
 

БАРСЬКА МІСЬКА  

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 
 

 

Дата утворення: 25 листопада 2020 року - 1 сесія Барської міської ради 8 скликання  

 
 

 

Барський міський голова 

 

 
 

 

 

Саволюк Володимир Васильович 

 

03 березня 1976 року народження 

 

освіта вища: 

Вінницький державний сільськогосподарський 

інститут, Національна академія державного 

управління при президентові Україні 

 

25 листопада  2020 року обраний Барським 

міським головою  8 скликання 
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Адміністративний центр громади: місто Бар 
 

 
 
 

Відстань від 

адміністративного 

центру до обласного 

центру 

Автодорогами                                                     64 км 

Загальна 

протяжність доріг 

по Барській 

міській 

територіальній 

громаді  

становить  955,1 к, 

з них: 

 

комунальні дороги сільських, 

селищних та міських рад – 

дороги загального користування 

державного значення –  

дороги загального користування 

місцевого значення – 

дороги загального користування 

обласного значення –  

 

 

 

 

643,62 км, що становить 67%; 

 

53,642 км, що становить 6%; 

 

149,5 км, що становить 16%; 

 

108,3 км, що становить 11 %. 

 

 

 

 

 

Коротка історична 

довідка 

про Барську міську 

територіальну 

громаду  

Перша згадка про Бар – 1401 рік,  
Магдебурзьке право і герб – 1540 рік. 
Місто районного значення з 1938 року.  
Міста-партнери: Квідзин, Рибнік, Стараховіце (Польща). 

 

 

 

Вигідне 

географічне 

положення 

Територія Барської міської територіальної громади є нерозривною 

Площа громади 765,508 км
2
 

Межує із 4 громадами 
Вінницької області: 
 

на півдні     з Копайгородською та 

Мурованокуриловецькою громадами. 

на сході      з Северинівською та 

Станіславчицькою громадами 

Клімат Помірно-континентальний 

Температура повітря: середньорічна +6,9 С, 

абсолютний мінімум -33 С, абсолютний 

максимум +38 С. Глибина промерзання грунту: 

Середня – 56см, максимальна – 90см  
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Атмосферні опади 
Середньорічна кількість:502мм, в т.ч. теплий 

період – 370мм, холодний – 132мм 

Природні ресурси Землі водного фонду громади складають – 2988 

га. .На території громади створений 

орнітологічний заказник місцевого значення 

«Барський» площею 248 га. 

Ґрунти  Переважають сірі лісові ґрунти (50,5%) та типові 

малогумусні чорноземи (42,1%), поширені також 

дерново-підзолисті ґрунти 

Лісові ресурси 8609,16 га 

 

 

Адміністративно-

територіальний 

устрій 

Адміністративний центр 1 
Старостинських округів, всього  19 
Антонівський старостинський округ з центром у 

селі Антонівка. 

Антонівка, Глинянка, 

Широке 

Балківський старостинський округ з центром у селі 

Балки.  

Адамівка, Балки, 

Йосипівці, Окладне, 

Чемериси-Барські. 

Войнашівський старостинський округ з центром у 

селі Войнашівка.  

Войнашівка, Заможне, 

Затоки, Каноніцьке, 

Мирне, Міжлісся, 

Пляцина та селище 

Бар. 

Гаївський старостинський округ з центром у селі 

Войнашівка 

Гайове,  Колосівка, 

Шпирки та селища 

Івановецьке. 

Гармаківський старостинський округ з центром у 

селі Гармаки  

Гармаки та селище 

Діброва.  

Гулівський старостинський округ з центром у селі 

Гулі 

Гулі та Слобода-

Гулівська. 

Журавлівський старостинський округ з центром у 

селі Журавлівка. 

Буцні, Журавлівка, 

Лядова, Пилипи, 

Сеферівка   

Івановецький старостинський округ з центром у 

селі Іванівці 

Іванівці, Шевченка. 

Комаровецький старостинський округ з центром у 

селі Комарівці  

Комарівці. 

Кузьминецький старостинський округ з центром у 

селі Кузьминці. 

Голубівка, Кузьминці, 

Мартинівка. 

Луко-Барський сраостинський округ з центром у 

селі Лука-Барська. 

Васютинці, Горяни, 

Зоряне, Квітка, Лука-

Барська. 

Мальчовецький старостинський окург з центром у 

селі Мальчівці. 

Мальчівці та 

Степанки. 

Матейківський старостинський округ з центром у 

селі Матейків. 

Матейків, Мурашка, 

Павлівка, 

Трудолюбівка. 

Мигалівецький стростинський округ з центром у 

селі Мигалівці. 

Козарівка, Мигалівці. 

Митківський старостинський округ з центром у 

селі Митки.  

Киянівка, Митки. 

Терешківський старостинський округ з центром у 

селі Терешки. 

Гавришівка, Семенки, 

Терешки. 
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Ходацький старостинський округ з центром у селі 

Ходаки.  

 

Бригидівка, Слобода-

Ходацька, Ходаки, 

Черешневе та селища 

Лугове, Слобода. 

Чемериський старостинський округ з центром у 

селі Чемериси.  

 

Борщі, Регентівка, 

Стасюки, Чемериське, 

Шершні. 

Ялтушківський старостинський округ з центром у 

селі Ялтушків.  

Біличин, Підлісний 

Ялтушків, Слобода-

Ялтушківська, 

Ялтушків. 

 

 

Демографічні 

дані 

Населений пункт  місто Бар   

Кількість населення, в тому числі 15775 

дітей:  

дошкільного віку 728 

шкільного віку 2433 

Громадян пенсійного віку 4996 

Працездатного населення 2667 

Антонівський старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 590 

дітей:  

дошкільного віку 18 

шкільного віку 55 

Громадян пенсійного віку 120 

Працездатного населення 317 

Балківський старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 4356 

дітей:  

дошкільного віку 330 

шкільного віку 405 

Громадян пенсійного віку 837 

Працездатного населення 2049 

Войнашівський старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 5902 

дітей:  

дошкільного віку 267 

шкільного віку 588 

Громадян пенсійного віку 1351 

Працездатного населення 2865 

Гаївський старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 1041 

дітей:  

дошкільного віку 37 

шкільного віку 95 

Громадян пенсійного віку 360 

Працездатного населення 356 

Гармаківський старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 998 

дітей:  

дошкільного віку 44 

шкільного віку 118 

Громадян пенсійного віку 201 
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Працездатного населення 451 

Гулівський старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 1037 

дітей:  

дошкільного віку 52 

шкільного віку 137 

Громадян пенсійного віку 192 

Працездатного населення 464 

Журавлівський старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 1679 

дітей:  

дошкільного віку 42 

шкільного віку 170 

Громадян пенсійного віку 516 

Працездатного населення 720 

Івановецький старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 1594 

дітей:  

дошкільного віку 59 

шкільного віку 201 

Громадян пенсійного віку 329 

Працездатного населення 745 

Комаровецький старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 834 

дітей:  

дошкільного віку 30 

шкільного віку 72 

Громадян пенсійного віку 234 

Працездатного населення 351 

Кузьминецький старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 1076 

дітей:  

дошкільного віку 46 

шкільного віку 143 

Громадян пенсійного віку 191 

Працездатного населення 507 

Луко-Барський старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 1581 

дітей:  

дошкільного віку 54 

шкільного віку 139 

Громадян пенсійного віку 303 

Працездатного населення 881 

Мальчовецький старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 806 

дітей:  

дошкільного віку 32 

шкільного віку 60 

Громадян пенсійного віку 198 

Працездатного населення 391 

Матейківський старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 918 

дітей:  

дошкільного віку 39 
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шкільного віку 63 

Громадян пенсійного віку 232 

Працездатного населення 451 

Мигалівецький старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 1161 

дітей:  

дошкільного віку 51 

шкільного віку 84 

Громадян пенсійного віку 303 

Працездатного населення 583 

Митківський старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 1221 

дітей:  

дошкільного віку 48 

шкільного віку 123 

Громадян пенсійного віку 286 

Працездатного населення 568 

Терешківський старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 2029 

дітей:  

дошкільного віку 85 

шкільного віку 260 

Громадян пенсійного віку 392 

Працездатного населення 944 

Ходацький старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 1150 

дітей:  

дошкільного віку 29 

шкільного віку 78 

Громадян пенсійного віку 308 

Працездатного населення 517 

Чемериський старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 1202 

дітей:  

дошкільного віку 66 

шкільного віку 112 

Громадян пенсійного віку 220 

Працездатного населення 623 

Ялтушківський старостинський округ  

Кількість населення, в тому числі 3910 

дітей:  

дошкільного віку 172 

шкільного віку 277 

Громадян пенсійного віку 1026 

Працездатного населення 1960 

 

 

Депутатський 

корпус Барської 

міської ради 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

Партійна приналежність 

1. Гуменюк Ірина Віталіївна Вінницька територіальна 
організація ПП 

«Європейська солідарність» 
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2. Дзісь Олексій Іванович 
Вінницька обласна 
організація ПП «За 

Майбутнє» 

3. Досчанова Валентина Анатоліївна 
Вінницька обласна 
організація ПП «За 

Майбутнє» 

4. Дубовий Євгеній Володимирович 
Вінницька обласна 

організація ПП «Слуга 
народу» 

5. Їжакевич Олександр Михайлович 
Вінницька обласна 

організація ПП «Українська 
стратегія Гройсмана» 

6.   Кальман Олексій Васильович 
Вінницька територіальна 
організація ПП «Україна 

славетна» 

7. Кібітлевський Йосип Едуардович 
Вінницька обласна 

організація ПП «Українська 
стратегія Гройсмана» 

8. Козловський Юрій Борисович 
Вінницька обласна 

організація ПП «Слуга 
народу» 

9. Крикливий Олександр Володимирович 
Вінницька районна 

організація ПП «Обєднання 
Самопоміч» 

10. Кулик Дмитро Павлович 
Вінницька обласна 

організація ПП «Українська 
стратегія Гройсмана» 

11. Кучерук Вячеслав Васильович 
Вінницька обласна 
організація ПП «За 

Майбутнє» 

12. Лук Ілля Григорович 
Вінницька обласна 

організація ПП «Слуга 
народу» 

13. Маковецький Сергій Григорович 
Вінницька районна 

організація ПП «Обєднання 
самопоміч» 

14. Мандра Віктор Васильович 
Вінницька обласна  

організація ПП «Українська 
стратегія Гройсмана» 

15. Марущак Тетяна Леонідівна 
Вінницька обласна 

організація ПП «Українська 
стратегія Гройсмана» 

16. Медвецький Аркадій Аркадійович 
Вінницька територіальна 

організація ПП 
«Європейська солідарність» 

17. Мельник Владислав Ростиславович 
Вінницька обласна 

організація ПП «Українська 
славетна» 

18. Мельник Ірина Василівна 
Вінницька обласна 

організація ПП «Українська 
стратегія Гройсмана» 

19. Мельник Наталія Михайлівна  

20. Мельник Неля Володимирівна 
Вінницька територіальна 

організація ПП 
«Європейська солідарність» 

21. Парчевський Олександр Борисович 
Вінницька обласна  

організація ВО 
«Батьківщина» 

22. Педос Ганна Василівна 

Вінницька обласна  
організація ВО 
«Батьківщина» 
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23. Помилуйко Ольга Іванівна 
Вінницька територіальна 
організація радикальної 

партії Олега Ляшка 

24. Стаднік Вадим Володимирович 
Вінницька обласна  

організація ПП «Українська 
стратегія Гройсмана» 

25. Степанкевич Дмитро Едуардович 
Вінницька територіальна 
організація радикальної 

партії Олега Ляшка 

26. Слободянюк Олександр Леонідович 
Вінницька обласна 
організація ПП «За 

майбутнє» 

27. Слободянюк Сергій Леонідович 
Вінницька обласна 

організація ПП «Українська 
стратегія Гройсмана» 

28. Сторожук Алла Миколаївна 
Вінницька обласна 

організація ПП 
«Європейська солідарність» 

29. Трачук Віктор Олександрович 
Вінницька обласна 

організація ПП «Україна 
славетна» 

30. Хоменко Василь Васильович 
Вінницька обласна 

організація ПП «Українська 
стратегія Гройсмана» 

31. Чубар Оксана Василівна 
Вінницька обласна 

організація ПП «Українська 
стратегія Гройсмана» 

32. Шевчук Галина Михайлівна 
Вінницька територіальна 
організація радикальної 

партії Олега Ляшка 

33. Шилик Олександр Анатолійович 
Вінницька обласна 

організація ПП «Українська 
стратегія Гройсмана» 

34. Шостаківський Олексій Петрович 
Вінницька обласна 

організація ВО 
«Батьківщина» 

Склад загальний виконавчого комітету – 42 особи. 

Штатна чисельність апарату  міської ради – 152 особи 

 

 

Транспортна 

інфраструктура 

 

Залізнична станція –  
ст. Бар. 
Перевезення по ст. Бар 
здійснюють приміські 
дизель-поїзди за маршрутом  
Жмеринка – Могилів-
Подільський та пасажирські 
поїзди «Подільський 
експерс» за маршрутом Київ 
– Могилів-Подільский 
Залізнична станція  
с. Васютинці. 
Перевезення по 
ст.Васютинці: поїзди 
Гречани – Жмеринка, 
Гречани – Київ. 
Найближчий залізничний 
вузол – Жмеринка 
(станція)(44км. від Бара 
автошляхом через с. Лука-
Барська). 

Автомобільні шляхи територіального 

значення Т 0610 та Т 0229, які 

з’єднують Бар із низкою населених 

пунктів, зокрема: Любар, Хмільник, 

Нова Ушиця, Шаргород. 
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Житлово-комунальне 

господарство 
 

Комунальне виробниче управління водопровідно-каналізаційного 

господарства  «БАРВОДОКАНАЛ» 

Комунальна установа «Бар-благоустрій» 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) 

 

 

Найбільші 

роботодавці 

на 

території 

громади 

Код 

ЄДРПОУ 

Назва СГ Юридична 

адреса 

Основний 

вид 

діяльності 

Серед-

ньооблікова 

кількість 

праців-

ників за 

вересень 

2017р. 

Сума 

сплачени

х 

податків 

та 

платежів 

станом 

на 

01.09.202

0  

34918499 ТОВ 

"КРАЄВИД 

ПОДІЛЛЯ" 
23021, Барський 

район, 

с.Ялтушків, 

пров.Дружби 11 

01.11 - 

вирощування 

зернових 

культур (крім), 

бобових 

культур і 

насіння 

олійних 

культур 

62 10963,3 

14307570 ПРАТ 

"БАРСЬКИЙ 

МАШЗАВОД" 

23000, м.Бар, 

вул.Каштанова 5 

28.93 - 

виробництво 

машин і 

устаткування 

для 

виготовлення 

харчових 

продуктів і 

напоїв, 

перероблення 

тютюну 

346 4552,4 

30804386 ТОВ 

"ДИННАСТІЯ" 

23034, Барський 

район, 

с.Мальчівці, 

вул.Щорса 1а 

01.11 - 

вирощування 

зернових 

культур (крім), 

бобових 

культур і 

насіння 

олійних 

культур 

81 2777,6 

34918462 ТОВ 

"МІЖЛІССЯ" 

23032, Барський 

район, 

с.Міжлісся, 

вул.Св. Михайла 

1а 

01.24 - 

вирощування 

зерняткових і 

кісточкових 

фруктів 

231 2277,6 

34918457 ТОВ 

"КОМАРІВЦІ" 

23010, Барський 

район, 

с.Комарівці, 

вул.Олега 

Щепанського 1 

01.24 - 

вирощування 

зерняткових і 

кісточкових 

фруктів 

364 1413,9 

34244416 ТОВ 

"ПФАННЕР 

АГРО" 

23000, м.Бар, 

вул.Арсенальна 

3 

01.61 - 

допоміжна 

діяльність у 

рослинництві 

77 7610,7 

30425482 ТОВ 

"ПФАННЕР 

БАР" 

23000, м.Бар, 

вул.Арсенальна 

3 

10.32 – 

виробництво 

фруктових та 

овочевих соків 

195 5256,8 
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34918614 СТОВ 

"МАТЕЙКІВІН

ВЕСТ-АГРО" 

23050, Барський 

район, 

с.Матейків, 

вул.Леніна 2 

01.11 - 

вирощування 

зернових 

культур (крім), 

бобових 

культур і 

насіння 

олійних 

культур 

46 2612,3 

32723241 ТОВ 

"ЛІГАТЕРМ" 

23000, м.Бар, 

вул.Каштанова 5 

46.49 - оптова 

торгівля 

іншими 

товарами 

господарського 

призначення 

10 1164,1 

35599189 ТОВ 

"АГРОДАР-

БАР" 

23032, Барський 

район, 

с.Міжлісся, 

вул.Лісова 2 

52.10 - 

складське 

господарство 

58 8977,9 

432538 БАРСЬКЕ 

КВУВКГ 

"БАРВОДОКА

НАЛ" 

23000, м.Бар, 

вул.Григоровичі

в-Барських 6а 

36.00 - забір, 

очищення та 

постачання 

води 

81 1907,2 

 

 

Підприємства, 

які здійснюють 

господарську 

діяльність 

 

Промислові підприємства 19 

Сільськогосподарські підприємства 46 

Заклади торгівлі 97 

Підприємства побутового 

облсуговування 

21 

Послуги зв’язку  8 

Житлово-комунальне господарство 5 

           Флагманом Барсьокго виробництва сьогодні є машинобудівний завод, який ивробляє відомі 

на всю Україну газові котли, обладнання для харчової промисловості, лінії розливу. Обєм експорту 

його продукції складає 20-30% від загального об’єму реалізації. Також на теренах громади веде 

свою діяльність фруктово-переробний комбінат «Pfanner Bar», що експортує продукцію до кількох 

країн Європи. Попитом користується мінеральна вода «Барчанка» (ТОВ «Альтаїр») та продукція 

ТОв «Барська швейна фабрика». Більшість підприємств зайняті у сфері обслуговування.   

Основна частина сільськогосподарських земель громади є у користуванні ТОВ «Династія». 

 

 

 

Освіта 

 

Кількість закладів дошкільної освіти  15 

Кількість дітей в ЗДО, осіб 1017 

Кількість закладів загальної середньої освіти: 

ЗЗСО І-ІІІ ст. 

ЗЗСО І-ІІ ст. 

ЗЗСО І ст. 

24 

Кількість учнів у закладах загальної середньої 

освіти, осіб 

4581 

Барський міський Центр позашкільної роботи з дітьми та підлітками 

1. Надання освітніх послуг 

2. Гурткова робота 

Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр»  

1. Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей від 2 

до 18 років за новітніми стандартизованими методиками; 

2.Надання корекційно-розвиткових послуг для дітей з особливими освітніми 

потребами (логопед, психолог, дефектолог, реабілітолог); 
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3.  Інформаційно-просвітницька діяльність; 

4. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами; 

5.Кконсультування батьків або законних представників дітей, методична 

допомога педагогічним працівникам 

КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла 

Грушевського 

ВСП «Барський коледж транспорту та 

будівництва національного технічного 

університету» 

 

ДНЗ «Барський професійний будівельний ліцей»  

Кузьминецький професійний аграрний ліцей  

 

 

ЗМІ на території 

Барської  громади 

Назва ЗМІ Вид ЗМІ 

(періодична преса, 

ТБ, 

радіо, 

інтернет- 

видання) 

Контакти 

редакції 

(в т.ч. електронна 

адреса) 

КО «Редакція Барської 

районної газети «Подільський 

край» та 

ефірного радіомовлення» 

періодична преса, 

радіо (місцева в межах 

Барського району) 

м.Бар, пл. Пам’яті, 

19, тел. 2-24-88, 

Газета Барського 

коледжу транспорту та 

будівництва 

«БАШТа» 

періодична преса 

(місцева в межах міс 

Бар) 

м. Бар, вул. Героїв 

Майдану, (04341) 2-

23-51, 2-16-14, 

email: 

barbktbntu@gmail.com 

Газета Барського 

гуманітарно- педагогічного 

коледжу 

ім..М.Грушевського «Ластівка» 

періодична преса 

(місцева в межах 

Барського 

району) 

м.Бар, майдан 

Михайла 

Грушевського, 

1, 

тел.(04341) 2-12-70, 2-

44-31, 

email: 

bar_bpu01@ukr.net 
 

 

Інформація про 

об’єднання 

громадян  
 

На території Барської міської територіальної громади діють 68 

громадських організацій. Близько 27 з них беруть активну участь 

в житті міста, проводять різного роду акції, масові заходи, вносять 

пропозиції на розгляд органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади.  

Це, зокрема: 

Громадські організації учасників бойових дій та ветеранів АТО, 

волонтерів, ветеранів війни в Афганістані (воїнів-

інтернаціоналістів) 

Учасників та ліквідаторів аварії на ЧАЕС
 

ГО «Барське районне об’єднання “Майдан»  

Молодіжні громадські організації («Актив- Бар», «Типовий Бар», 

«Станиця Бар Пласту – Національної скаутської організації 

України» та ін.)  

 

mailto:barbktbntu@gmail.com
mailto:bar_bpu01@ukr.net
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Громадські організації дитячого танцю («Дитячий клуб танцю 

«Глорія-Данс», «Дитяча школа сучасного танцю «Баракуда» та 

ін.) 

Спортивні громадські організації («Клуб спортивних єдиноборств 

ім.. Ю.Барди «ДАО», Барський РСК «Ферум», Барський РСК 

«Баскет-Бар» та ін.) 

Іінформаційні, соціальні, культурно-освітні, релігійні («Барське 

земляцтво», Асоціація користувачів Барської районної бібліотеки 

«Світ інформації», «Активінсть без обмежень», «Надія та 

справедливість», 

Барська районна асоціація захисту та допомоги інвалідам «На 

крилах віри» 

«Барське районне культурно-освітнє товариство поляків 

ім.Конфедератів Барських» 

Барська районна єврейська община «Рахамім» 

Вінницький обласний осередок Спілки сприяння розвитку 

сільського зеленого туризму в Україні та ін.) 

Організації мисливців та рибалок тощо 

 

 

Інфраструктура 

торгівлі та послуг 

Мережа закладів торгівлі та 

громадського харчування: 
Кількість 

Ринки 2 

Магазини, в тому числі: 214 

продовольчі магазини 38 

непродовольчі магазини 27 

магазини змішаного типу 32 

з продажу квітів 5 

заклади громадського 

харчування 

14 

Кафе 31 

Аптеки 19 

Мережа закладів побутового обслуговування: 

Перукарні 
15 

Готелі 
4 

Побуткомбінати 
2 

Майстерня з ремонту побутової техніки 
1 

Пункти по ремонту взуття 
6 
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Можливості для   

розміщення 

гостей у готелях 

Заклад Кількість 

ліжок 

Річна 

заповнюваність, % 

ТК «Барселона»     тел. 067-79-59-126 15 70 

ГК «Перлина»        тел. 096-35-05-102 9 50 

Готель «Україна»   тел. 097-34-63-667 20 20 

Готель «Мрія»        тел. 067-26-15-149 12 10 

 

Житловий фонд Показники 2020 2021 

Індивідуальні 

будинки 

16928 16960 

Багатоквартирні 261 261 

Всього 17189 17221 

 

Заклади культури 

 

Закладів позашкільної освіти 1 

Закладів культури, всього 

в тому числі 

73 

Будинки культури:  

(КЗ «Барський міський Будинок культури», Будинок культури 

с. Міжлісся, Будинок культури с. Терешки, Будинок культури 

с.Гайове, Будинок культури с.Мальчівці, Будинок культури 

с.Матейків, Будинок культури с.Гармаки, Будинок культури 

с.Гулі, Будинок культури с.Журавлівка, Будинок культури 

с.Іванівці, Будинок культури с.Комарівці, Будинок культури 

с.Кузьминці, Будинок культури с.Лука-Барська, Будинок 

культури с.Підлісний-Ялтушків) 

14 

Сільські клуби 25 

Бібліотеки: (Комунальний заклад «Барська публічна 

бібліотека» Барської міської ради, бібліотека-філія для дітей 

КЗ «Барська публічна бібліотека», Антонівська сільська 

бібліотека, Балківська сільська бібліотека, Гармаківська 

сільська бібліотека, Гаївська сільська бібліотека, Голубівська 

сільська бібліотека, Гулівська сільська бібліотека, Івановецька 

сільська бібліотека, Журавлівська сільська бібліотека, 

Киянівська сільська бібліотека, Комаровецька сільська 

бібліотека, Кузьминецька сільська бібліотека, Луко-Барська 

сільська бібліотека, Мальчовецька сільська бібліотека, 

Матійківська сільська бібліотека, Мирнівська сільська 

бібліотека, Мигалівецька сільська бібліотека, Міжліссянська 

сільська бібліотека,  Митківська сільська бібліотека, 

Окладнянська сільська бібліотека, Підлісноялтушківська 

сільська бібліотека, Сеферівська сільська бібліотека, 

Слободоялтушківська сільська бібліотека, Барська селищна 

бібліотека, Терешківська сільська бібліотека, Ходацька 

сільська бібліотека, Чемериська сільська бібліотека, 

Ширшнівська сільська бібліотека, Ялтушківська сільська 

бібліотека ) 

30 

Комунальний заклад «Барський історичний музей» 1 

Барська дитяча музична школа 1  
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Комунальний заклад «Оздоровчий табір «Фортуна в 

с.Митки» 

1 

Комунальна організація «Редакція Барського міського 

ефірного радіомовлення» 

1 

В клубних закладах:  

колективів художньої самодіяльності 167 

вокально-хорових 75 

інструментальних  4 

вокально-інструментальних 3 

хореографічних 21 

театральний 20 

художнього слова 30 

Інші напрямки:  

любительські об’єднання шахово-шашкового напряму, «Умілі 

руки», «Добрий господар», «Чарівна голка» 

43 

 Комунальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа 

«Колос» Барської міської ради 

Функції: 

1.Створення умов для творчого і фізичного розвитку 

спортсменів. 

2. Розвиток здібностей спортсменів в обраному виді спорту з 

метою досягнення високих спортивних результатів. 

 

 

 

Установи, підприємства, 

організації, які є 

комунальною власністю 

територіальної громади  

Назва закладу Стислий перелік функцій 

Комунальний заклад 

Барський міський центр 

соціально-психологічної 

реабілітації дітей та молоді 

з функціональними 

обмеженнями «Еверест» 

 

1. Забезпечує розроблення та виконання 

індивідуальних реабілітаційних планів 

супроводу; 

2. Залучає батьків до співпраці в процесі 

реабілітації, дає їм методичні поради; 

3. Організовує клуби за інтересами, 

проводить конкурси, фестивалі; 

4. Організовує проведення для дітей та 

молоді, що в ньому перебувають, заходи, 

спрямовані на успішну реабілітацію та 

інтеграцію в суспільство; 

5. Здійснює лікувально-оздоровчі заходи та 

організовує медичне обстеження клієнтів і, у 

разі необхідності, надає невідкладну 

допомогу; 

6.Направляє, у разі необхідності, осіб, які 

звернулися до Центру, до інших закладів та 

установ, що можуть забезпечити задоволення 

їх потреб; 

7. Забезпечує 6-ти годинне перебування; 

8.Забезпечує одноразове харчування. 

Комунальна установа 

«Центр соціальних послуг» 

Барської міської ради 

Надання соціальної допомоги без 

забезпечення проживання для осіб 

похилого віку та інвалідів.  
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Комунальна установа 

«Територіальний центр 

соціального обслуговування 

Барської мської ради» 

         Надання послуг щодо догляду із 

забезпеченням проживання для осіб 

похилого віку та інвалідів  

Комунальне виробниче 

управління водопровідно-

каналізаційного 

господарства  

«БАРВОДОКАНАЛ» 

        Послуги з централізованого 

теплопостачання та водовідведення 

 Комунальна установа «Бар-

благоустрій» 

 Благоутсрій територій, збір і 

вивіз ТПВ, утримання 

багатоквартирних житлових будинків, 

надання ритуальних послуг тощо 

 Комунальний заклад 

Барської міської ради 

«Муніципальна варта»  

        Забезпечення в межах 

визначених законодавтсовм пра 

членів територіальної громади в 

сфері благоустрою міста, 

формування у мешканців активної 

громадської позицї щодо збереження 

довкілля, об’єктів та елементів 

благоустрою, забезпечення чіткого 

виконання суб’єктами 

господарювання та громадянами 

обов’язків у сфері благоустрою 

 Комунальне підприємство 

«Барське міське 

госпрозрахункове 

виробниче архітектурно-

планувальне бюро» 

        Діяльність у сфері архітектури, 

у сфері інженерних вишукувань і 

надання технічних консультацій в 

цій області 

 

Мережа закладів 

охорони  

здоров’я 

 

Комунальна установа «Барська міська лікарня»  

м. Бар, вул. Каштанова, 34 

Комунальне некомерційне підприємство 

«Барський медичний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Барської міської ради,  

м. Бар, вул. Каштанова, буд. 34 

Комунальне некомерційне підприємство «Барська міська 

стоматологічна поліклініка», м. Бар, вул.. Європейська, буд. 21. 

Амбулаторії ЗПСМ:  

Барська, Ялтушківська, Івановецька, Балківська, Кузьминецька, 

Терешківська, Барська амбулаторія ЗПСМ № 1. 

Фельдшерські пункти:  

с. Гармаки, с. Гайове, с. Комарівці, с. Чемериське, с. Журавлівка, с. 

Гулі, с. Ходаки, с. Черешневе,  

с. Підлісний Ялтушків, с. Міжлісся, с. Мирне,  

с. Киянівка, с. Матейків, с. Мальчівці, с. Митки,  

с. Трудолюбівка, с. Степанки, с. Лука Барська,  

с. Мигалівці, с. Буцні, с. Сеферівка, с. Семенки. 
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Банківські 

установи: 

 

ПАТ ВФ КБ «Приватбанк» 

 Київська РД АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

 ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» 

 АТ «Ощадбанк» 

 ПАТ «УкрСиббанк» 

 

Соціальний 

захист: 

 

На території Барської міської об’єднаної територіальної громади проживає 

5193 пенсіонери , що складає 30,9% від загальної кількості мешканців громади.  

З них: 791 особа має статус ветерана війни, в т.ч.: 

- інвалідів війни  - 59 осіб ( інвалідів I гр. - 22, II гр. -18, III гр. – 19) 

- учасників бойових дій - 349; 

- учасників війни  - 255; 

- членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни - 128. 

Пільгами, передбаченими чинним законодавством, користуються 154 

багатодітні сім’ї, що мешкають на території громади ( в них проживає 484 

дитини). 

Перебувають на обліку та потребують надання соціальних послуг 27 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 із них 

виховуються в трьох прийомних сім'ях, 21 дитина – в сім'ях опікунів. 

Соціального супроводу потребують сім'ї учасників АТО, в яких 

виховуються 175 дітей. 

163 одиноких непрацездатних громадян об'єднаної територіальної 

громади не здатні до самообслуговування і потребують догляду вдома. 

87 непрацюючих фізичних осіб (мешканців громади) надають соціальні 

послуги інвалідам, особам похилого віку, які за висновком лікарів їх 

потребують (постанова КМУ 558). 

 

Основні історичні 

та історико-

архітектурні 

пам’ятки  

       Барський замок або фортеця — замок на лівому березі річки Рів на території 

міста Бар Вінницької області. Пам’ятне місце битви загонів М. Кривоноса з польсько-

шляхетськими військами, 1648 р., територія колишньої фортеці, вул. Буняковського, 7 / 

південно-західна частина міста 

Національно-релігійне та соціальне невдоволення на Поділлі досягло своєї кульмінації 

влітку 1648 року після Жовтоводської та Корсунської битв військ Богдана Хмельницького. 

Пасивний опір переростає у відкрите повстання, визвольну війну та національну 

революцію під проводом Богдана Хмельницького. У цей час Бар стає найважливішим 

об’єктом, за який точилися запеклі бої між польсько-шляхетськими та українськими 

військами, тут знаходилася штаб-квартира великого коронного гетьмана Миколи 

Потоцького. На той час м.Бар – „ворота” до Східного Поділля – мало особливе стратегічне 

значення. 

У липні 1648 року, коли становище й напруга в місті ускладнювалися з кожним днем, 

польський гарнізон, розквартирований у Барі, очолив син коронного гетьмана Андрій 

Потоцький. 24 липня 1648 р. полковник Максим Кривоніс з десятьма тисячами війська 

звернувся до жителів міста із закликом здобути волю. Всього в залозі міста було близько 3 

тис. осіб, озброєння в 50 гармат, 5 000 мушкетів, 100 бочок пороху. В ніч на 30 липня після 

гарматного обстрілу завдяки активному сприянню православних міщан повстанці проникли 

в замок. Вранці 31 липня Барська фортеця була захопоена військами козацького 

полковника Кривоноса, в полон потрапило 14 тис. полонених, серед них чимало високих 

військових командирів, знаті, шляхти та сам молодий гетьман Андрій Потоцький. Взяття 

фортеці та міста Бара увійшли звитяжною сторінкою в історію періоду визвольної війни на 

Україні під проводом Богдана Хмельницького. 

На сьогодні замок і фортеця не збереглися. Наявна часткова конфігурація ескарпів 4 

башт, кілька фрагментів залишків стін. Від внутрішніх замкових будівель не збереглося 

нічого. У центрі скверу видніються лише рештки арсеналу. Пам’ятне місце займає паркову 

територію міста в 0,7 га (парк було розбито в кінці ХІХ ст.). Підземні ходи з метою безпеки 

в 60-х роках ХХ ст. було засипано землею. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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         Костел Святої Анни в місті Бар - кращий приклад неоготики у всій Україні. 

Побудований на самому початку 19 століття, католицький храм залишається одним з 

найбільш яскравих і пам`ятних архітектурних будов. Гострі шпилі, пишний екстер`єр з 

рельєфною ліпниною і благородні форми - все це ідеально вписується в ландшафт старого 

міста. Храм побудували ще в 1811 році.  

Згідно з історичними даними, костел створювали для священного ордена домініканців, 

настільки популярного серед західних католиків 18 століття. Костел Святої Анни має по-

справжньому легендарну історію, яка бере свій початок з часів середньовіччя. Вважається, 

що ще в 1500-х роках на цьому місці вже стояла церква, яку пізніше збільшували і 

перебудовували. Ймовірно, костел міг носити іншу назву - Святого Миколая. З тих пір було 

внесено чимало змін у внутрішній устрій храму і його зовнішній вигляд. Сучасного вигляду 

він набув в 1908 році. 

         Кармелітський монастир у місті Бар наповнений безліччю як трагічних, так і 

світлих подій. Перший чоловічий монастир на цій території виник ще в 16 столітті, 

розташовувався він в лісі, але в 1596 році був розорений. У 1616 році на місці старого 

храму розпочалося будівництво кам`яного монастиря і колегіуму, проте в ході Визвольної 

війни 1648 храм знову зазнав руйнування. У 1701 році було вирішено розпочати 

реконструкцію монастиря, однак через брак коштів вона тривала аж до 1787 року. В кінці 

19 століття при Свято-Покровському чоловічому монастирі діяло духовне училище. У 1881 

році чоловічий монастир було перейменовано на жіночий. Причиною цьому став факт, що в 

той час на Поділлі знаходилося 9 чоловічих монастирів і всього 2 жіночих, а кількість 

дівчат, охочих поступити на службу Богові, весь час збільшувалася. За переказами, ще з 

середини 17 століття в чоловічому монастирі міста Бар перебувала Чудотворна ікона Божої 

Матері Барської. Образ перебував в церкви до 90-х років 20 сторіччя. У 1994 році вона була 

передана Одеської Єпархії. Повернули святиню назад лише в 1999 році. Зараз в монастирі 

проводяться регулярні богослужіння і хресні ходи. У 2012 році монастир отримав статус 

самостійного. 

 

         Свято-Успенський Кафедральний Собор - найбільш значуща і відвідувана церква 

православного патріархату в місті Бар. Вона розташовується в центральній частині 

містечка, поблизу від ще однієї іменитої пам`ятки - католицького костелу Святої Анни 

(храм побудований в характерному готичному стилі і добре помітний на тлі інших будівель 

міста). Успенська церква нітрохи не поступається католицької святині, вона велично 

підноситься в центрі Бара, займаючи при цьому чималу площу. Храм огороджений 

низеньким ніжно-блакитним парканчиком, який перегукується з такими ж блакитними 

віконцями святині. Церква має кілька сусідніх з нею будівель, з`єднаних один з одним. 

Багато хто з них будувалися в різний час, що пов`язано з постійно зростаючим приходом 

храму. Історія святині почалася в 1757 році, будівництво тривало в період антипольського 

повстання. Церква вирішили зводити на місці зруйнованого Троїцького храму. Нова 

будівля відрізнялося цікавими архітектурними рішеннями. Сам корпус складався з 

чотирьох фронтів - символізуючи християнський хрест. У дні великих міських свят з 

однією з сторін будівлі долинали звуки оркестру. Музичний ансамбль розміщувався на 

балконі церкви, який не вцілів після перебудови в 1851 році. Вимушений ремонт і 

будівництво довелося проводити внаслідок зростаючих тріщин на стінах храму. Чимале 

задоволення принесе огляд внутрішнього оздоблення Успенської церкви. Тут можна 

побачити справжню розпис епохи початку 19 століття, дорогоцінні ікони і красивий вівтар 

у золотих декораціях. 



 18 
          Греко-католицький храм - Монастир Святого Івана Хрестителя провінції отців-

василіян, 1877 р., вул. Соборна, 22 / центральна частина міста. Будівля споруджена в 1616 

році, перебудовувалася в 1902 та 2002 роках. В різні часи (до 80-х років ХХ ст.) у 

приміщеннях розміщувалися: єзуїтський колегіум, міське училище, громадські організації, 

загальноосвітня школа № 1, краєзнавчий музей, магазини. У 1833 році в місто Бар перевели 

3-ті та 4-ті класи Приворотської духовної семінарії, що розмістилися в приміщеннях 

колишньої василіянської школи (на другому поверсі будівлі згодом була освячена 

Арсеніївська церква). В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. тут працювало Барське міське 

училище. 

В 1994 р. у Барі офіційно зареєстрована релігійна громада Української греко-католицької 

церкви. З 01.02.1995 р. рішенням Виконавчого комітету Барської районної ради 

приміщення будинку та закріплену за ним прилеглу земельну ділянку було передано в 

приватну власність Барській УГКЦ. В 1996 р. греко-католицька громада міста передала 

будинок з прилеглою територією під розбудову монастиря з церквою у власність отцям-

василіянам, Провінції найсвятішого Спасителя в Україні, після чого розпочалася 

реконструкція будинку. Освячення монастиря Св. Івана Хрестителя і храму Пресвятої 

Богородиці при ньому було здійснено у вересні 2003 р. єпископом із Бразилії. 

Після початку реставраційних робіт було досліджено, що матеріалом для фундаменту 

монастиря у свій час стали камінь та цегла із фортеці, що знаходиться за 500 метрів, котру 

активно розбирали на початку ХІХ ст. 

Добудовано новий вхід до церкви з боку вулиці Соборної. 

З 1875 по 1876 роки в початковій школі, яка працювала в даному приміщенні, навчався 

Михайло Коцюбинський, видатний український письменник. 

До 1998 р. на центральній будівлі біля входу була встановлена меморіальна дошка із 

написом. На сьогодні дошка відсутня. 

 

         Будинок Коцюбинського - будинок, в якому мешкала родина Коцюбинських, 1872-

1876 рр., вул. Святого Миколая, 15 / південня частина міста, навпроти парафіяльного 

костелу Св. Анни 

Побудований в 1863 році, приватна власність єврея-купця Іссідора Штока. Одноповерховий 

цегляний будинок площею 279 кв.м., 12 х 24 м, з підвалом. Фундамент з бутового каменю 

на вапняковому розчині. 

Коцюбинський Михайло Михайлович – видатний український письменник і громадський 

діяч. Народився у Вінниці 17.09.1864 р. в сім’ї службовця. У 1872 р. з переходом батька на 

посаду поліцейського наглядача сім’я переїхала до Бару і поселилася в найкращому у місті 

півтораповерховому будинку, ганок якого виходив на ярмарковий майдан, зайнявши 

наверху 6 кімнат, кухню та коридор. На той час будівля належала поліцейській управі 

міста, тож тут була й канцелярія Михайла Матвійовича, батька майбутнього класика. 

Барський період невеликий, але дуже важливий у житті письменника. Учився Михайлик 

спочатку вдома під наставництвом вчителя Я.І. Богачевського, а восени 1875 року вступив 

відразу до третього класу початкової школи міста. Останній клас Барської школи 

Коцюбинський закінчив у 1876 році, а далі вступив до Шаргородської бурси. Старовинна 

будівля колишньої школи, де навчався Коцюбинський, збереглася. Це будинок гарної 

архітектури в центрі міста, оздоблений банею, що являє собою сьогодні греко-католицький 

храм. 

Після революції 1917 року всередині приміщення було зроблено незначні зміни під чотири 

окремі квартири (8 кімнат). Під час Великої Вітчизняної війни будинок значно постраждав. 

Гітлерівські війська перетворили приміщення садиби на склад солі, після чого він став 

малопридатним для подальшої експлуатації. У 1948 р. проведено капітальний ремонт 

будинку, а в 1964 р. тут відкрито музей М. Коцюбинського. Згодом саме через те, що в 

будинку зберігалася сіль, почала руйнуватися підлога, мокріти стіни, осипатися 

штукатурка. Музей було перенесено в інше місце. Після чергового ремонту в будинку 

розміщувалася міська бібліотека для дітей. Потім міська рада використовувала помешкання 

Коцюбинських як житло, а у 80-ті роки – як художню майстерню. На сьогодні будинок 

знаходиться в аварійному стані і реставрації не підлягає. 

На фасаді будинку в 1964 році була встановлена мармурова меморіальна дошка з написом. 

Після її зникнення в 1984 р. встановлено новий пам’ятний знак, який на початку 90-х теж 

зник. У 1994 р. на будівлі було встановлено нову мармурову дошку. В 1971 році будинок 

взято під охорону як пам’ятку місцевого значення. Актом обстеження міської ради 

технічного стану у 2007 р. будинок Коцюбинського визнано аварійно-небезпечним, 

капітальний ремонт якого недоцільний.  
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             Будівля реального училища - комплекс споруд реального училища, 1904-1907 рр., 

у якому навчався Ю.К. Делімарський, 1913-1922 рр., вул. Пролетарська, 5/4 / центральна 

частина міста 

Будівництво комплексу приміщень реального училища було розпочато в 1900 році міським 

головою Євгеном Зав’яловим за сприяння батька Олексія Зав’ялова, члена Подільського 

губернського правління. До 2007 року будівництво приміщень було майже завершено. 

Будова закладу обійшлася державі в 500 тис. карбованців. Перший випуск (11 юнаків) 

реальне училище здійснило в 1912 році. 

У роки Великої Вітчизняної війни у будівлях розміщувалося спорядження для будівництва 

Летичівського укріпрайону, після звільнення міста віт гітлерівської окупації (26 березня 

1944 р.) в приміщеннях працювали курси снайперів та механіків-водіїв танків, до початку 

50-х років – кулеметна рота. З 1951 по 1956 роки у закладі навчалися дівчата-сироти, які 

здобували фах сільськогосподарського напрямку. У 1957 р. після капітального ремонту 

школа прийняла дітей-сиріт, на базі закладу відкрили школу-інтернат. З 1993 по 1995 рік 

школа працювала як гімназія, після реорганізації – ЗОШ І-ІІІ ст. № 4. 

З 1913 по 1922 роки у школі навчався видатний український вчений-хімік Юрій 

Костянтинович Делімарський (1904-1990), засновник вітчизняної школи фізичної хімії і 

електрохімії іонних розплавів, доктор хімічних наук, професор, академік АН УРСР, автор 

понад 800 наукових робіт, серед яких 21 монографія, 83 наукових винаходи. На честь 

визначного випускника школи на центральній будівлі освітянського закладу в 2006 р. 

встановлено пам’ятну стелу з барельєфним портретом та меморіальним написом (кована 

мідь, автор М. Площанський). Комплекс реального училища складається з 3-х 

двоповерхових цегляних будівель із напівпідвальними приміщеннями П-подібної форми. 2-

й та 3-й корпуси мають розмір 62 м х 11 м х 9 м; 1-й (головний) – 65 м х 12 м х 9 м. Дах 

шатровий чотирисхилий, у 2007 р. перекритий оцинкованим залізом. 

          Палац-садиба адмірала Миколи Матвійовича Чихачова  розташована в 

с. Митки Барського району Вінницької області, що за 14 км від районного центру на 

шляху Бар — Копайгород. Палац збудований із жовтої цегли на пагорбі серед парку. 

Чихачов придбав маєток в 1860-х роках, згодом збудував палац, для будівництва якого 

матеріали завозились із-за кордону (Англія). Навколо палацу він насадив парк (10 га) для 

своєї доньки Софії. За оповідями старожилів дерева в парку наче були висаджені ім'ям 

доньки — «СОНЯ». 

До Другої світової війни в маєтку розміщувалася школа, під час війни — шпиталь. Після 

війни районне керівництво видало наказ, щоб розібрати будинок, але місцеві жителі 

захистили приміщення від розвалу. За часи існування палац змінювався, перебудовувались 

входи. Приміщення палацу мало горище, підвали та підземні ходи. В башті з вітражами ще 

у 1970-х була збірка картин — в тому числі і портрет Соні. 

У палаці зараз розміщена Митківська загальноосвітня школа I—III ст. У школі є музей, де 

зібрані інструменти побуту різних часів — від кам'яних ножів до дерев'яних ложок. У 

величезному підвалі зараз спортивні зали та велика їдальня. З інтер'єру минулого 

залишилась так звана «сцена», яку можна опустити — або сховати. 

 

 

Туристична привабливість 

 

Місто Бар, починаючи з 16 століття, було епіцентром подій 

європейського значення.Поштовх у розвитку надала йому італійська 

принцеса та польська королева Бона Сфорца, використавши 

принцип створення «ідеального міста» та впровадивши 

Магдебурзьке право. 

Плесо річки Рів пропонує любителям «bird watching» 

спостереження за майже 130 видами птахів, які тут гніздяться та 

проживають у теплу пору року. Річка Рів від шершнів до 

Северинівки є придатною для сплавів на байдарках. Під час такої 

мандрівки можна побачити Барський замок і гору Бони Сфорци, 

старовинний млин у Мельниках, палац Вітославських у Чернятині 

та багато іншого. 

 Розвивається зелений туризм. Популярною серед шкільної 

молоді є гостинна садиба «Подільська родина». 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F

