Муровано-Куриловецький
район
Територія – 0,9 тис. км2
На території району знаходиться 60 населених пунктів.
Кількість населення – 29,8 тис. осіб.
сільське –24,1 тис чол
Відстань від райцентру до м. Вінниці автошляхами – 160 км.
Річка: Жван
Адміністративний центр району – смт Муровані-Курилівці
Населення – 6,1 тис. чол.

Мапа району

Герб району

Чому люди обрали з-поміж багатьох інших саме те, а не якесь інше місце для
поселення? Чому з-поміж багатьох містечок і сіл палаци були збудовані лише в
окремих з них?
Мабуть відповіді на ці питання можуть бути різними. Звичайно, це і безпека, саме тому
багато найстаріших сіл району ховалися у глибоких ярах і непрохідних лісах. Це і
близькість до води. Та наші мудрі предки обирали ще й красиві місця для проживання.
Вони любили, цінували, шанували, розуміли і відчували красу в усьому. Ця краса – у їх
звичаях, традиціях, культурі. Яскравим прикладом тому є Муровані Курилівці. Вони
справді красиві були і є в усі часи і різні пори року!
Лежать Муровані Курилівці вздовж крутих берегів річки Жван, притоки могутнього
Дністра і давнього тракту з Кам’янця-Подільського до Могилева. Цей тракт був
закладений колись у воєводстві Руськім і Подільськім заможною польською родиною
Чурилів. На даний час письмові джерела не дають можливості ані підтвердити, ані
спростувати цю версію. Опосередковано її підтверджує розповсюдженість на півдні
Поділля назв населених пунктів, що походять від кореня «Чурило».
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Багато джерел вказують на те, що місцевість, в якій розташоване містечко Муровані
Курилівці, була здавна заселена людьми, – принаймні, з часів трипільської культури.
Шлях становлення і творення району був нелегким, а деякою мірою й драматичним.
Територіальні поділи, роз’єднання, об’єднання, ліквідації породжували нестабільність і
труднощі. Та в усі часи люди тут прагнули добра й благополуччя. Їх єднала ця
благородна мета.
Датою заснування містечка прийнято вважати 1493 р. Тоді воно називалося
Чурилівцями – іменем першого поселенця козака Чурила.
Саме він спорудив на лівому березі річки Жван перше житло. З північного заходу
поселення було захищене стрімкими берегами річки, а з інших боків – дрімучим
лісом.
В «Реєстрі подимного воєводства Подільського» згадується населений пункт з такою
назвою. Але, оскільки, існує ще кілька сіл з подібною назвою, важко стверджувати,
що йдеться про Муровані Курилівці.
Документ, що датується 1553 р., вже стосується власне Куриловець, оскільки в ньому
згадано навколишні села. Але, судячи з цього документа, Курилівці на той час –
незначне і сильно спустошене село, яке перебувало у власності Георгія Язловецького.
Мурованими вони стали у XVI ст., коли на схилі річки Жван 1565 р. був зведений
тодішнім власником поселення магнатом Поляновським кам’яний замок, мурований з
місцевого вапняку. Поляновський завзято укріплює містечко, що не дивно – ця
місцевість постійно потерпала від татарських набігів. Кріпаки феодала Поляновського
відбували непосильну панщину, зводячи навколо села оборонні споруди.
Якщо в кінці XV ст. це було зовсім маленьке поселення, яке входило до Летичівського
повіту, то в 1659 р., за свідченням А.Целарія, воно мало сильні муровані укріплення.
Були навіть підземні каземати. Залишки цих укріплень збереглися й понині.
Письмових даних про замок і фортецю в процесі проведених досліджень не виявлено.
Відомо, що до розподілів Польщі власники маєтку Косаківські збудували на місці
замку якусь житлову споруду, письмових даних про яку, на жаль, не виявлено.
Жителі селища були свідками і учасниками Визвольної війни українського народу
проти іноземного поневолення ( 1648-1654 рр.) під проводом Богдана Хмельницького.
На Поділлі діяли видатні його сподвижники – Максим Кривоніс, Іван Богун, Данило
Нечай.
Визвольна війна українського народу призвела до підпорядкування Лівобережної
України і Києва Росії. Правобережна ж Україна, в тому числі і територія краю,
залишилися під владою Польщі.
Влітку 1672 р. на Поділля вторглися турецько-татарські війська. Становище населення
краю ще більше погіршало. Тривали постійні грабежі. Сотні молодих людей, забирали
в ясир (полон) і гнали в Туреччину, а там продавали в рабство.
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Турецьке панування було нестерпно жорстким. Чисельні ватаги татар нападали на
поселення і нещадно грабували, руйнували і палили їх.
За роки турецького іга край, як і все Поділля, перетворилися в суцільні руїни. Це був
найтяжчий період для розвитку регіону. Він обезлюднів, занепали ремесло, торгівля,
сільське господарство. Недарма цей період в історії України назвали «Руїна».
В 1699 р. закінчилося панування Туреччини на Поділлі. Та засилля польських феодалів
не покращило вкрай важкого становища мешканців. Національний гніт, намагання
скатоличити місцеве населення супроводжувалися впродовж майже всього ХVІІІ ст.
І все ж, в цей час стає помітним деяке піднесення господарства краю. У 1775 р.
Муровані Курилівці стали містечком з правом влаштовувати в ньому два ярмарки на
місяць.

Поділля, Вінниччина. Муровані Курилівці,
садиба XVI-XIX ст. Палац.

Наприкінці ХVІІІ ст. Муровані Курилівці
прибрали до своїх рук шляхтичі Косаківські.
Після приєднання Правобережної України до
Росії (1793 р.) власниця маєтку графиня
Катаріна Косаківська відмовилася присягнути
на вірність цариці Катерині ІІ. Маєток
конфіскували й передали поміщикові О.Комару,
який у 1805 р. на місці старого замку почав
споруджувати новий палац у стилі бароко та
кам’яний міст через річку Жван.

У 1814 р. відомий голландський паркобудівничий Діонісій Маклер заклав поряд з
палацом розкішний пейзажний парк (палац і парк збереглися до нашого часу і
прикрашають селище). Був також насаджений виноградник і фруктовий сад.
Маклер уміло використав унікальні природні властивості Мурованокуриловецького
ландшафту, проложив доріжки - алеї, насадив дерева, враховуючи великі природні
скелі. І тепер кожний бажаючий може прогулятися парком, посидіти на кам’яних
кріслах та насолодитися чудовими краєвидами гарного озера.
На господарському подвір’ї садиби виділяється будівля старої конюшні ( XVIII ст. ) з
високим профільованим, із тесаного каменя, фронтоном і двома вікнами по обидві
сторони дверей, оформлених полочками з невеликими кам'яними жіночими головами.

Муровані Курилівці, садиба XVIXIX ст. Парковий міст

Муровані Курилівці, садиба
XVI-XIX ст.

Муровані Курилівці, садиба XVIXIX ст. У парку.
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1849 р. в містечку, зафіксовано документами, пройшов надзвичайно сильний град,
який наніс величезної шкоди фруктовим деревам маєтку. При цьому мав, очевидно
сильно постраждати і парк, хоча прямих згадок про це документи не дають.
З документу 1855 р. відомо, що парк і палац прикрашали чотири гармати часів
наполеонівських війн.
До оздоби парку належала також чи то скіфська, чи то половецька «кам'яна баба», яку
було знайдено в околицях Мурованих Курилівців у ХІХ ст. і встановлено в парку за
наказом власника М.М. Чихачова, який придбав маєток у 1868 р.
М.М. Чихачов – російський військовий і громадський діяч, контр-адмірал, учасник
російсько-турецької війни на Балканах, директор знаменитого товариства
пароплавства і торгівлі на Чорному та Азовському морях, відомий дослідник Далекого
Сходу.
За ініціативи нового власника було створено ремісничу майстерню з трирічним
терміном навчання для дітей місцевих жителів.
Володів Чихачов містечком по 1917 р. Пізніше в приміщенні квартирувала
прикордонна військова частина, а в 1939 р. палац та прилеглі до нього будівлі разом з
парком було передано під школу-інтернат, яка знаходиться там і досі.
1842 р. у Мурованих Курилівцях став до ладу новий цукровий завод, де працювала
сільська біднота, що терпіла гніт не тільки від поміщика, а й від орендаря –
капіталіста. Однак, більшість населення у ті часи займалася землеробством,
садівництвом. Місцеві садоводи славилися вирощуванням високоякісних сортів яблук і
груш. Частина жителів працювала на різних будовах містечка та займалася ткацтвом,
кравецтвом, шевством, гончарством. У зв’язку з тим, що через містечко проходив
поштовий тракт Могилів – Нова Ушиця – Кам’янець – Подільський, тут діяла поштова
станція.
З 1861 р. Муровані Курилівці стали центром Мурованокуриловецької волості
Ушицького повіту. У 1865 р. тут проживало 2549 чол. населення та нараховувалося 326
дворів.
Наявність цукрового заводу й інших промислових підприємств певною мірою
позначилася на розвитку освіти. 1861 р. у Мурованих Курилівцях відкрили
парафіяльну школу, а в 1863 р. – однокласне народне училище. 1889 р. в ньому вже
началося під наглядом одного вчителя та попа 104 учні. До речі, на його утримання
уряд відпускав лише 196 крб. на рік. Трохи пізніше, у 1898 р. почала діяти церковноприходська школа грамоти для дівчаток.
Під’їжджаючи з заходу до Мурованих Куриловець, подорожні призупиняються, щоб
помилуватися величною панорамою: серед розмаїття природи дивом виринає церква.
Білосніжно-синьонебесна монументальна, в кам’яному мереживі споруда, здіймає
вгору п’ять сріблосяйних куполів, увінчаних православними хрестами. Рік її побудови
– 1781, зазначений над дверима, Але, на думку спеціалістів, закладена вона набагато
раніше, просто довго будувалася.
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У 1885 р. церква була розібрана, а її матеріал використали для зведення нової,
будівництво якої на кошти прихожан, казни і поміщиків Комара та Лихачова, було
закінчено у 1889 р. Вартість будівництва тоді склала 26 тис. крб. Освятили її на честь
Різдва Пресвятої Богородиці. Одноярусний, позолочений, з іконами візантійського
живопису на чеканному золотому фоні іконостас, спорудили на кошти Чихачова. У ній
знаходилася цінна ікона Тихвінської Божої Матері, що була придбана в Афоні і
пожертвувана поміщицею Чихачовою.
Революційний вихор не оминув Мурованокуриловецької святині. Лютневого дня 1934
р. храм обезглавили, а дзвони, мелодійні переливи яких багато десятиліть зворушували
людські душі, скинули і вивезли на патрони. Навіть під час фашистської окупації
мешканці взялися ремонтувати свою церкву. І відремонтували! Вже 1942 р. її знову
було освячено на честь Різдва Пресвятої Богородиці. У 50-х роках ХХ ст. церкву
закрили. І знову скидали хрести, зруйнували великий і малі куполи. Тут влаштували
спочатку селищну раду, потім бібліотеку, проводили занняття з фізкультури та
піонерських гуртків. Була тут пекарня, лазня і навіть склад пляшок.
І вкотре 1991 р. на високій кручі, яку омиває дзвінководний Жван, у самому серці
Мурованих Куриловець воскресла церква знову, як символ стремління людей до
духовної чистоти, любові і добра.
На кінець ХІХ ст. у Мурованих Курилівцях працювали механічна та міднеплавильна
майстерні, три водяні млини. В містечку було 120 ремісників.
1910 р. в містечку проживало 4730 мешканців. Більшість із них займалися
хліборобством та ремісництвом. Чимало жителів працювало на промислових
підприємствах, з них 510 – на цукровому заводі. У Мурованих Курилівцях діяв
православний собор, 8 єврейських молитовних будинків, 16 крамничок.
Під час першої російської революції населення Мурованих Куриловець активно
боролися проти експлуататорів.
27-28 травня 1905 р. сезонні робітники на цукровому заводі припинили роботу,
вимагаючи підвищення заробітної плати. Страйк проходив організовано. Поміщик
Чихачов викликав загін поліції. Страйкарів топтали кіньми, били нагаями, а 7
організаторів цього виступу було заарештовано й кинуто до в’язниці.
Радянську владу в Мурованих Курилівцях проголошено у лютому 1918 р. Створений
революційний комітет очолив місцевий житель В.І.Кампанський. Проте, радянська
влада проіснувала недовго.
У березні 1918 р. Муровані Курилівці окупували австро-німецькі загарбники.
Мешканці вели активну боротьбу проти окупантів. Під керівництвом представника
губернської підпільної більшовицької організації Гоголя у серпні 1918 р. в
Мурованих Курилівцях організували партизанський загін.
Народні месники нападали на німецькі гарнізони, що охороняли поміщицькі маєтки,
робили наскоки на окремі ділянки залізниць, перешкоджали окупантам вивозити хліб,
худобу та інше народне добро в Німеччину. Особливо відзначався у цих боях місцевий
селянин А.Тихолаз.
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Коли з України вигнали австро-німецьких окупантів, влада в Мурованих Курилівцях
перейшла до Директорії. У січні 1919 р. під керівництвом місцевого селянина С.К.
Буркатого було створено підпільну бойову групу з 12 чоловік. Вона вела боротьбу
проти петлюрівців.
За активної допомоги цього загону на початку квітня 1919 р. до Мурованих Курилівців
ввійшли частини Червоної армії. З травня по липень та з жовтня по 12 листопада 1920
р. містечко було окуповане білополяками, але вже 12 листопада після захоплення
містечка частинами 8-ої кавалерійської дивізії Червоного козацтва, тут була остаточно
встановлена радянська влада.
З кінця 1920 р. Муровані Курилівці – волосний центр Ново-Ушицького повіту. Тоді тут
проживало понад 4 тис. населення. У травні 1921 р. відбулися перші вибори
Мурованокуриловецької сільської ради, організовано комсомольський осередок.
Під керівництвом комуністів у цей період почали виникати різні форми кооперації. В
1921 р. організували 3 трудові товариства: сільськогосподарське та 2 хліборобськотютюнові, заснували трудову спілку з вирощування цукрових буряків.
1923 р. створюється Мурованокуриловецький район Могилів-Подільського округу.
Муровані Курилівці стали районним центром. 1924 р. тут налічувалося 5415 чоловік
населення. Виникнення Мурованокуриловецького району сприяло дальшому
піднесенню господарства та розвитку культури.
Великим лихом прокотився в краї голодомор 1932-1933 рр. Людям довелося пройти
зраду країни і близьких, злидні і постійний страх. Занадто багато випробувань випало
на їхню долю. Біля 300 чоловік селища стали жертвами небаченого в історії людської
цивілізації голодомору.
Сходять в могилу останні очевидці цієї трагедії. Їх залишилося небагато в Мурованих
Курилівцях. Це сильні духом люди, загартовані непосильною працею. Їх спогади і
розповіді щиро правдиві, в них – не написана трагічна сторінка українського селянства
радянської доби.
Лише тепер у селищі встановлено пам’ятний знак безвинно загиблим людям –
шестиметровий хрест, у його підніжжі гранітна брила з викарбуваними цифрами –1932
- 1933 р., над якою звисає гілочка калини.
У червні 1941 р. мирне життя краю порушив віроломний напад фашистських
загарбників. На фронт пішли всі військовозобов’язані. Муровані Курилівці були
окуповані фашистами вже 17 липня. В перші ж дні окупації загарбники створили тут
концтабір, де катували людей. Діти, старики й дорослі вмирали від знущань, голоду
та різних хвороб. 21 серпня 1942 р. фашисти вивели з табору 1,5 тис. громадян за два
кілометри від Мурованих Куриловець і всіх розстріляли. Всього ж фашистські кати
знищили близько 3 тис. чоловік. За 990 днів окупації фашистські загарбники завдали
великої шкоди населенню краю: 130 чоловік вивезли на каторгу до Німеччини,
повністю зруйнували підприємства місцевої промисловості, електростанцію, будинки
середньої школи, редакцію, поліклініку, 175 житлових будівель, міст через річку
Жван.
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Мешканці вели нещадну боротьбу проти гітлерівців – ховали хліб, ухилялися
виконувати їхні накази, їхати на роботу до Німеччини. Восени 1942 р. створюється
Мурованокуриловецька підпільна антифашистська організація. Активними її
учасниками були жителі Мурованих Курилівців Т.К. Марущак – агроном, К.І.Нікель –
дружина інструктора райкому партії. За дорученням організації підпільщики
друкували антифашистські листівки. В ніч з 10 на 11 листопада 1943 р. група народних
месників позрізала телеграфні стовпи і перервала лінію зв’язку між Мурованими
Курилівцями і Новою Ушицею. 14 січня 1944 р. було організовано партизанський
загін під командуванням С.Ф.Фролова й комісара І.С. Наконечного.
25 березня березня 1944 р. після запеклих боїв війська 240-ї стрілецької дивізії 2-го
Українського фронту під командуванням Героя Радянського Союзу полковника Т.Ф.
Уманського визволили Муровані Курилівці від фашистських загарбників. Першими
вступили сюди бійці, якими командував Герой Радянського Союзу майор Ф.Ф. Ванін.
На фронтах війни перебувало 600 жителів селища, 243 воїнів не повернулися в рідну
домівку.
Нинішнє покоління жителів Мурованих Курилівців свято шанує тих, хто віддав життя
за їх визволення. 103 воїни-визволителі поховані в братській могилі, де споруджено
Меморіальний комплекс.
У вдячній пам’яті людей – незабутнє ім’я уродженця с. Лучинець Георгія Герасимовича
Бондаря. За успішне форсування Дніпра указом Президії Верховної ради СРСР від 23
жовтня 1943 р. командиру взводу 3-ї мінометної роти 957-го стрілецького полку Г.Г.
Бондарю було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Він загинув за визволення
Польщі.
На початку ХХІ ст., попри всі економічні негаразди, селище Муровані Курилівці живе і
розвивається.
Вагоме місце у розвитку економіки краю займають промислові підприємства. До числа
провідних належить Мурованокуриловецький молочний завод ВАТ «Вінницямолоко»,
ВАТ «Мурованокуриловецький завод мінеральної води «Регіна», споживче товариство
«Шанс», ТОВ «Будматеріали», ТОВ «Анод» і ТОВ «Райдрукарня». В районі розвинена
структура освітніх, медичних та культурних закладів.
В селищі функціонує 2 загальноосвітніх школи та школа-інтернат, де навчаються 1146
учнів, діє юнацько-спортивна школа, Центр позашкільної роботі з дітьми та підлітками,
школа естетичного виховання.
Медичне обслуговування населення здійснює центральна районна лікарня, де
працюють 46 лікарів та 137 медсестер, фельдшерів, лаборантів.
До послуг населення районний будинок культури «Жовтень», в якому стало традицією
проводити фольклорні народні, обрядові свята, тематичні вечори. Двом колективам
художньої самодіяльності: «Жартівниця» та «Горлиця», присвоєно почесне звання
«народний».
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Функціонують центральна районна бібліотека та районна бібліотека для дітей. При
центральній бібліотеці діють молодіжний клуб правових знань «Молодь і право» та
літературно-мистецьке об’єднання «Джерело».
У ХХІ ст. розвиток Мурованих Куриловець залежатиме від унікальних багатств надр
його околиць – це давно відома прекрасна лікувальна вода «Регіна», яка вважається
візитною карткою Вінниччини і славиться своїми чудо-властивостями. Ті, хто її пив,
обов’язково відчували оновлення сил та здоров’я, а також зрозуміли, що це безцінний
дарунок природи.
На сьогоднішній день на підприємстві працюють дві лінії розливу води – Барського
виробництва та польського. Реалізується вода поки що в межах України.
Введено в експлуатацію нову лінію по випуску мінеральної води. Комплектацію та
монтаж обладнання виконувала відома австрійська фірма «Kosme».
Нова лінія – це відчутний крок підприємства до європейських стандартів, що надає
можливість зробити мінеральну воду «Регіна» відомою не лише в межах нашої
держави, а й за кордоном.
Мурованокуриловецьким ТОВ МТС «Агромаш» впроваджено проект «Біодизель»,
розроблений науково-виробничим об’єднанням «Біоресурс», що створений при
Вінницькому національному технічному університеті. Його мета – отримання готового
біопального з ріпакової олії. Тут, вперше в області, отримано власне біопальне. Процес
його виробництва вдосконалюється.
На північний захід від Мурованих Куриловець біля с. Бахтин розвідали унікальне і
поки що єдине в Україні родовище флюоритів – одного із найкрасивіших мінералів
земної кори. Він цінний значним вмістом фтору.
Уведення в дію Бахтинського гірничо – збагачувального комбінату дасть значний
імпульс у розвитку не тільки Мурованокуриловецького району, а й Вінниччини
загалом. За даними геологічних розвідок, прогнозні ресурси флюоритових руд
бахтинського типу становлять 110 млн. тонн. Є тут і руди флюорит-поліметалевого
складу з вмістом свинцю і цинку. На околицях села Жван давно відомі промислові
запаси флюоритів, з яких можна виготовляти мінеральні добрива. Родовище планується
розробляти підземним способом.
Муровані Курилівці мають майбутнє, і воно залежить від вдалого, розумного
поєднання державних та місцевих потреб. А люди тут гарні, розумні, працьовиті, які
люблять своє містечко, свій рідний край, які своїми зусиллями та плідною працею
побудують прекрасне майбутнє та впишуть гідну сторінку в історію краю.
Мурованокуриловеччина є окрасою Подільської землі. Це давня земля хліборобів і
ремісників, козаків і поетів, художників і вчених.
Незабутні сторінки вписали жителі Мурованокуриловеччини в літопис Великої
Вітчизняної війни. Звання Героя Радянського Союзу було присвоєно уродженцю с.
Петримани Горенчуку Феодосію Івановичу. Такої ж нагороди удостоєний і уродженець
с. Лучинець, Георгій Герасимович Боднар.
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У складі Таманського жіночого авіаційного полку громила ворога уродженка с.
Наддністрянське Євдокія Яківна Рачкевич. Підполковник у відставці, вона була
першою жінкою в Радянському Союзі, що закінчила військову академію.
Дарувала доля цьому працьовитому краю заслужених учителів України: Ларису
Климентіївну Заболотну та Петра Євдокимовича Лавриненка; заслуженого лікаря
республіки Надію Михайлівну Печеню; ученого в галузі металургії, лауреата
Державної премії України Мирона Яковича Меджиборського; українського фотомитця,
заслуженого журналіста УРСР Якова Борисовича Давидзона; українського вченого в
галузі матеріалознавства й електрозварювання, академіка АН України Данила
Аркадійовича Дудка; доктора біологічних наук, професора Одеського університету
Ніну Авер’янівну Семенюк.
В селі Ягідне народився талановитий художник Федір Зотикович Коновалюк, роботи
якого експонуються в 50-ти музеях України. Відомі його картини: «Т.Г. Шевченко на
засланні», (1932) «Зустріч Т.Г. Чернишевського і Т.Г. Шевченка» (1943), «Посланці
Богдана Хмельницького» (1957). Сьогодні його мистецькі полотна гідно прикрашають
картинну галерею районного будинку культури та багатьох інших музеїв України.
У цьому мальовничому краї народилися і довгий час проживають знані українські
письменники Ганна Чубач, Станіслав Чернілевський, Василь Гарвасюк, Никанор
Дубицький, Володимир Мельник, Оксана Шалак, Микола Шпакуватий, Петро
Гордійчук, Олена Дорош. Їхня творчість звеличує і оспівує велич і красу рідного краю,
цього самобутнього куточка Вінницької землі.
Чимало тут чудових пам’яток архітектури, історії та культури. Село Галайківці
славиться своїм Спасо-Преображенськиим монастирем, про який вперше згадується ще
1374 р., Тут збереглася келія зі старовинними іконами. Були часи, коли його повністю
зруйнували. А тепер, завдяки ігумену Сергію та ієромонаху Феодосію, його відродили.
І до нього і з болем у душі, і з радістю у серці з різних куточків світу прибувають
люди. Село Лучинець прикрашає римо-католицький храм ХУІІІ ст., освячений на честь
Святої Трійці. У с. Вищеольчедаїв зберігся особняк та цукровий завод поміщика
Когана. Не залишить байдужими жодного відвідувача ботанічний заказник та
Дністровське водосховище у с. Наддністрянське.
Ввзагалі, цей гостинний, мальовничий край щедрий на ліси і поля, багаті на фауну,
гриби та ягоди. Розташований він у південно-західній частині Вінницької області. На
притоках Дністра – розлогих берегах річок Лядова, Жван, Немія – розкинулися
населені пункти району.
У географічному відношенні район відноситься до лісостепової зони України. На
заході він межує з Хмельницькою областю, а на південному заході – з Чернівецькою.
На півночі – з Барським, на сході – з Шаргородським, на півдні – з МогилівПодільським районами Вінницької області. Клімат помірно-континентальний. На
території району виявлені такі види корисних копалин як: пісок, галька, гравій, глина,
пісковик, кварцит, крейда, доломіт, мергель, вапняк, флюорити, глауконіти. В районі
відкрито єдине в Україні та Європі родовище флюоритів у с. Бахтин, яке
рекомендовано до промислової розробки. Загальні ресурси родовища оцінені у 18 млн.
тонн, яких вистачить на 55-60 років розробки.
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Завдяки своїм цілющим властивостям здобула славу мінеральна вода «Регіна».
Джерело розташоване у заповідному лісі (гідрологічному заказнику) площею 180 га.,
що біля с. Житник.
«Реґіна» стала популярною торговою маркою ще за радянських часів. Нині джерело
експлуатує ВАТ «Муровано-Куриловецький завод «Реґіна». Особливо добре знають цю
цілющу воду у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Кіровоградській
областях і не тільки. Цікаво, що «Регіна», мабуть, єдина на Вінниччині «мінералка»,
яку видобувають не з свердловини. Вода з лісових джерел збирається у спеціальний
водогін, яким і транспортується до заводу.
Назвали цю чудодійну воду ім’ям доньки дворянина Олександра Собанського – Реґіни.
За однією з легенд, Реґіна тяжко хворіла. Традиційне тогочасне лікування не
допомагало, тому лікарі порадили відвезти дівчину якнайближче до природи, а саме до
родового маєтку Житники (там досі зберігся палац Собанських). Від його мешканців
Собанський почув про чудодійні властивості місцевого лісового джерела. Вода з того
джерела справді виявилася лікувальною. Після кількох місяців її вживання здоров’я
дівчини покращилося. Незабаром Регіна зовсім одужала. На честь цієї події цілюще
джерело отримало ім’я доньки щасливого батька... Згодом Собанський, як людина
мудра і практична, вжив усіх можливих заходів по дослідженню та використанню води.
Проби з джерела були направлені в хімічно-лікувальну лабораторію Варшавської
лікарні. Ось який зміст мав висновок проведеної експертизи: «Вода «Регіна»
досліджена хімічно і бактеріологічно та визнана такою, що належить до типу дійсних
лужних вод».
Завдяки багатому хімічному складу і високому вмісту вуглекислоти у 1902 р. вода
«Реґіна» була удостоєна похвального листа у відділі прохолодних напоїв на кулінарній
виставці у Варшаві, як чудова столова вода, що ні в чому не поступається аналогічним
напоям, – «Аполінарис», «Билінер», «Гисгюблер». Згодом «Реґіна» була нагороджена
значною кількістю срібних медалей: у відділі мінеральних вод в Цихоцинку у 1908 р.,
на гігієнічній виставці у Любліні в 1910 р., на сільськогосподарській виставці у
Проскурові (Хмельницькому) у 1912 р.
До 1917 р. «Регіну» розливали як у товстостінні пляшки (зі склом завтовшки до 1 см.),
на яких був відлитий напис: «Найкраща столова вода «Регіна» продається скрізь», так і
у великі цистерни. Цю продукцію відправляли до Німеччини, Франції, Польщі та в інші
країни.
На етикетці «Регіни» дівчина тримає келих з водою. Якщо ж малюнок перевернути,
можна побачити, як дівчина ллє її на себе...»
Багатий Муровано-Куриловецький край на природні заказники місцевого значення, де
можна помилуватися чудовими лісовими пейзажами, послухати спів птахів,
насолодитися свіжим повітрям, помріяти. Це – «Переладино», де на крутих
кам’янистих схилах росте грабова діброва віком до 80 р., з цінним, широко відомим в
області мінеральним джерелом «Регіна» та іншими цілющими джерелами, які живлять
і дають початок річці Батіг (притоки Дністра), що протікає через урочище; «Значок», з
вільхово-дубово-грабовими лісонасадженнями, серед яких в понижених місцях зростає
цінна рідкісна в області лікарська рослина валеріана висока. Вік дерев тут до 90-95
років; «Наддністрянський, де на верхніх схилах переважають дубові ліси. На території
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заказника росте чимало видів рослин, які занесені до Червоної книги України: лілія
лісова, підсніжник звичайний, любка дволиста, гніздівка звичайна, коручка
широколиста, півники болотяні, медунка лікарська, конвалія звичайна.

Муровано-Куриловецьке лісництво

Серед пам’яток садово-паркового мистецтва своєю неповторною красою вирізняється
Державний парк в с. Немерче – пам’ятка садово-паркового мистецтва
загальноукраїнського значення. Цей старовинний ландшафтний парк, заснований у
1886 р. на основі природного лісового масиву на схилах балки поблизу річки Лядова. В
парку є три ставки, збереглися 200-річні дуби і ясени, є сосна Веймутова, декоративні
форми яблуні та глоду. Всього зростає 60 видів дерев і чагарників.
В с. Михайлівці парк заснований в кінці ХУІІІ ст. Тут росте 45 видів дерев і
чагарників, в т.ч. берека, ялина срібна, модрина європейська, ясен плакучий, горіх
чорний та трьохсотлітній «Козацький» дуб, свідок багатьох героїчних подій, що
вирували в краї. Посеред парку стоїть велична триповерхова будівля – колишній палац
Дзєржків-Собанських. Його зведення було завершене у 1805 р. В інтер’єрі старого
приміщення ще й досі багато чого залишилося без змін: планування, столярні вироби,
паркет, дерев’яні сходи, декоративне ліплення, каміни. Село Михайлівні розкинулося у
долині річки Жван, лівої притоки Дністра в оточенні листяних лісів, синіх озерець,
буйної зелені садів.
Пейзажний парк, села Котюжани знаходиться в
урочищі «Вікторія» і спускається до живописної
річки Лядова. Створений він в кінці ХІХ ст.
М’який схил переходить у крутий яр, одягнений
в каміння і густі чагарники. Тут є цілий ряд
джерел, які утворюють шумливий водоспад
«Шум». Над ним височить, опираючись на скалу,
романтичний міст-віадук, збудований на початку
ХХ ст. Збереглися 300- літні липи, 100 - літні
клени, сосни, є одна кедрова сосна, багато кущів
калини, жасмину, бузку різних відтінків цвітіння. Є галявини конвалій, медунки
лікарської, на схилах зачаровують квіти сон-трави. Саме село Котюжани розкинулося
на мальовничих пагорбах і перетинається майже навпіл зпівночі на південь звивистою
притокою Дністра – річкою Лядова. Перші відомості про нього сягають давніх часів.
Про давноминулі часи свідчить підземний хід, який зберігся й дотепер. В південній
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частині села нагадують про історичне минуле сліди фундаменту старовинної фортеці.
Тут знаходиться і єдине місце в районі, де росте занесена до Червоної книги сон-трава.
Із уст в уста передаються легенди про цю квітку, які ви можете послухати від
старожилів, завітавши до цього історичного
поселення.
Розкішний Мурованокуриловецький пейзажний
парк Жван, закладений ще у ХУІІІ ст. і
розміщений
на
різких
схилах
каньйону
однойменної річки. По прокладених доріжкахалеях на схилах гори згруповані насадження з
урахуванням величезних природних кам’яних
скель, що чимось нагадують місця Софіївського
парку в Умані. З паркових споруд збережено два
крісла, дотепно вирізаних в природних кам’яних
брил та подібні за технікою лави, подекуди – східці, рештки великого круглого столу.
Славиться цей край і своїми самобутніми народними майстрами. У рамках проведення
Всеукраїнської акції «Мистецтво одного села», що відбувалася свого часу у Києві,
народну автентичну творчість презентували жителі с. Наддністрянське. Візитівкою села
є оригінальні ткацькі вироби, з особливою кольоровою гаммою, для якої характерні
стримані вишневі, темно-зелені, жовтогарячі тони. Найдовша з експонованих на
виставці верет, які ще називають «полики», або «наливники» сягала 20 метрів. Тчуть і
вишивають у Наддністрянському О. Заволока, О. Шевчук, А. Кирилюк та Н. Дяк; пише
неповторні писанки і розвиває зелений туризм Л. Пономаренко; робить ікони
О.Мельник.
А ще в селі можна послухати як гарно співає народний аматорський хоровий колектив
«Дивосвіт» та посмакувати традиційні місцеві страви: мамалигу, мандрики,
картопляники.
Вражають довершеністю, витонченістю, художнім смаком роботи Таїсії Бойко, вишиті
на полотні хрестиком: «Ісус Христос», «Матір Божа», «Христос Воскрес» та ін. А
Валентина Серветник з с. Книшів взагалі перетворила свою оселю у справжній музей
української вишики. Тут треба довгенько затриматися, щоб осягнути все одразу та
помилуватися і насолодитися справжнім мистецтвом.
У вишивках-мініатюрах на релігійну тематику Г. Шемчук сконцентровано цілий світ
християнства, його історія та духовне багатство. Викликають захоплення насичені
любов’ю до християнських традицій самобутні вишивки Е. Павловської, В. Машталір,
А. Кирилюк.
Особливе піднесення й особливу відповідальність відчуває Ольга Олександрівна
Ландер з с. Котюжани коли вишиває святих. Її різножанрова палітра вишивок просто
вражає. Для великих художніх полотен, як-от килими та на мініатюрних роботах –
іконах, серветках, вона використовує техніку болгарського хрестика. Пейзажах –
звичайний хрестик. Є її вишивки у місцевому храмі, райдержадміністрації, сільській
раді. Портрети Шевченка, Марко Вовчок – в одній з Вінницьких шкіл, де навчається її
правнучка.
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У стародавньому селі Вербовець, що розкинулося на двох схилах невисоких горбів
Волино - Подільської височини, де зливаються дві річки – Батіг і Батіжок, що впадають
у річку Жван – притоку Дністра, можна помилуватися перлинами традиційної народної
архітектури – хатами 70-х років ХІХ- початку ХХ ст.
Чимало у селі збереглося оригінальних зразків
усної народної творчості, народного одягу та
ткацтва.
Вербовець
славиться
і
своїми
мальовничими краєвидами, його називають ще
українськими Карпатами. Адже окраїни села
гористі. А з глибоких і скелястих ярів витікає
багато джерел з цілющою водою. Невисокі горби
захищають село від холодних вітрів, внаслідок
чого тут весна і цвітіння дерев у садах
починаються тижнів на два раніше, ніж на окраїнах. Пишаються сельчани своїми
старовинними історичними пам’ятками, особливо двома стінами, витесаними з каменя
на березі річки Батіжок. На скелях ледь видніється декілька латинських написів, які в
70-х роках XVIII ст. були прочитані і записані в літопис.
Окрасою села є церква, побудована 1821 р. та католицький костьол 1895 р.
Споруджували церкву на кошти прихожан і держави на місці дерев’яної Покровської
церква, яка, на жаль, згоріла.
Костьол стоїть на місці колишнього старовинного замку. В ньому зберігається
чудотворна ікона Богоматері, намальована на старовинному полотні. Сьогодні біля
храму знаходиться жіночий католицький монастир Місійного Згромадження Служниць
Святого Духа.
Пам’ятками архітектури села є також велика кам’яна двоповерхова споруда (колишня
єврейська синагога), в якій зараз знаходиться спортивний зал школи та будинок
колишньої міської Думи, адже 1832 р. у селі знаходилася міська Дума, що
підпорядкувалася Новоушицькому магістру. З 1838 р. в селі було введено міське
управління. Нині в цьому приміщенні перебуває сільська Рада.
У невеличкому селі Кривохижинці немає ні стародавніх фортець, ні унікальних
родовищ, але воно цікаве мальовничою природою та своїми працелюбними людьми,
мудрими хліборобами, які ревно зберігають свої звичаї, обряди і традиції.
Подорожуючи цим чудовим краєм, Ви можете долучитися до самобутніх перлин
народної культури, побачити чимало архітектурних, історичних пам’яток,
познайомитися з гостинними жителями, посмакувати смачні українські страви. Тож
приїжджайте!
Туристичні перлини краю:
- районний будинок культури «Жовтень», збудований у 1987 р., один з найкращих в
області, смт. Муровані Курилівці, вул. Леніна, 78;
- картинна галерея з колекцією картин відомого українського художника Федора
Коновалюка, смт. Муровані Курилівці, Ленніна, 78;
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- садиба Станіслава Комара з прилеглим парком, архітектурна пам’ятка початку ХІХ
ст. смт. Муровані Курилівці, вул. Спортивна, 6;
- палац Є. Ценіної, архітектурна памятка кінця ХІХ ст. з прилеглим парком с.
Котюжани;
- садиба Олександра Собанського ХУІІІ-ХІХ ст. з прилеглим парком,

с. Михайлівці;

- римо-католицький храм Святої Трійці, архітектурна пам’ятка середини ХУІІІ ст., с.
Лучинець;
- особняк цукрозаводчика Когана, архітектурна пам’ятка другої половини ХІХ ст., с.
Вищеольчедаїв.
Паломницький туризм:
- Галайковецький монастир – історична пам’ятка, про яку вперше згадується в 1374 р.,
знаходиться в південно-західній частині від с. Галайківці. Тут збереглася келія зі
старовинними іконами;
- Михайлівська церква, 1886 р., архітектурна пам’ятка, центр села Житники;
- церква Олександра Невського, ХУІІІ ст., архітектурна пам’ятка дерев’яного зодчества,
при в’їзді в с. Знаменівка;
- костьол Святої Трійці, 1743р., історична пам’ятка, центр села Лучинець;
- костел Михаїла Архангела, 1802 р., пам’ятка архітектури, центр села Вербовець.
Екскурсійні маршрути:
«Місцями селища Муровані Курилівці» - оглядова, тривалість 1 год., протяжність – 3
км., автор – розробник Драганюк А.В., 2-11-97;
«Картинна галерея. Життя і творчість українського художника Ф. Коновалюка» тематична, тривалість 1 год. , автор – розробник – Драганюк А.В. (за окремим
тематико-експозиційним планом), тел.: 2-11-97.
Культурно-пізнавальний туризм:
- картинна галерея. Представлено колекцію картин славетного українського художника
Ф. Коновалюка, який народився в с. Ягідне Мурованокуриловецького району. Колекція
складає 45 картин (портрети, види, пейзажі). Тут також експонуються картини місцевих
самодіяльних художників, роботи народних умільців.
Адреса: вул. Леніна,78, тел.: 04356- 2-11-97, 2-11-93.
Графік роботи – щоденно з 10 до 15 год.;
- концертний зал районного будинку культури «Жовтень» на 600 місць, дискотека,
мсіце знаходження – вул. Леніна,78, тел.: 04356 – 2-23-50, 2-11-93.
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Районний будинок культури «Жовтень» – вул. Леніна,78,
тел.: 04356- 2-11-97, 2-11-93, 2-23-50.

Заклади харчування :
Кафе-бар «Едем» – вул. Леніна,60, тел.: 04356- 2-30-42;
Кафе-бар «Шанс плюс» – вул.. Базарна,5, тел.: 04356- 2-27-48;
Кафе-бар «Міранда» – вул. Леніна,62, тел.: 04356-2-10-38.
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