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ІЗ ІСТОРІЇ УМАНСЬКИХ ПЕРЕДМІСТЬ 
 
Місто Умань належить до стародавніх міст України зі своєю багатою 

історією та своєрідною архітектурою. Перша письмова згадка про Умань 
відноситься до 1616 року, хоча вірогідно, що місто виникло набагато 
раніше [7]. Своєрідність нашому місту надають передмістя, які росли 
разом з ним і є його органічною частиною. 

Актуальність роботи визначається зростанням інтересу до 
історичного минулого міста і недостатнім вивченням історичних джерел із 
історії передмість. Новизна роботи полягає у першому узагальнені 
історичних матеріалів із історії уманських передмість. Мета роботи 
полягає в дослідженні історії уманських передмість, визначенні їх ролі в 
історії міста, особливостях їхнього розвитку. 

Територія Умані за століття існування неодноразово змінювалась. 
Навколо міста розташовувались передмістя: Лиса Гора, Турок, Раківка, 
Свічкарня, Осташівка, Міщанка, Софіївська Слобідка, Солдатська 
Слобідка, Нова Умань та інші [1]. 

Передмістя Лиса Гора розташовано поблизу Старого міста на 
скелястому пагорбі, оточеному з трьох боків поворотом р. Уманки. В давні 
часи тут селилися вільні люди – в основному козацькі сім’ї. Ще на початку 
ХХ століття Лиса Гора була мало заселена. Мощених доріг, світла, 
водогону не було. Активно заселятися передмістя почало тільки в повоєнні 
роки, коли місто швидко розвивалось, будувалось [4]. 

До початку ХХ століття існувало передмістя, яке називалось Турок. 
Свою назву місцевість отримала від назви урочища, де в 1674 році стояла 
табором турецька армія, яка взяла місто в облогу. Урочище, а потім і 
передмістя, так і називали Турок. З початку ХХ століття, коли місто стало 
розростатись, ця місцевість була забудована, заселена селянами, які 
звільнившись від кріпацтва, приїжджали в місто на заводи найманими 
робітниками. 

З дуже давніх часів Умань відома місцевістю Раківка. Колись тут 
було передмістя, де жило багато єврейських сімей, багаточисельних і 
багатодітних. Колорит старого базару, так стали називати Раківку на 
початку ХХ століття, описує Н. В. Суровцева – письменниця та громадська 
діячка. Одна з двох брам в огорожі міста виходила саме на це передмістя і 
називалась Раківська брама [5]. 

Одним із старих передмість є місцевість, яка носить назву 
Звенигородське передмістя. Іноді в історичних джерелах частину 
Звенигородського передмістя називають Бабанським, по старому шляху, 
який ішов на селище Бабанку з Івангорода. На передмісті знаходиться 
Михайлівська церква. Вона побудована в кінці ХІХ століття на місці старої 
Михайлівської церкви, перед якою складав присягу Іван Гонта [3]. 
Навпроти неї знаходиться будинок духовного училища, який було зведено 
на місці колишньої садиби Метцеля – інженера, що будував «Софіївку». 



В ХVІІ столітті заснувалося передмістя під назвою «Свічкарня». В 
центрі території передмістя найвищою будівлею була дерев’яна церква 
святих Кирила та Мефодія. Вона проіснувала до 1674 року і згоріла під час 
турецької навали [1; 3]. На початку ХІХ століття на північно-східній 
околиці міста утворюється передмістя Софіївська Слобідка. Основними 
його жителями були кріпаки С. Потоцького, які брали участь у споруджені 
парку «Софіївка». 

В середині ХІХ століття утворюється Аракчеєвська (або Солдатська) 
Слобідка. В районі Грекової застави прокладено пряму Велику Фонтанну 
вулицю [2; 4]. Свою назву застава отримала від історичного Грекового 
лісу, що за переказами отримав назву від грецького (православного) 
монастиря, який було побудовано невдовзі після хрещення Київської Русі, 
в цьому ж лісі, який в ХІV столітті татари зруйнували вщент. 

В ХІХ столітті одне із передмість стало називатись Івангородське. 
Через його територію проходив давнішній шлях з Умані на Івангород. В 
деяких історичних джерелах згадується і передмістя Осташівка. Воно 
знаходилось на правому березі річки Уманки під горою Бессарабка. На 
горі Бессарабка було невелике поселення, яке тут існувало з ХVІІ століття, 
теж називалось Бессарабка. Тут знаходилась церква Івана Златоуста, 
прихожан у ній було 150 чоловік з 28 дворів міщан [1; 6]. 

В середині 60 років ХХ століття виникають нові передмістя. Це – 
«Даманський», який отримав назву за віддаленість від центральної частини 
міста і мікрорайон Олексівка – частина колишнього приміського селища 
біля Гриценкового ставу. 

Таким чином, територія міста за століття існування не одноразово 
змінювалась, межі міста поступово розширювались. Уманські передмістя 
виникли разом з містом, існували протягом всієї історії міста і 
продовжують формуватись разом із зростанням міста. Передмістя 
формувались залежно від особливостей історичного розвитку міста. 
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