
 

 

Де б не був я в путі і куди б не ходив 
По великому нашому краю, 
Липовеччина рідна зі мною зав-
жди, 
Краще в світі землі я не знаю. 
 
М. ДАЖУРА. 



 

 

Опис герба 

Герб виконаний у формі традиційного 
щита, на блакитному полі якого зобра-
ження знака-символу козацької перемоги 
у битві з поляками на річці Соб, а на ма-
линовому полі срібного бика – елемента 
історичного  герба Липовеччини.  

Опис прапора 

В прямокутному полотнищі 
основою до древка розташо-
ваний жовтий трикутник з зо-
браженням гілки липи з трьо-
ма зеленими листками. Реш-
та полотнища прапора розді-

лена на дві рівновеликі горизонтальні частини: верхня-   
блакитного кольору, нижня – малинового кольору.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шановні читачі! 
Липовеччина має славне історичне минуле, відома своїми трудо-

вими та культурними традиціями, талановитими людьми – справжні-
ми майстрами своєї справи. Стара Прилука, Липовець і Турбів – най-
давніші літописні містечка, більш ніж на два століття старші за місто 
Вінницю.  

На весь світ відоме ім'я нашого земляка—єдиного на Вінниччині 
лауреата Нобелівської премії, винахідника антибіотиків Зелмана Вак-
смана. Звідси родом Василь Земляк—письменник, лауреат Шевчен-
ківської премії, Петро Столярський—учитель славнозвісного скрипа-
ля Давида Ойстраха, Петро Тутковський—визначний український 
природознавець і педагог, один з основоположників геології й геогра-
фії України. 

Маючи таку славну історію, талановитих і працьовитих людей, ще-
дру землю та природні ресурси, Липовецький район здатний успішно 
вирішувати усі питання подальшого соціально-економічного розвит-
ку, нарощування врожаїв, випуску конкурентоспроможної продукції 
та поліпшення рівня життя своїх жителів. 

Ми завжди раді вітати гостей, яких, за народною традицією,           
зустрічаємо хлібом-сіллю. Нехай це видання стане вам сувеніром на 
згадку про перебування в районі та щирим запрошенням повернути-
ся сюди знову.  

               
Іван ДЕМИХІН                                     Юрій НАУМЕНКО 
голова Липовецької                          голова Липовецької   
районної державної                          районної ради 
адміністрації                                                            
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Липовецький район розташований  

у північно-східній частині Вінницької області 

Т ериторія району лежить на переході від Подільського плато до 
Придніпровської височини. Розташований у лісостеповій фізико-

географічній зоні, Дністровсько-Дніпровської лісостепової фізико-
географічної провінції.  

Серед ґрунтів переважають чорноземи (глибокі, типові, опідзолені). 
Загальна площа сільськогосподарських угідь становить 84,4 тис. га, ріллі 
73,7тис. га. 
Площа лісів 
сягає 5,2 тис. 
га. (5,2% від 
загальної 
площі райо-
ну). Найбіль-
ше їх на те-

риторіях гро-
мад смт. Тур-
бів та сіл Вах-
нівка, Козинці, 
Приборівка, 
Щаслива.  

Клімат помі-

місцевого значення - 114,3 км.  
До державного і обласного зна-

чення відносяться дороги Вінниця-
Одеса; Вінниця-Турбів-Погреби-
ще; Турбів-Калинівка-Хмільник; 
Тиврів-Іллінці.  

Прокладені залізничні гілки Хрис-
тинівка-Погребище і Турбів-Ка-
линівка. По південній межі району 
проходить газогін Уренгой-Пома-
ри-Ужгород. Чисельність населен-
ня Липовецького району складає 
38,1 тис. чол., переважно  це укра-
їнці (96%), в т.ч. міського - 16,1тис. 
чол. сільського—22.0 тис. чол.  

рно-континен-
тальний, пе-
рехідний від 
океанічного до материкового, з 
теплою і порівняно недовгою зи-
мою і не жарким літом.  
Пересічна температура січня 

становить ―-5,6о С‖, липня – ―+18,8о 
С‖. Середньорічна кількість опадів 
становить 645 мм. (помірно волога, 
тепла агрокліматична зона). Річ-
ний період із температурою понад 

―+10о С‖ становить 159 днів. 
Через територію району прохо-

дить сітка автомобільних доріг за-
гальною довжиною 281.3 км., з них: 
регіонального значення - 45.5 км., 
територіального значення - 42,0 
км., обласного значення - 79,5 км., 

Найвища точка Придніп-
ровської височини в ме-
жах Вінниччини (322м. над 
рівнем моря) знаходиться 
біля с. Богданівки 
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У  1362 р. литовський князь Ольгерд вигнав татар з Поділ-
ля та започаткував будівництво укріплених замків. Один із них 
знаходився біля села Війтовець і за своїми розмірами у двічі 
перевищував аналогічний Вінницький.  

 Біля Липовця з'єднувалися північне і середнє розгалуження 
Північного (Чорного) шляху і далі він пролягав у напрямку Тер-
нополя. Саме під час подорожі землями Липовеччини (1594 р.), 
посол німецького імператора Еріх Ляссота описує уклад та зви-
чаї козацької Січі. В хроніках 1632 р. поселення Прилука,  пев-
ний час, згадується як гетьманська резиденція. 

У роки визво-
льної війни При-
лука і Липовець 
згадуються як 
центри козаць-
ких сотень Каль-
ницького (Вінни-
цького) полку.  

19 березня 
1651 р. козацьке військо двома полками, під проводом О. Глуха 
і М. Пушкаря, розгромило польський передовий полк в битві під 
Липовцем і змусило польського гетьмана М. Калиновського зня-
ти облогу Вінниці і відступити. Обидва містечка, Прилуку і Липо-
вець, вороги спалили у 1653р. і нові письмові згадки про них 
з’являються в XVIII столітті, але вже як про села.  

Драматизм та динаміка перебігу на цих землях буремних 
подій визвольного руху Гайдамаччини були покладені в основу 
сюжету історичної драми Івана Кочерги "Алмазне жорно". 

Панорама річки Соб на  місці битви 1651 р. (сучасний вигляд) 

Існує гіпотеза, що відзначене у Русь-
кому літописі 1150 р. поселення Куниль 
лежало  в межах сучасного Липовця 
(Скакунка), а згадані там же порубіжна 
фортеця Прилук  і племена турпіїв мо-
гли бути поселеннями на місці сучас-
них Старої Прилуки і Турбова 

Про наявність поселень на Липовеччині свідчать  

знахідки тут античних монет V ст. до н. е. - II ст. н. е. 



 

 

Піднесенню земель між Собом і Десною у різні часи сприяли такі ві-
домі діячі, як власник Прилуки - брацлавський воєвода Януш Збаразь-
кий, князь Януш Острозький, за якого Липовець став містом, брацлавсь-
кий суддя Ольбрихт Кохановський, який у 1625 р. спорудив місто Коханг-
рад, брацлавський суддя Мартин Грохольський – засновник села Вербі-
вки, зозівський настоятель Іван Любинський – духовний суддя та офіціал 
всієї Брацлавської єпархії у 1780-85 рр., розбудовник Зозова і губернсь-
кий предводитель дворянства генерал Козловський, меценат, організа-
тор художнього промислу у с. Зозів Юлія Гудим-Левкович, представник 
відомої родини меценатів і організатор зразкового господарства у При-
луці Сергій Мерінг, засновники багатьох сіл - козинецький поміщик Олек-

сандр Раковський і 
липовецький граф Лу-
ка Струтинський, го-
лова Липовецького по-
вітового земства Ілля 
Рева. 
Після приєднання 
українських земель до 
Росії у 1793 р. Прилу-
ка з околицями відійш-

ла до Махнівського (Бердичівського) повіту, а Липовець став центром 
Липовецького повіту Київської губернії, отримавши власний герб.  

У 1897 р. у Липовці було засновано першу на теренах області публіч-
ну бібліотеку. 

Процес демократизації 1917 р. у Липовецькому повіті очолив обраний 
головою повітової земської управи член Центральної Ради Василь Хи-
мерик. 22 жовтня 1917 р. відбувся установчий з'їзд вільного козацтва 
Липовеччини. Сформувалася народна міліція на чолі із М. Коссаковсь-
ким. 25 березня 1917 р. було засновано газету "Липовецькі вісті", факти-
чно, першу «районку» в межах Вінниччини. Через 2 роки почав діяти 
найдавніший на теренах області військовий комісаріат. У 1921 р. відкри-
лася Липовецька єпископська кафедра.  

Один із перших номерів районної газети  Будинок залізничного вокзалу  селище  Липовець 
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Липовеччина лежала на важливих перехрес-
тях: по шляху чумаків до причорноморської 
солі, на якому виникли Лінці та Гайсин, на 
«Чорному шляху», по якому згодом проклали 
залізницю, на Балто-Чорноморському тракті 
з Санкт-Петербурга до Миколаєва, де через   
кожних 15 км. стояли поштові станції 

В 1793 році  утворився Липовецький повіт Київської  

губернії, а Липовець отримав власний герб  



 

 

У 1923 р. утворився Липовецький район, який в різні роки приєднував 
Турбівський, Прилуцький, Вахнівський, частково Плисківський, Іллінець-
кий, Оратівський райони.  

Влада взяла курс на індустріалізацію та організацію колгоспів. В кінці 
20-х—на початку 30-х років в 
районі створили три машинно-
тракторні станції (у Липовці, 
Вахнівці, Турбові).  

Зловісний молох голодомо-
ру 1933 р. позбавив життя по-
над 30 тис. жителів Липовеччи-
ни. До того ж, репресивні органи вдвічі перевиконали доведений 
«зверху» план насильницького виселення людей.  

22 липня 1941 р. на Липовеччині відбувся один із перших контрударів 
проти фашистської армії, було визволено село Пісочин. В роки окупації 
боротьбу вели підпільні групи різного ідеологічного спрямування під про-
водом Олександра Кукурузи, Семена Грищука, Наталії Музикант, В’яче-
слава Мессароша та ін.  

11 березня 1944 р. було остаточно звільнено с. Росошу, 12 березня – 
м. Липовець, 18 березня – села Сиваківці та Соболівку. За визволення 
нашого краю віддали свої життя майже 7,0 тис. синів і дочок різних наці-
ональностей. Не повернулися з війни 4,8 тис. наших земляків. Понад 2,3 
тис.  липовчан удостоєні високих урядових нагород: танкіст С. Т. Васюта 
з  Гордіївки, командир штурмової групи А. М. Зіндельс з Липовця, куле-
метник С. В. Клименко із Зозова, комбат О. К. Козаченко з Берестівки 
стали Героями Радянського Союзу, розвідник А. Д. Ковбасюк з Липівця, 
артилерист Н. І. Тарапата зі Старої Прилуки, командир розвід взводу   
О. Й. Янковський з Брицького—повними кавалерами ордена Слави  

Памятник жертвам голодомору 
смт. Турбів Пам'ятний камінь на території Липовецької ЗОШ № 2 

Всю трагічність перебігу подій 
насильницької колективізації на 
Липовеччині яскраво зобразив             
у своєму романі «Лебедина зграя» 
письменник Василь Земляк 

Липовецький район змінював свої межі у 1929,  

1931, 1935, 1956, 1959, 1963-65, 1979 роках  
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В повоєнний період поступово відновив роботу господарський ком-
плекс, сформувалась його спеціалізація. За успіхи у Всесоюзному зма-
ганні по вирощуванню сільськогосподарської продукції у 1978 р. район 
був нагороджений перехідним Червоним Прапором.  

Акт від 24 серпня та референдум від 1 грудня 1991 р.  законодавчо 
оформив незалежність України. Виконавчу владу на місцях від рад пе-
редали президентській вертикалі – обласним і районним державним 
адміністраціям.  З 16 квітня 1992 р. почали видаватися розпорядження 
представника Президента України І. Кагляка, до цього – директора Тур-
бівського цукрокомбінату.  

В кінці 90-х розпочався рух по відродженню геральдичних символів 
населених пунктів. Першим в області геральдична комісія затвердила 
герб села Стара Прилука. На обласному святі рідного краю, в червні 
1993 р., його урочисто вручили представникам територіальної громади.  

1992 р. — початок перетворення колгоспів в асоціації, колективні 
сільськогосподарські підприємства (КСП) та фермерські господарства. 
Змінювалися форми власності промислових підприємств, закладів сфе-
ри обслуговування, торгівлі та ін.  Частина з них збанкрутіли, або переп-
рофілювалися на інші види діяльності, інші - отримали новий імпульс 
для розвитку завдяки залученню коштів інвесторів.  

Серед тих, хто зумів адаптуватися до нових умов, зберегти виробни-
цтво і потужності—ТОВ «Липовецький цегельний завод», ПАТ «Ли-
повецьке районне  підприємство «Агромаш», філія «Вінницький спец-
карє’р» у смт. Турбові, ТОВ «Будівельник» і ТОВ «Липовецьке СПМК-
73»у м. Липовець. В 1988 р. розпочало свою діяльність підприємство з 
виробництва меблів та євровікон з дерева—виробничий кооператив 
«Уют» у смт. Турбів. Там же, у 2013 р., запущений пілотний проект у 
сфері альтернативної енергетики—ТОВ «Він-Пелета», з виробництва 
твердого біопалива (паливних гранул—пелет).  

Першим  на Вінниччині обласна геральдична комісія 

затвердила герб села Стара Прилука 

Завод ТОВ «Він-Пелета» смт. Турбів  Вінницька філія ТОВ «Яблуневий дар»  м. Липовець  
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Переробку фруктів і ягід на концентровані соки здійснює підприєм-
ство Вінницька філія ТОВ «Яблуневий дар» потужності якого розташо-
вані у м. Липовець. ТОВ ВІК «Приборівські ковбаси» у смт. Турбів виго-
товляє широкий асортимент м`ясної та ковбасної продукції. До 2 тон 
хлібобулочних виробів та 30 тон борошна за зміну виробляє ПП 
«Липовецька хлібна база». 

В районі працює три племрепродуктори: ТОВ «Племзавод «Україна» 
с. Костянтинівка з роз-
ведення російської 
рисистої породи ко-
ней, Липовецька філія 
«Зернопродукт МХП» 
з розведення українсь-
кої чорно-рябої поро-
ди ВРХ, СТОВ «Поділля» с. Попівки - української червонорябої породи 
ВРХ та ТОВ «Племзавод «Україна» с. Костянтинівки - з розведення 
української червонорябої породи ВРХ.  

Високу врожайність забезпечують ТзОВ «Концерн «Сімекс-Агро»              

м. Липовець, ПСП «Агрофірма Нападівська» с. Нападівка, СТОВ «По-

ділля» с. Попівка, ТОВ «Колорит-Агро» м. Липовець, ПрАТ «Зерно-

продукт МХП» м. Липовець, ТОВ СОП «Щасливе» с. Щаслива,                  

ТОВ «Племзавод «Україна» с. Костянтинівка, ПАТ «Турбівське»               

смт. Турбів, ПСП «Фортуна» с. Брицьке, ФГ «Україна» с. Стара Прилука, 

ПрАТ «Зернопродукт МХП» с. Війтівці, ТОВ «Рапсодія» с. Струтинка, 

СТОВ «Берестівка» с. Берестівка, ПП «Світоч» с. Вербівка,                       

ТОВ «Соняшний двір» с. Сиваківці, ТОВ «Елісторг» с. Конюшівка,               

ФГ «Лан» с. Косаківка та інші.  

ТОВ «Племзавод «Україна» с. Костянтинівка Сушарка в ПСП «Агрофірма Нападівська» с. Нападівка 

Десять господарств району займаються скотарством,  

дев'ять - свинарством, три - вівчарством  

Сільськогосподарську продукцію в райо-
ні вирощують  99 сільськогосподарських 
підприємств: 5 вертикально-інтегрова-
них структур, 15 реформованих, 78 фер-
мерських господарств та майже 13,6 
тис. особистих селянських господарств 
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Освітню галузь в районі презентують 26 загальноосвітніх навчальних 

заклади, Староприлуцька школа-інтернат для дітей з особливими потре-

бами, 20 дошкільних закладів, 2 Дитячо-юнацьких спортивних школи           

у  м. Липовець та смт. Турбів, Дитячо-юнацький центр у м. Липовець, 

професійний аграрний ліцей у с. Зозів.  

Працює Липовецька обласна дитяча лікарня відновного лікування, 

центральна районна лікарня, підстанції швидкої та невідкладної медич-

ної допомоги. Районний комунальний заклад первинної медико-

санітарної допомоги об'єднує 10 АЗПСМ, 13 ФАПів, 11 ФП та 7 здоров-

пунктів.  

Функціонує 37 закладів культури, 37 бібліотек, дитяча музична школа.  

Сьогодні ми всі разом несемо відповідальність за те яким буде май-

бутнє нашого краю, добробут і благополуччя його жителів.  

Міжнародні зв'язки: Угода про співпрацю Липовецького            
району з Равіцьким повітом (Республіка Польща) та Угода 

про співпрацю м. Липовець з естонським м. Йихви 

Знаки-символи територіальних громад району 
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Липовецькі районна державна адміністрація  
та районна рада Липовецька міська рада 

Турбівська селищна рада Росошанська сільська рада 
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Серед сільських населених пунктів 7 відносяться 

до  великих, 40 - до середніх та 10 до малих  

Н а території Липовецького району розташовані місто ра-
йонного підпорядкування, селище міського типу і 57 сільських 
населених пунктів, що підпорядковані міській, селищній і 25 
сільським радам. Другим за величиною населеним пунктом піс-
ля міста Липовець  є селище Турбів. Серед сільських населених 
пунктів 7 відносяться до числа великих, 40 - до середніх та 10 
малих (менш ніж 100 жителів).  

Систему органів виконавчої влади та місцевого самовряду-
вання складають: Липовецька районна державна адміністрація
(http://www.lip-rda.gov.ua/), Липовецька районна рада                 
(http://lipovec-rada.org.ua/), 27 місцевих територіальних громад 
та територіальні підрозділи центральних органів виконавчої 
влади. Інтереси жителів району на усіх рівнях представляють          
4 депутати Вінницької обласної Ради, 34 депутати Липовецької 
районної ради, 26 депутатів Липовецької міської ради, 26 депу-
татів Турбівської селищної ради, 310 депутатів від 25 сільських 
рад та 27 голів місцевих територіальних громад. 



 

 

 В  XVI ст. «Айсин Верхній» (як тоді звалось поселення) 
приваблює переселенців з Волині і з 1601 р. переходить у вла-
сність найбільшого українського магната Януша Острозького. 
Назва Липовець з'являється 1602 р. і в цей час він стає містом. 
У 1628 р. тут на-
лічувалося 1100 
будинків, або в пі-
втора рази біль-
ше, ніж у Вінниці.  

З початком ви-
звольної війни під 
проводом Б. Хмельницького його соратник М. Кривоніс відби-
ває Липовець у магната Ієремії Вишневецького. В 1649 р. Ли-
повецька козача сотня входить до Кальницького полку. Пере-
мога над поляками у битві біля Липовецького замку 19 березня 
1651 р. можливо стала однією з причин того, що через 2 роки 
польський полководець Стефан Чарнецький спалив містечко, 
яке згодом надовго перетворюється у звичайне село.  

У XVIII ст. Липовець кілька раз здобували гайдамаки. В цей 
час він стає центром «губернії Липовецької» князів Любомир-
ських, які спродують його графу Лукашу Струтинському - пер-
шому дідичеві, що замешкав у Липівці (Скакунка). Це сприяло 
його відродженню. Коли в 1775 р. тут нараховувався 251 буди-
нок, то після Струтинських — в 2 рази більше.  

  Після другого поділу Польщі в 
1793 р. Липовець відходить до Ро-
сії, стає повітовим містом Київської 
губернії і йому «високим імпера-
торським указом» був присвоєний 
герб у вигляді срібного бика на че-
рвоному фоні. 
  Після другого і третього поділів 
Польщі Липовець — центр округу 
Брацлавського намісництва, а з 
1797р. — повіту Київської губернії.          
У 1804р. тут з'являється повітовий 
суд, тюрма, військові казарми, кін-
но-поштова станція. 1803–1822 рр. 
будується Католицький костьол, 
першим настоятелем якого став 
барон Трухзес—син шведського 
короля Карла Густава. У 1818 р. на 
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Назва Липовець письмово з'являється 1602 р.   

Тоді ж поселення  вперше отримує статус міста  

Перша письмова згадка про містеч-
ко, яке виникло на давньому чумаць-
кому шляху в верхній течії річки Соб                
в межах історичної землі Брацлавщи-
ни датується 1545 роком 

Магнат Януш Острозький 



 

 

пожертвування купця Таранова  в передмісті (Гайсин) будується Собор-
но-Воскресенська церква у якій розпочинав свою кар'єру перший митро-
полит УАПЦ Василь Липківський. З часом, на її місці, заклали Свято-
Покровську церкву (1855 р.). У місті діяли три синагоги. 

Липовець ІІ пол. XIX ст. нараховував 77 ремісників. Поміщикам нале-
жали  2 поташних заводи, 2 черепичних і винокуренний. Жителі чумаку-
вали—возили зерно в Одесу. Окремі з них тримали пасіки від двохсот 
до двох тисяч вуликів. У 1861 р. населення міста склало 6290 чол. вели-
ку частку якого становили євреї. 

«Важливість Липовця для Київської губернії полягає в тому, що в 
ньому зосереджується управління повітом» — писалось в одному із 
енциклопедичних словників. Липовецький повіт простягався від Очеретні 
до Умані і мав площу 2428 кв. верст при населенні 211 тис. чол. Міська 

Дума почала функці-
онувати з 1895 р. – 
через рік після свого 
утворення. 
У другій половині XIX 
ст. в Липовець мав  4 
водяних і 1 паровий 

млини, 2 заводи мінеральних вод, пивоварний завод, друкарню, дві ма-
хорочні фабрики, 2 цегельних заводи, чавунно-ливарну майстерню, 11 
кузень, 120 торгових лавок. Діяли двокласна (вище початкова) школа, 
комерційна школа (з 1910 р.), гімназія (з 1918 р.), лікарня (30 ліжок при  
3-х лікарях), 1 бібліотека (з 1897 р.), 1 клуб, 2 готелі, пошта. На телефон-
ній станції рахувалось 22 абоненти по місту і 8 — по повіту. 

В 1913 р., напередодні першої світової війни, Липовець електрифіку-
ється, тут будують кінотеатр, вимощують дорогу до залізниці Козятин-
Христинівка. На той час у містечку проживає 13,1 тис. жителів. Інтеліген-
ція міста часто збиралась на вечори до композитора Петра Столярсько-

Липовець   
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Липовецький повіт простягався від Очеретні до Умані  

і мав площу 2428 кв. верст при населенні 211 тис. чол. 

Свого часу містечком Липовець проїзди-
ли відомі люди: російський поет Олек-
сандр Пушкін (1821р.) український поет, 
письменник, художник, громадський та 
політичний діяч Тарас Шевченко (1846р.)  



 

 

го, де була можливість вільно висловлювати прогресивні думки, декла-
мувати вірші Тараса Шевченка. 

Після більшовицького перевороту 1917 р. сформувалася рада та по-
вітовий ревком. Комісаром від Центральної Ради став Тимофій Коцю-
бинський. Із зайняттям поселення червоними військами в березні 1919 
р. тут утворився пер-
ший на теренах Він-
ниччини військкомат.  

Збереглися істо-
ричні відомості про 
події у містечку під 
час Першого Зимово-
го походу армії УНР: 
13 грудня Київська 
група перебувала в 
с. Вахнівка - за 12 
верст на північний 
захід від м. Липовця; 
вранці 14 грудня кін-
нота Київської групи 
зосередилася за 5-6 
верст на північ від м. Липовця в с. Зозів, звідки і атакувала Липовець. 
Кіннота 3-ї дивізії (Яворський) атакувала місто з заходу. Добровольча 
залога і влада заздалегідь втекли до Вінниці, а «державна стража» 
склала зброю. 15 грудня 1919 р. до Липовця вступили війська УНР з яки-
ми провів нараду прем'єр-міністр Ісаак Мазепа.  

 Наступ поляків Червона армія зупинила 6 травня 1920 р. на лінії Ли-
повець - Ямпіль. В наступному місяці, на північ від Липівця, кінна армія 
Будьонного прорвала фронт Пілсудського і більшовицька влада тут ос-

таточно перемогла.  
В 30–х роках влада орга-
нізовує 4 колгоспи, ма-
шинно-тракторну стан-
цію, а згодом — міжра-
йонну  майстерню капіта-
льного ремонту. Запра-
цювали промисловий і 

харчовий комбінати, запрацювали промартілі, хлібопекарня, швейна 
майстерня, гранітний кар'єр. Розгорнулося активне будівництво шкіл і 
культурно-просвітницьких закладів. 

Новітня історія поселення зафіксувала й інші трагічні сторінки.              

Про трупи на вулицях Липівця у 1933 р. робітник Михайлов написав Ста-
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У квітні 1918 року містечко Липовець  приєднується  

до Союзу міст України 

Наслідком громадської війни стали 
значні спустошення залишені після се-
бе дивізією Щорса, загонами Зеленого і 
Тютюнника, частинами української га-
лицької армії та денікінцями, які на пів-
день від міста мали бій з військами УНР 



 

 

ліну. Чимало чесних людей було репресовано, а учитель Михайло Сит-

ник провів у неволі 60 літ, що є нехарактерним епізодом навіть для коли-

шнього СРСР. 

22 липня 1941 р. під Липівцем частини 12 Армії нанесли контрудар             

і розгромили словацьку мотобригаду, та наступного дня змушені були 

здати селище. У містечку німецька влада зробили гетто. За роки окупації 

близько 2 тисяч громадян було розстріляно. Діяли комуністична і націо-

налістична підпільні групи.  

Липовець визволявся двічі: 6 січня 1944 р. Червона армія зайняла 

передмістя Гайсин і наступного дня весь Липовець, однак, 4 дивізії 38 

армії попали в оточення. Тому лише через 2 місяці (12 березня) Липо-

вець остаточно звільнили від німецьких окупантів. У братській могилі 

Меморіалу Слави захо-

ронені 715 воїнів-

визволителів. Не повер-

нулися додому з важкої 

війни 369 липовчан. 

Після визволення у Липовці проживало 452 жителі. Та незважаючи 

на великі руйнування, засуху 1946 року, Липовець набув дальшого роз-

витку.  

В 1954 р. існувало одне колективне господарство яке мало три елек-

тростанції. З 1960 р. діяв ремонтний завод, з 1967 р. відкрито музичну 

школу. Крім того, у Липовці 

функціонували завод прод-

товарів, комбікормовий за-

вод, цегельний завод, ра-

йонна друкарня, молокоза-

вод, комбінат кооперативної 

промисловості, кілька буді-

вельних організацій, АТП-

10544, дві лікарні, 4 школи, 

районне підприємство 

«Агромаш», районне об'єд-

нання «Родючість», МРЕВ 

на кілька районів.  

Липовець має ряд підп-

риємств та сільськогоспо-
Пам’ять про війну в музейних експонатах  
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У 192З р. Липовець—райцентр Бердичівського округу, а  

з 1925 року — селище міського типу Вінницької області  

У боях за визволення Липовеччини  за-
гинули Герої Радянського Союзу Іван 
Яркін та Борис Шевченко, а також да-
гестанський поет Багаутдін Мітаров 



 

 

дарських формувань: ТОВ «Липовецький цегельний завод», ПП 

«Липовецька хлібна база», ТОВ «Липовецькі м’ясні делікатеси», КП 

«Липовецькі ковбаси», СТ «Липовецьхліб», ПрАт «Зернопродукт МХП», 

СТОВ «Липовецьке», ПАТ «Липовецьке РП «Агромаш» та декілька фер-

мерських господарств. 

Транспортні перевезення забезпечують 2 юридичні особи—ТОВ 

«Липовець АТП» (пасажирські перевезення) і ТОВ «Липовецьке АТП 

«Агромаш» (вантажні перевезення). 

В райцентрі діють: загальноосвітня школа-колегіум імені Василя Лип-

ківського І-ІІІ ст. №1, загальноосвітні школи І-ІІІ ст. №2,3, два дитячих 

садочки,  дитячо-юнацька спортивна школа, музична школа, обласна 

дитяча лікарня відновного лікування, центральна районна лікарня, КП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги», ФАП, районний Буди-

нок культури, міський клуб,  дві бібліотеки.  Зареєстровані релігійні гро-

мади, зокрема, УПЦ КП, УПЦ МП, євангельських християн-баптистів, 

адвентистів сьомого дня, римо-католиків. 

Серед пам'яток історії – залишки скіфських курганів та стародавніх 
оборонних валів, архітектурні споруди, пам'ятні знаки: на місці козацької 
перемоги 1651 р., польським і українським воякам, які полягли у червні 
1920 р., жертвам громадянських конфліктів 20-х рр., жертвам голодомо-
ру 1933 р., воїнам-афганцям, погруддя Т.Г. Шевченка, ліквідаторам ава-
рії на Чорнобильській АЕС,  монумент загиблим у 1941 р. словацьким 
воякам, Меморіал Слави полеглим у другій світовій війні, пам’ятник Бор-
цям за волю та територіальну цілісність  і  незалежність України. 

Воїнам – учасникам військових  дій в Афганістані    
м. Липовець 

14 

13 вересня 2001 р. Верховна Рада України повернула  

Липовцю статус міста районного значення  

 Ліквідаторам  аварії  
на Чорнобильській АЕС 

м. Липовець  
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Опис Прилуцького замку залишив посол   

німецького імператора Еріх Лясота  

с. Стара Прилука 

Оборонні фортифікаційні споруди  

В давньоруському літописі за 1146 рік мовиться, що галиць-

кий князь Володимир взяв Київську форте-

цю Прилук (нині – Стара Прилука Липове-

цького району). В 1632 року Прилука на-

віть ставала столицею Козацької України, 

де два рази збиралися козацькі ради. Опис 

Прилуцького замку залишив посол німець-

кого імператора Еріх Лясота (1596 рік.) 

Зруйнований за часів Хмельниччини та Руї-

ни. Пам’ятка являє собою частково поруй-

новані гігантські вали і рови 12-17 ст. на березі Десни.              

(49°23′34″ пн. ш. 28°43′05″ сх. д.) 

 

Палац Мерінга та парк  

Містить елементи різних періодів забудови – з кінця XVIII ст. 

до 1906 року. 

Остаточного 

вигляду набув 

за Сергія Ме-

рінга, пред-

ставника відо-

мої Київської 

культурної 

династії. 

За описом 

1925 р. палац 

складався із 

43 кімнат «ці-

нної архітекту-

ри». Спочатку 

мав три поверхи, але з часом верхній розвалився. Розміщений 

посеред унікального парку кінця XVIII ст. з рідкісним породами 

дерев, він фактично, є аналогом знаменитого Маріїнського пала-

цу. (49°22′56″ пн. ш. 28°42′23″ сх. д.) 
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Церква Параскеви (Святої Трійці)  у с. Нова Прилука 

вважається найстарішим храмом Липовеччини 

с. Іваньки  

Космічна астроблема  

Наслідком зіткнення 400 млн років тому комети чи астероїда (з масою 
близько 40 млн тон і діаме-
тром 230–300 м) з тверди-
ми породами українського 
кристалічного щита було 
утворення метеоритно-
вибухового кратера з пер-
вісним діаметром близько 
7 км, і глибиною до 600–
800 м. Самий цікавий 
об’єкт—9-й малий Кратер 
знаходяться біля с. Іваньки 
Липовецького району, де 
від падіння небесного тіла 
спеклася земля і утворили-

ся своєрідні гори. (49°06'04.8"пн. ш. 29°04'42.0"сх. д.). 

с. Нова Прилука   

Церква Параскеви (Святої Трійці)  

Збудована на п. ХІХ ст. Найстаріший храм Липовеччини. Церква             
в формах класицизму, цегляна, прямокутна в плані, з гранчастою апси-
дою, тринавна, чотиристовпна, одног-
лава. Над притвором надбудована 
дерев'яна дзвіниця, увінчана шпилем. 
Центральна частина пам'ятки завер-
шена шатровим покриттям на дерев'я-
ному барабані.  

На північному і південному фаса-
дах двоколонні лоджії, західний розч-
ленований пілястрами і увінчаний три-
кутним фронтоном.  

В інтер'єрі висотно розкритий про-
стір верху контрастує з пласкими пе-
рекриттями. На стінах - масляний жи-
вопис к. ХІХ ст.  

Об'єкт відноситься  до  пам’яток архітектури місцевого значення.  
(49°22'17.9"пн. ш. 28°42'43.3"сх. д.) 
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Зельман  Ваксман мав почесне звання «рятувальника 

людства» та є у списку 100 найвідоміших людей світу 

с. Нова Прилука   

Пам'ятний знак Зельману Ваксману 

23 вересня 2003 р. біля Ваксманівської криниці урочисто відкрито па-
м’ятний знак про народження єдиного з вінничан і одного з 6-ти в Україні 

лауреатів Нобелівської 
премії Зельмана Абрахама 
Ваксмана (народився 8 (20 
н.с.) липня 1888 року в 
містечку Нова Прилука 
(тоді Бердичівського пові-
ту Київської губернії).  
У 1910 році виїхав до Аме-

рики, де винайшов стреп-

томіцин – перші ефективні 

ліки проти туберкульозу. За це в 

1952 р. йому вручена Нобелівська 

премія. Вчений отримав почесне 

звання «рятувальника людства», 

ввійшов у число 100 найвідоміших 

людей світу, став національною 

гордістю США, а тепер і України. 

 В церемонії відкриття взяв 
участь син нобеліанта – Байрон 
Ваксман.  

Серед інших Ваксманівських 
пам'яток – місце будинку Ваксма-
нів, територія старої базарної пло-
щі, єврейської школи, а також єв-
рейське кладовище і могили роз-
стріляних (серед яких – учителі 
майбутнього ученого і далекі ро-
дичі).  

Вдруге наш відомий земляк відвідав Нову Прилуку вже у 1924 р.           
Помер у 1973 р. в США. (49°22′37″ пн. ш. 28°42′04″ сх. д.) 
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Поміщик Раковський з Козинець був першим на Вінниччині, 
хто придбав у власність автомобіль. Революція 1917 року 
змусила його покинути Козинці і емігрувати до Варшави  

с. Косаківка 

Церква Іоанна Богослова   

Одна із складових «храмового поясу» з дерев’яних церков – пам’яток 

архітектури місцевого значення: Дмитрієвська у Турбові (ХІХ ст.), Різдва 

Пресвятої Богородиці у Сиваківцях 

(1875 р.), Покровська у Приборівці 

(1905р.), І. Богослова у Коханівці 

(1868р.), Хресто-Воздвиженська у 

Козинцях (1877р.). Двокупольний 

храм І. Богослова у Косаківці – пер-

лина дерев’яної архітектури, пам’ят-

ка архітектури.  

  Збудований 1903 року, в радянсь-

кий час храм був закритий і в ньому 

містилася бібліотека.  

  З набуттям незалежності України 
богослужіння відновлене.                  
(49°17'21.3"пн.ш. 28°44'23.9"сх.д.) 

с. Козинці 

Палац Раковських  

Триповерхова будівля з центральним холом, гвинтовими сходами, 

кованими балконами, де до 

останнього часу функціонувала 

дореволюційна система водя-

ного опалення.  

Збудований французькими 

майстрами у 1885 році на кош-

ти поміщиків Раковських. Нині 

в палаці функціонує  місцева 

загальноосвітня школа. Непо-

далік знаходиться дерев’яний 

Хрестовоздвиженський храм 

побудови 1877 року.  

(49°15′29″пн.ш.28°45′34″сх.д.)  
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Народні перекази свідчать, що на берегах річки Сібок  

в далекі часи буяло стародавнє місто Піщань 

с. Війтівці 

   Вали та рови середньовічного замку 

Залишки ровів і валів Литовського замку, що              
у півтора рази більший за Вінницький. Коли               
у 1362 р. литовський князь Ольгерд вигнав татар 
з Поділля, стали будуватися укріплені замки. Най-
більший з них знаходився біля с. Війтівці.  
Народні перекази свідчать, що тут на берегах річ-
ки Сібок колись буяло стародавнє місто Піщань, 

яке спалили войовничі кочівники. 

 

Місце родового гнізда Достоєвських  

В 1782 році священиком у Війтівцях став Андрій Достоєвський – дід 
письменника. Тут у нього народилося 6 до-
чок і 2 сина, серед яких – і батько майбут-
нього письменника—Михайло. На малій ба-
тьківщині класика світової літератури чере-
дою 3-х поколінь пройшли дванадцять пред-
ставників знаменитого роду. Тут знайшли 
вічний спочинок дід Андрій, бабуся Анаста-
сія, дядьки Георгій і Лев Достоєвські. Моги-
ли священників не збереглися позаяк знахо-
дилися на подвір’ї вщент зруйнованої ще в 30-ті роки місцевої церкви.  

 

Музейна експозиція пам'яті воїна-афганця  

Володимира Степанюка 

Володимир Степанюк з жовтня 1981р. служив бортовим авіаційним 
техніком - повітряним стрільцем вертольоту Мі-8Т.  

  24 січня 1982 р. під час виконання бо-
йового завдання в провінції Кундуз 
(район населеного пункту Аліабаді) вер-
толіт потрапив під сильний вогонь ПВО, 
отримав сильні пошкодження, впав і ро-
збився. Всі члени екіпажу, в тому числі 
прапорщик В. В. Степанюк, загинули.  
Похований на кладовищі села Війтівці. 
Похорон відбувся 15 лютого 1982 року.  
Нагороджений орденом Червоної Зірки 
(посмертно), медалями.  
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У 1745 році в  Зозові була закладена церква Втілення Ісуса 
Христа (пізніше — Преображення Господнього), яка на всю  

округу славилася чудотворною іконою Діви Марії 

с. Зозів 

Храм Івана Богослова  

Найвищий на Липовеччині кам’яний двокупольний храм. Збудований 
1855 коштом генерала Пла-
тона Козловського на місці 
дерев’яної церкви. У 1924 
році тут здійснив літургію 
митрополит УАПЦ Василь 
Липківський. 

Спроба зруйнувати буді-
влю у 1986 році заверши-
лась лише значними пошко-
дженнями стін та перекрит-
тя. Відбудований на кошти 
земляка—мецената, Воло-
димира Марківського.  

В 1997 році його відкрит-
тя освятив Патріарх Київсь-
кий і всієї Руси-України Фі-
ларет.                                                   (49°18'54"пн.ш. 29°00'60"сх. д.) 

с. Нападівка 

Палац Ланге   
Збудований наприкінці XVIII ст. Палац оточував невеликий парк, пе-

ред палацом знаходилась відкрита місцина. Маєток був оточений муром 
з високою в'їзною брамою. 

З самого початку з'явилась будівля жовтого кольору («жовтий па-
лац»). Проте згодом було зведено ще один палац, а старий почав вико-

ристовуватись як флігель.   
  Вийшовши у відставку, Тор 
Ланге жив в садибі своєї дру-
жини Наталії Протопопової, 
де  крім літературної праці, 
займався агрономією, ботані-
кою (навіть вирощував у теп-
лиці цитрусові та ананаси).    
  Помер 22.02.1915 в Нападів-
ці і був похований у фаміль-
ному склепі Протопопових. 
Лише в 1920-х його прах ро-

дичі перевезли до Копенгагена.  (49°16′50″ пн. ш. 29°08′34″ сх. д.). 
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Ініціатором і  активним організатором сільського музею 

був учитель історії місцевої школи Олександр Гук 

с. Вахнівка 

Музей історії села 

Вахнівський краєзнавчий музей (Музей історії села Вахнів-

ка) створений за рішен-

ням і на кошти місцевого 

колективного господарст-

ва в 1981 р. Ініціатором і 

його активним організато-

ром був учитель історії 

місцевої школи Олек-

сандр Гук. Для доступу 

відвідувачів експозицію 

урочисто відкрили 1 ве-

ресня 1984 р. 

Фонди сільського музею 

налічують близько одну 

тисячу унікальних експонатів. Щороку музей приймає у своїх залах по-

над півтори тисячі осіб. У експозиції музею представлені зразки корис-

них копалин, оригінальні предмети народного побуту кін. ХІХ-ХХ ст., ма-

теріали про відомих 

односельців. 

Сьогодні це най-

потужніший музей 

району, що накладає 

на нього особливі 

обов'язки. На базі 

музею діє гурток 

«Пошук» для учнів 9

-11 класів мі-сцевої 

загальноосвітньої 

школи. Проводяться 

районні методичні  

засідання вчителів з 

краєзнавства. Експо-

зиція відображає 

історію рідного краю.                     (49°19'6"пн. ш. 28°50'42"сх. д.)  
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За своїм значенням сучасники  порівнювали битву  

під  Липовцем (1651р.) з відомою Пилявецькою  

м. Липовець 

Пам'ятний знак козацької битви 1651 р. 

Липовецька битва - типовий прийом  на оточення, повторений через 
рік на Батозькому полі. Вона 
стала кульмінацією зимової 
кампанії 1651 року (після 
поразки під Красним і облоги 
Вінниці) та привела до звіль-
нення Івана Богуна. Сучас-
ники  порівнювали її з відо-
мою Пилявецькою ба-
талією. 
   В квітні 2007 року на бере-
гах річки Соб відбулася 
польсько-українська акція 
примирення із встановлен-
ням пам’ятного знака: поль-
ського хреста в козацькому 

хресті, з рельєфом змії, яка кусає  фенікса в око (символ битви на річці). 
Робота скульптора О. Альошкіна. (49°13'53.3"пн. ш.  29°03'35.7"сх. д.) 

м. Липовець 

Будівля військового комісаріату 

Побудована коштом земства у 1907 році. Цікавим є те, що будівля 

поєднує собою три історичні 

об’єкти: власне земську лікар-

ню, або «заразний барак», зго-

дом переведену за межі міста, 

представницький орган—

повітову Думу періоду визволь-

них змагань, яку  в 1917 році 

очолював член Центральної  

ради Василь Химерик і один із 

перших на теренах області вій-

ськовий комісаріат, який сфор-

мували у 1919 році.                         (49°13'50.2"пн.ш. 29°02'49.6"сх. д.) 
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В 1996, 2006 і 2011 роках, за участі словацьких делегацій,   
у м. Липівці відбулися міжнародні акції пам’яті і примирення 

м. Липовець 

«Словацький пам'ятник»  

Єдиний в Україні шестиметровий обеліск оригінальної конструкції на 
іноземному військовому похованні при 
в’їзді в місто.  
Сюди у 1941-1943 рр., з усіх частин 
окупованої території бувшого СРСР 
звозили  загиблих словацьких вояків. 
Вставлений на місці, де 22 липня 
1941р. була розгромлена словацька 
мотобригада, що воювала в складі           
17-ї німецької  армії. Але це не пам’ят-
ник загарбникам. Словаки по собі за-
лишили в Липівці добру пам’ять. Саме 
тут здійснений перший їх перехід на 
бік Червоної армії, що згодом стало 
одним із чинників до створення окре-
мої Чехословацької  бригади. 
  В 1996, 2006 і 2011 роках, за участі 
словацьких делегацій, в м. Липівці 
відбулися міжнародні акції пам’яті і 
примирення, символом якого став від-
новлений Словацький монумент.  
(49°13'19.3"пн. ш. 29°02'06.6"сх. д.) 

м. Липовець 

Пам'ятний знак польським жовнірам   

та українським воякам УНР 

Відкритий у вересні 2015 р. в пам'ять польських 

жовнірів та українських вояків Української Народної 

Республіки, полеглих  в боротьбі з більшовицькими 

військами.  

У червні 1920 р. кінна армія Будьонного всіма 

силами ринулася на прорив польського фронту між 

Сквирою й Липовцем. Саме тоді, в боях під Липов-

цем, більшовики знищили близько 40 польських 

жовнірів. (49°13'38.8"пн. ш. 29°03'44.5"сх. д.) 
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СЛАВА УКРАЇНІ!  ГЕРОЯМ СЛАВА! 

м. Липовець 

Пам’ятник  борцям за єдність, цілісність  

та незалежність України 

Урочисте відкриття нового пам’ятника відбулося 24 серпня 2015 р.  
    П'ятиметровий Тризуб 
сірого кольору разом із тум-
бою здіймається на висоту 
6,35 м. На його центральній 
колоні розміщено дві мемо-
ріальних дошки. Верхня – з 
надписом «СЛАВА УКРАЇНІ!  
ГЕРОЯМ СЛАВА! НА 
ЧЕСТЬ БОРЦІВ ЗА ЄД-
НІСТЬ, ЦІЛІСНІСТЬ ТА НЕ-
ЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ». 
Нижня – з прізвищами чоти-
рьох бійців АТО з Липовеч-
чини, які героїчно загинули, 
захищаючи український на-
род у неоголошеній війні на 
сході України.  
   Майданчик перед пам'ят-
ником викладений візерун-
ком з різнокольорової плит-
ки у вигляді вишитого украї-

нського рушника.  
У нічний час конструкцію 

підсвічують 9 вбудованих 
електричних світильників. 

Щоб підкреслити, що  
борці за незалежність 
України – це сучасні про-
гресивні скромні та сміливі 
люди, даний проект виконано та оздоблено матеріалами у стриманому 
стилі «кубізм». (49°13'35.2"пн. ш. 29°03'30.0"сх. д.) 
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Завітайте  до нас на Липовеччину! 

м. Липовець 

«Велопарк»  

За фінансової підтримки Євросоюзу, звичайний міський сквер, за до-
сить короткий термін, вдалося перетворити на чудовий велопарк із су-
часними велодоріжками та спусками, скейт-майданчиком і дитячим май-
данчиком. Дітвора отримала чудове місце для розваг та відпочинку. Де-
тальна інформація щодо проекту розміщена на веб-сайтах: http://
lipovec.com.ua/; www.facebook.com/velolypovet   

(49°13'43.3"пн. ш. 29°03'14.6"сх. д.). 

Липовецька земля багата на славні історичні події та пос-
таті непересічних сучасників, які 
творять її багатовікову славу.  
   Ви зовсім не шкодуватимете,           
коли туристичні маршрути при-
ведуть вас  у цей чудовий край.  
   Тут знаходяться чимало істо-
ричних та культурних пам’яток, 
знайомство  з якими плідно зба-
гатить ваш світогляд незабутні-
ми враженнями.  А зустріч з ма-
льовничими куточками місцевої 

природи додасть вам здоров’я, наснаги  та гарного настрою. 
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Панорама селища Турбів 

Річка Соб-перлина  

Липовеччини 

Ялинова алея у селі Козинці 



 

 

 

Підготовлено за матеріалами веб-ресурсів:  https://uk.wikipedia.org/;   

http://www.lip-rda.gov.ua/; http://lipovec.com.ua/; http://www.vin.gov.ua 

Світлини: М. Рибак, О. Скоцький, В. Тращук, О. Обара.  

Відповідальний за випуск О. Скоцький  

Показові виступи у міському «Велопарку» 

Куточок відпочинку у селі Росоша 



 

 



 

 

м. Липовець 

2016 рік 


