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Реабілітовані історією: у 27 т. Вінницька область / 
ред. тому: Л. М. Спірідонова (голова) та ін.; упоряд.: 
В. П. Лациба (керівник), В. І. Білоконь, К. Д. Бухін, 
В. Ю. Васильєв, М. В. Вижга, К. В. Завальнюк, С. Л. 
Калитко, П. М. Кравченко, І, П. Мельничук, В. І. 
Петренко, Р. Ю. Подкур, О. К. Струкевич. – Кн. 4. – 
Вінниця: ФОП “Каштелянов О. І.”, 2012. – 776 с.
 
 
Видання є підсумком великої роботи, здійсненої 
вінницькими істориками протягом декількох років. 
На основі сучасних архівних документів, спогадів 
очевидців тих трагічних подій аналізуються 
причини, механізми та наслідки політичних 
репресій в роки комуністичного режиму, 
висвітлюється регіональна специфіка політики 
радянського керівництва.
У четвертій книзі подано історичні документи, 
нариси, короткі біографічні довідки про громадян 
Вінницької області, які постраждали від політичних 
репресій.
 Розраховано на істориків, краєзнавців, усіх, хто 
цікавиться проблемами політичного тоталітаризму в 
його сучасному осмисленні.



 63.3 (4Укр-4Ві)
Н35

Національна книга пам’яті жертв 
голодомору 1932-1933 років в 
Україні. Вінницька область. – 
Вінниця: ДП “ДФК”.  2008. – 1360 
с.: карта, фото.
 
У книзі представлені документи і 
матеріали, які розкривають трагічні 
сторінки історії Подільського краю, 
пов’язані зі страшним Голодомором 
1932-1933 років, що набув характеру 
геноциду українського народу.
Більшість документів та імена 
загиблих вперше стають відомими 
сучасному поколінню.
Видання розраховане на науковців, 
викладачів, краєзнавців, усіх, хто 
цікавиться проблемами політичного 
тоталітаризму і геноциду в його 
сучасному осмисленні.



63.3(4Укр-4Ві)
Р83

Рудий В.М.   Розстріляне Надбужжя: 
історичний нарис / В. М. Рудий. — 
Вінниця: Видавництво-друкарня “Діло”, 
2007. — 396 с.
 

Переконливо та аргументовано, на підставі 
багатьох архівних джерел, мемуарної та 
наукової літератури, тогочасної періодики, 
автор змальовує усі жахи та страхіття 
«комуністичного раю», масштаби та 
хронологію жертвоприношення кривавому 
Молоху. Мова іде про Надбужжя. Все ж, 
автор, який послідовно провів читача 
усіма колами совєтського пекла, не втрачає 
історичного оптимізму. Він завершує свою 
зболену розповідь словами видатного 
поета сучасності Володимира 
Забаштанського: 
На волі доки буть нам у неславі?! Боятися 
за свій народ подати глас? Невже за всі 
віки, за всі криваві 
Нічого рабство не навчило нас?



63.3(4 Укр-4 Ві)
З14

Загородній І.М. Втрачені покоління: [історичне 
дослідження] / І. М. Загородній. — Вінниця: ТОВ 
“Консоль”, 2012. — 848 с.

У розкритій читачем книжці, з позицій переосмислення 
прожитого, автор розкриває найбільш трагічні сторінки 
життя українського народу впродовж XX століття, народу, 
який фактично був ізгоєм у своєму власному домі.
У результаті воєн, більшовицької революції, розрухи, 
голодоморів, терору і репресій, депортацій, вимушених 
еміграцій, реформ і експериментів, локальних збройних 
конфліктів та інших катаклізмів українських народ 
недорахував більш як 70 мільйонів осіб, які стали 
жертвами російського, австрійського, німецького, 
польського, румунського, угорського, чеського і 
радянського режимів. За сприятливого розвитку ситуації 
зараз  в Україні ми могли б мати не менше 100 мільйонів 
населення. Чому так сталося – йдеться наданій на розсуд 
читача книзі. Лицарі і злочинці, державні мужі і політики, 
кати і жертви – перед ними проходять дуже різні, але в 
чомусь схожі людські долі. Кожна із них – невід’ємна 
частина нашого минулого суспільства, разом з тим окрема, 
неповторна сторінка в літописі українського народу XX 
століття.



63.3(4Укр-4Він)624
Г17

Гальчак С. Д.   Украинские остарбайтеры 
Подольского региона (Вторая мировая война, 
послевоенный период)./ С. Д. Гальчак. – Винница: 
Меркьюри-Подолье, 2009. – 544 с.

 
В монографии на богатом фактическом материале 
Подольского региона Украины исследуются политика 
и практика  нацистского оккупационного режима по 
насильственной мобилизации человеческих ресурсов 
края, дискриминация, условия жизни, каторжный 
труд остарбайтеров из Винницкой и Хмельницкой 
областей в военной промышленности и сельском 
хозяйстве рейха, сопротивление подолян 
гитлеровским планам порабощения населения 
захваченных территорий в рядах патриотического 
подполья, советских партизан, сил национально-
освободительной ориентации, европейского 
движения Сопротивления. Анализируется механизм 
репатриации, а также отношение партийно-
государственного руководства СССР и Украинской 
ССР к репатриантам.



63.3(4Укр-4Ви)
Г17

Гальчак С. Д.   На узбіччі суспільства: доля 
українських “остарбайтерів” (Поділля, 1942-2007 
рр.) / С. Д. Гальчак. – Вінниця: Меркьюрі – 
Поділля, 2009. – 768 с.

У монографії досліджуються політика та 
практичні дії нацистського окупаційного режиму 
по насильницькій мобілізації людських ресурсів, 
дискримінація, умови життя, каторжна праця 
“остарбайтерів” із Поділля (Україна) у військовій 
промисловості і сільському господарстві рейху, 
протидія подолян гітлерівським загарбникам у 
рядах патріотичного підпілля, радянських 
партизанів, сил національно-визвольного 
спрямування, європейського руху опору. 
Аналізуються механізм репатріації, а також 
ставлення партійно-державного керівництва 
СРСР і УРСР до примусових робітників, їх 
адаптація в радянському суспільстві, соціальна 
реабілітація в СРСР, незалежній Україні.



63.3(4Укр-Ві)
К 49

Климчук В.   Четверта кров. Моє життя в 
журналістиці – чудове, трагічне і типове / В. 
Климчук. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2013 – 444 с.

Книга ця – одкровення людини, місце якої (по-
театральному “амплуа”) в журналістиці – головний 
редактор. Досі тримаючи в ранці маршальський 
жезл і маючи на плечах генеральські 
(журналістські) погони, автор насамперед 
переймається питаннями стратегії діяльності “мас-
медіа”, де на першому плані – боротьба. Якою 
булла, як змінювалася в переломний час, чим стала 
і куди прямує українська журналістика, він запитує 
словами улюбленого Володимира Висоцького 
“Почему же все не так, Все не так, ребята?”. Але, 
відповідаючи, не забуває застереження іншого 
барда тієї епохи Олександра Галича “... Но бойся 
единственно только того, Кто скажет: я знаю, как 
надо!”.
На сторінках цієї книги пульсує гаряча кров 
“четвертої влади”, власне, влади громадської 
думки, якою їй належало б бути. Пульс цей – 
нерівний, нервовий, часто уривчастий, рвійний, 
точка зору автора – глибоко суб’єктивна, а це 
означає, що книга чесна, щира – жива.



63.3(4Укр-4Ві)
Г 65

Гончар А. Г.   Повірка, або “Афганці” Вінниці: 
художньо – документальне видання / А. Г. Гончар. – В.: 
РВВ ВАТ “Віноблдрукарня”, 2000. – 416 с.

Книга “Повірка, або Афганці” Вінниці – третій твір про 
афганістанську неоголошену війну, описану військовим 
журналістом, підполковником у відставці, заслуженим 
журналістом України Анатолієм Гончаром.
Перша частина книги, її назва говорять самі за себе, бо 
автор в короткій формі розповідає про учасників 
бойових дій в Афганістані та військових конфліктів в 
інших країнах, котрі проживають у Вінниці, знайомить 
читачів з біографіями та фотографіями  ветеранів, щоб 
зоставити для майбутніх поколінь пам'ять про 
учасників особливої неоголошеної війни, інших 
інтернаціональних походів, аби нащадки знали, як вони 
виконували інтернаціональний обов’язок в далеких 
країнах.
Книга Повірка, або Афганці” Вінниці – унікальне 
видання, бо видано у масштабі колишнього 
Радянського Союзу тільки у Вінниці, і без сумніву, 
користуватиметься широким попитом у читачів 
найрізноманітніших смаків – ветеранів-
інтернаціоналістів, їхніх сімей, студентів, школярів, 
науковців, істориків.
Друга частина книги – “Я командир агітаційного 
загону” – розповідь Анатолія Гончара про військову 
полівку спеціального призначення на афганській війні



63.3 (4Укр – 4Ві)
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Вільчинська З. В.   Наша історія: 
адміністративно-територіальний устрій, 
суспільно-політична історія Козятинщини в 
контексті історії України з найдавніших часів 
до сьогодення / З. В. Вільчинська.  – Вінниця: 
Вінницька картографічна фабрика, 2013. – 912 
с.: іл.

Головне завдання цієї книги – змінити ставлення 
читача до вивчення історії рідного краю та України, 
яка повинна об’єднувати всіх українців, незважаючи 
  на розмаїття історичного розвитку окремих 
регіонів, слугувати на користь нашому спільному 
державотворенню. Українцям потрібне таке 
сприйняття історичного минулого, яке б вчило 
головному – любити землю, на якій народився, і 
поважати країну, у якій проживаєш.
Автором уперше зроблена спроба з наукової точки 
зору узагальнити історію України та Козятинщини і 
на підставі історичних документів змінити деякі 
існуючі уявлення про неї.
Книга розрахована на широке коло читачів, які 
цікавляться трагічним і героїчним минулим рідного 
краю в контексті історії України.



63.3 (4Укр-Ві)
О 39

Огороднік В. Т.   Пам'ять серця / В. Т. 
Огороднік. – Вінниця: Велес, 2001. – 100 
с.

Книга “Пам'ять серця” дає нам 
можливість відчути подих століть 
героїчної історії Поділля. Кожне століття 
народжувало народних героїв, борців за 
волю України. 
Відомо, що історія краю – це історія 
окремих осіб. У наступних розділах 
“Повернуті із забуті”, “Роздуми біля 
вічного вогню”, “Про тих кого знаю і 
люблю ” йдеться про видатних людей 
подільського краю.
Книга розрахована на широке коло 
читачів.



63.3 (4Укр-4Ві)627
Г65

Гончар А. Г.   “Чорний тюльпан -2”: книга 
пам’яті про загиблих у Афганістані воїнів-
інтернаціоналістів Вінницької області / А Г 
Гончар. — 2-е видання. — Вінниця: Книга-
Вега, 2012. — 528 с.

Книга Пам’яті "Чорний тюльпан -2” – це 
увіковічення 170 земляків-подолян, загиблих в 
Республіці Афганістан, уродженців нашої 
області, а також тих, сім’ї яких в даний час 
проживають на Вінниччині.
Автор-упорядник книги полковник у відставці, 
заслужений журналіст України Анатолій Гончар 
сподівається, що книга Пам’яті "Чорний 
тюльпан -2” дасть можливість рідним, друзям, 
землякам, бойовим побратимам більше 
дізнатися про життя та службу загиблих воїнів-
інтернаціоналістів, товаришам і однополчанам 
при нагоді побувати на їхніх могилах.
Книга Пам’яті буде безкоштовно подарована 
сім’ям загиблих військовослужбовців, 
надіслана в усі районні спілки ветеранів війни в 
Афганістані, до районних бібліотек та музеїв.



63.3 (4Укр-4Ві)
П 27

Переможці. Книга Пам’яті України. Вінницька 
область.Кн. 1 / обл. ред.: Спірідонова Л. М. 
(гол.), Нешик С. С. (заст. гол.), Харчук В. Є. 
(відпов. секр.) та ін. – Упоряд.: Харчук В. Є. 
(кер.), Вершигора О. Д,, Конверський В. І., 
Лиманець Г. М., Паламар В. Г. – Вінниця: ДП 
“Державна картографічна фабрика”, 2007. – 512 
с.

Історико-меморіальне видання по увічненню 
подвигу учасників Великої Вітчизняної війни 
1939-1945 рр., які повернувшись до мирної 
праці, померли в післявоєнний період, та тих, 
котрі нині проживають на території населених 
пунктів області.
Перший том містить поіменні списки-
фронтовиків, партизанів і підпільників – 
мешканців м. Вінниці, Барського та Вінницького 
районів.
Для істориків, краєзнавців і учнівської молоді, 
широкого кола читачів, яким дорога пам'ять про 
минуле нашого краю. 



63.3 (4Укр-4ві)
П 27

Переможці. Книга Пам’яті України. Вінницька 
область.Кн.2 / Обл. ред.: Спірідонова Л. М. (гол.), 
Нешик С. С. (заст. гол.), Харчук В. Є. (відпов. 
секр.) та ін. – Упоряд.: Харчук В. Є. (кер.), 
Вершигора О. Д,, Конверський В. І., Лиманець Г. 
М., Паламар В. Г.  – Вінниця: ДП “Державна 
картографічна фабрика”, 2008. – 752 с.

Історико - меморіальне видання по увічненню 
подвигу учасників Другої світової та Великої 
Вітчизняної воєн, які повернулись  з війни і 
померли в післявоєнний період або нині 
проживають на території населених пунктів 
області.
Другий том містить поіменні списки 
фронтовиків, партизанів і підпільників – 
мешканців Бершадського, гайсинського, 
жмеринського районів та м. Жмеринка.
Для ветеранів, істориків, краєзнавців, 
студентської і учнівської молоді, широкого кола 
читачів, яким дорога пам'ять про минуле нашого 
краю.
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