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Даний путівник знайомить із історичним минулим нашого краю, 

розповідає про передмістя Кам’янця-Подільського, історію їх виникнення, 

історичні події та невідомі раніше назви, виховує любов до рідного краю, 

інтерес до історичного минулого, розкриває туристичні та екскурсійні 

можливості регіону подорожі. 

Путівник стане у пригоді вчителям історії та керівникам гуртків 

краєзнавчого напрямку, а також всім, хто цікавиться історією Кам’янця-

Подільського. 

 

 

 

 

 

 

Галецька О.В. «Топонімічними стежками Кам’янця-Подільського та 

його передмістя». Путівник О.В.Галецька – Кам’янець-Подільський: 

методичний відділ ПНВО, 2020 – 27 с. 
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Довідкові дані про екскурсійні об’єкти 

 

Загальна довжина екскурсійного маршруту - 15 км 

Перелік екскурсійних об’єктів: 

- Стінки хутір  

- Гуменіск хутір  

- Райська брама  

- Старий Литовський ретраншемент  

- Польські фільварки  

- Біланівка  

- Видрівка  

- Сокіл, Підгороддя, Підзамче  

- Пугачівка  

- Архієрейський хутір  

- Долина  

- Заводдя  

- Підгір’я  

- Старе місто 

- Водоспад Круча 

- Карвасари  

- Маріїнський струмок  

- Вірменські фільварки  

- Хрестова гора   

- Руські фільварки 

- Черниче поле  

- Татариски, Витівка 

- Гдалева Мукша  

- Загальського хутір  

- Мукша-Боришковецька 

- Роївка 
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- Мукша-Колубаєвецька  

- Циганівка 

- Солдатська Слобода 

- Дембицького хутір 
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Опис маршруту екскурсії 

 

Маршрут розпочинається з вул. Розвадовського. Саме тут біля 

розгалуження дороги на Нігин та Пудлівці знаходився хутір Стінки. Далі 

вулицею Розвадовського спускаємося до повороту на вул. Миколи 

Гордійчука. Ми звертаємо праворуч і виходимо в провулок Гумениський на 

території якого колись знаходився  Гуменіск хутір. Далі виходимо на вул. 

Миколи Гордійчука і прямуємо до стадіону ЗОШ №7. За стадіоном стежкою 

спускаємося до дороги, яка веде вниз до річки Смотрич. З цього місця (фото 

1,2) видно урочище між Біланівкою та Пудлівцями, яке Станіслав 

Старжинський назвав «Райська брама» (карта 1).  

 

 

 

 

 

Фото 1,2. Досліджуємо урочище «Райська брама» 

Стежкою вздовж старого єврейського кладовища виходимо на вул. 

Космонавтів, якою йдемо до вул. 30 років Перемоги. Повертаємо праворуч і 

йдемо до самого кінця цієї вулиці і звертаємо ліворуч на Козачий провулок, 

який виводить нас на Нігинське шосе. Знаходимо будинки 61 та 59. Саме між 

ними знаходяться залишки Старого Литовського ретраншементу, які в 

наші часи вже зазнали істотних змін (фото 3,4). 

 

 

 

 

 

Фото 3,4. Залишки Старого Литовського ретраншементу 
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Далі вул. Суворова спускаємося в сторону Польських фільварок 

(карта 3.2). За коледжем харчової промисловості звертаємо праворуч на 

вулицю Тімірязєва і йдемо вниз. Це і є масив Біланівка. Біля будинку №24 

звертаємо ліворуч і вулицею Андрія Шептицького спускаємося до вул. 

Біланівська Набережна. Ця вулиця єдина в місті має тільки непарні номери, 

тому що з іншої сторони дороги протікає річка Смотрич. Звертаємо ліворуч і 

йдемо цією мальовничою місцевістю до Зіньковецької кладки. Переходимо 

через неї (фото 5) і звертаємо ліворуч. Тепер ми знаходимося на вул. 

Видрівецька, яка виводить нас до місцевості, яка називається Видрівка. 

Зараз тут знаходяться лише декілька будинків та залишки млина Ірафа (фото 

6 ).  

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Зіньковецька кладка. Біланівка.        Фото 6. Млин Ірафа. Видрівка. 

Вище млина розташований найзахідніший масив міста Підзамче. 

Піднімаємося вулицею Чкалова до пров. Амбулаторний, а далі виходимо до 

зупинки маршрутки №1. Саме тут від вул. Зелена починалася частина 

Підгороддя, яка називалася Пугачівка. Сідаємо в маршрутку і їдемо вул. 

Жванецьке шосе до вул. Шкільна, яка знаходиться на території с. Довжок. 

Саме тут була збудована домова церква Іоанна Богослова і вся територія від 

неї до спиртзаводу називалася Архієрейський хутір. Знову сідаємо на 

маршрутку №1 і вертаємося вул. Жванецьке шосе до вул. Замкова. Виходимо 

на Видрівецький узвіз (фото 7) і спускаємося ним знову до млина Ірафа, 

переходимо через понтоний міст, звертаємо праворуч і виходимо на вул. 

Смотрицька. Йдемо цією вулицею вздовж лівого берега Смотрича до 

Польської брами і зупиняємося на мосту (фото 8). 
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Фото 7. Видровецький узвіз         Фото 8. Міст біля Польської брами 

Якщо стати лицем до готелю «Біля річки», то з лівої сторони Смотрича 

знаходиться місцевість, яка називалася Заводдя, з правої – Долина. 

Територія, яка знаходилася над Польською брамою називалася Підгір’я. Далі 

виходимо на вул. Руська і сходами Фаренгольца піднімаємося до вул. 

Ковалів (фото 9). Далі наш маршрут пролягає територією Старого міста. 

Йдемо вулицею Старобульварна до вул. Замкова і нею виходимо на 

Замковий міст. Звертаємо ліворуч і виходимо на сходи, якими спускаємося 

вниз до річки. Під мостом знаходиться водоспад Круча, проходимо над ним 

і йдемо в сторону ГЕС. Вулиця Карвасари виводить нас до місцевості, яка 

тягнеться вздовж правого берега річки Смотрич на південь від Замкового 

мосту і називається Карвасари (фото 10).  

 

 

 

 

 

 

Фото 9. На сходах Фаренгольца    Фото 10. Мандруємо вуличками Карвасар 

З Підзамча на Карвасари веде вулиця Об'їзна. Ми проходимо нею в 

сторону Підзамча і з правої сторони бачимо джерело, яке називається 

Маріїнський струмок. Набираємо «живої» води (фото 11) і вертаємося 

назад до церкви Воздвиження Чесного Хреста. Якщо рухатися вул. 

Карвасари, то виходимо до колишнього с. Татариски або Війтівка. 
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Фото 11. Біля Маріїнського джерела 

Далі рухаємося за маршрутом Вірменські фільварки, Хрестова гора 

та Руські фільварки (карта 3.1, 5). Про місце знаходження перших двох 

об’єктів точної інформації немає, тому ми за допомогою архівних даних 

приблизно визначаємо що це була територія Карвасар. Підвісною кладкою 

через Смотрич (фото 12), яка з'єднує Карвасари з Руськими фільварками, 

виходимо на вул. Річна. Далі  піднімаємося вгору вулицею Нагірна і 

виходимо до церкви Покрови Пресвятої Богородиці. За нашими даними 

територія, на якій зараз знаходиться оглядовий майданчик раніше мав назву 

Черниче поле (фото 13). 

 

 

 

 

 

 

Фото 12. Переходимо на Руські фільварки  Фото 13. На території Черничого поля 

Виходимо на вул. Івана Франка і йдемо нею аж до ТЕЦ, а тоді 

повертаємо ліворуч і виходимо на вул. Устима Кармалюка. Наш маршрут 

пролягає вулицями Харченка та Крип’якевича. Виходимо на перехрестя з 

вул. Князів Коріатовичів, повертаємо праворуч і рухаємося в сторону селища 

Жовтневе (карта 2.5). Перед поворотом до райлікарні та пологового будинку 

зупиняємося біля магазину «Мрія». Попереду знаходиться Мукша 

Китайгородська, яка колись називалася Гдалева Мукша або Міська 

Мукша, а ми повертаємо ліворуч на вул. Матросова і йдемо нею до 
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плодоконсервного заводу. Ця місцевість раніше називалася Загальського 

хутір від імені власника хутора В. І. Загальського. Але потім ця місцевість 

стала трагічною сторінкою історії нашого міста. У 30-ті роки ХХ ст. тут було 

поховано близько 3000 жертв репресій та голодомору. З вулиці Матросова  

звертаємо праворуч до плодоконсервного заводу і йдемо далі 

вул.Інтернаціональна до буд. 12 (фото 14). Відразу за парканом консервного 

заводу з лівої сторони  бачимо пам’ятний комплекс жертвам репресій та 

голодомору (фото 15). 

 

 

 

 

 

Фото 14,15. Пам’ятний комплекс жертвам репресій та голодомору 

Але це ще не всі злочини, які були здійсненні на цій території. 

Вертаємося назад до вул. Матросова і через залишки паркану проходимо на 

територію понтонного полку. Тут знаходиться колодязь, в який фашисти 

кинули тіла партизан та патріотів с.Хропотова Чемировецького району. Зараз 

на цьому місці знаходиться пам’ятний знак (фото 16 ). Відходимо 50 метрів в 

сторону вул.Матросова і зупиняємося. На цьому місці (фото 17) в 1942 році 

фашисти розстріляли мирних єврейських жителів нашого міста.  

 

 

 

 

 

 

Фото 16,17. Місця поховання жертв Другої Світової війни 

Йдемо далі територією понтонного полку і виходимо на вул. 

Вокзальна. Далі за маршрутом Мукша-Боришковецька, сучасна назва якої 
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с. Кам’янка (карта 2.4). Вулицею Вокзальною доходимо до вул. Шевченка 

(села) і повертаємо ліворуч до залізничного вокзалу. Нас цікавить ще одне 

невідоме поселення нашого міста, а саме Роївка (карта 6). Тому не 

переходячи залізничні колії повертаємо праворуч і йдемо в сторону 

«Нібулона». Далі стежкою рухаємося вздовж колій до селища цемзаводу. На 

містку зупиняємося. Попереду праворуч  с. Лисогірка, колись село Мукша 

Колубаєвецька, ліворуч навч.-госп. територія ПДАТУ, а праворуч територія 

колишнього хутірного поселення Роївка. Зараз від неї залишився тільки один 

(перший зелений) будиночок (фото 18). Місцеві жителі залюбки проведуть до 

кринички, яку раніше наз. цілющим джерелом (фото 19). 

 

 

 

 

 

 

Фото 18,19. Місцеві жительки показують місце знаходження Роївки 

та джерела 

Добиратися до кринички важко, або дуже крутими сходинками з мосту 

(фото 20), або тунелем під мостом (фото 21).  

 

 

 

 

 

 

Фото 20,21. Долаємо перешкоди на шляху до «цілющої кринички» 

Воду пити вже не можна, вона не тільки втратила цілющі властивості, а 

й стала небезпечною. Знову вздовж старої закинутої колії повертаємося до 

залізничного вокзалу (фото 22). Звідти виходимо на вул. Привокзальна, 
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звертаємо праворуч і йдем до вул. Північна. Повертаємо праворуч і знову 

йдемо аж до перетину вулиці з проспектом Грушевського. Переходимо 

проспект і по ліву сторону від нас знаходиться територія колишнього 

поселення Циганівка (карта 4.1), а поруч колишнє поселення Солдатська 

слобода (перетин пр. Грушевського та вул. Гагаріна). Далі вул. Північна 

йдемо до вул. Хмельницьке шосе і повертаємо праворуч. Стежкою вздовж 

колишньої військової частини доходимо до селища Смірново, яке раніше 

називалося хутір Дембицького (карта 2.2). Звертаємо праворуч на вул. 

Смірнова (фото 23). 

 

 

 

 

 

 

Фото 22. Смуга перешкод продовжується 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 23. Вулички хутора Дембицького 
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Краєзнавча інформація про об’єкти на маршруті екскурсії 

 

Стінки хутір – розташовувався в північній частині сучасного міста 

біля розгалуження дороги на Нігин та Пудлівці. Хутір показаний на плані 

1926 року [3, с.113]. 

Гуменіск хутір – 25 вересня 1990 року міська рада одній з вулиць  

мікрорайону Жовтневе надала назву Гуменіск, за назвою колишнього хутора 

Гуменіск, на території якого вона розміщена [3, с.51]. 

Райська брама – назва урочища між Біланівкою та Пудлівцями, яке 

збереглося до наших днів. В 1837 році на хуторі за Біланівкою оселився 

Станіслав Старжинський (1785-1851), поет, драматург, імпровізатор, відомий 

в польській літературі під псевдонімом «Стах із Замехова». Саме він назвав 

цю мальовничу місцевість «Райська брама» (фото 1,2).  

Розташування хутора вказано на німецькій карті 1944 року (карта 1). 

Старий Литовський ретраншимент – оборонне укріплення в районі 

сучасного кабельного заводу (фото 3,4). На цьому місці Франц Деволан 

планував звести фортецю. Можна висловити припущення, що укріплення 

збудоване в часи перебування Поділля в складі Великого князівства 

Литовського[3, с.111]. 

Польські фільварки – один з районів Кам’янця-Подільського (карта 

3.2). Назва виникла внаслідок того, що ці землі були надані магістратом 

польській общині міста й там розвивалося фільваркове господарство. Ще 

побутували назви Горні фільварки, Лядські фільварки, Лядські гумниська.  

Назва Лядські гумниська пов’язана з етнонімом “лях”. 1864 року були 

перейменовані на Олександрівську слободу, але назва не прижилася [3, с.95].  

Біланівка — масив на заході Кам'янця-Подільського між Польськими 

фільварками та мікрорайоном Жовтневим, на високому плато лівого берега 

Смотрича. Навпроти — на правому березі Смотрича — розкинулося 

приміське село Зіньківці (фото 5). Поселення утворилося 1742 року. 

Спочатку, як засвідчують актові документи середини 18 століття, мало назву 
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Долішні фільварки. Сучасна назва Біланівка, очевидно, походить від 

прізвища одного із заможних мешканців передмістя — Білана, про великі 

землеволодіння якого засвідчує візита Георгіївської церкви 1771 року. Було 

приміським селом; включено в смугу Кам'янця-Подільського 4 березня 1926 

року [3, с.36]. 

Видрівка — частина міста вздовж правого берега річки Смотрич від 

Турецького мосту до млина. Раніше село. Після приєднання Поділля до Росії 

(1793) цю смугу землі Катерина ІІ подарувала козакові Видрі. Звідси, 

очевидно, і назва. За даними збірника «Населені місця Поділля» (1925) у 

передмісті Видрівка було господарств — 40, мешканців — 224. На Видрівці 

зберігся будинок колишнього млина Ірафа (пам'ятка містобудування та 

архітектури місцевого значення) (фото 6). У ХХ ст. село було включене в 

межі міста. Видровецький узвіз – з’єднує Підзамче та Видрівку (фото 7) [3, 

с.41]. 

Сокіл, Підгороддя, Підзамче – найзахідніший масив міста. 

Розташувався між Старим містом і селом Довжок. Поселення відоме з 16 

століття. Давні назви — Підгороддя, Сокіл. Назва пояснюється 

місцезнаходженням біля Старої фортеці, тобто “під замком”. В актових 

документах використовувалася назва Підгороддя, тобто поселення 

розташоване під “городом”, “градом”. Під такою назвою фігурує в люстрації 

Кам’янецького староства 1566 року. Як поселення відоме з XVI ст. У XVI-

XVII ст. згадується під назвою Сокіл. Назва, ймовірно, пов’язана з 

діалектним словом “сокіл” – стрімка скеля. Ще І. Гулашевич зазначив, що на 

Західному Поділлі майже всі високі і стрімкі скелі над річками називаються 

соколами. А Підзамче якраз і розміщене на стрімкому березі р. Смотрич. 

1670 року приєднане до міста, 1672-го поруйноване турками і відновлене на 

початку XVIII ст [3, с.92].  

Пугачівка – на початку ХІХ ст. Підгроддя в південно-західній частині 

міста було розділене на дві частини – Видрівку, яка дісталася козаку Видрі, 
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та Пугачівку, що відійшла графу Моркову та розташовувалося в межах 

сучасного Підзамча [3, с.98]. 

Архієрейський хутір – 1808 року Йосип Ужевський подарував цей 

хутір, розташований поблизу сучасного спиртзаводу, православному 

єпископу Іоанникію. На початку 80-х років ХІХ ст. там був збудований 

кам’яний будинок, на другому поверсі якого була домова церква Іоанна 

Богослова. 1892 року церква була реставрована і переосвячена на честь 12 

апостолів, облаштована дзвіниця [3, с.35]. 

Пагорб для шибениць – система укріплень з півночі та сходу від 

Старого міста у формі бастіонів, напівбастіонів і люнетів на плані міста 1773 

року (Gora Szubieniczna) [3, с.89]. 

Пагорб Хрестовий – система земельних укріплень з півночі та сходу 

від Старого міста, Біланівки і Польських фільварків у формі бастіонів, 

напівбастіонів і люнетів на плані міста 1773 року (Gora Krzyzowa) [3, с.89]. 

Долина – назва земель у каньйоні правого берега річки Смотрич. У 

“Розподілі квартир у місті Кам’янці-Подільському” 1789 року згадується 

територія “Долина, що тягнеться від Польської брами до Руської”. Їй 

відповідає сучасна вулиця Руська [3, с.54]. 

Заводдя, за водою – назва території в каньйоні лівого берега річки 

Смотрич. У “Розподілі квартир у місті Кам’янці-Подільському” 1789 року ці 

землі згадуються як “хатки попід скелями за водою розташовані”. Ще 

побутувала назва Заводдя. Цій території відповідає сучасна вулиця 

Онуфріївська [3, с.59].  

 

 

 

 

 

Фото 24. Заводдя – сучасна вулиця Онуфріївська 
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Підгір’я – в історичних документах назва земель, розташованих над 

Польською брамою [3, с.92]. 

Старе місто — найдавніша частина Кам'янця-Подільського, 

розташована в петлі річки Смотрич. З'єднується з Новим планом 

Новопланівським мостом. Сучасне Старе місто — це 4 майдани, 21 вулиця, 2 

узвози та 5 провулків, що у сукупності дає 32 топографічних об'єкти [3, 

с.111]. 

Водоспад Круча – водоспад під Замковим мостом, висота 2 метра, 

ширина понад 1 метр [3, с.75]. 

Карвасари — вулиця Кам'янця-Подільського. Тягнеться вздовж 

правого берега річки Смотрич на південь від Замкового мосту. З Руськими 

фільварками з'єднується підвісною кладкою через Смотрич. З Підзамча на 

Карвасари веде вулиця Об'їзна. Раніше село (було навіть і містечком), 

увійшло в смугу Кам'янця-Подільського 4 березня 1926 року (фото 25) [3, 

с.67]. 

 

 

 

 

 

Фото 25. Карвасари, церква Воздвиження Чесного Хреста 

Назва походить від «караван-сарай». В 1543 році Сигізмунд I надав 

Карвасарам привилегію на збір податків з східних купців. Мацей Влодек 

наказав побудувати для цього приміщення. Більшість дослідників 

вважають, що назва походить від “караван-сарая”, який тут розміщувався. 

Народну етимологію походження назви Карвасари (мовляв, тут жила відома 

на все місто курва Сара) виклав В'ячеслав Полятинчук у гумористичній 

збірці «Нема диму без вогню» (1995) [10].   

Маріїнський струмок - через Підзамче протікає річечка Дібруха, на 

березі якої є джерело «Маріїнський струмок» [10]. 
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Вірменські фільварки – фільваркове господарство, створене на 

землях на північ від Руських фільварків, наданих вірменській громаді міста  

(карта 5) [3, с.44]. 

Хрестова гора – розміщена на південному сході від міста на бувших 

Вірменських фільварках (карта 5). Назва походить від церкви св. Хреста, яка 

знаходилася біля гори. Якщо вважати «містом» в період 18 ст. Старе місто, то 

«південий захід від міста» - це східна частина Руських фільварок, місцевість, 

де зараз закінчується проспект Грушевського, міст через каньйон та завод 

ЖБК. Якщо шукати Вірменські фільварки по Хрестовій горі, то спогади про 

неї є в експлікації до плану міста 1773 року, де під № 17 позначена Gora 

Krzyzowa. Але церква св. Хреста не позначена в роботі Ольги Пламеницької 

«Сакральна архітектура Кам’янця на Поділлі», де вказані всі храми 15-18 

століть. Але існувала і зараз існує церква Воздвиження Честного Хреста на  

Карвасарах, яка знаходиться «біля гори» - під скальним массивом горба 

Татариски. І на відомому плані 1713 року Бенедикта Ренарда Вірменські 

фільварки вказані на місці передмістя Карвасари [3, с.122]. 

Руські фільварки – мікрорайон Кам'янця-Подільського, раніше - його 

передмістя (карта 3.1). Складаються з власне Руських фільварків (на 

горбистому півострові, утвореному черговим вигином Смотрича) і 

прямокутного буфера між Руськими фільварками та Новим планом. Спочатку 

Руські гумниська, потім Руські фільварки. Назва з’явилася після того, як 

магістрат надав ці землі руській общині міста. Саме слово “фільварок” 

запозичене з німецького “forwerk” – “хутір”, “ферма”. І. В. Гарнага вважав, 

що землі Руських фільварків разом із землями сучасних селища цукрового 

заводу та Цибулівки належали в XVI ст. Воскресенському монастирю, 

пізніше їх передали русам (українцям). У XVI ст. тут побудовані перші 

споруди для зберігання хліба, овочів, худоби, господарство назвали 

фільварками. На початок XVIII ст. на Руських фільварках почали селитися 

селяни. 1795 року тут було 96 будинків, мешкало 294 особи. 1905 року 

грунти (524 морги) перейшли в оренду єврею Мошку Берковичу, який 
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сплачував за них 259 рублів орендної плати. Міські права поселенню надані 

1870 року. 1895 року Юхим Сіцінський у книзі “Каменец-Подольский: 

историческое описание” писав: “У цій місцевості трапляються сліди 

перебування первісної людини: у землі знаходять кам’яні знаряддя – сокири, 

ножі та ін. Що ж до історичних часів, то деякі дослідники стверджують, що 

за часів Коріатовичів і раніше це місце було заселене, що тут існував 

православний монастир”. 1864 року Руські фільварки були перейменовані на 

Маріїнську слободу. Між церквою і міністерським училищем був стовп з 

написом “Мариинская слобода”, встановлений 1864 року. Ця назва не 

прижилася [3, с.103]. 

Чернече поле – територія на Руських фільварках, свого часу землі, які 

князь Юрій Коріатович наддав Троїцькій церкв (фото 13) [3, с.125]. 

Татариски, Вітівка – від 7 березня 1946 року Смотрич. У податкових 

списках є село Татари.Тоді там нараховувалося 0,5 лана. Згідно з люстрацією 

Кам’янецького староства  1565, Татариски або Татарища були неначе наново 

заселеним поселенням.Татариски, які  називали ще Вітівкою, ніколи не 

піднімалися до значного поселення. Виною цьому було сусідство Кам’янця: 

місто завжди манило до себе жадібних хижакі, яку, не маючи змоги здобути 

місто, спустошували його околиці[1]. 

Гдалева Мукша – частина бувшого села Мукша-Китайгородська, 

знаходиться в східній частині Кам’янця-Подільського (карта 2.5). Поселення 

в цій місцевості в 18 ст. розбудували заможні міщани, які брали землі в 

оренду. Спочатку місцевість називалася Міська Мукша (від ріки Мукша та 

міста, що знаходилося поруч), але населення дало нову назву - Гдалева 

Мукша (від імені відомого трактирщика, який тримав тут свій заклад). В 

другій половині 19 ст. отримало назву Мукша-Китайгородська (знаходилося 

біля річки Мукша при дорозі на Китайгород). 7 березня 1949 року 

перейменоване в селище Жовтневе [3, с.58]. 
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Загальського хутір – назва походить від імені власника хутора В. І. 

Загальського. Розташовувався в сучасній східній частині Кам’янки за 

плодоконсервним заводом. У 30-ті роки ХХ ст. тут було поховано близько 

3000 репресованих. 7 жовтня 1990 року відкрито пам’ятний знак жертвам 

репресій (автор – Володимир Корнійович Антонюк) (фото 26,27,28) [3, с.60]. 

 

Фото 26,27,28. Пам’ятний знак жертвам репресій 

та Голодомору 

Також тут знаходяться місця поховань жертв Другої Світової війни 

(фото 29,30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 29,30. Місця поховань жертв Другої Світової війни 

Мукша-Боришковецька – село, яке дотично межує з містом, 

фактично є передмістям Кам’янця-Подільського (карта 2. 4). У другій 

половині XVIII ст. територія біля річки Мукша на правому березі була 

заселена переважно міщанами. У XVIII-XIX ст. мала вигляд окремих хуторів. 

Лише в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. поміщики Чехівський, Лагодзинський 
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дозволили заселяти лівий берег. Первісна назва виникла від того, що 

поселення розташовувалося на р. Мукша при дорозі в с. Боришківці. 7 

березня 1946 року указом Президії Верховної Ради УРСР перейменовано на 

Кам’янку, назву отримала від назви міста [3, с.66]. 

Роївка (Raiwka) – на початку 20 ст. хутірне поселення в Кам’янець-

Подільському районі (карта 6). Зараз на місці колишнього поселення 

залишилася мурована криниця, яку досі називають Роївка. Також з тих часів 

зберігся будиночок на початку вулиці (фото 31,32). Назва поселення 

походить від слова «рій». Поселення Роївка виникло навколо пасіки на 

міських землях  Кам’янця-Подільського [1].  

 

 

 

 

 

 

Фото 31,32. Будиночок-старожил на вул. З.Космодемянської 

Із розповіді Ольги Голубіцької: Вперше таку назву як «Роївка» я 

почула від корінного жителя Смірнова Сергія Валентиновича Базіцкого, чий 

прадід колись особисто купував землю у пана Дембіцького (селище Смірнова 

раніше називалось хутором Дембіцького). Так от він цим словом називав 

джерело, яке знаходилось десь за учгоспом ПДАТУ біля теперішньої 

Лисогірки. «Розповідали, що пан який жив там де зараз учгосп, запрягав воза 

з бочкою і їздив набирати туди воду. Вода та, ніби, володіє цілющими 

властивостями і пан навіть возив цю воду у місто продавати як лікувальну. 

Говорили, що по воду пан їхав на Роївку» - розповідав Сергій Валентинович. 

Що цікаво, що в метрах 100-200 за залізницею знаходиться зараз дачне 

селище с. Лисогірка і Сергій Валентинович говорив, що «там уже небуло 

такої доброї води, лише недавно говорили, що хтось дорився в себе на 

подвір'ї до такої самої води, а так вода була іншої якості».  
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Зараз джерело виглядає як справжня криниця (мурований каменем 

резервуар) діаметром біля 2 м, з якої досить потужним потоком витікає вода і 

несе свої води спочатку до смердючого потоку з заводу, а потім, 

розбавляючи цю бурду, тече тунелем в бік Лисогірки і десь там за нею впадає 

у річку Мукшу. 

Мукша-Колубаєвецька – 7 березня 1946 року перейменовано в 

Лисогірка [1]. 

Циганівка — колишня назва північної частини Нового Плану (карта 

4.1). Назва виникла в другій половині 19 століття. Пояснюється тим, що у цій 

незаселеній території часто зупинялися і влаштовували табори цигани, адже 

їм забороняли мешкати та перебувати вночі в містах. Умовно займає 8 

кварталів, обмежується вулицею Шевченка на заході, проспектом 

Грушевського на сході, Північною вулицею на півночі, вулицею Героїв 

Небесної Сотні на півдні. На Циганівці починаються вулиці Лесі Українки, 

Огієнка, Гагаріна, через Циганівку проходить вулиця Тімірязєва. Тут також є 

провулки Піонерський, Лагерний і Богінського [3, с.123]. 

Солдатська слобідка – існувала в 19 столітті на місці південної 

частини сучасного проспекту Грушевського та вулиці Гагаріна [1]. 

Дембицького хутір - селище Смирнова, розташувалося на півночі 

міста між двома шосе — Хмельницьким (на сході) і Нігинським (на заході) 

(карта 2.2). Селище також обмежують вулиця Пархоменка з півночі та вулиця 

Чехова з півдня. Західним сусідом селища є мікрорайон Жовтневий. Назва 

пов’язана з Карлом Дембицьким, який володів тут землями. 1932 року Карла 

Дембицького визнали куркулем, а його господарство конфіскували (хутір і 

будинок). Територію хутора заселили ще у XVIII ст. На початку ХІХ ст. тут 

був фільварок з 245 кріпаками. 25 березня 1949 року хутір Дембицького на 

честь М. С. Смирнова перейменований на селище Смирнова [3, с.109]. 
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Картографічний матеріал 

Карта 1 

Розташування хутора «Райська брама» вказано на німецькій карті 

 1944 року 
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Карта 2 

 

1 - Жовтневий мікрорайон, 2 – селище  Смірнова, 3 – селище  

цементного заводу (Першотравневе селище), 4 – Кам’янка, 5 - Жовтневе 

селище 
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Карта 3 

 

1 - Руські фільварки, 2 - Польські фільварки, 3 - Новий план, 4 - 

селище цукрового заводу  
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Карта 4 

1 - Циганівка, 2 - Привокзальний мікрорайон, Черьомушки 
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Карта 5 

 

На відомому плані 1713 року Бенедикта Ренарда  Вірменські фільварки 

вказані на місці передмістя Карвасари. 

52 – церква Воздвиження Честного Хреста 
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Карта 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта 1940року, де місцина в районі криниці називається "Raiwka". 

Якщо карту накласти на сучасну, то видно що і вулиця з будівлями 

колишнього хутора збереглась і по густоті будинків також можна було дати 

таку назву, особливо південна сторона - точно рій будинків. 
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