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МІСТЕЧКО ВІНЬКІВЦІ ТА ПОСЕЛЕННЯ ВІНЬКОВЕЦЬКОГО 

 КЛЮЧА В ТОПОГРАФІЧНОМУ І КАМЕРАЛЬНОМУ ОПИСІ 

 ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ 1797 РОКУ 

 

Стаття вводить до наукового обігу фрагмент камерального і топографічного  опису 

Ушицького повіту Подільської губернії кінця ХVІІІ століття, який стосується містечка 

Віньківці та сіл, що входили до складу  Віньковецького ключа. Демонструються інформативні 

можливості джерел щодо вивчення соціально-економічних особливостей становища згаданих 

поселень  в зазначений період. 
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топографічний  опис. 

 

В структурі джерельної бази дослідження історії міст і сіл Поділля кінця ХVІІІ – початку 

ХІХ ст. особливе місце належить описово-статистичним джерелам, зокрема камеральним і 

топографічним описам (далі – «Описи») поселень повітів Подільської губернії.  

Даний вид офіційної діловодної документації виник внаслідок інкорпорації Подільського 

воєводства за ІІ поділом Речі Посполитої у 1793 році та діяльності, створеної 13 листопада 1796 

р. російським імператором Павлом І «Креслярні для його імператорської величності” (з 1797 р. 

– Депо карт). Дана установа (керівником  спочатку був К. Опперман, в подальшому – П. 

Волконський) зосередила свою увагу на проведенні широкомасштабних тригонометричних 

робіт, упорядкуванні військово-топографічних карт, статистичних оглядів прикордонних 

регіонів Російської імперії, вдосконаленні інструментального оснащення топографічних 

експедицій. Така активність «Депо» була пов’язана з підготовкою Росії до війни з 
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наполеонівською Францією (з 1799 року) та відсутністю необхідної інформації про приєднані 

внаслідок поділів Речі Посполитої західні території [30, с.12]. 

Крім того, на нашу думку, одним з найголовніших мотивів для створення вищезгаданої 

установи та проведення відповідних робіт стала фіскальна політика російської влади та 

необхідність здійснення рекрутських наборів. Тому після приєднання колишніх земель Речі 

Посполитої Росія прагнула з'ясувати  розміри майна, людських ресурсів та інших соціально-

економічних показників з метою оподаткування землевласників та забезпечення регулярного 

надходження коштів до державної казни, а також подальшого злиття новостворених губерній із 

загальноросійським організмом. 

Камеральні і топографічні описи Подільської губернії періодично вже  ставали об’єктом 

наукових зацікавлень з боку дослідників. Останнім часом посилився науковий інтерес не тільки 

до узагальнюючих «описів» Поділля, але й до описів повітів та окремих поселень, переважно  

міст і містечок,  що знайшло відображення в публікаціях В. Дячка, О. Дячок, С. Єсюніна та Ю. 

Легуна [15-25; 28]. 

Проте такі спорадичні спроби не можуть задовольнити наукового інтересу до цього виду 

джерел з боку широкої громадськості, що потребує комплексного введення описів усіх повітів і 

поселень Подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., які дійшли до нашого часу до 

наукового обігу шляхом суцільної публікації цілісного корпусу цих джерел. Це, в свою чергу, 

значно підвищить ступінь доказовості наукових і краєзнавчих досліджень, особливо з історії 

міст і сіл. 

«Описи» як описово-статистичні джерела містять значні потенції щодо вивчення 

різноманітних аспектів історії Поділля й характеризуються значним ступенем 

репрезентативності й вірогідності поданої в них інформації. Так, зокрема, структура описів 

включає в себе дані про природно-географічні, соціально-економічні, демографічні 

характеристики, соціальний та становий поділ населення. В них міститься інформація про 

власників, кількісний і станово-конфесійний склад мешканців, культові споруди, історичні та 

архітектурні пам'ятки, наявні в поселеннях, а також дані про винокурні, корчми, млини тощо.  

На сьогодні чернеткові і чистові екземпляри описів населених місць десяти з дванадцяти 

повітів Подільської губернії розпорошені по архівосховищах України (Держархів Хмельницької 

області, Центральний історичний державний архів України в м. Києві) та Російської Федерації 

(РДІА в Санкт-Петербурзі). «Описи»  Балтського, Брацлавського, Вінницького, Кам’янецького, 

Літинського, Летичівського, Проскурівського, Ушицького та Могилівського – в Державному 

архіві Хмельницької області (фонд Подільської  губернської креслярні) [1-13], а в Російському 

державному історичному архіві в Санкт-Петербурзі – Брацлавського, Вінницького та 

Ямпільського [14; 27, с. 374]. Описів ще двох повітів – Гайсинського і Ольгопільського – поки 

не виявлено. 

Як правило, чернетковий опис  спочатку укладалася повітовим землеміром, а чистовий 

примірник після редагування підписувався відповідним чиновником губернського рівня, 

подавався на конфірмацію подільському губернатору і направлявся вищому керівництву. 

Інформативне наповнення чернеткових варіантів є суттєво кращим. Зокрема, в чистовому 

варіанті вилучалися імена власників, детальні описи церков, технологічні особливості 

ремісничого виробництва та ціла низка інших подробиць, які на думку редакторів несли 

«другорядну» інформацію. 

Що стосується опису містечка Віньківці (автентична назва якого звучить як 

«Воньковцы») та сіл Віньковецького ключа, то, як видно із наведеного нижче документа, він 
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містить досить скупу соціально-економічну характеристику як для містечка в порівнянні з 

іншими містечками Ушицького повіту, не кажучи вже про подібні за типом поселеннями 

сусідніх Летичівського, Проскурівського чи Могилівського повітів. Практично відсутні будь-

які дані про види занять місцевого населення, згадки про існуючі на той час ремісничі професії, 

а також про стан торгівлі, зокрема проведення ярмарок, які за нашим спостереженням  зазвичай 

присутні при описі інших подільських міст і містечок. Це опосередковано може свідчити про 

досить низький економічний розвиток Віньківців. Певним доповненням про існування у 

Віньківцях, наприклад, «фабрики з виробництва капелюхів», може слугувати інформація з вже 

опублікованого узагальнюючого опису Подільської губернії 1819 року Вікентія Рудліцького 

[29, с. 63-64]. Проте, можна припустити, що цей вид виробництва з’явився у Віньківцях лише на 

початку ХІХ століття. 

Даний вид описово-статистичних матеріалів є без перебільшення одним із найбільш 

інформативних комплексів писемних джерел, потенційні можливості яких дозволяють зі 

значним ступенем вірогідності з’ясувати важливу інформацію щодо природно-географічного 

середовища (характеристика ландшафту та інш.), соціально-економічних і демографічних 

(кількість і статус поселень, соціальна та конфесійна структура населення в кожному з них 

тощо) показників розвитку Поділля в цілому і кожного окремих його поселень, зокрема в кінці 

XVIII – початку XIX ст. 

Доводиться констатувати, що незважаючи на існування в архівах України та Російської 

Федерації  значного комплексу «Описів» Подільської губернії та важливої інформації, що в них 

міститься, це історичне джерело залишається маловідомим широкому загалу дослідників та 

краєзнавців, тому хоча б часткове, а найкраще повномасштабне введення всього відомого на 

наш час науці комплексу шляхом суцільної археографічної публікації вирішило б багато 

дослідницьких проблем і стало надійною базою при написанні праць з історії міст і сіл 

Хмельницької та Вінницької, а також частково Одеської та Кіровоградської областей. Як нам 

відомо, завершується робота вінницьких архівістів над підготовкою до друку описів, зокрема, 

Вінницького, Брацлавського і Ямпільського повітів 1799 року [28, с.20]. Тому вважаємо цілком 

логічним і актуальним продовжити едиційну археографічну роботу над виданням описів тих 

повітів і поселень, які в наш час входять до складу Хмельниччини, силами науковців області.  

Наведений нижче фрагмент «Описание уезда Ушицкого» за 1797 рік  містить повний 

текст опису містечка Віньківці (Воньковцы) та сіл і селищ  Віньковецького ключа. Нагадаємо, 

що термін «ключ» означає територіально-економічну одиницю, яка об'єднувала групу 

фільварків, до нього входило також кілька сіл і містечок, що належали одному землевласнику. 

Таким чином до складу віньковецького ключа, що належав Яну Орловському, крім містечка 

Віньківці (Воньковцы) входили села Дашківці та Карижин, а також селища («деревни») Висока 

Гребля, Майдан Воньковецький та Бистриця. Останнє поселення на правах фундушу власником 

Я.Орловским було надане Віньковецькому Францисканському костелу.  

Оригінал документа, який подається нижче, увібрав у себе особливості, характерні для 

тогочасної канцелярської мови: злите написання одних слів, наприклад “неимеютъ”, “когдажъ”, 

“издешнего” і т. п. або, навпаки, розрізнене написання слів, які за сучасними нормами пишуться 

разом, як наприклад “священно служители” тощо. 

Зважаючи на цінність архівних матеріалів, що публікуються, не лише з огляду на 

фактичну інформацію, яку вони містять, але також як пам’яток мовної культури своєї доби, 

подаємо їх із максимальним збереженням особливостей написання. 
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Документ 

 

Витяг з камерального та топографічного опису 

 Ушицького повіту Подільської губернії про містечко Віньківці та 

 поселення Віньковецького ключа за 1797 рік: 

 

 № 97. Местечко Воньковцы помещика Орловского
1
. 

 

 Дворов Обитателей 

каменных деревянных мужеска женска 

мещан 
- 22 72 73 

крестьян 
- 260 726 725 

 

Положение имеет на речке Калюсике. Расположено по обе стороны по косогорам, а 

частью по ровному месту. В том местечке строения: костел каменный Ордена 

Францисканов
2
, в коем 5 престолов. На дворе двор для их жительства, в коем 8 кельев

3
 с 

прочими надобными строениями. На дворе (есть – В. Д.) еще домик другой, в коем живет 

проповедник. 

  Церковь деревянная изрядная
4
, (возведенная – О. Д.) на Покров Божьей Матери, 

иконостас и колокольня посредственные, а также и двор для церковнослужителей. Двор 

господский или фольварок
5
, в коем 3 покоя, с принадлежащими к хозяйству строениями. 

Местечко сие довольно хорошо расположено и регулярно
6
, а в середине места – лавки.  

Мельниц – 2, каждая о 3-х поставах. Винокурен – 4, каждая о 2-х казанах. 

Окружаются с 2-х сторон полями, а 2-х лесом.  
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№ 101. К сему местечку принадлежит деревня Высокая Гребля
7 

 

 Дворов Обитателей 

каменных деревянных мужеска женска 

мещан 
- - 2 4 

крестьян 
- 23 74 73 

 

 Положение имеет по обе стороны речки Калюсика, по косогорам и по ровному 

месту. В том селе (такие  – О. Д.) строения: фольварок деревянный и корчма деревянная, 

при коей и винокурня. Окружено с двух сторон лесом, а с двух полями. 

 

№ 99. Село Дашковцы
8
 того же помещика. 

 

 Дворов Обитателей 

каменных деревянных мужеска женска 

мещан 
- 1 7 6 

шляхты 
- 80 178 176 

крестьян 
- 179 424 425 

 

Положение свое имеет на безымянном протоке, по обе стороны. Лежит по 

косогорам и равнинам. В нем строения: церковь деревянная, праздник бывает на 

Воздвижение Честного Креста. Иконостас посредственный
9
 и колокольня деревянная. 

Фольварок деревянный глиною обмазанный с надлежащими к хозяйству строениями и 

заведениями. Корчма деревянная, при коей и винокурня о трех казанах, окружается 

полями. 

 

№ 98. Деревня Майдан Воньковецкий
10

, того же помещика.  

 

 Дворов Обитателей 

каменных деревянных мужеска женска 

крестьян 
- 67 197 198 

 

Положение имеет на той же реке по обе стороны. В той деревне фольварок 

деревянный, глиною обмазанный, с разными хозяйственными строениями и заведениями. 

Корчма, при коей и винокурня. Мельница малая на два казана. (Деревня окружена – О. Д.) 

с двух сторон лесом, а с двух полями. 
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№ 102. Село Карижин
11

, того же помещика. 

 

 Дворов Обитателей 

каменных деревянных мужеска женска 

мещан - - 1 3 

крестьян 
- 39 124 125 

 

 

Положение свое имеет на безымянном протоке, по обе стороны, впадающем 

справой стороны в реку Калюсик. В нем строения: церковь деревянная во имя Зачатия 

Святого Иоанна Предтечи, с колокольнею, в коей иконостас посредственный. Корчма 

деревянная. Окружено то село лесом.      

 

№ 100. Деревня Быстрица
12

 Воньковецкого костела. 

  

 Дворов Обитателей 

каменных деревянных мужеска женска 

мещан - - 4 3 

крестьян 
- 27 84 85 

 

Положение имеет по обе стороны на реке Калюсике. В ней малый фольварок, 

корчемка, с разными хозяйственными строениями. Окружено с двух сторон полями, а с 

двух – лесом. 

В сем ключе и панщина и податок одинаковы с Малиевцами
13

, владения того же 

помещика. Лесу здесь немного, а ближе к Поросяткову
14

 уже его более. 

(Державний архів Хмельницької області. – Фонд 115. – Опис 1. – Справа 13. – 

Арк.46-47. Оригінал. Рукопис.) 

 

Примітки: 
1 

Воньківці, містечко Ушицького повіту – тепер смт. Віньківці, райцентр Хмельницької обл. З 

кінця ХVІІІ ст. ним володіли Орловські – представники знатного шляхетського роду герба Любич, 

який відомий з XVI ст. Останнім власником Віньковець на момент укладання «Описів» був Ян-

Онуфрій Орловський, який крім того володів Маліївцями та Слобідкою Малієвецькою, 

Ярмолинцями та іншими поселеннями в Подільській губернії. Відомо, що Ян-Онуфрій 

Орловський  свого часу служив надвірним коронним ловчим при дворі останнього польського 

короля Станіслава II Августа Понятовського та був його фаворитом. З 1788 року він стає 

власником Воньковець. Проте свою головну резиденцію Я-О.Орловський  облаштував в Маліївцях 

цього ж повіту, про що свідчить відповідний опис цього села в «описі Ушицького повіту» (8, арк. 

60 зв.). 
2 

 Францисканці або мінорити – члени римо-католицького ордену жебраків, заснованого 1209 року 

в Італії Франциском Асізьким. На українських землях Францисканці з'явилися у другій чверті ХІV 

століття. У своїй діяльності серед некатолицького населення францисканці відзначалися 

віротерпимістю. В українських землях францисканам належало 20 монастирів із невеликими 

землеволодіннями. До початку ХІХ століття францисканці були повністю витіснені російською 

адміністрацією з Правобережної України. 
3
 В оригіналі документу написано «кельев». Келія – спеціальна кімната або будинок, в якому 
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мешкають ченці в монастирях. 
4 
Російське слово «изрядный» – означає «відмінний, досить хороший».  

5 
Фільварок – у вузькому значенні двір або садиба поміщика-землевласника разом з усіма 

забудовами. У широкому – панський сільськогосподарський хутір, багатогалузеве господарство, 

орієнтоване на виробництво товару на продаж. Існував у Польщі, Литві, Україні та Білорусі 

протягом ХІV - ХІХ ст. У XIX ст. фільварки почали занепадати через неприбутковість, брак 

модернізованої с.-г. техніки і коштів, робочої сили.  На Правобережжі аж до 1917 року 

фільварками називалися поміщицькі (шляхетські) господарства й угіддя.  
6 

Тобто забудова містечка Віньківці мала чітке, рівномірне планування. Дослідники відзначають, 

що Віньківці мали комбінований порядок планування вуличної мережі, яка об’єднує в собі 

променеву та прямокутно-квартальну системи. 
7 

Висока Гребля – в оригіналі документу закреслене слово «село»,  а написане «деревня». В наш 

час входить в межі Віньковець. 
8 
Село Дашківці – тепер село Віньковецького району. 

9 
Иконостас посредственный – тобто невисокий за якістю, середній, пересічний.   

10 
В тексті закреслено слово «село», а вписано «деревня». Майдан Віньковецький – в наш час 

увійшов в межі Віньківців. 
11

 Карижин – нині
 
село Віньковецького району. 

12 
Бистриця

 
–

 
нині  село  Виньковецкого району. 

13 
В камеральному і топографічному описі Ушицького повіту про Маліївці, нажаль,  відсутня будь-

яка інформація про розміри панщини для селян та податків для чиншової шляхти. Як вже 

зазначалося, села Маліївці, Слобідка Малієвецька та безіменний хутір також заходився у власності 

Яна Онуфрія Орловського. Щоправда хутір був відданий Я.Орловским у якості фундушу 

маліївецькому домініканському Свято-Богородичному костелу в користування. Фундушем за Речі 

Посполитої називали грошові засоби, виділені приватною особою(фундатором) на певну мету 

(благодійну, релігійну, культурну тощо). 
14 

Поросятків –
 
нині село Великий Олександрів Віньковецького району. 


