адреси. В усіх
документах і на поштових конвертах так і писали: Проскурів, “Новий Побут”.
В післявоєнні роки будинок був переданий у розпорядження педучилища, а
наприкінці 1960-х в ньому розмістився щойно створений перший ВУЗ
Хмельницького — Технологічний інститут побутового обслуговування. У
1980-х роках будинок “Новий Побут” був визнаний непридатним до ремонту
й знесений. На його місці спорудили “Промінвестбанк”.
Що стосується будинку №74, то він має чудовий вигляд та зберіг всі
свої деталі (і напис, і зірки) до сьогоднішнього дня.

ГРУШЕВСЬКОГО, 82: БУДИНОК БАРОНА
На місці “хрущьовки”, що за цією адресою була збудована наприкінці
1960-х
років,
височив
красивий
одноповерховий
цегельний
будинок, вибудований буквою “Г”. Століття тому належав він повітовому
предводителю
дворянства,
відставному
капітану
баронові Олександру Августовичу фон-Майделю.
Росіянин
німецького
походження, він опинився в Проскурові після того, як у 80-х роках ХІХ
століття пішовши у відставку з військової служби, придбав на проскурівщині
землю. Маєток барона фон-Майделя був у селі Карпівці та мав 382 десятини
орної та присадибної землі. Барон одразу завоював повагу серед місцевих
поміщиків та був обраний проскурівським предводителем дворянства.
Після революційних потрясінь особняк барона був націоналізований,
належав різним радянським установам. Відомо також, що під час німецької
окупації, тут якийсь час (у 1943-44 роках) розташовувалось польове гестапо.

Ну, а після війни і до початку 60-х, у будинку перебував обласний
радіокомітет і радіовузол.

ГРУШЕВСЬКОГО, 84: “ВЛАДЕЛЕЦ ЗАВОДОВ, ГАЗЕТ,
ПАРОХОДОВ…”
Винесений в заголовок уривок з відомого дитячого вірша про буржуя
містера Твістера як не можна краще характеризує першого власника
будинку №84. Цей прекрасно збережений до наших днів особняк (у наш час
там розміщувався магазин зброї “Байкал”, зараз — фірма “Стожари”)
належав одному з найбагатших промисловців Проскурова Михайлові
Шильману.
Промисловість у нашому Проскурові почала розвиватися лише в другій
половині XIX століття, коли після будівництва в 1870 році залізниці масово
стали з'являтися невеликі підприємства місцевого значення. До 1884 року
весь промисловий потенціал міста складали 2 цегельних, 2 цегляночерепичних, 2 черепичних, винокурний, пивоварний, медоварний заводи, 2
тютюнових і 2 махоркові фабрики. Всі підприємства знаходилися у володінні
приватних осіб, серед яких були і купці, і дворяни, і звичайні міщани, а
працювало на тих заводах і фабриках по декілька робітників.
Наприкінці XIX століття Проскурів переживає промислову “революцію”.
З'являється з десяток великих підприємств, і одночасно виникає тенденція
до явної концентрації промислово-торговельного капіталу. За винятком
трьох-чотирьох великих заводів вся промисловість, а також велика торгівля
зосереджується в руках трьох єврейських сімейств: Маранців, Мозелей і
Гальперіних. Так, купецька династія Маранців тримала торгівлю цукром і
гасом, володіла цукровим заводом (найбільшим на той час підприємством
міста), паровим млином і фабрикою перлових круп. Крім того, в “імперію”
Маранців входило страхове товариство “Якір” і банкірська контора.
Сімейство Мозелей до початку XX століття заснувало Торговий дім
“П.Мозель і син”, складовою частиною якого була молочна ферма (на
сучасний лад — молококомбінат), млин, банківсько-кредитна контора,
страхове товариство “Эквитебль”, маслобойня. Плюс до цього “П.Мозель і
син” мали ведучі позиції в торгівлі бакалією. Ну і, нарешті, Гальперіни — їм
належали найбільший цегельний, кахельний і черепичний заводи,
скоропечатна типо-літографія, мануфактурні торговельні склади. Але десь в
1908-1910 роках у розмірене й стале життя Проскурова вривається “нова
хвиля” молодих підприємців, що за короткий час завойовують ведучі місця в
економіці міста, відтіснивши на другий план десятиліттями сформовані

династії. Серед “нових” промисловців відзначимо Іллю Левинзона, що
викупив у 1910 році цукровий завод у Маранців, молочну ферму в Мозелей,
перехопивши вдобавок у свої руки торгівлю мануфактурою і бакалією.
Інший молодий підприємець Елем-Нисан Рабінович побудував першу в місті
електростанцію (1911 рік), організував Торговий дім “Електра” і став
монополістом у сфері енергопостачання.
В ці ж роки встав на ноги молодий купець Михайло Шильман. Почав
він свій бізнес з того, що ввійшов у частку володіння паровим млином
Маранца, поступово прибравши його собі. На капітали, що з'явилися,
М.Шильман будує солодовий завод (нині хлібозавод на перехресті вулиці
Шевченко і Старокостянтинівського шосе), фабрику столярних виробів
(зараз меблева фабрика). Останнє підприємство стало дуже прибутковим
для М.Шильмана, тому що він за короткий час сконцентрував у себе майже
всі замовлення на столярку і дерев'яні вироби, залишивши тим самим без
роботи численних столярів-кустарів. У червні 1914 року був навіть епізод,
коли група збанкрутілих у такий спосіб столярів намагалася підпалити
фабрику “проклятого капіталіста”. Але пожежа знищила лише склади і
господарську прибудову — вчасно спрацювали проскурівські пожежні. Крім
заводів, М.Шильман володів однієї з кращих у місті друкарень “Порядок”, у
якій друкувалося багато місцевих газет. Що стосується виведеного в
заголовку “Власник... пароплавів”, то був у купця і такий епізод. У 1911 році
М.Шильман викупив пароплав, що, по його задуму, повинний був робити
регулярні рейси Ушиця — Могилів-Подільський по Дністру. Але через рік,
зрозумівши нерентабельність підприємства, купець пароплав продав.

ГРУШЕВСЬКОГО, 85: БУДИНОК АРТИСТІВ
Цей триповерховий будинок відомий серед старожилів як “будинок
артистів”, тому що був побудований саме для працівників культосвітніх
установ. Так, наприклад, у квартирі №9 до 1965 року жив відомий
композитор і диригент, один з перших заслужених артистів республіки
Микола Іванович Радзієвський, творче життя якого склалося не так просто і
безхмарно.
Радзієвський Микола Іванович народився 27 листопада 1884 року в
селі Ерках на Черкащині в родині вчителя. В сім років Микола осиротів, але
завдяки турботам свого діда закінчив гімназію і математичний факультет
Київського університету. Але математиком Радзієвський не став —
перемогло захоплення музикою.

Ще в дитячі роки майбутній композитор проявив здібності до музики, у
студентські роки він вже добре грав на багатьох народних інструментах і
почав писати музику, а після 1909 року продовжив навчання в Московській
консерваторії по класу композиції і теорії у відомого педагога-музиканта
С.Танєєва (його учнями були також С.Рахманінов, А.Скрябін, Р.Глієр і ін.).
Новий етап у житті Радзієвського почався з 1918 року, коли в розпал
боротьби за становлення Української Держави він став працювати
диригентом в Українському театрі Севастополя. В 1920-х роках Микола
Іванович живе вже в Києві, де організував унікальний оркестр народних
інструментів “МИК”, а незабаром прийняв запрошення на посаду диригента
в Київський театр опери і балету. Крім того, його обрали членом правління
музичного товариства ім. Леонтовича. В ці роки Радзієвський написав свої
кращі твори: увертюри “Сагайдачний” і “Фантастична поема”, тріо для
скрипки, альта і віолончелі, пісні і романси на вірші українських поетів
Г.Сковороди, Т.Шевченка, І.Франка, М.Рильського, В.Сосюри. Не дивно, що
в 1930 році відомому композиторові одному з перших в Україні присвоїли
звання заслуженого артиста.
Здавалося б, успіх повинний був би супроводжувати талановитого
музиканта і надалі. Але недовго тривала “зоряна година” щирого патріота
української музики. В 1930-х роках у СРСР сталінські ідеологи, створюючи
образ “радянської людини”, приймаються нівелювати національну культуру
народів країни. На всіх “національно налаштованих” діячів культури
починаються гоніння, під які потрапив і Радзієвський.
В 1934 році Миколу Івановича звільнили з київського театру,
мотивуючи це тим, що при перенесенні столиці з Харкова в Київ з
харківської опери прийняли декількох більш перспективних диригентів.
Радзієвського направляють в Маріупольський оперний театр (подалі від
столиці), а з 1935 року перевели у Вінницю. В 1939 році Вінницький оперний
закривають, а відомому українському диригентові пропонують “добровільно”
залишити Україну і переїхати в Новосибірськ для роботи в новоствореному
оперному театрі. Правда, через рік, у травні 1941, Радзієвський повернувся
в Київ і зумів влаштуватися диригентом оперної студії при консерваторії.
Почалася Велика Вітчизняна війна. В окупованій столиці України німецька
влада розшукала Миколу Івановича і запропонувала відновити роботу в
театрі, не забувши при цьому приставити до нього для нагляду за
репертуаром свою людину. Шовіністична схильність цього арійського
“інструктора” і його постійні вимоги, аби репертуар був виключно з творів
німецьких композиторів, один раз вивели із себе нашого диригента, і той
вигнав німця з репетиції. В результаті Микола Іванович потрапив у

немилість до окупантів, і йому довелося разом з родиною таємно бігти з
Києва в далеке село, де і ховатися до приходу Радянської Армії.
Після звільнення Радзієвському несправедливо прикріпили клеймо
“німецького прислужника”, і тому про роботу в київському й іншому
великому театрах можна було забути.
Прийняли опального композитора і диригента в Проскурові. В 1946
році Радзієвському дали маленьку квартиру і надали посаду диригента
театру ім. Петровського. І відомий музикант залишився в нашому місті
назавжди. Працював у театрі, з 1947 року став художнім керівником
обласної філармонії. В 1953 році Радзієвський вийшов на пенсію, але ще
десять років очолював хор міліції, що, до речі, за своїм художнім і технічним
рівнем став кращим у місті й області, та й у республіці займав одне з перших
місць. Крім того, Радзієвський в ці роки постійно очолював жюрі багатьох
обасних фестивалів, брав участь в семінарах подільських композиторів, тісно
співробітничав з обласним будинком народної творчості.
Помер Микола Іванович Радзієвський 27 травня 1965 року. Лише через
два десятиліття ім'я музиканта було відновлено в пам'яті нації. Його ім'я
внесене в Українську енциклопедію, в енциклопедичний довідник “Митці
України” (1992), біографічний довідник “Мистецтво України” (1997). У червні
1997 року на будинку №85 на вулиці Грушевського з ініціативи музичного
союзу була встановлена меморіальна дошка на честь проживання тут
композитора Радзієвського. От тільки чомусь рік назад під час ремонту
фасаду будинку дошку зняли і назад так і не встановили.

ГРУШЕВСЬКОГО, 90: ОСОБНЯК ГРАФІНІ БІНЕЦЬКОЇ
Одноповерховий особняк у формах модерну був побудований на початку ХХ
століття на території садиби графині Бінецької. Садибу оточував кований паркан,
перед будинком був розбитий чудовий розарій.

У 1914 році, одразу як почалася Перша світова війна, графиня
Бінецька за власною ініціативою влаштувала у особняку та розташованому
поруч флігелю шпиталь для поранених солдатів. Причому, за пораненими
доглядала особисто графиня та її прислуга, одягнувши плаття сестер
Червоного Хреста.
Після встановлення радянської влади особняк був націоналізований. У
1924 - 1927 роках у тут мешкав командир Першого кінного корпусу
Червоного козацтва Ока Іванович Городовиков (1879-1960) – радянський

військовий діяч, учасник Першої світової війни, з 1918 року в Червоній Армії.
Під час громадянської війни командував кавалерійськими частинами 1-ї і 2-ї
кінних армій. З 1924 по 1927 роки перебував у Проскурові на посаді
командира Першого кінного корпусу Червоного козацтва. З 1940 року –
генерал-полковник, з 1941 року командуючий, а з 1943 року заступник
командуючого кавалерією радянської армії. У 1958 році О. Городовикову
присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

ГРУШЕВСЬКОГО, 95: ШТАБ ДИВІЗІЇ ЧЕРВОНОГО КОЗАЦТВА
Цей двоповерховий модернової архітектури будинок з баштою, що увінчує
чотиригранне загострене шатро, сад має ризаліт, став на початку ХХ століття
одним із найоригінальніших особняків міста.
З кінця 1920 року в будинку перебував штаб 8-ї кавалерійської дивізії
Червоного козацтва, про що нагадує меморіальна дошка, встановлена у 1968 році.
Історія дивізії починається у 1919 році, коли була заснована бригада
Червоного козацтва під командуванням Віталія Примакова. У листопаді того ж року
її перетворили на 8-му кавалерійську дивізію. У липні 1920 року вона брала участь
у боях проти спільної армії УНР та польських військ на території Поділля. 6 липня
1920 року прорвавши польсько-український фронт в районі Житомира, 8-а
Червонокозача дивізія В.Примакова оволоділа Проскуровом. Знаходилася у місті до
кінця вересня, відступивши після масштабного наступу армії УНР. Після
остаточного встановлення на Поділлі радянської влади (листопаді 1920 р.), 8-а
Червонокозача дивізія поступово перебазувалась до Проскурова, у 1921 році була
перейменована на 1-у Запорізьку кавалерійську дивізію Червоного козацтва.
Дивізія перебувала у місті майже двадцять років і була найбільшим військовим
підрозділом Проскурова у довоєнні роки. Командували дивізією В.Примаков,
М.Дьомичев, С.Туровський, П.Григор’єв та ін. Саме в ті роки, коли у удинку
розміщувався штаб дивізії, військові майстри прикрасили кругле вікно фронтону
дерев'яною п’ятипроменевою зіркою.
У повоєнні роки в будинку тривалий час розташовувався обласний комітет
по телебаченню і радіомовленню, нині розміщується один з відділів УМВС.

ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА

Театральна відноситься до числа найстаріших вулиць нашого
обласного центру. Прокладена вона згідно Генерального плану забудови
Проскурова
1824 року,
а от свою першу назву —
Мільйонна,
—
вулиця отримала вже
ближче
до
кінця
XIX століття.
Таке
найменування пояснюється тим,
що
тут,
на перехресті з вулицею
Комерційною (нині вул. Грушевського), у 1890-х роках був побудований
новий будинок повітового казначейства, яке, на думку місцевих жителів,
“розпоряджалося мільйонними капіталами”.
В перші
інших вулиць
перейменували
святкувала
вулиця отримує

роки Радянської влади Мільйонну спіткала доля більшості
нашого міста — на честь одного з героїв революції її
на вулицю Самусяка. В 1940 році, коли вся країна
70-річчя Володимира Ілліча
Ульянова
(Леніна),
нове ім'я — Леніна.

Настав 1985 рік, і влада вирішила, що ім'я Леніна повинна носити
центральна вулиця міста, а тому колишня Мільйонна стала Жовтневою.
Проте, як виявилося, ненадовго — у 1991 році вулиця Жовтнева
перейменована на Театральну. От такий вийшов калейдоскоп — за сторіччя
вулиця перемінила п'ять назв!
Будемо
сподіватися,
що
нинішнє
найменування остаточне — все-таки воно абсолютно не політизовано і
цілком
обґрунтоване
—
майже
на
самому
початку
вулиці розташований будинок обласного
музично-драматичного
театру
ім. Петровского.

ТЕАТР ІМЕНІ ПЕТРОВСКОГО
Перша в Проскурові театральна установа відкрила свої двері для
глядачів у далекому 1892 році (читай – Камянецька: перший ілюзіон). Це
був приватний театр Б.Шильмана, який у 1907 році переїхав до нового
приміщення по центральній вулиці Олександрівській (дивись Проскурівська,
43). У 1925 році тут розмістився щойно організований Український
державний міський драмтеатр, який проіснував до кінця 1930-х років. Але ні
цей театр, ні тим більше його попередник нічого спільного не мають з
нинішнім театром ім. Петровского. Цей творчий колектив веде свою
історію з 1931 року і з'явився за тисячу кілометрів від Поділля.
В лютому 1931 року в Новочеркаську (нині Ростовська область Росії)
був утворений Північно-Кавказький крайовий український драматичний
театр. Ні для кого не секрет, що на Дону і Кубані проживало і проживає
багато українців, і тому фундаторами нового колективу стала група

ентузіастів, відданих українському театральному мистецтву – директор
театру С.Чернявський, головний режисер Г.Самарський, артисти Ф. і
Е.Гловацькі, Е. і Н.Чернявські, М.Рутковський, Г. і Л.Стрельникові, У.Титов, ін.
Після дворічної підготовчої роботи 1 травня 1931 року в приміщенні
літнього театру постановкою п'єси білоруського драматурга Г.Кобця “Гута”
крайовий український драмтеатр відкрив свій перший театральний сезон.
Восени 1931 року театр гастролював у Мінеральних Водах. В цей час тут
проходив курс лікування “всеукраїнський староста” (голова ВУЦИК)
Г.Петровський, який почав відвідувати вистави театру. Під кінець гастролей
він запросив до себе в гості групу ведучих акторів і запропонував своє
сприяння в становленні молодого колективу. Незабаром після цієї зустрічі
театр став носити ім'я Г.Петровського, а місцеперебуванням колективу був
спочатку Армавір, а пізніше – Краснодар.
В
середині
1933 року театр
ім. Петровського зі своїм
основним складом був переведений на
Україну,
де з квітня
1934 року одержав місце постійної прописки у Вінницькій області (нагадаємо,
що в ті роки в її склад входила територія і нашої Хмельниччини). У 1935 року
театр одержує статус обласного, а влітку 1938 року переводиться в
Кам'янець-Подільський – адміністративний центр новоствореної області.
Директором театру ім. Петровського залишався усі той же С.Чернявський,
успішно продовжували працювати вищезгадані актори, плюс до того ж
постійну творчу допомогу надавали імениті шефи, сценаристи й актори
Київського академічного театру ім. Франко — Гнат Юра, Амбрось Бучма,
Юрій Шумський і інші корифеї української сцени.
Велика Вітчизняна війна застала театр ім. Петровського на гастролях
у Шепетовке.
Саме
там
4
липня
1941 року директор
колективу одержав розпорядження евакуювати театр і організувати
гастрольну роботу в тилу – на підприємствах, у воинских частинах,
госпіталях Закавказзя, Середньої Азії, Далекого Сходу. За роки
війни петровці відвідали сотні міст і сіл, дали більш 1200 вистав і концертів...
Після звільнення України від німецько-фашистських загарбників театр
повертається на Поділля, але вже не в Кам'янець-Подільський, а в новий
обласний центр – Проскурів. У листопаді 1944 року обласний драматичний
театр ім. Петровського розміщається в будинку нинішнього міського Будинку
культури і відкриває новий театральний сезон. У 1960 року театр
переїжджає в нове приміщення на розі Камянецькой і Гагаріна (зараз тут
філармонія), а в 1982 році, після довгих років будівництва, одержує у своє
розпорядження ще краще приміщення на перехресті нинішніх вулиць

Театральної і Соборної, де успішно продовжує працювати до сьогоднішнього
дня.
У
повоєнні
роки
обласний
музично-драматичний
театр
ім. Петровського став одним із кращих в Україні. На його сцені здійснювали
постановки заслужені артисти України Д.Чайковський і А.Горчинський,
заслужені діячі мистецтв України В.Карпенко, А.Литко, Г.Мірошник, А.Бойцов
працювало ціле сузір'я прекрасних акторів, серед яких народний артист
України І.Жулкевський, заслужені артисти України В.Грищенко, В.Калініна,
В.Карась, Г.Фигурський, Н.Наталова, Е.Гунько. Продовжили славні
театральні традиції артисти України Е.Демчук-Букатевич, М.Нелюба,
Л.Курманова, Л.Власенко, Н.Миколаєва, П.Попач, Л.Диса, С.Бортнийчук,
А.Шиманський і інші ведучі майстри сцени.

ТЕАТРАЛЬНА, 5: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ШКІЛЬНОГО БУДИНКУ
Двоповерховий будинок на Театральній,
5
добре
знайомий
тисячам хмельничан — для багатьох з них тут пройшли кращі шкільні роки,
багато хто приводив сюди вчитися своїх дітей. Побудований в 1930-х роках
для потреб народної освіти, будинок зберіг свою “шкільну” спеціалізацію по
сьогоднішній день — нині тут розміщуються початкові класи одного з
кращих середніх навчальних закладів міста — ліцею №17.
З довоєнної історії цього будинку відомо лише те, що тут працювала
українська середня школа. Також, лише завдяки спогадам старожилів,
вдалося встановити, що в роки Великої Вітчизняної війни практично весь
шкільний квартал, включаючи і приміщення школи, був перетворений
німецько-фашистськими окупантами під фільтраційний табір для
військовополонених червоноармійців. Як відомо, в перші місяці 1941 року в
оточення потрапили сотні тисяч наших солдатів. Полонених збирали у
фільтраційні пункти, що були майже в кожному окупованому місті – тут
“відсіювали” офіцерів, комуністів і євреїв (їх відправляли в концтабори –
вважай, на смерть), а інші одержували можливість перейти на службу
до німецької армії або повернутися додому (якщо знаходились родичі, що
були готові забрати полоненого). Але, поки знайдуться ті родичі, наші
солдати вимушені були проводити місяці у таборі – на голодній пайці та у
важких роботах. Під конвоєм полонених виводили як правило на земляні та
будівельні роботи по місту.
Повійни будинок на Театральній (тоді вул. Леніна), 5 повертається
у ведення народної освіти, і після капітального ремонту тут відновляє роботу

середня жіноча школа №5. Цей навчальний заклад одразу стає одним із
кращих в місті, в ньому традиційно працюють кращі вчителі, а учні
постійно займають високі місця на всіляких оглядах і олімпіадах. Наприклад,
у 1950-х роках на всю країну славилися своїми досягненнями юні мічурінці —
кращі зразки відправлялися на різні виставки в Київ і Москву, і багато
школярів були відзначені дипломами і грамотами цих виставок.
В
1954-55
навчальних
роках Рада Міністрів
СРСР
прийняла постанову про спільне навчання хлопчиків і дівчаток (нагадаємо,
що до цього року навчання було роздільне). Напроти жіночої школи
№5 знаходилася чоловіча школа №13 — зараз на її місці побудований
багатоповерховий корпус архіву і частково будинок театру. Після
вищевказаної постанови частину хлопчиків 13-ї школи перевели в 5-ту,
чисельність
учнів
і
кількість
класів
збільшилися
і
незабаром виникли значні труднощі – будинок школи №5 виявився занадто
вже малим. В зв'язку з цим на початку 1960-х років буквально в ста метрах
ближче до вулиці Котовського (нині вул. Проскурівського підпілля) зводять
новий чотириповерховий типовий шкільний корпус. Після закінчення
будівництва
в ньому була
відкрита
середня
школа
№17.
Старий будинок п'ятої школи переобладнали під гуртожиток педагогічного
училища.
На початку 1990-х років у розпорядження школи №17 повертають
корпус на Театральній, 5 (для студентів-педагогів був побудований новий 9поверховий гуртожиток), і там розташували початкові класи. Незабаром
школа стає ліцеєм і на сьогоднішній день продовжує успішну роботу на
ниві освіти, підтримуючи і збільшуючи свої славні традиції.

ТЕАТРАЛЬНА, 24: ДВА СТОЛІТНІХ БУКИ

Погодьтеся, більшість з нас, десятки разів проходячи по вулиці
Театральній біля обласної бібліотеки і театру, абсолютно не
звертали уваги на два височенних
буки, що ростуть біля самого
краю проїзної частини. Більше того, мало хто здогадується, що ці дерева —
пам'ятники природи й охороняються державою.
Думаю, для багатьох читачів буде відкриттям, що в нашому обласному
центрі нараховується 8 об'єктів природи державного заповідного фонду – 5
ботанічних пам'яток і 3 пам'ятки садово-паркового мистецтва. Приміром,
головні
парки
міста
—
Центральний
парк
культури
і
відпочинку імені Чекмана, сквер ім. Т.Шевченка і дендропарк “Поділля” (за

Меморіалом Слави на проспекті Миру) — є пам'ятками садово-паркового
мистецтва
місцевого
значення.
До
ботанічних
пам'ятників
природи відносяться: унікальна за розмірами і віком (їй більше 200 років)
липа по вул. Грушевського, 64, алея каштанів кінських 1906 року посадки
(розташована на території пивзаводу), горіх чорний по вул. Пилипчука, 5
(цьому екзотичному дереву вже більше 100 років), чотири буки на вул.
Гагаріна,
3
(біля
міськвиконкому)
і два вищезгаданих буки
по
вул. Театральній, 24.
Якщо бути точним, то повна назва об'єктів природи на Театральній —
“бук лісовий,
форма пурпуролистна”
(іноді
його
ще
називають
“бук червоний”). Виростає цей вид переважно в Західній Європі. Ареал
його поширення стосується
й
України,
зокрема
Прикарпаття,
Верхнього Подністров'я і практично всієї Буковини (Чернівецька область), у
назві якої саме і відбилася наявність величезних букових лісів. В
нашій області бук виростає лише в лісах Подністров'я, поблизу Сатанова,
окремі екземпляри зустрічаються в деяких районах центральної і південної
частини.

“УНІВЕРСАЛЬНЕ” ДЕРЕВО
Бук здавна почитали в Європі. Його білувата з червоним відтінком
деревина широко використовувалася в столярній і токарській справі,
для
виготовлення
музичних
інструментів, гнутих (т.зв. віденських) меблів. Тому що бук у воді і у
вологому стані ставав
надзвичайно міцним,
то
його
широко
використовували для виготовлення мірошницьких валів водяних
млинів, коліс екіпажів, дерев'яних башмаків, шевських колодок
і гвіздків. Бук вважається кращим деревним паливом — дрова горять
рівномірно і мало димлять, вугілля довго тримає жар. Але
саме дивне для нас те, що його насіння (букові горішки) широко
використовувалися в їжі. З них виготовляли столову олію приємного
смаку, світлу, без запаху — з кілограму горішків виходило 200 грамів
олії. Макуха при цьому йшла на корм свиням. На Закавказзі з букових
горішків, варених у
меду або виноградному соку з кукурудзяним борошном,
готували солодощі — “гозінах” і “джандухі”. Виготовляли з букових
горішків також і сурогат кави, і букове борошно. Живильні властивості
горішків були відомі ще древнім грекам і римлянам, тому не дивно,
що наукова назва бука — “fagus”. Походить воно від грецького слова
“фагос”, що означає “корм, їжа”. Але хочемо застерегти читачів, які
прочитавши нарис одразу кинутися їсти букові горішки, — їх необхідно
вживати в їжу тільки підсмаженими. Справа в тому, що в

ядрах знаходиться токсичний
алкалоїд фагин.
Якщо
з’їсти
багато сирих горішків, з’явиться головний біль і запаморочення, але
при обсмажуванні фагин розпадається, і горішки стають нешкідливими.
Що стосується буків, які ростуть по Театральній і Гагаріна, то історія
їхньої появи на вулицях нашого міста така. У 1904 році міським головою став
Генріх Дубєцкой, який взявся за інтенсивний благоустрій міста.
У Проскурові почали
прокладати
тротуари
та
бруківку,
стали насаджувати дерева і чагарники. Саме в цей період привезли і молоді
саджанці дерев бука — 12 з них посадили по Старобульварній вулиці (нині
вул. Гагаріна) і 12 — по вулиці Мільйонній (нині вул. Театральна). З усіх тих
дерев збереглося шість. В 1969 році рішенням місцевої влади їх взяли під
охорону, і до сьогоднішнього дня столітні буки-велетні (висота більше 20
метрів) прикрашають наш обласний центр.

ТЕАТРАЛЬНА, 28: КОЛИШНЄ КАЗНАЧЕЙСТВО – НИНІШНЯ БІБЛІОТЕКА

Якщо уважно придивитися до будинку, в якому розміщується обласна
бібліотека імені Островського,
то
можна
помітити,
що
його
основу складає старий
одноповерховий будинок,
контури якого можна виділити хіба що по закруглених високих вікнах.
Споруджений він був на початку XX століття для потреб повітового
казначейства, і лише в 1960-х роках був добудований другий поверх і
корпус книгосховища.
У повітовому місті XIX — початку XX століття серед найповажніших
державних установ було казначейство. Всі проскурівські ремісники, торговці,
купці, промисловці буквально тріпотіли перед казначейськими службовцями,
тому як саме від них залежала вся комерційно-торговельна діяльність
вищезгаданих осіб. Справа в тому,
що
казначейства, засновані в кожному повітовому місті, мали досить широке
коло обов'язків по фінансових справах у регіоні. На казначейства
покладалося наступне:
1) збирання державних доходів, збереження їх, виробництво платежів
і пересування грошових сум;
2) прийом, збереження й витрата спеціальних засобів і депозитів
урядових закладів; продаж гербового паперу, марок, бланків, свідчень і
патентів;
3) продаж гербових паперів, марок, свідоцтв та патентів;

4) найважливіше для проскурівчан — видача свідчень на право
торгівлі і промислів, квитків на торговельні і промислові заклади і паспортів
міщанам. Тому і виходило, що скарбник був у місті особливо важливою
персоною, а саме казначейство намагалися розмістити в кращих будівлях.
З початку XIX століття Проскурівське повітове
казначейство
розміщувалося
в
самому
центрі
міста
—
на
перехресті Кам’янецької і Купецької (нині Подільської) вулиць, на місці, де
зараз піднімається 16-поверховий будинок і магазин “Книжковий світ”. Що
цікаво,
у
1802
році будинок казначейства
був
єдиним
кам'яним спорудженням Проскурова
(не вважаючи 7 торговельних крамниць і
костьолу).
На
початку
XX століття для казначейства побудували нову, більш простору будівлю на
перехресті Мільйонної і Комерційної (нині вулиці Театральна і Грушевського).
Саме в цьому будинку з квітня 1944 року розмістилася обласна бібліотека.
Свою історію найбільша бібліотека нашої області веде з 1901 року. 6
лютого міською владою був затверджений Статут “Проскурівської міської
бібліотеки в пам’ять А.С.Пушкіна”, відкриття якої відбулося в травні того ж
року. Книжковий фонд бібліотеки складав всього близько 1000 екземплярів,
розташовувалася
вона
в
одній
із
кімнат будинку на перехресті Олександрівської і Дворянської (нині
вулиці Проскурівська і Володимирська) — цей будинок знесений на початку
1970-х років.
Користування книгами, журналами і газетами в приміщенні бібліотеки
було безкоштовним для всіх відвідувачів, а при видачі книг додому
необхідно було вносити заставу. Утримувалася бібліотека за рахунок
бюджету міста (20-30 карбованців щомісяця), членських внесків (річний
внесок — 3 карбованці), пожертвувань (в ті часи меценатів вистачало),
плати за проведення концертів і інших розважальних заходів. Крім того,
значну допомогу робили так звані “почесні члени бібліотеки”. Таким міг
стати кожний, хто готівкою або книгами вносив не менш 50 карбованців
одноразово. До речі, “почесні члени” згодом могли користуватися
бібліотечними книгами без річних внесків і без застави.
Під час громадянської війни велику частину книг бібліотеки ім.
Пушкіна просто розтаскали. В 1921 році бібліотека відновила свою роботу. В
1926 році їй присвоїли ім’я Ф.Дзержинського, а статус мінявся в залежності
від статусу міста — бібліотека була то міською, то окружною. В березні
1941 року Проскурів став обласним центром, і головна бібліотека міста стала,
відповідно, обласною. Але війна, що почалася, так і не дала можливості
передати книжковий фонд із Кам'янця-Подільського в Проскурів.

Своє відродження обласна бібліотека почала з 1 квітня 1944 року
(одразу після звільнення міста від німецько-фашистських загарбників) —
її перевели в приміщення колишнього казначейства, де вона розміщується і
понині.
На сьогоднішній день фонд Обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. Островського складає понад 700 тисяч видань, вона обслуговує більше
30 тисяч читачів і є, без перебільшення, “храмом мудрості і знань”.

ТЕАТРАЛЬНА, 38: МІСЬКИЙИ БАНК

Цей двоповерховий будинок — яскравий зразок неоренесансу.
Фасад багато декорований ліпними деталями: розетками квітів, левиними
маскаронами, гірляндами у підвіконних нішах, сандриками вікон,
композиціями оголених амурів. По боках будівлі – два шатра з ажурними
кованими флюгерами, на фронтоні дата — 1914 рік.
Побудував будинок домовласник Вуль, який мешкав поруч —
приблизно на місці нинішнього дитячого саду “Малятко” (вул.
Володимирська, 70) був його особняк. Спорудження представницького
двоповерхового будинку на Мільйонній (нині Театральна) Вуль затіяв з
єдиною метою — здати будинок у довгострокову оренду якій-небудь
солідній установі. Була навіть досягнута попередня домовленість з міським
банком, що не мав на той час солідного і зручного приміщення... Але Перша
світова
війна
порушила
плани
домовласника
–
щойно
побудований будинок (як і багато інших споруд Проскурова) був тимчасово
переданий у відомство командування Південно-Західного фронту.

ПОЛКОВНИК БОЛБОЧАН
В роки Громадянської війни 1917-20 років, коли точилася боротьба за
створення Української Народної Республіки (УНР) і Проскурів
перебував у центрі цих подій, у будинку № 38 розміщувався штаб
Запорізького корпусу армії УНР. Командував корпусом палкий
прихильник української державності, визначний воєначальник,
полковник армії УНР Петро Болбочан. Але, за прикрим не
порозумінням та за збігом обставин П.Болбочан потрапив у немилість
до Головного Отамана С. Петлюри. Саме в цьому будинку, 10 червня
1919 року П.Болбочана було заарештовано за підозрою в намірах
заколоту. Скороспілий військово-польовий суд виніс йому смертний
вирок та 28 червня 1919 року, неподалік від Кам'янець-Подільського
на станції Балин, полковника розстріляли. На сьогодні

ім’я Петра Болбочана реабілітовано історією, і на будинку №38 в
2007 році встановили пам’ятну дошку з історичною довідкою про
будинок, в якій згадується імя легендарного українського полковника.
Після
встановлення
радянської
влади
будинок
Вуля був
націоналізований і в ньому розмістився головпоштамт, який працював тут
майже півстоліття – до початку 1970-х років. Коли на привокзальній площі
звели новий будинок головпоштамту, то в будинку №38 розмістилася
автоматична телефонна станція (АТС-6). Від 2004 року з’явився новий
господар – Хмельницький університет управління та права (ХУУП), який
провів капітальний ремонт старовинної будівлі та розмістив у ньому свою
наукову бібліотеку.

ТЕАТРАЛЬНА, 64: ПОШТОВО-ТЕЛЕГРАФНА КОНТОРА

Один
із найкрасивіших старовинних будинків обласного центру розташований на
вулиці Театральній,
64
—
в ньому протягом
останніх
десятиліть
розміщується обласний військомат. Цей двоповерховий будинок, схожий
скоріше на маленький палац або казковий теремок, побудований в перші
роки XX століття, так що його історія нараховує вже біля сотні
років. Первісне спорудження призначалося
для Проскурівської поштовотелеграфної контори, що тут і розташовувалася до початку 1920-х років.

ПОШТА
В енциклопедичних словниках позначено коротко: “пошта — один з
видів зв’язку, що забезпечує пересилання поштових відправлень
транспортними засобами”. Що стосується історії пошти, то тут можна
відзначити кілька етапів її розвитку і становлення на
просторах Поділля. Потреба в
одержанні звісток з
інших
місцевостей відноситься до глибокої стародавності і спочатку
здійснювалася через гінців — людей, що приносили (привозили)
повідомлення, як усні, так і письмові. На землях Київської Русі вже з
середини IX століття була встановлена повинність на населення —
надавати по потребі для князівських гінців коней з візками. У
XIII столітті зустрічаються звістки про деяку схожість перших
поштових станцій, а в ХVІІ-ХVІІІ століттях вже діяли перші поштові
контори.
Вперше ґрунтовне упорядкування поштового відомства пройшло в
1802 році, коли його приєднали до міністерства внутрішніх справ

Російської
імперії.
Існуюче
до
цього
часу
поштове управління перетворене в поштовий департамент, а по країні
вводиться чітка градація всіх поштових установ на поштамти,
губернські і городові (пізніше повітові) поштові контори, а також
поштові експедиції. Новий етап – у 1885 році відбувається об’єднання
поштових
і
телеграфних установ і
створюється
ціла
розгалужена мережа принципово нових закладів зв'язку — в містах і
значних містечках — поштово-телеграфні контори, в невеликих
містечках і великих селах — поштово-телеграфні відділення або прості
поштові відділення. Наприклад, на початку XX століття (дані на 1909
рік) в Проскурівському повіті були наступні установи зв’язку: поштовотелеграфні контори в Проскурові, Чорному Острові і Ярмолинцях,
поштово-телеграфні відділення в Сатанові, Фельштині, Тарноруді,
поштові відділення в Кузьміну і Миколаєві.
До
початку
1880-х
років
поштова
контора
в Проскурові розташовувалася на вулиці Кам’янецькій в районі нинішнього
підземного переходу і торгового центра “Либідь-Плаза”. Але після того, як
через
місто
була
прокладена залізниця,
пошту
перенесли
в
невеликий будинок в самому кінці вулиці Мільйонної (нині Театральна),
ближче до залізниці і переїзду, що веде в район Дубове. Не дивно, що цей
переїзд незабаром став іменуватися не інакше, як Поштовий, — про цей
факт пам’ятають ще багато старожилів нашого міста. На початку
минулого століття старий будинок поштово-телеграфної контори йде під
знос,
а
на
його
місці
зводять
добротну
красиву
цегельну
двоповерхову будівлю. Чимала заслуга в цьому тодішнього начальника
контори, колезького радника Івана Олександровича Восходова, що з
1898 року протягом 12 років очолював проскурівську пошту і мав в місті
великий авторитет.
Після встановлення Радянської влади замість поштово-телеграфної
контори був утворений поштамт. Він розмістився на тій же вулиці Мільйонній,
але ближче до центра — в будинку №38. Колишній будинок пошти (будинок
№64) переходить у володіння державних відомств. Говорять, що тут якийсь
час розміщувалася навіть повітова ЧК (Надзвичайна Комісія). Що стосується
нинішніх хазяїв, обласного військомату, то просто необхідно відзначити:
вони не тільки зберегли фасад будинку від всяких перебудов-переробок, але,
більше того, підтримують його в прекрасному вигляді.

ЧАВУНОЛИВАРНИЙ ЗАВОД АШКІНАЗІ

В
самому
кінці
вулиці
Театральної
цілий
квартал
ліворуч займають цехи одного з найстаріших підприємств міста – заводу
ковальсько-пресового устаткування “Пригма-прес”. Утворений наприкінці
XIX століття, цей завод аж до 1960-х років був найбільшим підприємством
міста в галузі машинобудування і металообробки.
В 1896 році на проживання до своєї рідної тітки у Проскурів приїхав
починаючий інженер Бейриш Юкелевич Ашкіназі. Придивившись до існуючій
тоді в місті промисловості, заповзятливий молодий чоловік помітив, що в
такому великому сільськогосподарському регіоні, яким була Проскурівщина,
відсутній виробник устаткування для переробної промисловості. Більше того,
навіть найпростіші деталі для техніки виготовити було ніде. Бейриш вмовляє
своїх родичів допомогти йому придбати маленьку механічну майстерню і
прилеглу до неї землю, що знаходилися на самій околиці Проскурова — в
районі перехрестя вулиць Старобульварної і Мільйонної (нині Свободи
і Театральної).
В 1898 році на базі механічної майстерні (від якої залишилися лише
одні спогади) почав працювати чавуноливарний і механічний завод
Б.Ашкіназі. За короткий час підприємство набрало оберти і стало одним
з найбільших у місті. В 1907 році на ньому працювало 60 чоловік, було
три горни, 16 металообробних верстатів, вагранка (піч для плавки чавуна).
Виготовляв завод різноманітне чавунне лиття, металеві вироби, деталі для
устаткування млинів, винокурних, пивоварних і цукрових заводів.
Особливою гордістю підприємства були колодязні насоси власної конструкції.
До того ж при заводі працювала технічна контора, яка на замовлення
розробляла інженерну документацію і проводила налагоджування млинів і
електропостачання. Вся продукція, вироблена на заводі Б.Ашкіназі, була
відмінної якості. Про це свідчить той факт, що в 1905 році підприємство
відзначене золотою медаллю на Паризькій виставці.
Після революцій і громадянської війни в 1921 році завод Б.Ашкіназі був
націоналізований. Спочатку він входив до складу державного промкомбінату,
а з 1926 року діяв вже самостійно, одержавши статус підприємства союзного
значення (всього в довоєнному Проскурові таких заводів було два –
ще цукровий). В ці роки підприємство називалося коротко — механзавод. У
повоєнний час колишній завод Ашкіназі став називатися верстатобудівним,
а з 1960-х років — ковальсько-пресового устаткування. Відповідно змінився
й асортимент продукції — на заводі виготовляли різні верстати, пневматичні
молоти, термопластавтомати, а з 1970-х років — верстати-автомати
для виробництва цвяхів, пружин, шайб. У цьому напрямку завод продовжує
працювати і по сьогоднішній день.

Прогулюючись по місту, не можна не звернути увагу на ажурні ковані
балкони, флюгери й інші архітектурні металеві деталі, що прикрашають
фасади й дахи старовинних будинків. На вулиці Проскурівській, 18,
у торговельному залі магазину “Антарес”
(колись
магазин
“Тканини”)
дотепер підтримують стелю дві чавунні колони з рельєфними написами
“Проскурів. Б.Ашкіназі”. Такі саме колони Ви побачите у залі міського
Будинку культури (колишній театр). На прохідний пивзаводу (заснований у
1901 році) з тильної сторони прекрасно збереглися чавунні кручені
сходи. Всі ці балкони, флюгери, колони, сходи були виготовлені у свій час
на Проскурівському чавуноливарному і механічному заводі Бейриша Ашкіназі,
а тепер, у новому тисячолітті, є справжними пам’ятками історії нашого міста.

ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА
Пролягає центральною частиною міста (від вул. Подільської) до колишнього
1-го військового містечка КЕЧ мікрорайону Дубове. Виникла у середині ХІХ ст.,
спочатку пролягала лише до залізничного переїзду і мала назву – Циганська.
Остаточно сформувалася згідно плану забудови міста від 1888 року, отримавши
нову назву – Новобульварна. В 1928 році перейменована на честь одного з
місцевих революціонерів – Речко. Від 1946 року носить ім’я Івана Франка – укр.
письменника-класика, публіциста, діяча визвольного руху. В цьому ж районі є
однойменниий провулок.

ІВАНА ФРАНКА. ЛАЗНЯ № 1
Перші відомості про існування в Проскурові громадської лазні
знаходимо у середині ХІХ століття. Розташовувалась вона у невеличкому
одноповерховому будиночку в прибузьких кварталах і була доволі
примітивною: господар у діжках привозив на підводі воду з річки, грів її у
металевому котлі — і, будь ласка, приходь купатися. Працювала лазня лише
в холодну пору року, а влітку городяни милися у річці, у так званих
“купальнях”.
На початку 1920-х років у Проскурові діяло вже кілька приватних
лазень. Але відсутність у місті водогону й проблеми з паливом не давали їм
змоги безперебійно працювати. Такий стан, в першу чергу, не влаштовував
чисельні військові частини нашого міста, для яких щотижнева помивка у

лазні — законне право та гостра потреба. Тому саме командування
гарнізону й поставило питання негайного будівництва потужної лазні.
Але, вирішити питання про спорудження лазні можна було лише у
комплексі з повною перебудовою комунального господарства міста, яку
розпочали з 1928 року. Майже одночасно в Проскурові спорудили водогін
(введений в дію у 1929 р.), електростанцію (1930 р.) і лазню (почали
будівництво у 1929 р.). Комплекс лазні, до якого увійшли також котельня і
механічна пральня, остаточно був введений у дію в 1932 році. Нове
комунальне підприємство одержало назву “Гарнізонна та цивільна
комунальна лазня імені 12-річчя Жовтня”. Проскурівська лазня стала
найбільшою в області, а механічна пральня взагалі єдиною на весь регіон.
За день лазня могла прийняти 2200 чоловік. Особливим шиком у
проскурівчан вважалося відвідування “ванних номерів”, яких було всього 7.
Загальне громадянське відділення мало 41 місце, військове — 75.
Отож, проскурівська лазня до війни обслуговувала, переважно,
військових. Тому не дивно, що ставлення до неї було як до важливого
стратегічного об'єкта. Постійний контроль відчувався з боку санвідділу
Київського військового округу і міської комендатури. Навіть постачання
пального для котельні було під особистим наглядом заступника Народного
комісара Комунгоспу УРСР. Ще б пак, — зірвати помивку особового складу,
наприклад, Червонокозачої дивізії (одного з найбільших бойових з'єднань в
Україні) в сталінські часи негайно класифікували би як “антирадянську”
змову. І тоді, злетіла би голова з плеч не лише директора лазні, а й усіх
керівників комунального господарства.
Працювала лазня й у воєнні роки. Під час окупації до неї крокували
роти німецьких солдатів, а вже з весни 1944 року вона обслуговувала тисячі
радянських бійців і цілодобово прала гори бинтів, пов'язок, білизни для
військових шпиталів.
У 50-60-х роках у лазню почали ходити вже не лише для того, щоб
просто помитися — в більшості будинків міста вже були вода, ванни, титани,
колонки. Лазню відвідували “для душі”. Для багатьох хмельничан це стало
доброю традицією, можна сказати — стилем життя.

ІВАНА ФРАНКА: ПЕРША МІСЬКА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

В перші роки XX сторіччя науково-технічний
прогрес
привніс у життя подолян багато нового і дивного. Чи не найголовнішим
“дивом”, безумовно, стала електрика.

Почалося з того, що деякі заможні подоляни — поміщики, підприємці,
промисловці, стали купувати невеликі динамомашини і влаштовувати у своїх
будинках електричне освітлення. Причому, робилося це не для
повсякденного користування, а, переважно, для того, аби вразити такою
розкішшю
своїх
гостей.
Для
більшості
людей
електрика
так
і залишалася поки що чимось дивним, і тому іноді траплялися досить
курйозні
випадки.
Так,
у
1902
році, проскурівський купець Міхель Мозель запросив до
себе найповажніших гостей міста
“на бал”.
Кульмінацією
вечора
стало демонстрування “дива сторіччя” — електричного освітлення, що під
захоплені вигуки і голосні аплодисменти чисельних гостей засяяло
в найбільшому залі... Але в даний час, неподалік від садиби Мозеля, йшов
випадковий перехожий, що раптом почув людський галас і побачив як
“запалали” вікна будинку яскравим світлом. Вирішивши, що сталася пожежа,
перехожий терміново викликав пожежну команду. Через кілька хвилин
біля будинку Мозеля були всі пожежники міста і юрба зівак.
Поступово
все більше очевидною стає
перевага
використання
електрики не тільки для розваги. В 1907-1909 роках міська влада
Проскурова почала шукати
можливість
щодо облаштування в
місті
електричного освітлення. Зрештою, навесні 1910 року, міська Дума серед
багатьох пропозицій найкращим визнала
проект
інженера ЕлемНисан Рабіновича,
що
передбачав
побудову
центральної
електростанції, прокладання освітлювальної мережі і підключення всіх
бажаючих електроспоживачів.
Остаточно
укласти
угоду з Рабіновичем міську Думу переконали пільги, що запропонував
підприємець — він зобов’язувався вдвічі знизити тарифи на освітлення всіх
міських установ і безкоштовно відпускати енергію на освітлення міської
бібліотеки, міського скверу, площі перед управою й імператорським
вензелем
на будинку міської
управи.
Через
рік, у серпні 1911 року,
на головних вулицях Проскурова загорілися електричні ліхтарі, а через
кілька місяців світло ввійшло в будинки державних установ і міської
аристократії.
За короткий час заснований Рабіновичем “Торговий
дім Електра” обладнав в орендованому цеху чавуноливарного заводу (нині
завод “Пригма-Прес”) електростанцію потужністю 200 квт., встановив на
вулицях 52 ліхтарі, підключив до мережі 270 приватних абонентів (дані на
1913 рік). Платня за кіловат для приватних осіб була 31,5 копійки,
для установ — 20 копійок, для підприємств — 14 копійок. Багато це чи ні?
Для порівняння скажемо, що в той час фунт (408 гр.) хліба коштував 4 коп.,
м’яса — 12 коп., цукру — 15 коп.
Після
війни
і
революцій,
електростанція Рабіновича була націоналізована.

в
1922
році
Через кілька років
її

потужності стало не вистачати для зростаючого міста. В 1928
році Проскурівський окружний міськгосп починає
будівництво
першої
спеціалізованої електростанції потужністю 560 квт. Урочисте відкриття нової
станції відбулося в 1930 році. Будівля електростанції по вулиці Франка (біля
залізничного переїзду на Дубове) зберіглася до наших днів і нині є одним із
цехів заводу “Пригма-Прес”.

ХРАМ ДНІПРОВСЬКОГО ПОЛКУ
Коли у 1893 році 46-й Дніпровський піхотний полк розмістився у
новозбудованих міських казармах, одразу виникла потреба спорудження храму для
полкової церкви. Похідна полкова церква Св. Апостолів Петра та Павла була
ровесницею полку та вела свою історію від 1775 року, вона супроводжувала полк
під час наполеонівської війни 1812 року, російсько-турецьких війн 1828-1829 та
1877-1878 років та оборони Севастополя 1854-1855 років. Тривалий час полкова
церква містилася у пристосованих казармених приміщеннях, під час походів – у
звичайних наметах. Тепер, коли полк отримав гарне військове містечко,
залишилося лише побудувати стаціонарний храм для полкової церкви. Завдяки
зусиллям начальника штабу 12-ї піхотної дивізії Юргенса, до складу якої як раз й
входив Дніпровський полк, командира полку Бойковського та полкового священика
Образцова вдалося зібрати благодійні пожертви від всіх чинів полку та деяких
цивільних проскурівчан, та розпочати на казарменому плацу будівництво храму.
Будівництво провели у два етапи. На першому – побудували основне
приміщення храму, яке було завершене та освячене у 1898 році та обійшлося у 18
тис. руб., причому церковних сум витратили лише 1307 руб. 89 коп., а всі решта –
благодійні пожертви. На другому етапі – у 1906 році казенним коштом (10 тис.
руб.) добудували дзвіницю. Храм вміщував 600 чоловік, мав чудовий внутрішній
розпис, який виконали три солдати (колишні художники), а також гарного
живопису одноярусний іконостас. Серед церковних реліквій були Св. Антиминс,
освячений Київським митрополитом Гавриїлом у 1776 році та Св. Євангеліє
видання 1775 року.
Слід відзначити, що відкриття такого просторого полкового храму стало
подією не лише для військових, але й для всіх православних проскурівчан. Справа
в тому, що на той час Проскурів був доволі великим повітовим центром, мав у 1897
році населення майже 23 тисячі мешканців. Православних із того числа була
третина (7.616), але у місті для їх потреб існував лише маломісткий собор Різдва
Богородиці та зовсім маленька цвинтарна каплиця. Потребу побудови нового
просторого собору місто власним коштом вирішити не могло, й тому, поява
військового храму допомогла розрішити цю проблему. Церквам військового

відомства при можливості дозволялось задовольняти духовні потреби не
військових парафіян, а це означало, що частка проскурівчан отримала змогу
вільно відвідувати полковий храм Св. Апостолів Петра і Павла 46-го Дніпровського
полку.
Важки роки випробувань для храму настали після встановлення на Поділлі
радянської влади. Від 1921 року територія військового містечка, відповідно й храм
46-го Дніпровського полку, перейшли у розпорядження Червонокозачої дивізії,
що прбула на місце постійної дислокації до Проскурова.
Зрозуміло, що в Червоній армії, яка виховувалася на принципах атеїзму,
полкових священиків не було. Отож, полковий храм опинився у запустінні – за ним
ніхто не доглядав, Богослужіння не проводилося. Проте, деякі солдати за власним
бажанням приходити сюди на великі свята хоча би на декілька хвилин, аби
помолитися.
Згодом, командування дивізії вирішило припинити навіть таке відвідування
храму, та почало навмисно організовувати на православні свята різноманітні
навчання та польові виходи. Все було спрямоване на повне відсторонення
червоноармійців від віри. Разом із тим, був відданий наказ розібрати дзвіницю, яка
нібито “у випадку бойових дій може стати гарним орієнтиром для літаків та
артилерії ворога, та демаскувати місце дислокації дивізії”. Наприкінці 1920-х років
у спустошеному приміщенні храму був влаштований склад військового майна.
У повоєнні роки приміщення храму так й залишилося на території
військового містечка та продовжувало використовуватися для господарських
потреб військових. Від 1945 року тут хазяїнувала 31-а танкова дивізія, а з 1957
року – 17-а гвардійська Єнакієво-Дунайська орденів Червоного прапора й Суворова
мотострілецька дивізія. Храм, перебуваючи на території військової частини
перетворився на повну руїну...

Лише в 1995 році колишній полковий храм було повернуто Церкві і
буквально з руїн розпочате його відродження під ім'ям Святого Георгія
Побєдоносця.

ВУЛИЦЯ СОБОРНА
Прокладена вона була згідно Генерального плану забудови
Проскурова 1824 року. Саме тоді, від площі, на якій височив православний
собор (храм також сильно постраждав від вогню і був відбудований до 1837

року),
паралельно Кам’янецькій проклали
вулицю, яка отримала назву
Соборна. Майже через століття, в 1921 році, новоспечена радянська влада
перейменувала Соборну на честь німецького комуніста-революціонера
Карла Лібкнехта. У 1991 році вулиці була повернута історична назва.

СОБОРНА: ЦЕРКВА РІЗДВА БОГОРОДИЦІ
Головна визначна пам’ятка Соборної — це, безумовно, церква Різдва
Богородиці, що через недалекоглядність архітекторів соціалістичної епохи
виявилася затиснутою серед безликих “хрущовок”. Слава Богові, що храм
взагалі не знесли.
Свою історію найстарший православний храм міста веде з далекого
XVII століття. Принаймні, є свідчення, що в 1670-х роках саме на цьому місці
стояла невелика дерев’яна церква. Такою маленькою вона залишалася аж
до
початку
XIX століття.
Після
пожежі
1822
року
було
вирішено Проскурівську церкву Різдва Богородиці в її колишньому вигляді не
відновлювати, а побудувати на її місці кам’яний собор. Але в Проскурові в ті
роки було всього 35 дворів православного населення (більше половини
жителів складали євреї і ще третина — поляки-католики) і тому побудувати
храм на кошти місцевих парафіян було просто неможливо. Турботи
по будівництву пристойного
собору
взяла
на
себе держава, “Высочайше асигнувавши” суму в 60 тисяч рублів.
Будівництво собору почалося в 1835 році, а вже 15 травня
1837 року він був освячений. Площу навколо храму оточувала цегельна
огорожа, дзвіниця мала чотири великих дзвони (найбільший з них важив
320 кг). Особливою гордістю собору була дерев’яна, стародавня, у срібнозолоченій ризі Ікона Божої Матері, яка вціліла під час пожежі 1822 року.
Образ вважався чудодійним, і навіть католики мали особливу повагу
до нього. Серед церковних реліквій було чимало цікавих речей, з яких
виділялася
срібна з позолотою дарохранительниця з написом:
“Внесок
Благовірного Государя Спадкоємця Цесаревича Олександра Олександровича
в Соборний храм міста Проскурова в пам’ять заупокій душі Государя
Цесаревича Миколи Олександровича 12 квітня 1865 р”.
На жаль, до наших днів у церкві ні чудотворної ікони,
ні іменної дарохранительниці, ні інших реліквій не збереглося. Про їхню
долю нічого не відомо. Можливо, вони “зникли” в 1930-х роках, коли собор
пережив нелегкий час: в 1929 році заарештували і заслали в табори владику
Валеріана, в 1932 році зняли з собору дзвону на “індустріалізацію”, а в 1937

храм взагалі закрили. Під час Великої Вітчизняної війни німецька окупаційна
влада дозволила з липня 1941 року відкрити храм та проводити
Богослужіння. Після визволення Проскурова від окупантів (25.03.1944)
Собор Різдва Богородиці продовжував діяти до 1964 року, коли за рішенням
радянських органів влади був вдруге зачинений. Після цього церква
тривалий час використовувалась як склад, згодом як приміщення архіву.
Лише в 1988 році до 1000-літнього ювілею Хрещення Русі храм було
повернуто Церкві. Після капітального ремонту, в 1989 році у храмі Різдва
Богородиці було відновлено Богослужіння.
На
сьогодні
церква
Різдва
Богородиці
зберегла
первозданний вигляд і є найстарішою спорудою у Хмельницькому.

свій

СОБОРНА: ВОДОВОЗНИЙ УЗВІЗ
Всього через десяток метрів на північ від церкви Різдва Богородиці
вулиця Соборна плавно переходить у короткий узвіз до Південного Бугу.
Менш ніж століття тому цим узвозом, не поспішаючи, поскрипуючи колесами,
спускалися до самої води вози проскурівських водовозів. На березі вози
в’їжджали
на
спеціально
облаштовані
дерев’яні
помости,
і
водовози спритно починали працювати черпаками з довгими ручками,
наповнюючи бузькою водою
свої
бочки.
Потім
воду
розвозили
по всьому місту, продаючи міщанам по копійці за цебро.
Проблема водопостачання для Проскурова була завжди актуальною.
Особливо гострою вона стала в другій половині XIX століття, коли місто
почало
стрімко
зростати.
Кілька
колодязів
вже
не
могли
задовольнити потреби місцевого населення в питній воді і незабаром на
вулицях міста з’являються численні водовози.
Нічого складного в цьому промислі не було: потрібно було тільки мати
коня і віз, на якому встановлювали велику бочку, і можна спокійно
розвозити проточну воду з Бугу по проскурівських дворах, реалізовуючи її,
зрозуміло, за плату. Водовозний промисел приносив заробіток не такий вже
і великий, але досить стабільний. Єдина проблема — конкуренція на ринку
збуту. Кожну вулицю обслуговували “свої” водовози, і не дай боже заїхати
на “чужу” територію. Це було просто небезпечно.
Був ще один нюанс, характерний для Проскурова, через який на
початку
XX століття міська
влада
посилила
контроль
над
водовозами. Справа в тому, що використання для пиття річкової води
періодично призводило до спалахів інфекційних захворювань. Міська влада

вживала певних заходів для поліпшення санітарного стану в Проскурові,
але все робилося якось в’яло і проблеми, по суті, не вирішувало. Лише в
1904 році, після чергової епідемії кишково-інфекційного захворювання
і розгромної (по цьому ж приводу) статті в столичній (!) газеті “Петербурзькі
відомості”, контроль над заходами щодо наведення порядку в санітарноепідеміологічному відношенні в Проскурові під особистий контроль взяв сам
подільський губернатор. 18 серпня 1904 року міський голова повідомляв
губернатору про проведену роботу, де одним з основних пунктів був звіт
про стан водопостачання:
“...Що
стосується
водопостачання,
то
в Проскурові, крім приватних колодязів, нами обладнано 8 міських колодязів,
з яких всі жителі мають право користуватися водою. З цих же
колодязів зобов'язано брати воду для пиття і всім міським водовозам. Якщо
трапляються випадки, коли водовози беруть воду з ріки, то це
переслідується міською поліцією”.
Крім того, як повідомлялося в документі, санітарними попечителями
була проведена перевірка всіх водовозних бочок, і ті, які не відповідали
вимогам гігієни, були заборонені для використання.
Наступні роки міська Дума неодноразово обговорювала питання
про спорудження водогону, але далі розмов ця справа не просунулася.
Причина банальна — нестача коштів. Куди спритнішими виявилися військові
35-го Бєлгородського уланського полку, який розміщався у військовому
містечку на передмісті Дубове. У 1910 році саме тут був збудований перший
у місті централізований питний водогін. Він складався з двох свердловин,
насосної станції та водонапорної вежі й забезпечував потреби полку. А це –
будинки для офіцерів та їх родин, солдатські казарми, шпиталь та
конюшні.
Маючи перед очима гарний приклад дубівських військових,
проскурівська влада у 1914 році таки прийшла до позитивного рішення щодо
побудови міського водогону, але втіленню його в життя перешкодила...
Перша світова війна. Водопостачання майже сорокатисячного міста так
і залишилося на плечах проскурівських водовозів.
Лише в 1928 році в Проскурові приступили до спорудження водогону.
У звіті міськвиконкому за 1930 рік відзначалося: “Водогінна мережа введена
в дію в
1929 році і охоплює центральну частину міста, частково вулицю Ремісничу (
нині Вайсера — прим. автора)
та прокладена до військового містечка (за
переїздом по вул. І.Франка – прим. автора)”. Таким чином, якщо в
Давньому Римі водогін з’явився ще в 313 році до нашої ери, у Москві — в

1804 році, в Києві — у 1876 році, то в нашому місті не так вже й давно —
близько восьмидесяти років тому.

СОБОРНА: ЯЄЧНИЙ “ГУРТІВНИК”
У 1950-х роках по вулиці Соборній (тоді К.Лібкнехта) у кварталі між
вулицями Тельмана і Карла Маркса (нині — Вайсера і Подільської) були
споруджені
триповерхові житлові будинки №15,
17
і
19.
Під
знос пішли численні одноповерхові будиночки, господарями яких були
переважно проскурівські євреї — ремісники і торговці. Історія цих
будиночків, так само як і доля їхніх мешканців, канули в літа. До наших
днів нам лишилися лише відомості про життя власника торгівельних рядів
по Соборній, які розміщувалися на місці теперішнього будинку №17.
У
1880
році проскурівський міщанин Сруль Волиович Цуйриф викупив ділянку землі
на вулиці Соборній і спорудив на ньому торговельні ряди. Вони являли
собою звичайний довгий одноповерховий будинок, який простягнувся метрів
на 15 уздовж вулиці. На фасадній частині торговельних рядів вікон не було
—
тільки
двері,
котрі були входом
в
окремі
приміщення торговельних крамниць. Другу частину будинку, що виходила в
двір, займали велика комора і підвал. Торговельні крамниці Цуйриф здавав
в оренду під магазини заїжджим купцям, а комору і підвали
використовував сам — як приміщення для переробки і збереження продуктів
птахівництва.
Оптовий
продаж птахопродуктів був
сімейним
бізнесом Цуйрифів,
і
треба
сказати,
що ця справа приносила їм чималі прибуткии.

ПОДІЛЬСЬКІ ЯЙЦЯ – ДО ЄВРОПИ
Взагалі,
на Поділлі наприкінці ХІХ-початку XX століть птахівництво
досягло небувалих успіхів. Наприклад, до 1905 року наша губернія
вийшла на перше місце в Російській імперії по обсягах вивозу яєць і
живих птахів. Тільки на експорт за кордон (а це в основному в
англійські міста, Париж, Гамбург) з Поділля вивозили щорічно більше
500
тисяч
пудів
продуктів
птахівництва.
65%
всього
експорту складали яйця, за ними йшли птахи (переважно гусаки), а
потім перо і пух. Процес птаховиробництва й експорту його продуктів
був гранично простий. По подільських селах роз’їжджали евреї-міняли,
обмінюючи на товар або скуповуючи за готівку в місцевих селян курей,
гусей,
качок,
яйця.
Потім ці міняли в
містах
і
містечках

перепродували скуплене так званим “гуртівникам” (тобто оптовикам),
які вже приступали до безпосередньої підготовки (переробці,
сортуванню, упакуванню) товару до вивозу й оптовій його реалізації.
Саме таким “гуртівником” і був Сруль Цуйриф, котрий спеціалізувався
саме на продажі яєць і гусей.
Прийнявши
замовлення
на
постачання
великої
партії
яєць, Цуйриф добував їх у скупників, а потім усією родиною (в нього було 3
сини і донька) приступав до сортування. За допомогою нехитрого
пристосування (щось схоже на ящик зі свічею всередині) яйця проглядалися
на просвіт і відбиралися свіжі. Потім їх поділяли на три сорти: 1-й сорт, самі
великий і свіжі, йшли за кордон; 2-й сорт — у Петербург, Москву, Одесу; 3-й
сорт розходився в найближчі міста. Після цього яйця упаковували в довгасті
дерев'яні короби — у кожній по 1400 штук і в такому вигляді відправляли
залізницею за адресою замовника. З реалізацією гусей було простіше —
їх Цуйриф продавав живцем і тому купував перед самим відправленням. Що
цікаво, більшу частину птахів торговець добував одразу, в Проскурові, у
прилеглих прибугських кварталах.
Споконвіків проскурівчани,
котрі жили біля ріки, займалися розведенням гусей, — невипадково ці
квартали найчастіше називали Гусячими.
Ось таким бізнесом можна було займатися майже в центрі нашого
міста ще сторіччя назад.

СОБОРНА, 38: ІСТОРІЯ ОДНОГО БУДИНКУ, ЯКОГО ВЖЕ НЕМАЄ

На передодні 1980 року наш обласний центр готувався до видатної
події — зустрічі естафети олімпійського вогню XXII Олімпійських ігор, які
проходили в Москві. В терміновому порядку впорядковували вулиці. Саме
тоді і пішов під знос двоповерховий будинок обласного краєзнавчого музею
по вул. Карла Лібкнехта (нині Соборна), 38, який перебував у аварійному
стані. На пустирі, що утворився, облаштували автомобільнустоянку. Зараз
на цьому місці височить велична споруда

