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Даний путівник розповідає про події Кам’янецької доби Директорії УНР, 

які пов’язані із пам’ятками історії та культури міста, а також з життям нашого 

міста в період Другої Світової війни. 

Путівник стане в пригоді як кам’янчанам, так і гостям міста, які 

цікавляться історією. На сторінках путівника узагальненні найновіші 

дослідження краєзнавців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галецька Н.К., «Маршрути пам’яті міста Кам’янця-Подільського». 

Путівник Н.К. Галецька – Кам’янець-Подільський: методичний відділ ПНВО, 

2020 - 61 с. 
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Пам’ятаємо історію, бо вона – найкращий вчитель  

для майбутніх поколінь. 

 

 

 

 

Мандрівка Кам’янцем 
столичним 
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В Україні відновлюються маловідомі сторінки нашої історії. Одна із 

таких сторінок, що стосується безпосередньо Кам’янця-Подільського, пов’язана 

із визвольними змаганнями 1919-1920 років. Тоді наше місто біля 9 місяців 

було останньою столицею Української народної Республіки, останнім 

форпостом української державності початку ХХ ст. 

Довгий час про столичну сторінку в історії Кам’янця говорити було 

заборонено, зараз же місто з гордістю згадує свій столичний статус. Місто, яке 

найдовше пробуло столицею Високої Директорії, заслуговує на знання, пам'ять 

та повагу до тих часів. 

 

Перелік екскурсійних об’єктів 

- Міністерство шляхів УНР  

- Земська лікарня 

- Шевченківський дім 

- Експедиція заготівель і державних паперів 

- Міністерство охорони здоров’я та штаб міністерства авіації 

- Штаб ЗУНР та УГА, Головне управління постачань військ УНР 

- Собор Олександра Невського (місце присяги воїнів УНР) 

- Міністерство сповідань, Український університет 

- Штаб Південно-Західного фронту в 1914-1916 р.р. 

- Замок-особняк Дембицького 

- Колишній будинок Ю.Сіцінського 

- Місце зібрання творчої інтелегенції 

- Канцелярія Директорії 

- Резиденція Директорії 

- Інститут щеплення віспи 

- Лікарня для бідноти 

- Державний контролер та Депортамент місцевого самоврядування 

- Міністерство фінансів Директорії 

- Новопланівський міст 
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- Готель «Бель В’ю» 

- Головна скарбниця України 

- Автокефальна церква  

- Міністерства праці і освіти, закордонних справ, народного господарства, Рада 

народних міністрів 

- Казанський собор  

- Костьол Св. ап. Петра і Павла 

- Міська друкарня 

- Служба безпеки 

- Резиденція Є.Петрушевича 

- Міністерство військових справ УНР 

- Міністерство внутрішніх справ і Міністерство галицьких справ 

- Канцелярія Міністерства сповідань 

- Музей Подільського історико-археологічного товариства 

- Кінні підрозділи військ Української армії 

 

Опис маршруту екскурсії 

Ми здійснюємо не звичайну екскурсію, а подорож скрізь час і місто, і не 

просто місто - столицю, останню столицю Української Народної Республіки. 

Ми спробуємо побачити місто, яким воно було у 1918-1920 рр. Маршрут 

пролягає не лише головним туристичним центром Кам’янця - Старим містом, а 

й Новим планом. 

Кам’янець-Подільський в ті роки стояв недалеко від кордону з 

нейтральною Румунією і відродженою Польщею. Стратегічно важливе місто! В 

ті часи у місті мешкали Головний Отаман Симон Петлюра (1919-1020) та 

Диктатор ЗУНР Євген Петрушевич (1919). Працювали міністерства, 

приймалися закордонні делегації, підписувалися угоди з послами Франції, 

Румунії та США. Отже, вирушаємо в «подорож у часі» та розкриваємо 

призабуті сторінки історії Кам’янця столичного. 
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Свою подорож розпочинаємо з залізничного вокзалу (фото 1,2). Десь тут 

знаходився штабний бронепоїзд із паровозом серії «О», в народі - «овечка». Для 

головного отамана була підготовлена резиденція в губернаторському палаці, та 

Петлюра все-таки волів мати свій вагон із просторим кабінетом. Наради 

проводилися переважно саме в ньому. Поруч, на запасних шляхах, стояло ще 

декілька вагонів: деякі міністерства діяли просто в них. 

  

 

 

 

 

 

Фото1,2 Міністерство шляхів УНР -  Залізничний вокзал 

До першої споруди, котра пам’ятає столичні часи, доведеться пройти 

чотири квартали. Це на вул. Пушкінській, 29, напроти стадіону - солідна 

триповерхова будівля з невеликим куполом, колишня земська (фото 3,4), а зараз 

міська лікарня (1864-1872). В 1916 р. тут працював хірургом Михайло 

Булгаков. У 1919 р. тут лікували воїнів УНР та ЗУНР, хворих на тиф. 

 

                  

 

 

 

Фото 3,4 Земська лікарня - Міська лікарня 

Кварталом нижче, на перетині вул. Шевченка й Пушкінської, знаходиться 

міський Будинок культури (фото 5,6), колишній Пушкінський дім (1899-1901). 

Будівлю не проминути: занадто незвично, під кутом до вулиць, розташована. В 

1918 р. сюди після пожежі театру в Старому місті перенесли всі вистави та 

культурні події. Верхівка Директорії бувала тут на спектаклях. 



7 

 

 

 

        

Фото 5,6 Пушкінський дім - міський Будинок культури 

Якщо підніматися вулицею Шевченка в північному напрямку, на 

території Подільського аграрно-технічного університету побачимо червоний 

корпус із білими обрамленнями вікон і двома левами перед входом (фото 7,8). 

У колишній православній семінарії (1861-1865) в часи Директорії знаходилась 

Експедиція заготівель і державних паперів. Саме тут у серпні на обладнанні 

фірми «Карл Краузе» друкували українські гроші та облігації. А ще тут 

квартирувала сотня Зубка-Мокієвського, у складі якої був 21-річний козак 

Володимир Сосюра. 

 

 

  

 

Фото 7,8 Експедиція заготівель і державних паперів - ПДАТУ 

Спускаємося вул. Шевченка вниз в напрямку вул. Князів Коріатовичів. У 

споруді колишньої міської управи (1901, Соборна,1, зараз коледж будівництва, 

архітектури і дизайну) в 1919 р. працювали Міністерство охорони здоров’я, 

військово-авіаційна школа, а під час епідемії чуми були госпітальні палати 

(фото 9,10). 

 

 

 

 

Фото 9,10 Міністерство охорони здоров’я - коледж будівництва 
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З протилежного боку - ЗОШ №8 (фото 11,12), в минулому жіноча 

Маріїнська гімназія (1884). У 1919 р. в будівлі квартирував батальйон 

галицьких військ під командою сотника Байрака.  

 

 

 

 

Фото 11,12 Штаб ЗУНР та УГА - ЗОШ №8 

По ліву сторону, нижче коледжа будівництва, бачимо величну споруду 

Собору Олександра Невського (фото 13,14). Під стінами собору 14 жовтня 1919 

р. Симон Петлюра та керівництво Директорії приймали військовий парад, тут 

українські війська та весь уряд клялися на вірність українській державі під час 

свята присяги Директорії. Українське військо тоді налічувало 80 тисяч осіб. 

Сладання присяги на вірність Україні було обов’язковим для всіх 

держслужбовців УНР. Церемонію відвідали представники польської і 

румунської урядових місій. 

 

 

 

 

Фото13,14  Місце присяги воїнів Директорії - Собор Олександра Невського 

Йдемо далі вул. Шевченка до солідної триповерхової будівлі колишньої 

казенної палати, яку займає зараз управління соціального захисту (фото 15,16). 

У 1919 році тут розміщувалися штаби і військові частини УНР, а також 

Дерепартамент місцевого самоврядування. 
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Фото15,16 Департамент місцевого самоврядування - Управління соцзахисту 

З протилежної сторони вулиці за адресою вул. Шевченка,35 знаходиться 

міська музична школа ім. Ганицького (фото 17,18), колишній інститут 

щеплення віспи (1897). Під час епідемії тифу у 1919 в цій будівлі знаходилася 

лікарня. 

 

 

 

 

Фото17,18 Інститут щеплення віспи - Міська музична школа ім.Ганицького 

Наступний будинок вул. Шевченка, 37, в ній розміщується хорова школа 

(фото 19,20), а будувалося це приміщення як лікарня для бідноти (1891).  

 

 

 

Фото19,20  Лікарня для бідноти - Хорова школа 

Виходимо на вул. Уральська і йдемо нею до вул. Л.Українки, звертаємо 

праворуч і шукаємо будинок 38. Зараз це дитяча бібліотека (фото 21,22), а 

колись тут розміщувався штаб Південно-Західного фронту (1914-1916 рр). Саме 

тут російський генерал Брусилов задумував свій відомий «Брусилівський 

прорив» австро-німецького фронту. 
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Фото 21,22 Штаб Південно-Західного фронту – Дитяча бібліотека 

На розі вул. Сіцинського й Лесі Українки стоїть найгарніший 

представник модерну в Кам’янці: схожий на романтичний замок-особняк 

Дембицького (1902-1903). Кутова башта під червоною черепицею, відкрита 

простора веранда, жар-птиця над входом до будинку, типовий для сецесіону 

декор із водяних лілій. У цій садибі в 1919 році часто збиралася творча 

інтелігенція. Зараз тут розміщується центр дитячої творчості (фото 23,24). 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 23,24 Замок-особняк Дембицького - Центр Дитячої Творчості 

З протилежної сторони вулиці, за адресою Сіцинського,1, бачимо 

приміщення Станції юних техніків, в якому у 1919 р.з дозволу власника флігеля 

Дембицького розміщувалася канцелярія Директорії УНР та військово-авіаційна 

школа (фото 25,26)  

 

 

 

Фото 25,26 Канцелярія Директорії - Станція юних техніків 
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У сусідній кам’яниці, на вулиці Ю. Сіцинського, 2, за старим парканом — 

зелена оаза: маленький парк, у ньому гарна кам’яниця (фото 27,28). Перед нами 

чи не найголовніший будинок столичного Кам’янця: особняк поміщиці 

Осавулової (зараз дитячий тубдиспансер). Тут із серпня по листопад 1919 р. 

містилася резиденція Директорії, приймали офіційні делегації Великої Британії, 

Франції, США. Містом усе ще кружляють метеликами напівлегенди, 

напівбувальщини про те, як Симон Петлюра грав тут на роялі та на більярді. 

Біля дверей - меморіальна бронзова дошка на честь Директорії, встановлена 4 

вересня 1997 році (фото 29,30). 

 

 

 

Фото27,28 Резиденція Директорії, резиденція Симона Петлюри 

 

 

 

 

 

 

Фото29,30 Табличка та мурал, присвячені Симонові Петлюрі 

Виходимо на вул. Огієнка і прямуємо до Головного корпусу КПНУ ім. 

Івана Огієнка (вул. Огієнка,61). В ті буремні роки в цьому приміщенні 

знаходилося Міністерство сповідань та Український університет (фото 31,32). 

 

 

 

 

 

 

Фото31,32  Міністерство сповідань - Головний корпус КПНУ 
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Вулицею Огієнка доходимо до вул. Князів Коріатовичів та повертаємо 

ліворуч в сторону Старого міста. Біля Новопланівського мосту (1874) - дві 

кам’яниці (1896-1901). У скромній триповерховій будівлі розмістилася 

центральна міська бібліотека, в приміщенні якої  проживали працівники банку 

(фото 33,34). Наприкінці 1919 року уряд УНР прийняв рішення друкувати 

паперові гроші у Кам’янці. Тоді тут було Міністерство фінансів Директорії.  

 

 

 

 

 

  

 

Фото 33,34 Будинок працівників банку – центральна міська бібліотека 

Ошатну двоповерхову споруду за адресою Князів Коріатовичів, 1 займає, 

як і сто років тому, банк (фото 35,36). Що за банк без надійного сховку для 

грошей? Щоб влаштувати такий, будівничим довелося довбати у скельній 

породі підвали глибиною понад 10 м. У 1919 р. тут було Міністерство фінансів 

Директорії. 

 

 

 

 

Фото35,36 Міністерство фінансів Директорії - Будинок банку 

Відразу за банком бачимо Новопланівський міст (1874). У 1919р. Це була 

найважливіша міська артерія: через неї йшли війська на фронт захищати 

Кам’янець та українську державність (фото 37,38)  
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Фото37,38 Найважливіша міська артерія - Новопланівський міст 

Переходимо міст і потрапляємо до Старого міста. Як і в 1919 р., стоїть на 

Троїцькому майдані колишній готель «Бель В’ю» (1875, вул. Троїцька, 2,), де 

проживали члени уряду Директорії УНР (фото 32,33). 

 

 

 

 

Фото 39,40 Готель «Бель В’ю» 

Звертаємо праворуч і бачимо розкішну сецесійну кам’яницю на 

Зарванській, 3. Колись тут було відділення об’єднаного Південно-Руського 

банку, а в 1919 р. споруду перетворили на Головну скарбницю України. Зараз 

тут знаходиться  коледж культури і мистецтв (фото 41,42) . 

   

 

 

 

Фото 41,42 Головна скарбниця України - Коледж культури і мистецтв 

Біля красеня-коледжу виходимо на вул. Татарську. Бачимо зелений купол 

кварталом нижче – це Петропавлівська мурована церква (XVI ст.) — єдиний 



14 

 

збережений триконховий храм Кам’янця (фото 43,44) . У 1919 р. святиня стала 

автокефальною. 23 квітня 1991 р. храм відвідав племінник С. Петлюри, 

патріарх Київський і всієї України Мстислав. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 43,44 Автокефальна церква - Церква Св. ап. Петра і Павла 

Піднявшись угору, праворуч, бачимо корпус історичного факультету 

університету (вул. Татарська, 14). Колись у цій солідній будівлі (1837-1841) 

містилася Перша російська чоловіча гімназія (фото 45,46). В часи Директорії 

тут також діяв навчальний заклад, але гімназисти мали незвичних сусідів: у 

корпусі розташувалося Міністерство народного господарства та праці й 

засідала Рада міністрів. 

 

 

 

         

 

Фото 45,46  Міністерства праці і освіти, закордонних справ - КПНУ 

Перед корпусом історичного факультету університету бачимо залишки 

фундаменту та хрест. Це залишки Казанського собору (фото 47,48). У 1919 році 

під його стінами на Гімназичній площі висвячували війська армії УНР, які 

йшли на фронт. 
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Фото 47,48 Казанський собор - Хрест на місці Казанського собору 

Піднімаємося далі вулицею Татарська і по праву сторону бачимо Костьол 

Святих апостолів  Петра і Павла (фото 49,50). 

 

 

 

 

Фото 49,50  Костьол Св. ап. Петра і Павла 

Малопривабливий будинок поруч із Тріумфальною аркою (міська 

друкарня та редакція газети «Край Кам’янецький») теж релікт давніх часів: 

його зведено в 1782 р. під католицьку семінарію (фото 51,52). З 1793 р. на 

другому поверсі розташовувалася міська друкарня. В місті в 1919 р. працювало 

кілька друкарень і видавництв, виходило 16 видань (удвічі більше, ніж зараз). 

 

 

 

 

 

 

Фото 51,52  Католицька семінарія - Міська друкарня 

Наступний об’єкт, який нас цікавить - Служба безпеки, яка знаходилася 

на вул. Рибна,1. Переходимо від костелу до площі Польський ринок. Зараз це 
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відділ історичного музея-заповідника, розташований в міській Ратуші (фото 

53,54).  

 

 

 

      

Фото 53,54  Служба безпеки - міська Ратуша 

Йдемо вул. Старобульварною до Готеля Рейцхауз, звертаємо праворуч на 

вул. Францисканську. З усіх споруд колишнього францисканського монастиря 

нас цікавить двоповерховий будинок №10, в якому зараз знаходиться 

канцелярія УПЦ МП. У 1919 році тут проживав диктатор ЗУНР Є.Петрушевич 

(фото 55).  

 

 

 

 

Фото 55. Будиночок, де мешкав Є.Петрушевич - канцелярія УПЦ МП 

Продовжуємо подорож до наступної точки маршруту – Вірменський 

ринок. У часи Директорії тут розміщувалось Міністерство військових справ 

УНР (фото 56,57). Тут генерали О.Осецький, М. Капустянський, М.Юнаков 

зустрічалися з полковниками Андрієм Мельником та Євгеном Коновальцем, а 

також Головний Отаман 31 серпня 1919 р. приймав парад військ, які вирушали 

на фронт. Тоді ж відбувся мітинг на честь взяття з’єднаними арміям ЗУНР та 

УНР Києва.  

 

 



17 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 56,57  Міністерство військових справ УНР - Швейна фабрика 

У південно-західній частині площі знаходиться будинок колишньої 

Консисторії, зараз церква Богоявлення Господнього УАПЦ. Тут розміщувалася 

Канцелярія Міністерства сповідань (фото 58,59). 

 

 

 

 

Фото 58,59  Канцелярія Міністерства сповідань - церква Богоявлення 

Господнього УАПЦ 

Йдемо далі Вірменським ринком до приміщення пожежної частини (фото 

60). На цьому місці знаходився палац губернатора, який згорів у 1920 році. 

Саме в цьому будинку розташовувались кабінети Голови Ради Міністрів 

Директорії УНР,  Міністерства внутрішніх справ, земельних справ та галицьких 

справ. 

 

 

 

 

 

Фото 60  Палац губернатора – пожежна частина 

Фасадом на Вірменський ринок виходить приміщення картиної галереї 

(фото 61,62). Побудована кам’яниця у 1789-1790 рр. для потреб духовної 
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семінарії. З 1914 року Музей Подільського історико-археологічного товариства. 

Саме завдячуючи працівникам музею перед нами, сучасниками, розкриваються 

радісні і трагічні сторінки історії останньої столиці УНР. 

 

 

 

 

Фото 61,62  Музей Подільського історико-археологічного товариства – 

картина галерея 

Від Вірменського ринку вул. Старобульварний спуск йдемо до символу 

нашого міста - Старої фортеці (фото 63,64). У замку в часи Директорії 

розміщувалися кінні підрозділи військ Української армії. 

 

 

 

 

Фото 63,64  Кінні підрозділи військ Української армії - Стара фортеця 
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Краєзнавча інформація про об’єкти на маршруті екскурсії 

Короткий період визвольних змагань 1917-1920 років був щедрим на 

столичні (ну, добре, тимчасово столичні) статуси. Влада змінювалася 

блискавично, столиці мінялися вслід за нею [1, с. 4].  

14 грудня 1918 р. на зміну Гетьманату прийшла Директорія УНР. Їй 

судилося протриматися до 10 листопада 1920 р. - і прокочуватися ледь не по 

половині країни. Київ був під більшовиками; територія незалежної України, 

куди певний час входила навіть Кубань, зменшувалася шагреневою шкірою. 

Уряд встиг побувати і в Житомирі, й у Сарнах. Дошкульна приказка «У вагоні 

Директорія, під вагоном територія» трагедію того часу відображає непогано. 

Переміщення столиць і справді найлегше прослідкувати за колією Південно-

Західної залізниці. Вінниця стає столицею 28 січня 1919 р., у квітні того ж року 

естафету приймає Рівне, з 24 квітня уряд засідає у Проскурові (сучасний 

Хмельницький). Життя по вагонах і готелях, постійна зміна дислокації... Хоча 

годі скаржитися: вагон Симона Петлюри був комфортним і затишним 

(збереглися фотографії його інтер’єрів). Ще б пак: ним ще донедавна їздив 

начальник Південно-Західної залізниці, навіть не встигли поблякнути місця під 

відбитими двоголовими орлами Романових. Комфортабельному вагону 

доведеться пізніше прислужитися ще одному політику тих часів: після 

Петлюри ним їздив маршал Пілсудський [2, с. 158]. 

Нарешті, в червні 1919 р. столицю надовго переносять у Кам’янець-

Подільський. Окрім Директорії на чолі з Симоном Петлюрою, в Кам’янці 

певний час квартирував і диктатор ЗУНР Євген Петрушевич [1, с. 5]. 

Ще до літа багато хто з очільників УНР перебував на Поділлі. З лютого й 

до 28 березня тут працювало Міністерство народної освіти, виступав із 

лекціями та редагував газету «Життя Поділля» Михайло Грушевський. 

Ранком 3 червня Третя дивізія Дієвої армії УНР, форсувавши Збруч, 

прорвала фронт червоних. Кам’янець відбили приблизно о 16.00 - перша значна 

перемога Дієвої армії. Очевидець писав: «Відступ більшовиків далеко не був 

планомірним. Більша частина їх йшла врозбрід через Турецький міст... Частина 
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більшовиків тікала через Русько-фільварецьку гору, а частина, спустившись 

біля самого мосту, йшла Руською вулицею в напрямку електростанції. Вибухів 

з боку Кам’янця вже майже не було: зате наші стріляли все більше і більше. 

Видно було два екіпажі з білими прапорцями - це їхала делегація з міста. Через 

деякий час - на мості наша розвідка. За нею проїхав загін кінноти. Пізніше 

провезли гармати і обоз. Нарешті з піснями вийшли на міст козаки, їх уже 

очікувала чимала юрба людей, що стояла по цей бік мосту...» 

Кам’янець-Подільський, смачний кусень, у ті роки стояв недалеко від 

кордону з нейтральною поки що Румунією й відродженою Польщею. 

Стратегічно важлива точка! В перспективі бачилися - через Румунію - 

дипломатичні відносини із Західною Європою. В Румунії також можна було 

купувати зброю й амуніцію, здійснювати транзит товарів з європейських країн. 

Армія УГА у випадку поразки у війні з поляками могла вийти тут на запасний 

плацдарм і з’єднатися з армією Директорії. Непогане місце, щоб зупинитися 

надовго. 

І закрутилося! 4 червня в місто прибув військовий міністр Г.Сиротенко. 

16 дивізія армії УНР розпочала прийом у свої лави охочих. А їх було чимало. 6 

червня в Кам’янець перебирається уряд УНР на чолі з прем’єр-міністром Б. 

Мартосом. 11 червня - обід на честь С. Петлюри за участю міністрів та 

представників місцевої влади. 12 червня міністр єврейських справ УНР 

Красний видав із Кам’янця звернення до єврейського населення України про 

рішучі заходи, яких уживає уряд для припинення погромів. Із 25 червня всі 

міністерства УНР розпочали роботу в Кам’янці [2, с. 158]. 

Столиця навіть у військовий час мусить бути столицею. Місто жило - і 

навіть веселилося. В театрі виступали суперпопулярна тоді оперна діва Марія 

Шекун-Коломийченко та кобзар В.Ємець, в Кам’янці проходили народні 

гуляння. З липня працювала читальня «Просвіти», з серпня - Кирило-

Мефодіївське братство. 

5 липня в Кам’янці пройшли перемовини С. Петлюри та диктатора ЗУНР 

Є. Петрушевича. Стосунки між наддніпрянським та галицьким проводами були 
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досить напруженими, та 15 липня домовилися про злиття УГА та армії УНР. 

Петрушевич оселився в самому центрі тимчасової столиці [3, с. 49]. 

17 липня Симон Петлюра прийняв єврейську делегацію: «Головний 

Отаман дав своє слово, що він всю силу свого авторитету використає для того, 

щоб усунути всі виступи проти євреїв, котрі так перешкоджають державній 

праці, вимагати від державних інспекторів і військового начальства, щоб вони 

вживали самих рішучих заходів у боротьбі з погромами». Невдовзі прийнято 

новий закон про єврейське громадське самоврядування. 26 серпня вийшла 

відозва С.Петлюри «Проти погромів». Місту не вистачало приміщень для 

розміщення військових. Щоб зберегти боєздатність і дисципліну, 

контролювалися діяльність клубів, гральних домів, викорінювалися пияцтво та 

розгул. Погроми? На жаль, були. Було вбито 52 особи: такою невиправдано 

жорстокою була своєрідна відповідь на більшовицький терор у квітні 1919 р., 

коли в запалі звірств над українцями якась чекістка Фаня кожний ранок 

зловісно промовляла: «Мій наган ще сьогодні не снідав». Щоб не допускати 

погромів, створювалися загони жандармерії, діяла особова слідча комісія [1, с. 

49]. 

10 серпня відбулася нарада командування обох армій: вирішено 

об’єднатися, затверджено план наступу на Київ. На чолі УГА стояв генерал 

Микола Юнаків. Групою Січових стрільців і надалі командував генерал Євген 

Коновалець, його помічником був Андрій Мельник. 30 серпня об’єднане 

військо здобуло Київ - та вже 31 серпня місто було під Денікіним. 

Симон Петлюра у Кам’янці впродовж вересня налагоджував міжнародні 

відносини. Сподівався на зміну поглядів Антанти щодо України. Писав відозви: 

«До громадян» - 2 вересня, «До селянства» - 10 вересня, «До населення всієї 

Соборної України» - 17 вересня. В останній виклав основні засади діяльності 

УНР: самостійність України, передача землі без викупу селянам, 8-годинний 

робочий день, загальне, рівне й таємне обрання Великої державної ради. 
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17 вересня до Петлюри приїздить наддніпрянський отаман Зелений 

(Д.Терпило) - просити для своєї армії гроші та амуніцію. Терпило разом із 

Петлюрою відвідали міський театр, публіка зустріла їх оваціями [1, с. 50]. 

14 жовтня біля Олександро-Невського собору (1891-1893) - урочиста 

присяга Директорії, уряду та війська на вірність УНР. Потім був, зрозуміло, 

парад - у присутності польської та румунської урядових місій [2, с. 159].  

26 жовтня на нараді за участю Директорії та обох урядів у більшості виступів 

констатувалося, що «в обох урядів панує цілковите порозуміння і згода» і що 

«всі представники нашого організованого громадянства глибоко вірять у 

щасливе закінчення нашої боротьби за здобуття волі...». Як це часто буває на 

офіціозах, правди у виступах було небагато. Внутрішня політична боротьба не 

припинялася, політикум був просякнутий взаємними підозрами і 

звинуваченнями у провокаціях. Преса піддала жару - як це теж часто буває. А 

на фронті українська армія відступала. Тиф наздоганяв тих, хто вижив у боях. 

7 листопада більшовики розпочали третій похід на Україну, відкинувши 

українські війська на лінію Козятин - Бердичів - Житомир. Того ж дня до 

Кам’янця надійшла звістка про перехід УГА на бік Денікіна. Розуміючи загрозу 

з боку денікінців, Петлюра запропонував віддати ще не захоплену ворогами 

територію УНР під військовий контроль Польщі. А далі знов урочистості, в 

яких так любили звинувачувати Петлюру опоненти: 14 листопада в день 

річниці Директорії відбувся урочистий молебень. 

15 листопада - останнє засідання Директорії перед від’їздом із Кам’янця. 

16 листопада Петлюра прийняв Івана Огієнка. На прощання сказав: «Не знаю, 

що буде далі... Полякам не вірю, з ними писаної угоди немає, не дають... 

Бережіть Україну, як зможете». Головноуповноваженим уряду УНР Іван 

Огієнко був до 8 липня 1920 р. Петлюра ж покинув свою тимчасову столицю. 

При виїзді з міста отамана і його кортеж затримали польські жовніри, 

намагаючись конфіскувати автомобілі. Кілька годин вмовлянь і пояснень - і 

машини продовжили свій шлях. 
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У ніч з 16 на 17 листопада Кам’янець зайняли польські війська. 

Володимир Сосюра писав у афтобіографічному романі «Третя рота»: «Коли ми 

виступали, був шалений вітер... Ми виступаємо на фронт, а поляки займають 

Кам’янець. Ми - на новому плані міста, а вони вже на старому. Трохи не дійшло 

до бою з поляками. Юнаки виставили заставу, і я був у дозорі... Було темно й 

вітер... Польські жовніри висадили з автомобіля наших міністрів Швеця й 

Макаренка. Автомобіль забрали, й наші міністри прийшли пішки по грязі на 

вокзал» [1, с. 52].  

Усе? Столичний час позаду? Не зовсім. Кам’янець-Подільський упродовж 

зими й весни 1920 р., хоч і був формально окупований поляками, залишався по 

суті нейтральним містом, навколо якого стояли чотири армії: польська, 

денікінська, більшовицька й румунська. Унікальна ситуація! Вона дозволила 

напівлегально залишитися в місті 1-му Рекрутському полку і зберегти 

українську владу. На базі полку з-поміж поодиноких вояків армії УНР, УГА та 

з інших армій командир П.Шандрук сформував навесні 1920 року бригаду, яка 

влилася до Залізної дивізії як Перша стрілецька бригада. В місті перебували 

І.Мазепа, уповноважений уряду УНР І.Огієнко, кілька членів уряду. 14 лютого 

відбулося засідання уряду, на якому ухвалено «Тимчасовий закон про 

державний устрій і порядок законодавства УНР». 

1 травня 1920 р. у Кам’янці Симон Петлюра приймав міністрів та 

делегації від партій і студентів. Невдовзі тут знову весь уряд та міністерства. 

Знову столиця? Ненадовго: 9 липня уряд УНР виїжджає до Станіслава (Івано-

Франківськ). 19 вересня українські війська востаннє зайняли Кам’янець. Уряд 

знову на колесах, знову тут. 30 вересня у столицю Поділля навідався Симон 

Петлюра - востаннє. 14 жовтня прибули й інші члени Директорії. 14 листопада 

1920 р. Директорія назавжди залишила Кам’янець. 16 листопада в місті 

остаточно запанували більшовики [1, с. 53].              
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Фото 65  Зустріч С.Петлюри на Камянець-Подільському вокзалі 1920 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

Фото 66  Керівники Директорії УНР на чолі з С. Петлюрою. 1919 р. 

Саме тут з серпня по листопад 1919 р. містилась резиденція Директорії 

УНР. На фото С Петлюра (в центрі), та Ф. Швець (перший зліва). 

Локація: особняк поміщиці Осавулової по вул. Високій. Звідти і назва 

«Висока Директорія». Зараз це вул. Сіцинського, 2. З 1944 р. і дотепер в 

будинку розміщений дитячий туберкульозний диспансер. 
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Фото 67   С.Петлюра на ганку будинку резиденції Директорії УНР 1919 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 68  Уряд ЗУНР під проводом диктатора Є. Петрушевича. 1919 р. 

У липні-листопаді 1919 р. в Кам’янці перебував уряд ЗУНР. Згідно з 

домовленостями 6 липня 1919 р. Є. Петрушевича було введено до складу 

Директорії для допомоги проти наступу більшовиків. 

Локація: монастир Францисканців. У 1919 р. – резиденція ЗУНР. Зараз 

будівля у зруйнованому стані. У 1919 р. будівля знаходилась на вул. Бульварній 

від того, що поруч знаходився парк під назвою «Бульвар», або «Луб’янівка».  
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Фото 69  Уряд ЗУНР під проводом диктатора Є. Петрушевича. 1919 

У липні-листопаді 1919 р. в Кам’янці перебував уряд ЗУНР. Згідно з 

домовленостями 6 липня 1919 р. Є. Петрушевича було введено до складу 

Директорії для допомоги проти наступу більшовиків. 

Локація: ймовірно, парк під назвою «Бульвар», або «Луб’янівка» від того, 

що тільки там є перепад терас і від того, що парк знаходився зовсім поруч від 

резиденції ЗУНР, в будівлі монастиря Францисканців. Зараз на цьому місці 

частково відбудований комплекс Вірменського бастіону XVII-XVIII ст. Сучасна 

адреса вул. Францисканська, 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 70  Свято присяги Директорії, уряду і війська на вірність 

Українській державі. 14 жовтня 1919 р. 

14 жовтня 1919 р. на майдані міста і в храмі св. О. Невського відбулося 

свято присяги на вірність Українській державі. Церемонію відвідали 

представники польської і румунської урядових місій. Відбувався парад 

українського війська, яке налічувало 80 тисяч осіб. Складання присяги на 

вірність було обов’язковим для всіх держслужбовців УНР. 
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Локація: Торгова площа, сьогодні – Майдан Відродження. На той час 

тісні вулиці і площі Старого міста не могли вмістити такої кількості людей, тож 

присяга пройшла на площі, яка тоді не була головною площею міста, але 

розмірами своїми займала надзвичайну територію. Зараз на цій території 

розмістились Майдан Відродження і парк Танкістів – центр сучасного 

Кам’янця-Подільського. 

 

 

 

 

 

Фото 71  Свято присяги Директорії, уряду і війська на вірність Українській 

державі 14 жовтня 1919 р. 

14 жовтня 1919 р. на майдані міста і в храмі св. О. Невського відбулося 

свято присяги на вірність Українській державі. Церемонію відвідали 

представники польської і румунської урядових місій. Відбувався парад 

українського війська, яке налічувало 80 тисяч осіб. Складання присяги на 

вірність було обов’язковим для всіх держслужбовців УНР. 

Позначки: Х - С. Петлюра, ХХ – Ф. Швець, ХХХ – А. Макаренко. 

Локація: Торгова площа, сьогодні – парк Танкістів. На задньому плані 

видно тодішній державний український університет. Зараз – К-ПНУ ім. Івана 

Огієнка. На той час тісні вулиці і площі Старого міста не могли вмістити такої 

кількості людей, тож присяга пройшла на площі, яка тоді не була головною 

площею міста, але розмірами своїми займала надзвичайну територію. Зараз на 

цій території розмістились Майдан Відродження і парк Танкістів – центр 

сучасного Кам’янця-Подільського. 
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Фото 72. Переговори з представниками Антанти 1919 р. 

Впродовж з 20 липня по 15 серпня в місті велись переговори з військовою 

місією Антанти щодо з’єднання військ Директорії УНР та ЗУНР з армією 

Денікіна та польською армією проти більшовиків при матеріальній підтримці 

Антанти. Денікін був проти. Антанта вимагала відставки С. Петлюри, тому 

перемовини завершились провалом. 

Локація: ймовірно бувший палац губернатора. Тоді - Міністерство 

внутрішніх справ, судячи по типу вікон та колонадою. У 1920 році, коли місто 

було захоплено польськими жовнірами, будинок згорів і стояв в руїнах, поки 

його не відбудували напередодні Другої світової. За іронією долі тут 

розмістилася пожежна частина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 73. Урочистості до відкриття університету у Кам'янці-

Подільському, 1918р. Виступає Іван Огієнко. 
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Локація: Технічне училище, у 1918-1920-х рр. – державний український 

університет, в Радянські часи – педагогічний інститут, сьогодні – Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Тодішня вулиця 

Університетська, сьогодні вул. Огієнка, 61 [2, с. 155].    

 

 

 

 

 

 

 

Фото 74  Дефіляда військ УСС 1919р. 

У 1919 році відбувся парад військ з’єднаних армій ЗУНР та УНР, які 

відправлялись на фронт. 

Локація: по видимому кварталу на задньому плані, який дотепер не 

зберігся – це вул. П’ятницька. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 75 Парад військ УНР на Миколаївській площі (ймовірно, жовтень 

1919 р.) 

У 1919 році відбувся парад військ з’єднаних армій ЗУНР та УНР, які 

відправлялись на фронт. 
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Локація: теперішній Вірменський ринок. В той час ця площа – 

стратегічний пункт столичного Кам’янця. На задньому плані Міністерство 

військових справ УНР. Сьогодні це Кам’янець-     Подільська швейна фабрика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 76  Мітинг в честь взяття Києва 1919 

31 серпня 1919 року відбувся мітинг в честь взяття Києва з’єднаними 

арміями ЗУНР та УНР. Напис на плакаті: «ХАЙ ЖИВЕ УКРАЇНСЬКА 

НАРОДНЯ РЕСПУБЛІКА». 
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З давніх-давен історія єврейського народу пов’язана з Поділлям. І хоча 

ХХ століття було, мабуть, найбільш немилосердним до євреїв в Україні, ні 

війна, ні жорстокі погроми, ні міграційні процеси не змогли розірвати 

багатовікових зв’язків українського та єврейського народів. Тому дуже важливо 

подати об’єктивну картину становища єврейського населення на 

Кам’янеччинні, розкрити їх регіональну специфіку та трагічні наслідки в 

контексті ситуації, в якій опинилися українські землі в часи Другої Світової 

війни. 

З історичних джерел відомо, що  в Кам’янець-Подільському за часів 

Другої Світової війни було страчено 85 тисяч євреїв. За своїми масштабами ця 

акція поступається тільки акції в Києві в Бабиному Яру, коли в кінці вересня 

1941 року за два дні було вбито близько 34 тис. людей. 

Розпочати знайомство з даною темою бажано з відвідування 

Представництва Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт». Керівник 

цього представництва Шопнік Маргарита Аронівна, не тільки розповість про 

трагічне минуле нашого міста, але й ознайомить з експонатами пересувної 

експозиції Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» «Історія 

Голокост» (фото 1,2).  

Фото 1,2. Знайомство з експонатами пересувної експозиції «Історія 

Голокост» 

Далі прямуємо до наступного пункту маршруту – території колишньої 

військової частини 62983. Для цього треба дійти до кінця вул. Героїв Небесної 

Сотні і звернути вправо на вул. Привокзальна. Прохідна ЗОТ знаходиться в 
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самому кінці вул. Вокзальна. Рухаємося прямо по дорозі і через 10 хвилин 

знаходимо необхідний об’єкт (фото 3,4).  

Фото 3,4. Пам’ятна дошка на території військової частини 62983 

Рухаємося далі територією колишньої військової частини 62983 

понтонного полку, адже саме тут, на відстані 1 км від залізниці на схід від міста 

розташовувався концентраційний табір, а також місце масових розстрілів (фото 

5).  

Фото 5. Місце масових розстрілів 

та концентраційного табору  

Наступний об’єкт нашого 

маршруту - північно-західна частина 

мікрорайону «Жовтневий» - Меморіал 

жертвам Голокосту (фото 6,7). Саме на 

цьому місці (колишні порохові склади) 27-30 серпня 1941 року відбувся 

масовий розстріл євреїв. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6,7. Меморіал жертвам Голокосту 
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Звертаємося до архівних матеріалів: 

25 серпня єврейському населенню було повідомлено про «переселення на 

нове місце проживання», яке розпочалося 26 серпня. Євреї без особливого 

опору прийшли до місця розстрілу – до глибоких воронок на околиці міста. 

Убивство відбувалося згідно т. зв. «системи Єкельна», або методом «сардин»: 

жертви самі лягали до могили «валетом», ноги до голів – для «максимального 

використання» простору. Пізніше ця «система» була застосована до масових 

розстрілів у Бабиному Ярі та до інших місць на окупованій території. 

Безпосередню участь в акції знищення взяли офіцери 320-го поліцейського 

батальйону, «штабної роти» на чолі з Ф. Єкельном та солдати угорської армії. 

Єкельн щодня доповідав про хід акції особисто Г. Гіммлеру (фото 8,9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8,9. Фото обергрупенфюрера СС Фрідріха Єккельна та бланк 

телеграми з звітом про «виконану роботу» 

Всього упродовж трьох днів, 26–28 серпня 1941 р., було знищено 23 600 

осіб. 

Далі вирушаємо на західну частину мікрорайону до ЗОШ №7, навпроти 

якої знаходиться старе єврейське кладовище та пам’ятник 500 розстріляним 5 

серпня 1941 р. єврейським дітям.  

Звертаємося до архівних матеріалів: «Всього упродовж трьох днів, 26–28 

серпня 1941 р., було знищено 23 600 осіб. Утім, розстріли у місті 

продовжувалися і пізніше. Так, влітку 1942 р. було страчено приблизно 800 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%84%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD
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єврейських дітей та людей похилого віку (фото 10,11); декількома місяцями 

пізніше та сама участь спіткала 4 тис. мешканців гетто. Загалом до вигнання  

окупантів з міста з міста в ньому було вбито понад 30 000 євреїв» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 10,11. Пам’ятник розстріляним 5 

серпня 1941 р. єврейським дітям 

Далі виходимо на вул. Космонавтів, доходимо до перетину її з вул. 30 

років Перемоги і звертаємо вправо на вул. Фабріціуса до північно-західної 

частини польсько-фільварецького кладовища. Тут поховано загиблих 

радянських військовополонених та євреїв, які знаходилися в концентраційному 

таборі та гетто, які розташовувались на території стадіону харчового коледжу. 

Йдемо далі вулицею Фабріціуса і виходимо на  мікрорайон Біланівка в районі 

колишньої меблевої фабрики. 28 серпня 1941 року тут відбувся масовий 

розстріл євреїв. Місце розстрілу заросло, навкруги багато сміття, про це місце 

пам’ятають тільки місцеві жителі (фото 12,13).  
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Фото 12,13. Місце масового розстрілу на мікрорайоні Біланівка 

Виходимо далі вулицею Тімірязєва до перетину її з вулицею Шмідта. В 

архівних документах вказано, що біля Хімічного інституту (Силікатний 

інститут - зараз індустріальний коледж) вздовж вулиці Зеленої та Св’ято-

Юріївської знаходилося гетто. Вулиця Зелена – це зараз вулиця Шмідта, тому 

звертаємо з вул. Тімірязєвої вниз і йдемо по вулиці Шмідта. По ліву сторону 

бачимо територію військової частини та двір індустріального коледжу. На цій 

території і знаходилося гетто (фото 14), яке в другій половині 1942 року було 

розформоване і євреїв, яких не встигли стратити перевели в табір для 

військовополонених (територія харчового коледжу).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 14.  Пам’ятна дошка на території 308 інженерного батальйону 

Звертаємося до архівних матеріалів: 

«У цей час в гетто, в районі вулиць Свято-Юрської та Зеленої, було 

близько чотирьох тисяч восьмисот євреїв, в переважній більшості – фахівці 

різних професій, зокрема й медичні працівники (Свято-Юрська – це 
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Георгіївська вулиця (від назви церкви), а нині вулиця Суворова. Зелена – це в 

радянський час вулиця Червоного Козацтва, а тепер – Укмергеська. Обидві 

вулиці розташовані на Польських фільварках». 

Повертаємося знову на вулицю Суворова. Також з документів та 

розповідей очевидців знаємо, що цією вулицею вели на розстріл до Порохових 

складів євреїв з гетто, яке знаходилося в Старому місті (історичне фото 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 15. Вулиця Зарванська Старого міста, вихід з гетто   

Тією ж дорогою, якою вели євреїв до порохових складів йдемо у Старе 

місто. З вул. Суворова спускаємося Підзамецьким узвозом до вул. Смотрицької. 

Переходимо міст біля Польської брами і далі  вулицею Руська виходимо до 

Старопоштового узвозу. Піднімаємося узвозом аж до Троїцької площі і 

виходимо на вул. Зарванська, яка виведе нас у центр Старого міста – площу 

Польський ринок. Саме цю територію було звільнено від українців і на цьому 

місці було створено гетто. Перші розстріли були здійсненні саме тут, близько 

60 чоловіків-євреїв було розстріляно у Старому місті.  

 

Краєзнавча інформація про об’єкти на маршруті екскурсії 

Фашисти цілеспрямовано готувалися до знищення єврейського народу. 

Адольф Гітлер неодноразово наголошував у своїх виступах про необхідність 

«вирішення єврейського питання». Зокрема, в січні 1939 року він заявив, що в 
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Європі не настане рівновага доти, доки не буде вирішене єврейське питання. 

Результатом війни буде знищення єврейської раси в Європі. 

В Україні антиєврейський геноцид мав особливо жорстоку форму. Це 

пояснюється тим, що, у розумінні нацистів, тут жили не просто євреї, а євреї 

«більшовики», нібито складова основа радянської влади, які представляли 

собою рушійну силу світової революції, для запобігання якої і необхідно було 

будь-якими способами позбутися від її носіїв. Напередодні війни за кількістю 

євреїв, що проживали на її території, - 2,7 млн чоловік – Україна (в сучасних 

кордонах) займала перше місце в Європі та друге у світі. 

Убивства окупантами євреїв почалися в Україні 22 червня 1941 року і 

тривали понад три роки [6, с.16]. Перші «єврейські акції» були спрямовані в 

основному проти єврейської інтелігенції як потенційного організатора опору 

окупантам. Першочерговому знищенню також підлягали євреї-партійні 

працівники і державні службовці. Далі окупанти перейшли до поголовного 

знищення всіх євреїв. Головна роль у цих операціях надавалася силам поліції та 

СД. Перед знищенням євреїв в Східній Галичині, на Волині, у Поділлі, 

Закарпатській Україні, частково на Лівобережній Україні були примусово 

зібрані в гетто. 

Гетто, створені нацистами в роки Другої світової війни, були задумані як 

проміжні місця проживання на шляху євреїв до «таборів смерті». На іншій 

території України гетто не створювалися, оскільки євреї, які залишилися, 

винищувалися майже відразу після окупації, максимум через кілька місяців. 

Символом Голокосту в Україні став розстріл понад 150 тис. чоловік, 

більшість із яких були євреями, у Бабиному Яру (м. Київ). Масові вбивства 

єврейського населення відбулися також у Львові, Бердичеві, Харкові, Одесі, 

Дніпропетровську та інших містах України [6, с.18].   Крім того, значна частина 

єврейського населення УРСР була вивезена і знищена на території Польщі – у 

«таборах смерті» Освенцім, Майданек, Треблінка та ін. 
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Загальну кількість загиблих українських євреїв можна оцінити в 1,8 млн. 

осіб. У цілому Україна втратила близько 70% довоєнного єврейського 

населення [6, с.19]. 

Слід особисто зазначити, що багато українців, ризикуючи своїм життям, 

ховали євреїв у своїх будинках, рятуючи від неминучої загибелі дітей, жінок і 

чоловіків. Недаремно нині у єврейському світі серед тих, хто рятував євреїв під 

час війни, чи не найбільше українців удостоєно почесної єврейської відзнаки 

«Праведник народів світу» [6, с.24]. 

Кам’янецькою комісією з розслідування злочинів німецько-фашистських 

загарбників виявлено сім місць масового поховання євреїв, у тому числі одна 

могила з тілами 500 дітей. 

Систематизувавши увесь зібраний матеріал, отримуємо таку «історичну  

картину» нашого міста за часів Голокосту: 

Кам’янець – Подільський було окуповано 10 липня 1941 року 11-ю 

німецькою та 3-ю румунською арміями, а також угорським корпусом та 

словацькою дивізією. Деяким євреям вдалося залишити місто до приходу 

нацистських військ. В колишньому приміщенні НКВД по вул. Шевченка, 37 

розмістився штаб-управління Гестапо. Масовими вбивствами займався цілий 

фашистський «інтернаціонал: німці, румуни, словаки, угорці, а також місцеві 

українські поліцаї». Ці молодчики виявили нелюдську жорстокість по 

відношенню до національних меншинств, їх старанність та швидкість були 

унікальними. «Полювання» розпочалося вже на другий день після окупації 

міста. Менше ніж за місяць 35 тис. євреїв та 2 тисячі циган було розстріляно, а 

їх тіла скинуто в річку Смотрич, або закопано в спеціально підготовлених для 

цього ямах [2, с.537]. 

Німецька військова влада призначила місцеву адміністрацію, яка 

складалася з українських ультра-націоналістів. Саме вони проводили 

антисемітську пропаганду. Українська адміністрація відповідала за реєстрацію 

єврейського населення міста, призначенні членів Юденрата, примушувала 

євреїв носити жовту зірку Давида [2, с.536].  В перший місяць окупації за 
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Розпорядженням польового коменданта на єврейську общину була накладена 

контрибуція: євреї  Кам’янця – Подільського повинні були здати окупаційній 

владі 110 тисяч карбованців та 8 кг золота. 

Вже 3 серпня 1941 року наказом коменданта Кам’янця – Подільського 

було запроваджено комендантську годину. Цивільному населенню 

заборонялося ходити по вулицях з 21-ої вечора до 5-ої ранку. Євреям не 

дозволялося ходити в кіно чи театр. Скрізь висіли таблички «Собакам та євреям 

вхід заборонено» [4, с.63].  

5 серпня 1941 року в Кам’янець – Подільському було звільнено від 

українців Старе місто і створено гетто, в яке переселили всіх місцевих та 

прибувших до міста євреїв [4, с.42].  В кінці липня 1941 року угорська 

окупаційна влада почала депортувати євреїв з Карпатської Русі (пізніше усі 

вони були названі угорськими євреями, але на справді вони були з сучасної 

Закарпатської області України). До кінця серпня більше 10 тисяч депортованих 

прибули в Кам’янець – Подільський, де вони були розміщені в замку, а потім в 

гетто разом з місцевими євреями. 

Депортовані євреї були розстріляні 26 серпня 1941 року [4, с.43].  27 та 28 

серпня 1941 року було вбито біля 10000 Кам’янець – Подільських євреїв, 5000 

євреїв, які лишилися в живих, були розміщенні в новому гетто в районі 

бувшого хімічного інституту [2, с.537]. 

Влітку 1942 року було вбито близько 800 єврейських дітей та людей 

похилого віку.  У другій половині 1942 року в’язнів гетто перевели в бувший 

радянський військовий табір. На початку листопада 1942 року в гетто 

залишалося біля 4000 євреїв. На кінець листопада 1942 року всіх їх було 

знищено [2, с.537,544], [4, с.83]. 500 євреям вдалося втекти з гетто до ліквідації, 

але більшість з них було затримано та вбито. Більшість євреїв, яким вдалося 

врятуватися у 1941-1942 роках, були знищенні у лютому 1943 року [2, с.545], 

[4, с.87]. Майже 30000 євреїв стали жертвами нацистського геноциду в 

Кам’янець – Подільському (12000 місцевих євреїв та 18 тисяч євреїв з 

Угорщини, Чехословаччини, Польщі та Румунії) [3, с.2]. 



42 

 

Місто було звільнено Червоною Армією 27 березня 1944 року. 

 «Чорна книга» 

2015 року в Москві побачила світ «Чорна книга» (фото 16) під редакцією 

письменників Василя Гроссмана (1905-1964) та Іллі Еренбурга (1891-1967).  

Фото 15. Чорна книга (Голокост) 

Вона розповідала про злочинні повсюдні 

вбивства євреїв німецько-нацистськими 

загарбниками в тимчасово окупованих районах 

Радянського Союзу та гітлерівських таборах на 

території Польщі під час війни 1941-1945 років. 

Ще 1947 року в Москві повинна була вийти ця 

книга, підготовлена відомими радянськими 

літераторами та журналістами (Маргаритою 

Алігер, Веніаміном Каверіним, Рувимом 

Фраєрманом, Віктором Шкловським та іншими) під керівництвом Василя 

Гроссмана й Іллі Еренбурга. За задумом Еренбурга, до цієї збірки мали увійти 

«розповіді євреїв, які врятувалися, свідків звірств, німецькі накази, щоденники 

та свідчення катів, записки та щоденники тих, що сховалися. Не акти, не 

протоколи, а живі розповіді повинні показати глибину трагедії» [2, с.4]. На 

жаль, через політичні причини публікацію заборонили, а багатьох із тих, хто 

працював над «Чорною книгою», репресували. Майже через сімдесят років 

вийшов, нарешті, цей унікальний збірник. Написав післямову та уклав примітки 

до «Чорної книги» Ілля Альтман. 

У «Чорній книзі» привертає увагу матеріал, пов’язаний із Кам’янцем-

Подільським і Старою Ушицею. Називається він «Зі свідчень командира 

шуцманської роти капітана Залога». Документ зберігається в Державному 

архіві Російської Федерації. У заголовку капітан Залог позначений як 

«німецький агент», «активний учасник злодіянь німців у Кам’янці-

Подільському» [2, стр.536]. 
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В документі розповідається про масове вбивство наприкінці серпня 1941 

року в районі міста Кам'янець-Подільський близько 23 600 євреїв, скоєне 

особовим складом 320-го батальйону поліції і членами «штабу особливих 

акцій» вищого начальника СС і поліції СС «Півдня» обергрупенфюрера СС 

Фрідріха Єккельна [2, с.537]. 

Час, місце і спосіб 

Дані про час злочину неоднозначні. По одному відповідному донесенню 

про кількість жертв Єккельн робив рано вранці 27, 28 і 29 серпня 1941 року 

(фото 16). Євреям було повідомлено, що їм необхідно покинути місто і 

переселитися [5, с.46-47].  Довгими маршовими колонами їх було виведено з 

міста. Пунктом призначення була мічена вирвами, горбиста місцевість за 

межами міста, вочевидь, за декілька кілометрів на північ поблизу колишнього 

складу боєприпасів Червоної Армії. Працівники поліції охорони утворили на 

місці злочину тісний коридор, через який повинні були пробігати жертви. Цінні 

речі потрібно було здати. Деякі євреї були змушені роздягтися. Потім вони 

повинні були спуститися у вирви і попередньо вириті ями, щоб лягти на землю 

або на тіла тих, кого було вбито перед ними. Їх страту виконували пострілом у 

голову з автомата. Деякі жертви були розстріляні навстоячки. Багатьох було 

поховано ще живими. 

Співучасники злочину 

Єккельн був присутнім на розстрілах і спостерігав за подією з узвишшя. 

Він командував автоматниками і виправдовував розстріл євреїв виголошеною 

там промовою. До винуватців злочину належали близькі співробітники 

Єккельна, яких він у своїх донесеннях про кількість жертв означив як «штаб 

особливих операцій» або «оперативна група штабної роти». 

Причетними до злодіяння були і службовці 320-го батальйону поліції, 

створеного в лютому 1941 року у берлінському районі Шпандау. До нього 

входили три роти, батальйонний штаб та авторота. Ключові посади у 

батальйоні посідали професійні поліціянти, а особовий склад здебільшого 

формувався з добровольців років 30. Після німецького нападу на СРСР 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B2%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%84%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F
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наприкінці червня 1941 року його було спершу переведено у польське Ясло, а 

звідти в середині серпня через Перемишль, Львів і Тернопіль у Проскурів. Там 

він надійшов у розпорядження Єккельна як підрозділ «для особливого 

застосування». Службовці 1-ї роти під командуванням капітана Альфреда 

Вебера і 2-ї роти під командуванням капітана Ганса Вімера вели євреїв із 

Кам'янця-Подільського до місця розстрілу. Там вони перебрали на себе 

загороджувальну функцію. Третя рота під орудою капітана Генріха Шарвея 

дісталася місця злочину 28 серпня 1941 року, її службовці також брали участь у 

загороджувальних діях і розстрілі. Як випливає з пізніших результатів 

розслідування, розстріл виконували близько 30 есесівців і співробітників СД та 

12 поліціянтів із усіх рот 320-го батальйону поліції. 

Жертви 

Кам'янець-Подільська різанина була, згідно з названою Єккельном 30 

серпня 1941 кількістю жертв у 23 600 осіб, найбільшим на той момент 

нацистським масовим вбивством радянських євреїв від початку війни. Вона 

вперше торкнулася всіх без винятку євреїв регіону, незалежно від їхнього віку 

та статі, а не тільки певних політичних функціонерів. 

Злочинці розстріляли не тільки від 14 000 до 16 000 раніше депортованих 

з Угорщини євреїв [2, с.537], а й близько 8-9 тис. (дві третини) єврейських 

громадян Кам'янця-Подільського та деяких довколишніх сіл [1, с.50-51].
 

Від 4800 до 5000 євреїв вижили в дні різанини. Їх запроторили в гетто. 

Коли в серпні-листопаді 1942 року гетто розпускали, його мешканців також 

було вбито [5, с.44]. 

Замітання слідів 

Під час «особливої операції 1005» з приховування жертв Голокосту, що 

проводилася в Україні з середини серпня 1943 року під керівництвом 

штандартенфюрера СС Пауля Блобеля, спільні могили єврейських жертв було 

розрито. У лютому 1944 р. зондеркоманда 1005 А з метою ексгумації та 

спалення трупів прибула в Кам'янець-Подільський. Та на ці роботи залишалося 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/Sonderaktion_1005
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%84%D1%8E%D1%80%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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обмаль часу: 26 березня 1944 року Червона Армія оволоділа цією місцевістю, 

поклавши край усім таким спробам приховування. 

У 2003 році розпочате видання «Книги Скорботи України. Хмельницька 

область» де поіменно згадуються всі жертви фашизму періоду тимчасової 

окупації.  

В Будапешті в меморіальному центрі Голокоста відкрита дошка в пам'ять 

про масову страту євреїв в Кам’янець – Подільському, а 28 серпня 2015 року на 

місці розстрілу майже 24 тис. депортованих з Угорщини євреїв у Кам’янці-

Подільському встановлено Меморіал жертвам Голокосту (фото 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 16. 28 серпня 2015 року встановлено Меморіал жертвам Голокосту 
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«Подвигу твоєму, солдате, 
вклоняється світ» 
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79 років віддаляють нас від перших громів Другої світової війни на 

Україні, але відлуння війни звучить для нас і сьогодні. Дев’ятсот дев’яносто 

днів та ночей під фашистським ярмом знемагав прекрасний Кам'янець. Роки 

окупації стали тяжким випробуванням для мешканців міста, тому виникає 

жагуча потреба глибше зрозуміти і осмислити страшні уроки війни, ніколи не 

забувати про  них. 

  

Перелік екскурсійних об’єктів 

 

- Меморіальний комплекс: Могила невідомого воїна та Вічний 

вогонь 

- Пам’ятник-обеліск на могилі гвардії полковника М.С. Смирнова 

- Пам’ятник полеглим захисникам і визволителям міста в часи Другої 

Світової війни 

- Пам’ятний знак політичним ув’язненим нацистських таборів 

- Братська могила радянських воїнів у Старому місті 

- Меморіальний комплекс загиблим визволителям, пам’ятник С. 

Киргизову 

- Братська могила радянських воїнів 

- Могила сержанта О.Д. Тароєва 

- Пам’ятник загиблим партизанам 

- Братська могила радянських військовополонених 

- Братська могила учасників комсомольського підпілля 

- Братські могили євреїв – жертв фашизму 
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Меморіальний комплекс: Могила невідомого воїна та Вічний вогонь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1- 4. Меморіальний комплекс: Могила невідомого воїна та Вічний 

вогонь 

Знаходиться у сквері Танкістів між вулицями Симона Петлюри (колишня 

Уральська),  Князів Коріатовичів та Огієнко (фото 1-4). В 1947 році на 

постаменті із силурійського каменю розміром 4,2 х 3,5 х 6,8 м встановлено танк 

«Т-34» в честь воїнів 61 та 63 танкових, 29 гвардійської мотострілкової 

Унечської бригад, 357 гвардійського винищувального протитанкового 

артилерійського та 359 гвардійського зенітно-артилерійського полків, 131 

гвардійського саперного батальйону 10 гвардійського танкового корпуса, 29, 56 

танкових та 51 гвардійського винищувального протитанкового артилерійського 

полків, 16 гвардійської та 49 механізованих бригад 6 гвардійського 

механізованого корпуса, 51 мотоциклетного полку армійського 

підпорядкування, які відзначилися в березні – квітні 1944 року у боях за 

визволення міста від нацистських загарбників [6, 9]. 
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24 березня 1974 року під час святкування 30-ти річчя визволення міста від 

нацистських загарбників відбулося перепоховання праху Невідомого воїна з 

російсько-фільварецького кладовища до пам’ятника Танкістам . 

24 березня 1974 року на могилі Невідомого воїна генерал армії, двічі 

Герой Радянського Союзу, командувач 4 танкової армії  Дмитро Лелюшенко 

запалив Вічний вогонь, а також було встановлено сіру мармурову плиту із 

зображенням п’ятикутної зірки і надписом «Имя твоё – неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» [10]. 

2 лютого 1993 року Вічний вогонь тимчасово погашено через економічну 

скруту, запалюється тільки у виняткових випадках: до Дня Перемоги, до 

річниці визволення міста. 

Пам’ятник-обеліск на могилі гвардії полковника М.С. Смирнова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Пам’ятник-обеліск на могилі гвардії полковника М.С. Смирнова 

У тихому куточку скверу, що біля собору Олександра Невського, на 

перехресті вулиць Шевченка та Соборної, застиг стрімкий обеліск, де покоїться 

прах гвардії полковника 29-ї гвардійської мотострілкової Унечської бригади 10-

го гвардійського Уральського добровольчого танкового корпусу 4-ї танкової 

армії Михайла Семеновича Смирнова (фото 5) який загинув від вибуху 

авіабомби під час нальоту ворожої авіації на Новий план і передову лінію 

оборони міста 29 березня 1944 року [8]. В 1946 році на могилі встановили 

обеліск висотою 3,4 метра з фотографією М.С. Смірнова та меморіальною 
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плитою розміром 0,55 х 0,65 метра з надписом: «Гвардии полковник 

СМИРНОВ МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ родился в 1902 г. в г. Москве. В кр. армии 

с 1918 г. Погиб за Родину при освобождении Каменец-Подольского от 

немецких фашистов 30 марта 1944г. Пусть память о тебе, герое нашей Родины 

будет вечна». Ратні подвиги героя не забуті: вдячні жителі міста назвали його 

іменем мікрорайон міста [10]. 

Пам’ятник полеглим захисникам і визволителям міста в часи Другої 

Світової війни 

 

 

 

 

 

 

Фото 6,7. Пам’ятник полеглим захисникам і визволителям міста в часи 

Другої Світової війни 

Пам’ятник полеглим захисникам і визволителям міста в часи Другої 

Світової війни знаходиться у сквері Васильєва на Новому плані (фото 6). Повз 

сквер проходять: із півдня – вулиця князів Коріатовичів, зі сходу – вулиця 

Шевченка. У сквері встановлено також обеліск «Борцям за владу Рад» (1922), 

пам’ятний знак «Політичним в’язням німецько-фашистських таборів» (відкрито 

22 червня 2001). Тут 22 червня 2001 перепоховано зі Старої фортеці останки 

гвардії рядових Василя Ноженка та Михайла Криловського, які загинули 29 

березня 1944, обстрілюючи німців через бійниці башти Рожанка (фото 7). 

Поховано 5 воїнів інтендантської служби, які загинули 24 квітня 1944 

року в Івано-Франківській області під час нальоту ворожої авіації. В 1946 році 

на могилі встановлена залізобетонна скульптура висотою 2,05 м та пам’ятник 

висотою 1,25 м з надписом: «Генерал-майор интендантской службы 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Терентьевич 1897-1944. Уроженец Кировоградской 

области с. Павлыш» та 4 памятники висотою 1,45 м з надписами: «Старший 
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лейтенант интендантской службы ГУРОВИЧ Израиль Маивеевич 1912-1944. 

Уроженец Полтавской области гор. Кременчуг», «Инженер-капитан ОЛЕЙНИК 

Дмитрий Иванович 1914-1944. Уроженец Винницкой области Томашполького 

района с. Ярошовка», «капитан интендантской службы ПОВАДЫРЕВ Иван 

Андреевич 1912-1944. Уроженец Черниговской области», «красноармеец 

Розиев Ачил 1922-1944. Уроженец Чарджоусской области Фарабского района, 

с.Кондак». Крім того, на кожному пам’ятнику написано: «24 апреля 1944 года 

погиб смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками за 

честь и независимость нашей Родины» [3,4]. 

22 червня 2001 року здійснено перепоховання праху воїнів 2-го 

мотострілкового батальйону 49-ї механізованої бригади 6-го гвардійського 

механізованого корпусу 4-ї танкової армії Криловського Михаїла Марковича, 

1925 року народження, уродженця Красноярського краю та Ноженка Василія 

Івановича, 1916 року народження, уродженця Вороніжської області, загиблих 

29 березня 1944 року при звільненні міста від нацистських загарбників та були 

поховані в братській могилі на території Старої фортеці. 

Ліворуч та праворуч від скульптури встановлені мраморні меморіальні 

плити розміром 0,75 на 0,75 м. з надписами, праворуч «Гвардии рядовой 

КРЫЛОВСКИЙ Михаил Маркович 1925-1944.29.ІІІ», ліворуч «Гвардии 

рядовой НОЖЕНКО Василий Иванович 1916-1944.29.ІІІ». На постаменті під 

скульптурою встановлена меморіальна плита розміром 0,75 на 0,75 м. з 

надписом: «Освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. 

Благодарные каменчане».  
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Пам’ятний знак політичним ув’язненим нацистських таборів 

Фото 8,9. Пам’ятний знак політичним ув’язненим нацистських таборів 

Зліва від братської могили встановлений пам’ятник «Політичним в’язням 

німецько-фашистських концтаборів», на якому вказано прізвища загиблих(фото 

8,9). 

Братська могила радянських воїнів у Старому місті 

Фото 10,11. Братська могила радянських воїнів в Старому місті 

Братська могила радянських воїнів розташована у сквері з правого боку 

на вулиці Замковій, 1 (Старий бульвар) (фото 10,11). Поховані 4 воїни 63-ї 

гвардійської танкової бригади 10-го гвардійського танкового корпуса 4-ї 

танкової армії: гвардії єфрейтори Руднєв Дмитро Афанасійович, уродженець 

Челябенської області, Бородін Олександр Яковлевич, Кузнєцов Андрій 

Петрович, молодший сержант Вознюк Степан Іванович, які загинули 29-30 

березня 1944 року при звільненні міста від нацистських загарбників [2]. Під 

пам’ятником воїнам знаходиться братська могила українців – політв’язнів. 
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В 1949 році на могилі встановлено пірамідальний обеліск висотою 4 м, 

залізобетонна скульптура жінки, яка стоїть на коліні, висотою 1,2 м та гранітна 

меморіальна дошка з написом: «гв. ефр. Руднев Д.А. – 1920 г.р., гв. ефр. 

Кузнецов А.П. – 1923 г.р., гв. ефр. Бородин А.Я. – 1910 г.р., мл. серж. Вознюк 

С.И. – 1925 г.р. павшие смертью храбрых за  освобождение г. Каменец-

Подольского от немецких захватчиков 1-го апреля 1944 года». 

 

Меморіальний комплекс загиблим визволителям, пам’ятник С. 

Киргизову 

 

Фото 12-14. Меморіальний комплекс загиблим визволителям та 

пам’ятник С. Киргизову 

Операція по звільненню Кам'янця-Подільського від нацистських 

загарбників починалася з с. Довжок. У березні 1944 року тут точилися 

найзапекліші бої, в пам'ять про які у центрі села був розташований 

Меморіальний комплекс загиблим визволителям. Меморіал вражає своїми 

масштабами (фото 12-14). Він складається з пам’ятника воїнам-визволителям в 

центрі та братської могили, біля якої розташовані 6 плит, на яких викарбувані 

імена похованих тут воїнів, пам’ятника воїнам-односельчанам, які загинули в 

роки Другої Світової війни, пам’ятника командиру кулеметної роти 121-ї 

стрілецької дивізії Герою Радянського Союзу С.Г.Киргизову, який загинув при 

визволенні міста від нацистських загарбників у березні 1944 року, пам’ятного 
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знаку на честь І.П.Щитинина, старшого сержанта, нагородженого орденом 

Червоної Зірки, який загинув у бою, визволяючи  Кам'янець-Подільський район 

від фашистів, похований у братській могилі [2,4].  

 

Братська могила радянських воїнів 

Фото 15,16. Братська могила радянських воїнів 

Братська могила радянських воїнів (проспект Грушевського, 74) 

знаходиться в центральній частині російсько-фільварецького кладовища по 

праву сторону від головної алеї.  

Поховано воїнів 61 та 63 танкових, 29 гвардійської мотострілкової 

Унечської бригад, 359 гвардійського зенітно-артилерійського полка 10 

гвардійського танкового корпуса, 6 гвардійського механізованого корпуса 4 

танкової армії, 574 стрілкового та 297 артилерійського полків 121 стрілкової 

дивізії 30 стрілкового корпуса, 896 стрілкового полку 211 стрілкової дивізії, 205 

та 207 гвардійських стрілкових полків 70 гвардійської стрілкової дивізії 101 

стрілкового корпусу 38 армії,  які загинули 25 березня – 3 квітня 1944 року у 

боях за визволення міста Камянця-Подільського від нацистських загарбників та 

померлих від ран в період з березня 1944 року по квітень 1945 року в 

госпіталях: хірургічно-польовому пересувному № 4346, евакуаційних № 

№1728, 3077, які розміщувалися в місті [1, 4]. 

Відомо прізвища 187 воїнів.  
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В 1959 році на могилі встановлена залізобетона скульптура двох воїнів 

висотою 2,2 м на кам’яному постаменті висотою 1,25 м. Напроти постамента – 

6 меморіальних плит з прізвищами загиблих. 

Поруч з братською могилою в окремій могилі поховано сержанта 

ТАРОЄВА Олега Дмитровича, 1925 року народження, який проживав в місті 

Петрозаводськ. Помер сержант від отриманих поранеь в польовому 

пересувному госпіталі № 47712. Найменування та номер військової частини, в 

якій служив воїн, не встановлено. 

В 1947 році на могилі встановлено бетоний обеліск висотою 1,45 м. з  

надписом: «Сержант Тароев Олег Дмитриевич уроженец г. Петрозаводск 1925 

г. рождения погиб за Родину 1 мая 1944 г. Дорогому сыну от мамы, папы и 

брата». З другої сторони пам’ятника надпис: «Умер от ран в п/п госпитале 

47712» (фото 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 17. Обеліск на могилі сержанта Тароєва Олега Дмитровича 
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Пам’ятник загиблим партизанам 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Фото 18,19. Пам’ятник загиблим партизанам 

Пам’ятник знаходиться на території колишнього понтонного полку, 

військової частини 62983. В жовтні 1942 року в глибокий колодязь, з якого до 

війни жителі с. Камянка брали воду, фашисти кинули живими 21 партизана із 

загону ім. Чапаєва, жителів с.Хропатова Чемировецького району [1].  

 

Братська могила радянських  військовополонених 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 20,21. Братська могила радянських  військовополонених 

Знаходиться в північно-західній частині Польсько-фільварецького 

кладовища на вул. Фабріціуса,7 (фото 20,21). 

Відомо прізвища 148 воїнів. В 1957 році на могилі встановлено 

залізобетонну скульптуру уклінного воїна висотою 1,7 метра на цегляному 

облицьованому плиткою постаменті висотою1,65 м, меморіальною плитою з 
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надписом «Слава гароям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 

Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945» [1,2]. 

 

Братська могила учасників комсомольського підпілля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 22. Братська могила учасників комсомольського підпілля 

Братська могила підпільників, вул. Дружби народів,6. знаходиться на 

північно-західному мікрорайоні «Жовтневий». В ній поховані підпільники, які 

загинули від рук нацистських загарбників. Восени 1941 року в місті діяла 

комсомольсько-молодіжна організація під керівництвом В.І.Поворіна та 

Д.Г.Мозолевського. В її рядах нараховувалося більш ніж 60 чоловік. 

Підпільники поширювали листівки, здійснювали диверсійні акти. 13 липня 

1942 року 52 людини було арештовано та після жорстоких катувань розстріляно 

[1,2]. 

В 1962 році на могилі було встановлено обеліск (перенесено з польсько-

фільварецького кладовища) висотою 3,1 метра на мармуровому постаменті 

висотою 0,45 м. Поруч меморіальна мармурова плита розміром 1,3 х 0,7 метра з 

надписом: «Комсомольско-молодежной патриотической группе, погибшей в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945». Кількість та прізвища 

похованих не встановлено. 
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Братські могили євреїв – жертв фашизму 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Фото 23,24.  Меморіал жертвам Голокосту 

Північно-західна частина мікрорайону «Жовтневий» - Меморіал жертвам 

Голокосту (фото 23,24). Саме на цьому місці (колишні порохові склади) 27-30 

серпня 1941 року відбувся масовий розстріл євреїв. Кам'янець-Подільська 

різанина була, згідно з названою Єккельном 30 серпня 1941 кількістю жертв у 

23 600 осіб, найбільшим на той момент нацистським масовим вбивством 

радянських євреїв від початку війни [1, 10]. 

Кам’янецькою комісією з розслідування злочинів німецько-фашистських 

загарбників виявлено сім місць масового поховання євреїв, у тому числі одна 

могила з тілами 500 дітей (фото 25,26). Ця могила знаходиться в західній 

частині мікрорайону навпроти ЗОШ №7 на старому єврейському кладовищі.  
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Фото 25,26. Пам’ятник розстріляним  5 серпня 1941 р. єврейським дітям 

Фото 27,28. Пам’ятні дошки на території 308 інженерного батальйону  

та   території військової частини 62983  
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