Шаргородський район
Територія – 1,14 тис. км2
На території району знаходиться 62 населених пунктів.
Кількість населення – біля 64,9 тис. осіб,
Відстань від райцентру до м. Вінниці автошляхами – 90 км.
Річка: Мурашка, Мурафа
Адміністративний центр району – м.Шаргород (з 1987 р.)
Населення – 7,2 тис. чол.

Мапа району

Герб району

Душа землі парує вдалині,
Пісок віків зачаєно нуртує.
І Шаргород на кручі кам’яній
Нескорену історію вартує.
Петро Перебийніс
Шаргородщина, як і Поділля в цілому, пройшла складний і багатогранний шлях
власного історичного розвитку. Цими землями протягом багатьох століть володіли
різні держави, які своєю політикою визначали економічне, соціальне і духовне життя
місцевого населення. На території району відбувалися героїчні і драматичні історичні
події. Край у ХІІІ ст. входив до Галицько-Волинського князівства, був «улусом»
монголо-татарського золотоординського царства, а в ХІУ-ХУІІІ ст. життя тут
формувалося політикою Великого князівства Литовського і Польського королівства.
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Тривалий час мешканцям Шаргородщини доводилося відбивати постійні набіги татар,
які руйнували поселення і забирали людей у неволю. З 1672 до 1699 рр. край був під
окупацією Османської імперії. Майже 130 років ці землі, як і все Правобережжя
України, входили до складу Російської імперії.
У літописах Шаргородщини є яскраві сторінки, пов’язані з мужньою боротьбою
населення за свободу і незалежність.
Свою назву як адміністративно-територіальна одиниця Шаргородський район вперше
отримав у 1923 р. На той час села району входили до трьох повітів: Могилівського,
Ямпільського і Жмеринського. Могилівський повіт об'єднував 11 волостей, у тому
числі Шаргородську, до складу якої входили навколишні села.
Шаргородський район відновився 20 березня 1944 р. після звільнення його від
німецько-фашистських загарбників.
Розташований край у південно-західній частині Вінницької області. Межує з
Тиврівським, Тульчинським, Томашпільським, Чернівецьким, Могилів-Подільським,
Муровано-Куриловецьким, Барським та Жмеринським районами Вінницької області.
Багата місцевість на будівельні матеріали – камінь і
пісок. Переважають сірі й світло-сірі лісові ґрунти та
чорноземи опідзолені, є також чорноземи типові та лучні
ґрунти.

Парк Потоцького, с. Деребчин

У районі створено 3 чудових парки – пам’ятники садовопаркового мистецтва місцевого значення (Рахнянський,
Деребчинський, Федорівський. Окрасою Шаргородщини
є й мальовниче заповідне урочище «Михайлівське», де
можна помилуватися неповторною рослинністю та
подихати свіжим, наповненим лісовими пахощами

повітрям.
Полого розкинувся на берегах річки Мурашки районний центр краю, древній
Шаргород, що несе свою славну історію крізь сьогодення.
Поет-земляк Петро Перебийніс не помилявся у своїх словах, коли писав:
«Чи знаєте Ви річечку Мурашку?
Не знаєте?! Ну що ж не дивина…
Цю річечку знайти на карті важко
Та й на землі невидима вона…»
Біля витоків цієї річки – історія славного і самобутнього Шаргорода – невеличкого
красивого українського містечка, яке квітне навесні та покривається золотом восени.
Містечко з багатонаціональним поєднанням культурних традицій, живописними
садами, колоритними єврейськими будиночками і старовинними кладовищами,
костьолами, синагогою і уніатським монастирем, залишками фортечних мурів та
турецького валу тощо.
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Шаргород – це унікальне місце на теренах східної Європи, адже тут, на крихітній
території і в такій кількості зосереджено сліди існування різних культур, де реально
існував міжконфесійний та міжнаціональний мир протягом багатьох століть. Такий
уклад життя, який завжди був у Шаргороді – це ідеальна модель для всієї світосистеми
землі.
Найвищі будинки Старого міста – старовинні католицький і православний храми, давня
синагога, розміщені майже стіна в стіну.
Нижня частина містечка схожа на музей під відкритим небом. Саме тут, у Шаргороді,
режисери та постановники фільму «Блуждающие звезды» віднайшли те, чого не могли
знайти в інших містах України та Румунії – унікальний матеріал для зйомок –
шаргородські старовинні єврейські будиночки.
Не дивлячись на достатньо виражену провінційність, у місті є все для проживання:
зручне розташування магазинів, достатня кількість аптек, банків, банкоматів, лікарня
тощо. До послуг населення і гостей чисельні бари, кафе, ресторан. Є дитяча музична
школа, діють різноманітні гуртки, секції.
Це самобутнє місто, як і край в цілому, мають свою неповторну і багату на яскраві події
історію. Ще в давнину, як стверджує дослідник краю зі Слободи –Шаргородської В.
Мельник, він славився небаченими природними багатствами й людьми-трударями:
«Більшу половину року тут світило яскраве сонце, благодатні землі, напоєні теплими
дощами, сприяли вирощуванню багатьох культур. І місцеві землероби трудились з
ранку до вечора, маючи хліб і до хліба».
Перші відомості про Шаргород відносяться до кінця ХІV ст. 5 травня 1383 р.
литовський князь Вітовт видав грамоту на володіння землею з прилеглими лісами, де
нині розташований Шаргород, своєму слузі В. Карачевському. У дарчій грамоті
зазначалося, що Карачевський повинен «вирубати ліс і на сирому корені заснувати
Княжу Луку». Проте ця місцевість довгий час залишалася малозаселеною. З 1447 р. у
грамоті Великого князя Литовського Олександра Казимировича Княжа Лука згадується
як Карачевська пустош, що належала якомусь Якову Голенищеву.
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Лише через двісті років, коли ця територія перейшла у
власність відомого польського магната Яна Замойського,
м. Шаргород починає активно забудовуватися і набуває
важливого значення. За універсалом від 26 березня 1579
р. король Стефан Баторій повелів йому побудувати тут
міцну фортецю. Місце для замку знайшли на високому
мисі при злитті річок Мурашки і Ковбасної. Фортеця
одержала назву Шаргород – на честь предка Замойських
Шаргород. Костел Флоріана
Флоріана Шарого. Так біля 1585 р. виникло поселенняШарого, XVIII ст.
замок, яке спочатку називалося Шарогрудек, а з 1589
одержало сучасну назву - Шаргород, а весь край – Шаргородська волость.
Ян Замойський мав можливість для будівництва запросити високопрофесійних
італійських архітекторів. Система фортифікації Шаргорода була закладена 28 травня
1585 р. відомим будівничим Бернардо Морандо – архітектором укріплень польської
фортеці Замостя. На гравюрі - панегірику на честь засновника Шаргорода, датованої
1617 р., замок зображений п’ятибастіонним. Це підтвердив у 1656 р. Евлія Челебі, який
стверджував, що шаргородський замок мав цитадель на п`ять веж, розташовану на
пагорбі над рікою. На озброєнні Шаргород мав навіть дальнобійну артилерію.
26 січня 1588 р. польським королем Сигізмундом III Шаргороду було надане
Магдебурзьке право, а, водночас, і дозвіл на проведення торгів і трьох ярмарок на рік,
що поступово перетворило його на великий торговельний центр з розвинутими
ремеслами. У місті з'явилися складські приміщення для меду і вин, які тоді привозили з
Молдови та великі соляні склади.
Проте місту і фортеці годі було шукати легкого життя. Проблеми Шаргорода
починалися, як правило, з Мурафської та Могилівської гір – так традиційно
йменувалися висоти на берегах Мурашки і Ковбасної. З цих висот Шаргородський
замок був мов на долоні. У 1595 р. його захопили козаки С. Наливайка, примусивши до
втечі польський місцевий гарнізон. Декілька битв відбулося тут в роки Визвольної
війни українського народу проти польського панування під проводом
Б.Хмельницького. У серпні 1648 р. фортеця була взята загонами полковника М.
Кривоноса, у березні наступного року її вдалося оборонити від сильної облоги
польської армії. Однак, становище шаргородської фортеці не стабілізувалося, адже
згідно умов Зборівського миру 1649 р. кордон між королівськими землями і козацькою
територією проходив поблизу Шаргорода. Не дивно, що гарнізон не зміг вчасно
підготуватися до відбиття весняного рейду 1651 р. польського гетьмана Мартина
Калиновського і за Андрусівським перемир’ям Шаргород знову відійшов до Польщі.
Відомо, що у жовтні 1653 р. у Шаргороді перебував гетьман Богдан Хмельницький,
звідси він звернувся з листом до російських послів.
У 1672 р. місто було завойоване турками. У період їх 27-річного панування (1672-1699)
Шаргород, друге за значенням місто воєводства, вельми сподобався окупантам. Тому й
назвали його Кучук-Стамбулом (Маленьким Стамбулом).
1675 р. полковник Морозенко зробив спробу визволити Шаргород від турецької навали,
але зазнав нищівної поразки. Самого Морозенка схопили, прибили цвяхами до міських
воріт, вирвали язик і закатували. Народ склав пісню про героя «Ой, Морозе,
Морозенку, ти славний козаче, за тобою, Морозенку, вся Вкраїна плаче…».
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З 1699 р. містечко знову стає польським володінням. Шляхта відновила старі порядки,
побудовані на утисках та національному поневоленні населення. З метою
окатоличення місцевого населення будуються костьоли і католицькі монастирі. У
відповідь на це, в краї знову розгортається визвольна боротьба під проводом місцевих
ватажків Я. Осмалого та Й. Бризатого.
Після того, як Брацлавщина вкотре відійшла до Польщі, і коли знову до міста
повернулися поляки, замок був дуже пошкоджений. Була спроба його відновити, як
просту споруду, адже на той час ніякої стратегічної цінності він уже не мав. Деякі
реставраційні роботи проводилися і в середині XIX ст. В теперішній час від замка
залишилися лише спогади та де-не-де проглядають фортечні мури, зміцнені
контрфорсами.
Гайдамацький рух, що посилився на Правобережній Україні у 1734 р., у цих місцях
очолив сотник шаргородских козаків Верлан. Прийнявши титул полковника, він зібрав
під свої прапори значні сили гайдамак, маючи намір вигнати з краю «іноплемінників» і
приєднати Правобережжя до Росії. Проте повстання зазнало поразки і польська шляхта
ще з більшим завзяттям намагалася перетворити Шаргород на центр підготовки єзуїтів
на Поділлі. 1784 р. в місцевій єзуїтській школі вже навчалося близько 600 учнів.
З 1795 р. Шаргород стає повітовим місто Подільської губернії. У 1856 р. він належав
князям Сангушкам, які заклали кілька нових промислових підприємств і відбудували
замок.
За першої половини XIX ст. у містечку з’являються невеликі, кустарного типу
підприємства, відкривається суконна мануфактура, запрацювали свічковий,
тютюновий, цегельний заводи, продукція яких йшла навіть до Херсонської губернії та
Бессарабії. Було два млини.
Після реформи 1861 р. з’явилися нові промислові підприємства з переробки
сільськогосподарської сировини. Пожвавилися торгівля й ремісниче виробництво. На
початку ХХ ст. тут працювало понад 200 шевців, які 1912 р. заснували своє професійне
товариство.
У другій половині ХІХ ст. в Шаргороді сталися певні позитивні зрушення і в галузі
культури. З 70-х років тут працювали повітове й церковнопарафіяльне училища. У 1886
р. з’являється перша згадка про бібліотеку.
Подорожуючи Шаргородщиною на вас чекають незабутні зустрічі з цікавими
пам’ятками архітектури, історії та культури краю, яких тут нараховують більше 120. У
Шаргороді є три пам'ятки архітектури державного значення – костьол Святого
Флоріана, Свято-Миколаївський монастир та будинок синагоги, а також шість пам'яток
місцевого значення, серед яких замок Замойського, засновника міста. Ці чудові
пам’ятки зосереджені в радіусі 400 метрів, утворюючи так званий історико-культурний
центр духовності та злагоди.
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Перлиною
краю
є
комплекс
споруд
Шаргородського Свято-Миколаївського чоловічого
монастиря з досить цікавою історією.
У 1717 р. тодішній власник Шаргорода магнат
Станіслав Любомирський запросив на береги
Мурашки ченців ордена уніатів-базиліан, що
заснували тут монастир і школу (1719). Унія
зустріла різкий опір православного населення. У
Миколаївський собор (1829 р.) Свято- 1726 р. в Шаргороді виникло братство зі своєю
Миколаївського чоловічого монастиря школою. Біля 1782 р. новий власник Шаргорода
Вінницької єпархії.
Йосип Соснівський надав базиліанам для споруди
монастиря і школи-бурси розвалини замку і необхідні будівельні засоби.
Школа, в якій навчалося тоді до шестисот учнів, славилася на всьому Правобережжі.
Після приєднання краю до Росії монастир був реформований у православний, а школа –
в семінарію, пізніше – в духовне училище. У 1840-і роки тут навчався талановитий
український письменник, фольклорист, перекладач Степан Васильович Руданський
(1834-1873). Яким величезним зарядом життєрадісності і здорового подільського
гумору повинен був володіти син бідного сільського священика села Хомутинці (нині
Калиновського району Вінницької області), щоб восьмирічне перебування у цих
жорстких умовах не тільки не зламало, але й розвинуло прекрасне дарування!
Видатний український письменник Михайло Коцюбинський вчився у Шаргороді в
інший час, у 70-і роки ХІХ ст. Саме в Шаргородській бурсі після прочитання твору
юного Михайла, викладач, увійшовши в учительську і вимовив: «Будемо мати свого
літератора». І не помилився…
Дещо пізніше тут же навчався і видатний
український композитор, майстер українського
хорового
мистецтва
Микола
Дмитрович
Леонтович, автор славнозвісного «Щедрика».
Меморіальні дошки на фасаді колишньої бурси
нагадують про славні імена.
У центрі колишнього монастирського подвір'я,
що зайняло верхнє плато межиріччя, височіє
Шаргород, Свято-Миколаївський
видимий зі всіх місць Шаргорода і навколишніх
монастир. Братський корпус з
гір величезний собор Миколи Мірлікійського.
Михайлівською церквою.
Це будівля з чотирьохколонним портиком на
головному фасаді, повернутому, всупереч канону, на південь, а не на захід, було
закладено ще при базиліанах, що встигли підняти стіни тільки до перших вікон.
Завершено ж будівництво лише у 1806 -1818 рр., вже у православ’ї.
Свято-Миколаївський православний монастир є місцем паломництва віруючих
православних християн.
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Приїздять паломники і в Йосафатову долину, що біля
села Голинчинці.
Легенди розповідають, що у ХVІІ ст., коли Поділля
було поневолене турками, на місці сьогоднішнього села
шуміли ліси. Рятуючись від поневолення, православні
із навколишніх сіл ішли до чоловічого монастиря.
Одного дня уві сні Божа Матір благословила монахів
«іти на вранішню зорю». Гнані яничарами ченці та
Йосафатова долина, Голинченці миряни ішли три дні і нарешті зупинилися в урочищі
біля кринички. Помолившись Господу, усі поснули снами праведників. І знову явилася
ченцям Божа Матір, яка благословляла околиці. Тож вирішили ченці заснувати тут
свою обитель. А що були вони бідні та обдерті, то й назвали її – «Голі ченці», що
пізніше трансформувалося у Голинченці. Крім цього, виросло ще три села довкола
долини, а саму долину прозвали за аналогією до біблійної – Йосафатовою
(благословенною).
Минали роки. І ось у спекотні жнив’яні дні 1923 р. селянин Яків Мисик разом з
дівчинкою-підпаском Харитинкою пасли у благодатній долині череду. Неподалік
знаходилися кринички, коли це прямо у воді над однією з криничок з’явилася
Богоматір зі святий німбом, що сяяв золотом.
– Матір Божа, що робити маємо? – спромігся мовити шокований чоловік.
– Христа славте, хрести ставте! – почув у відповідь. Потім, благословляючи Якова та
усю околицю, видіння розтануло.
Щодуху Яків побіг у село до отця Тихона. Розповів про чудо. І того ж таки дня з
хоругвами та образом святого Миколая поспішили сільчани до кринички. Вони й
поставили першого хреста.
З того дня спочатку місцеві жителі, а потім люди з різних куточків України почали
ставити тут хрести. За п’ять місяців після явлення Богородиці, незважаючи на погрози і
каральні заходи радянської влади, на Йосафатовій долині побувало 1,5 млн. людей і
стояло, за різними свідченнями, від 17 до 34 тис. хрестів.
Звичайно ж, радянська влада не могла змиритися з цим. 24 листопада 1923 р. місцеве
начальство рапортувало у губернський виконком міста Вінниці: «...на Йосафатовій
долині трапляються численні випадки зцілення від різних хвороб, що викликає
неймовірний приплив людей на релігійні відправи, що проводяться на місці Явлення
загадкової жінки з дитиною. Це все виходить за рамки комуністичної ідеології, тому є
шкідливе». Більше того, тодішні діячі «розгледіли» у подіях, що відбувалися навколо
Голинченець, зв’язки з закордонною контрреволюцією. Відтак, було прийнято рішення
«хрести зрізати, а усіх посібників релігійної смути арештувати».
Чимало людей, не дивлячись на заборони, приходили сюди до місцевої кринички та
через її цілющу воду отримували зцілення від різних хвороб. Лише кілька років тому
почалося відродження традиції ставити на Йосафатовій долині хрести…
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Між іншим, за словами отця Сергія, коли він чистив криничку, то помітив цікаву
закономірність: у ній немає джерела – вода скапує з заходу, сходу, півночі та півдня.
Тобто виходить – хрест.
Ще однією «родзинкою» Шаргорода є костьол Святого Флоріана, який одночасно із
замком почав будувати коронний канцлер Речі Посполитої Ян Замойський у 1585 р.
Святий Флоріан був покровителем роду Замойських. Його статуя встановлена при
вході в костьол. Він до сьогоднішнього дня дивує своєю довершеною красою і
досконалістю. Інтер’єр храму має оригінальне декоративне оздоблення – ліпнину та
розписи циліндричного склепіння, які очевидно поновлені у 1717 р. під час реставрації
костьолу. На пілонах та у бічних нефах з тонованого алебастру виконано в рамахкорталах чотирнадцять композицій у скульптурній техніці горельєфу (тобто невисокого
рельєфу), які заслуговують на найбільшу увагу.
Вони ілюструють церковний твір для хору та органа видатного австрійського
композитора Ференца Ліста, Vіа Cruig «Хресна дорога» – «Чотирнадцять зупинок на
страдницькій дорозі Христа». Привезені до Шаргорода з Польщі у 1905 р. вони і досі
мають велику цінність. На вівтарі костьолу зберігається головна реліквія храму –
кусочок дерев’яного хреста, на якому було розіп’ято Ісуса Христа. У головному вівтарі
костьолу можна побачити високомистецьке скульптурне «Розп’яття» роботи старих
італійських
майстрів.
Тут
же
у
сакристії
–
портрет
Яна
Замойського, скоріше за все, копії XIX ст. з дещо раннього, а може й прижиттєвого
зображення фундатора храму. У лівому верхньому куті портрету зображено родовий
герб роду – «Еліта». У костьолі до цього часу зберігся напис: «Ян Замойський, Канцлер
і Гетьман Великий Коронний» і дати життя – 1541 - 1605 рр. У нижній частині полотна
на світлій смузі – два рядки латиною: «Ян Сіріуш Замойський, вищий воєначальник і
канцлер Коронний, общини Шаргородської року 1595 засновник».
Тут навіть за радянських часів не припиняли служби Божої. Саме за це у 1937 р. були
розстріляні 300 парафіян разом із ксьондзом Максиміліаном Туровським. Про цю
жахливу сторінку в історії храму нині нагадує меморіальна дошка, встановлена у
приміщенні.
Шаргородська синагога є одним з найчудовіших
архітектурних пам'ятників єврейських общин Подолії.
Початково, об’єм синагоги складався з квадратної зали
для моління, що була оточена з північної, західної і
південної сторін одноповерховими прибудовами.
Будівля
була
ґрунтовно
реконструйована,
найімовірніше, на початку XVIII ст., після закінчення
турецького правління. Вона, хоча і понесла істотні
втрати, в цілому збереглася, можливо, завдяки тому, що
Шаргород. Синагога, 1589 р.
була за радянських часів пристосована під сокоморсовий
завод, який працює і нині. Одноповерхова прибудова до південного фасаду втрачена,
на її місці знаходиться сучасна будова.
На початку XVIII в. був зведений другий поверх західної прибудови, в результаті чого
дещо змінилися пропорції головного об'єму будівлі.
У 30-х рр. ХХ ст. синагога була закрита, а будівля реквізована радянською владою.
Символом нової епохи стала п'ятикутна зірка, розміщена в центральній частині аттика
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західного фасаду, на місці скрижалей Заповіту, увінчаних зображеннями двоглавого
орла і шестикінечного «щита Давида».
На стовпах і пілястрах уціліли фрагменти декоративного ліплення і псевдокласичного
стилю капітелі XIX ст. Над бімою зберігся купол з позолоченою спіральною
декоративною тягою, по блакитному полю, що сходяться до центру. Піднявшись на
сучасне бетонне перекриття, що розділило зал на два поверхи, можна опинитися біля
самої основи купола. В цьому незвичайному ракурсі він, оточений численними
металевими трубами і цистернами, справляє фантастичне враження: здається, варто
тільки прибрати всі заводські конструкції, і на звільнених стінах проступлять
стародавні розписи.
Захоплює своєю неповторною архітектурою дерев'яна
Покровська церква, яка вже більше 300 років стоїть у
південній частині с. Лозова.

Покровська церква с.Лозова

Закладений храм у 1700 р. з благословення єпископа
Львівського Анастасія Шептицького, а освячено
шаргородським деканом Андрієм Ковпаковичем. Він є
яскравою пам’яткою мистецького доробку минулих віків,
унікальним зразком дерев’яної тризрубної і триверхої

церкви.
До середини XIX ст. в церкві відбувалися поточні ремонти. Гонтове покриття дахів
замінили залізом. У 1854 р. була розібрана емпора, хори влаштували при західній стіні
бабинця у 1868-1890 рр. В кінці XIX ст. прибудували спочатку північну ризничку, а
потім – притвор з боку бабинця.
Хоча загалом, до нашого часу церква дійшла без істотних змін. На захід від церкви
стоїть дерев’яна триярусна дзвіниця, квадратна, завершена банею з декоративною
главою. Збудована, як і церква, в 1700 р. Церква – тридільно-триверха, відноситься до
найпопулярнішого типу українського дерев’яного зодчества.
Через п’ятдесят років в тому ж с. Лозова з’явилася ще одна церква – Миколаївська.
Вона споруджена у 1752 р. на кошти парафіян та князя Любомирського у північній
частині села для другої Миколаївської парафії. Церква дерев’яна, тризрубна, трибанна.
Тут відчувається вплив бароко, з’являються круглі вікна та підбанники, перекриті
бароковими банями. Начебто і схожі ці дві церкви, але якщо придивитися, то можна
побачити різницю у їх завершенні. Миколаївська має бані з одним зламом, а
Покровська – з двома, що створює ефект більшої стрункості.
Окрім неперевершених архітектурних пам’яток, історія цього живописного куточка
Поділля надзвичайно цікава видатними особистостями, які народилися і прославили
цей край своїми благородними справами. Ця земля надихала на творчість письменників
М.Коцюбинського та С.Руданського, композитора М.Леонтовича, дала життя 10
докторам наук, 8 генералам. Її оспівували у своїх творах Леся Українка та Марко
Вовчок.
Тут у с. Генріхівка, тепер Роля у 1830 р. народився Антоній Ролле (Йозеф Антоній),
видатний польсько-український історик-письменник, за фахом лікар-психіатр, що
походив із спольщеного французького роду на Поділлі, вихованець Київського
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університету, член-кореспондент Краківської академії наук. Як науковець і
громадський діяч Ролле залишив значний слід в українській та польській медицині. Він
автор численних монографій, статей і нарисів з історії Правобережної України ХУІХІХ ст.
На посмертній епітафії, яка знаходиться у Петропавлівському кафедральному костьолі
Кам'янця-Подільського викарбовано слова: «Син цієї землі, минуле її любив, вивчав та
узагальнював, а скарби її поважати вчив».
На Шаргородщині, в с. Мурафа народився Герш (Андрій Михайлович)
Будкер, видатний вчений - фізик, академік АН СРСР, засновник і до кінця життя
незмінний директор Інституту ядерної фізики Сибірського відділення АН СРСР.
Всесвітню популярність йому принесли ідеї з розробки і створення термоядерних
установок з магнітними пробками, методу «електронного охолодження» у
прискорювальній техніці.

Костел Непорочного Зачаття Діви
Марії, Мурафа

Костел Непорочного Зачаття Діви
Марії, Мурафа

Родом з с. Слобода Мурафська відомий учений - фізик, доктор фізико-математичних
наук, професор Анатолій Купчишин, який досліджував проблеми радіаційної фізики
твердого тіла в Алма-Атинському університеті. Зараз А.І. Купчишин – проректор з
наукової роботи Казахського Національного університету.
Видатний учений економіст-аграрник Володимир Юрчишин, автор близько 30
друкованих праць з питань управління агропромисловим комплексом, економіки й
організації садівництва народився також на цій благодатній землі у с. Заячівка.
З с. Носиківка – самобутня художниця Марія Деркач, перша картина якої з’явилася
коли їй виповнилося 52 роки. Натхнення для своїх картин вона завжди черпала з
мальовничих краєвидів села та самобутнього побуту і родинного життя односельців.
Картина «Після весілля» була представлена на виставці у Парижі в 1987 р., нині
зберігається у художньому музеї м. Вінниці, а картина «Затишок» – у Нью-Йорку. Одна
із останніх картин «У церкві» експонувалася в Києві.
Чимала колекція її робіт («Материнське щастя», «Одруження», «Квіти», «Коровай» та
ін.) знаходиться у Шаргородському музеї образотворчого мистецтва.
Через місто Шаргород не раз проїжджали всесвітньовідомі особистості: турецький
мандрівник Евлій Челіба, французький дипломат Ульріх фон Вердум, які залишили
нариси про історію та тогочасну велич міста.
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До речі, Шаргородський район – єдиний в колишньому Радянському Союзі, має 22
Героя Соціалістичної праці.
Якщо вас цікавить народний побут, то доречно завітати у цей край, щоб помилуватися
старовинними українськими хатами, яким більше ста років, побувати в житлах під
стріхами та старих єврейських будиночках. А мешканці с. Джурин, що здавна
славилися талановитими народними митцями, поділяться досвідом виготовлення та
художнього оформлення народного посуду, та глиняних іграшок. Джуринські митці
відомі й своїми виробами з лози, красивими і зручними кошиками, які користуються
великим попитом серед людей.
Взагалі, подорожуючи Шаргородщиною, слід обов’язково відвідати це село, щоб
познайомитися з його багатим минулим, адже, за М. Грушевським, поселення
згадується у Львівському літописі під 1524 р. таким чином: «Татаре були на Подолю і
Чурилова замку доставали». На думку видатного історика, на місці нинішнього
Джурина колись було розташоване древнє містечко Чурилів. Цікаву і самобутню
розвідку у глибину століть поселення та коренів його назви, осмислення подій, що тут
відбувалися з точки зору вічності і нинішнього часу, ретельно дослідив у своїй книзі
«Родинна колиска – Джурин» уродженець краю, вдячний син землі, що його
виколисала, нині відомий журналіст О. Горобець.
Через село проходив поштовий тракт з Могилева до Брацлава. Поміщик П. Собанський
у мальовничій місцевості Джурина поблизу ставу збудував розкішний палац із 42
кімнат, обсаджений фруктовими і декоративними деревами, а також винокурний завод.
В селах Перепільченці та Пеньківка живуть і працюють цікаві майстрині вишивки і
ткацтва.
Своєю багатою історією, звичаями та мальовничими краєвидами зачаровує с.
Плебанівка, що розкинулося по обидва береги річки з милозвучною назвою Хороша. За
селом вона входить у русло річки Гнилої, утворюючи на місці впадіння великий
широкий ставок. Кругом ставка шелестять ніжними листочками молоді берези. А на
ставку ніби плаває маленький острівець з високими березами. На височинах навколо
села з північної сторони зеленіє старий ліс.
Майже всі вулиці села обсаджені високими вербами та ясенами. А при долині росте
стара широка та гілляста дика груша, якій більше 100 років і яка давно стала візитівкою
села.
Свого часу в Плебанівці було збудовано аж п’ять млинів. Залишився дотепер лише
один, найпотужніший, який довгий час вірно служив людям та чимало доброго і злого
пережив на своєму віку. Бачив він і своїх голодних односельчан у 1932-1933 рр., коли
жорна не крутилися через цілковиту відсутність зерна… Сьогодні млин працює завдяки
старанню і бажанню правнука колишнього мірошника Філімона Бондаря. Шумлять
дерева навколо нього, скликаючи селян до себе молотити зерно дешевою енергією
води.
З давніх давен тут займалися ткацтвом. Селяни з гордістю називають імена кращих
майстринь, які вміють працювати на спеціальному ткацькому верстаті. Це – Анастасія
Дерещук, Ксенія Вірська, Марія Бахмат, Ганна Слободянюк. У селі майже в кожній хаті
є домоткані верети (доріжки, килими) з вовни.
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Завітавши до Плебанівки, можна побачити і помилуватися найрізноманітнішими
візерунками вишитих рушників, серветок, покривал, скатертин, килимів, подушок. Таке
багате розмаїття вишивок у селі зберігається з давніх часів. Кожна плебанівська жінка
донині зберігає у шафі сорочку вишиту неповторним українським орнаментом ще
бабусею чи матір’ю. Особливою пошаною серед односельців користуються майстринівишивальниці Ганна Німак, Любов Андрійчук, Ганна Словінська, Ксенія Вірська.
Цікаво, що й чоловіки – майстри-штукатури, плиточники-облицювальники, столярі – у
своїй роботі намагаються відтворити такі самі орнаменти лише з цементу, плитки,
дерева, скла, прикрашаючи нові хати своїх односельців. Такі орнаменти вміють
виконувати тільки плебівчани. Їх будинки – справжні «хати, мов писанки»…
Модним на селі колись було і виготовлення солом’яних капелюхів із житньої соломи,
кошиків з вербових гілок, самобутнього взуття. Тож донині чоловіки тут носять
солом’яні капелюхи, виготовлені сільським умільцем Михайлом Григоровичем Оліхом.
Добрим словом згадують мешканці села і свого знаного майстра з виготовлення меблів
Івана Кривого, який творив настільки дивовижні речі, що вони і зараз прикрашають
оселі сельчан. Його рукотворні шафи, дивани-софи, трюмо, ліжка, столи, стільці в наш
час стали справжніми цінними реліквіями. Учні майстра: брати Степан і Микола
Жмудь, Микола Слободянюк, Володимир Скрупський і тепер виготовляють
оригінальні і добротні меблі. Про всі «родзинки» цього цікавого села можна дізнатися,
завітавши до нього. Адже тут можна гарно відпочити та долучитися до давніх звичаїв,
традицій, обрядів, ігор, що завжди супроводжуються чудовою українською піснею.
Родом з села відомий український письменник Петро Перебийніс, автор багатьох
книжок поезій та п'єси «Коридор», або «Червоний морок». Він лауреат багатьох
літературних премій. До того ж має високі звання «Заслужений діяч мистецтв
України» та «Заслужений журналіст України». Перлиною Плебанівки є кам'яна
п'ятиверха, разом з дзвіницею церква Богородиці, збудована 1884 р.
Багате на народні таланти село Рахни - Лісові. Здавна воно славилося гончарним
промислом, який вважався основним видом діяльності для кількох десятків сімей.
Якщо точніше – 74 гончарі успішно освоїли цей давній вид українського народного
мистецтва. Сьогодні у Рахнах - Лісових залишився лише один гончар – Михайло
Іванович Чайка. Свої знання і вміння Михайло Іванович передав своєму сину. Проте
серйозно займатися цією справою крім Михайла Івановича не береться ніхто. Глейку і
глинозем майстер добуває прямо на своєму городі відкритим способом. А стара піч для
випалювання спорудив у своєму мальовничому садку. На замовлення односельців
виготовляє якісні макітри, друшляки, миски, глечики, ринки. Часом торгує своїми
виробами на базарі.
У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї нещодавно відбулася персональна
виставка талановитої народної художниці цього ж таки села Наталі Гуляєвої, де вона
об’єднала всі жанри, в яких працює. Графіка, витинанка, розпис, книжкова ілюстрація
– майже 70 витворів представила майстриня на виставці.
Її романтичні витинанки присвячені знаковим моментам у житті українського села. У
їхніх сюжетах – приліт журавлів, зимове вбрання землі, пишнота квіткових уборів,
калиновий хоровод. Останнім часом художниця зацікавилася скіфською тематикою. У
її роботах гармонійно поєднується античність і сучасне мистецтво.
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Розпис на тканині, або батик – теж у полі зору художниці. Вона використовує складну і
трудомістку техніку гарячого батику із застосуванням воску.
У місцевій школі майстриня викладає художню культуру, образотворче мистецтво й
основи естетики, має приватну студію, де навчає дітей мистецтву живопису, малюнка,
ліплення і витинанок. Нещодавно вийшов її методичний посібник «Витинанка», який
допомагатиме дітям навчатися цього самобутнього виду народного мистецтва.
А ще тут свого часу проживала знана писанкарка баба Вечориха, яка вміла в одній руці
тримати одночасно саму писанку, віск, ще й свічечку між двома пальцями.
Село Довжок відоме своїм майстром по плетінню з соломи та лози Михайлом
Петровичем Сауляком. Вперше він спробував плести з соломи в років десять. Але
серйозно почав займатися цим видом творчості після виходу на пенсію. Вчився
самотужки. В основному працює взимку, із підготовленої влітку соломи.
Цікаво, що солом’яні капелюхи Михайла Петровича замовляв йому навть відомий
ансамбль ім. П. Вірського. Свій досвід майстер передав одному із своїх дітей – синові
Петрові. Капелюхи з соломи Петро Михайлович плете разом з батьком, коли
приїжджає до нього в гості.
Чимало оригінальних творів живопису можна побачити в Шаргородському музеї
образотворчого мистецтва (вул. Леніна, 194), до якого Спілкою художників України
передано понад 120 творів живопису, графіки, скульптури.
Музей насичений витворами мистецтва
В експозицію музею входять також твори місцевих майстрів пензля: М.І. Деркач (с.
Носиківка), Ф.О. Гулюватого (м. Шаргород), Н.Ю. Гуляєвої (с. Рахни-Лісові).
Крім того, на території краю створений громадський музей М. Коцюбинського в
с. Лопатинці, де зібрані матеріали про життєвий та творчий шлях видатного
письменника-земляка періоду його перебування в селі у 1891 р. Склавши іспит
екстерном при Вінницькому реальному училищі на народного вчителя, він їде у
Лопатинці, де працює репетитором дітей бухгалтера цукрозаводу. Часто буваючи на
вечорницях, весіллях, у корчмі, він близько знайомиться з селянським життям,
спостерігає за побутом і звичаями народу, вивчає усну народну творчість, записує
соціально-побутові та історичні пісні, народні легенди. Все це позитивно позначилося
на подальшій творчості письменника.
За один 1891 рік з-під його пера виходять оповідання «Харитя», «Ялинка»,
«П'ятизлотник», повість «На віру», віршована казка «Завидющий брат». Твори
привернули увагу літературної громадськості, засвідчили, що в українську прозу
прийшов талановитий художник.
А ще в цьому невеличкому селі жила Матрона Дмитрівна Яковишина (1908-1994) –
неперевершений знавець української народної пісні, від якої записано 152 пісні. Є
серед них колядки, щедрівки, веснянки, весільні, поховальні, релігійні, історичні, пісні
про кохання, пісні про родинне життя, балади, чумацькі, рекрутські, жартівливі та
сатиричні, танцювальні, тюремні.
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Громадський музей українського побуту в с. Стрільники знаходиться у приміщенні
сільської ради. Тут також діє цікавий громадський музей стародавнього єврейського
побуту.
У народному музеї історії с. Пеньківка, що розмістився в місцевому будинку культури
зібрано багатий матеріал про історичне минуле та сьогодення цього мальовничого
куточка Шаргородщини.
Завітавши до Шаргородського краю, вас почастують не лише українськими
національними стравами, але й єврейської та інших національних кухонь. Вони
надзвичайно вигадливі, з компонуванням різних продуктів, ще й до того цікаво і гарно
оформлені. А майстерність шаргородчанок у створенні кондитерських виробів взагалі
досягла найвищих меж.
Найбільш привабливим закладом Шаргорода є кафе «Старе місто», яке знаходиться по
вул. Леніна 167. «Старе місто» знаходиться в нижній частині міста, на захід від нього –
синагога, на схід – частина міста, яку всі називають «єврейським кварталом», в якому
зосереджені старовинні будиночки. Цікавим є те, що оформили його неначе фортецю,
розділену на дві зали, причому у кожній з них на стінах розміщено архівні світлини
міста і портрет його засновника – Яна Замойського.
То ж приїжджайте до Шаргородщини, щоб вочевидь переконатися у його колоритності
і унікальності та долучитися до славного історичного минулого краю,
багатонаціональних культурних надбань, народного побуту, сільського житла, смачної
кухні.
Районна державна адміністрація – вул. Леніна, 224,
тел.: 2-12-05, 2-14-63

Відділу культури і туризму – вул. Леніна, 226,
тел.: 2-10-57, 2-23-96,

Автовокзал – вул. Леніна 260.
тел.:2-22-34
Час роботи 05:30-17:30

Зв’язок:
Поштамт – вул. Леніна 228, тел. 2-11-35, 2-18-53
Філія ВАТ «Укртелеком» – Тел.: 2-17-06, 2-15-51
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Київстар, далі – МТС, Лайф, Білан, Екотел.
вул. Леніна, 228, 188, 252, 234, 259.

Страхові компанії:
ТАС – вул. Леніна, 217, тел/факс 043 44 2 23 79
Безкоштовна інформаційна лінія по Україні 8 800 500 1950
E-mail: tas-vin@vn.ukrpack.net
АТ «Українська пожежно-страхова компанія» – вул. Леніна 226, тел./факс 2-10-90

Телефони першої потеби:
Центральна районна лікарня – вул. Пархоменка, 9, тел.: 2-11-92
Швидка медична допомога - 103
Аптеки:
«Добра аптека» – вул. Леніна, 247 а, тел.: 2-25-51
«Віта-плюс» – вул. Пархоменка, 10, тел.: 2-13-97

Сфера послуг:
Готелі:
«Поділля» – вул. Леніна, 254, тел.:8097736451
«Гостинний двір» – вул.Свердлова, 33, тел.: 2-29-07

Перукарні:
«Версаль» – вул.Леніна, 245, тел.: 2-23-68

Супермаркети:
«Броніслава» – вул.Леніна, 272 г2, тел.: 2-11-26
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Ресторани:
«Старе місто» – вул.Леніна, 167, тел.: 2-18-86
«Левада» – вул.Леніна, 215, тел.: 2-21-40

Кафе:
«Вікторія» – вул.Леніна, 254, тел.: 2-23-92
«Боярська» – вул.Леніна, 172, тел.: 2-22-02

Банки:
«Ощадбанк» – вул. Леніна, 234, тел.: 2-18-93, 2-29-02
«Укрсоцбанк» – вул. Леніна, 220, тел.: 2-14-78
«Райффайзен банк Аваль» - вул. Леніна, 220, тел.: 2-19-40, 2-19-74
«Приватбанк» - вул. Л. Українки, 5а, тел.: 2-10-87, 2-14-37

Кінотеатр «Дружба» – тел.: 043 44 2-10-90

Районний будинок культури – тел.: 043 44 2-25-94

Музей образотворчого мистецтва – вул. Леніна, 194, тел.: 043 44 2-25-69
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