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Млини, які працювали завдяки енергії води, були
майже в кожному селі Поділля. Вони будувались, без-
посередньо, на річках або на спеціальних відвідних ка-
налах. Біля млина існувала гребля або гатка та не велика
водойма; на прилеглих ділянках висаджувались верба,
тополя, калина. Млини відігравали важливу роль у
житті селян: вони забезпечували їх бо рошном, слугу-
вали окрасою села, регулювали воду в річках, були міс-
цем укладання ділових угод та ін.
Вірогідно, що перші млини з’явилися в Київській

Русі у Х-ХІ ст. в Галицькому та Волинському князів-
ствах, які мали тісні зв’язки з Західною Європою [5]. На
той період – це примітивні дерев’яні споруди, які буду-
валися, винятково, для переробки продуктів сільського
господарства. Ставки, утворені греблями, використову-
валиcя для розведення риби та водо постачання [10].
Нашестя татаро-монголів пригальмувало поши-

рення водного млинарства на Русі, однак не зупини -
ло. У ханському ярлику Менгу-Тімура до руського
духовенства згадуються млини на церковних землях
у Галицькій, Волинській і Київській єпархіях [6]. З
кінця XIII – початку XIV ст. на річках або каналах
по  чали будувати примітивні млини для паперових
фабрик та металургійного виробництва.
Український історик Іван Крип’якевич згадує про

поширення млинів так: “У половині XIV ст. появили -
ся в нас перші водяні млини, побудовані на німецький
лад. Уперше такий млин згаданий у грамоті князя
Юрія-Болеслава 1339 р. … Але до XVI ст. ще млинів
бу ло небагато, й люди, здебільшого, мололи на жор-
нах. Млини були різного роду. Вальники, або дідичні
млини, були ті, що мали цілий рік воду; весняки, або
дорічні, – що мололи тільки на весну, “бо вода гос-
тинна”. Більші млини мали по 4-5 коліс, але бували й
малі, з одним колесом... При деяких млинах були та -
кож пили для різання дерева. У XVст. з`явилися пер -
ші тартаки – водяні млини…”[8].
Наприкінці ХV – 60-х рр. ХVІ ст. на подільських

землях, які знаходилися під владою Великого князів-
ства Литовського, “водяні” млини отримали широке
роз повсюдження. В їх конструкції використовували
верхньобійне колесо, коефіцієнт корисної дії (до 85%)
якого був вище в порівнянні з нижньобійним (до 35%).
Для роботи такого колеса вимагалося спорудження
греблі. Як правило, вода подавалася на колесо де-
рев’яними лотками. Для надання міцності колеса укріп-
лювати хрестовиною, а в деяких випадках об бивалися
металевими обручами. Окремі деталі механізму пере-
дачі, а також робочі частини машини (шес терні, вере-
тена, паприці, шофери, чопи, тартачні пили) виготовляли
із заліза. Насипні греблі часто використовувалися для
проїзду транспортних засобів [10]. У 1545 р. у Брац-
лаві було 2 “водяних” млини [12], у 1552 р. у Вінниці
працювали 2 млини [9]. У 70-х рр. XVI ст. Барському
старостату належало 25 рибних ставів та 15 млинів.
Площа ставка, створеного у XVIІ ст. на р. Золота Липа
біля с. Бережани, складала 430 десятин (468 га), до-
вжина дамби – більше кілометра [13].

Ставки стають невід’ємною частиною лісосте по вих
ландшафтів Поділля, їх починають позначати на по лі -
тико-адміністративних, військових та інших кар тах [7].
На карті 1650 р. французького інженера-фор тифікатора
Гійома Лавассера де Боплана [11] “лан   цюги” ставків ві -
дображені у верхів’ях річок Му ра фи, Мурашки (басейн
Дністра), на притоках Пів денного Бугу – Вовк, Рів,
Краснянка, Сільниця, Тро стянець, Дохна, Савранка і
притоках Дніпра – Случ, Тетерів, Рось. У межах По -
ділля наприкінці XVIІ – на початку XVIІІ ст. існувало
більше 240 став ків та 130 млинів [7]. 
Процес активного господарського освоєння рік По -

ділля спостерігався у ХІХ – на початку ХХ ст. У райо -
ні м. Ямполя на Дністрі, а також між селами Гнівань –
Мізяків на Південному Бузі знищували пороги, по-
глиблювали річища, будували плавучі млини (біля
смт. Мельниця-Подільська на Дністрі їх було 12), ка-
нали та пристані. На початку ХІХ ст. на р. Збруч “во-

УДК 94(477.43/.44)621.927.3
Денисик Григорій, д.г.н., професор
Лаврик Олександр, викладач
Вінницький державний педагогічний університет 
імені Михайла Коцюбинського
м. Вінниця

МЛИНИ В ІСТОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ОСВОЄННЯ РІЧОК ПОДІЛЛЯ

Автори розповідають про поширення млинів на річках Поділля. Розглядається історія виникнення, розвитку
та занепаду млинарства на Поділлі упродовж тривалого періоду часу. Факти підтверджуються великою кіль-
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Таблиця 1. Млини Подільської губернії, розташовані на річках Дні-
стер та Південний Буг (дані за В.К. Гульдманом, 1889 р.) [3]

Назва
річки

Кількість млинів Назва
річки Кількість млинів

(притока) (притока)

Крупчаток Простих 
“водяних”

Крупчаток Простих
“водяних”

Дністер - 10 Матірка - 9

Збруч - 9 Жван - 26

Жванець 7 44 Караєць - 22

Смотрич 10 66 Лядова 5 33

Мукша 11 23 Немія 2 24

Боговичка - 6 Дерла - 15

Тернава 4 36 Мурафа 5 35

Студениця 7 31 Русава 6 22

Рудка - 1 Марківка 5 24

Ушиця 9 85 Кам’янка 3 16

Калюс 2 25 Ягорлик - 1

Загалом на Дністрі 
та найбільших притоках

76 563

Південний
Буг

23 148

Плоска - 1 Кодима - 1

Вовк 2 13 Бужок - 11

Згар 1 14 Іква 2 20

Ровець - 4 Снивода - 17

Рів 5 13 Постолова 1 6

Краснянка - 1 Десна - 4

Сільниця 2 11 Соб - 11

Тростянець - 4 Удич 2 4

Дохна 1 18 Синиця - 8

Савранка 1 19 Синюха - 18

Загалом на Південному Бузі та найбіль-
ших притоках

40 346

Всього на річках Подільської губернії 116 909



додіючих млинів 23, біля кожного висока гребля, яка
робить річку шириною 20 сажень, а глибину збільшує
до 10 футів” [1]. За даними В.К. Гульдмана у 1887 р. в
Подільській губернії загальна кількість млинів дося-
гала 3236, а кількість поставів на них – 6520 [3, 166].
Описуючи Південний Буг, він зазначав, що “Въ первой
половинъ теченія русло Буга перегорожено множес-
твомъ греблей и мельничныхъ плотинъ. Кромъ этого
Бугъ въ предълахъ Подольской губернiи имъет много
бродовъ. (Въ Херсонской же губернiи нътъ на Бугъ ни
того, ни другаго)” [3, 32]. Різницю у кількості млинів
на Дністрі та Південному Бузі (табл. 1.), він пояснював
відмінностями у геоморфологічній будові річищ.

Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у Кам’янець-По-
дільському повіті працювали – 294, Ново-Ушицькому –
279, Ямпільському – 184, Брацлавському – 141 шт.
“водяних” млинів, а в Подільській губернії їх нарахо-
вувалось 1767 одиниць [7].
У 1914-1918 рр. освоєння річок Поділля призупи-

няється, що зумовлено ходом Першої світової війни,
в якій брала участь Російська імперія. Після війни
розпочинається реконструкція ставкового господар-
ства та млинів. У 20-х рр. ХХ ст. річка Південний Буг
від витоку до с. Олександрівки Миколаївської області
повністю забудована греблями. За даними О.К. Би-
рулі, з 327 млинів, що були 1926 р. на терені Вінниць-
кої округи, – 204 млини діяли завдяки гідравлічній
енергії. На р. Південний Буг нараховувалося 110 гре-
бель різної висоти. Майже всі греблі використовува-
лися для потреб млинів [2]. У басейні Південного
Бугу кількість ставків зростає до 2,5 тисяч [6]. У 1923-
1924 рр. розпочалася перебудова млинів Поділля для

потреб гідроенергетики. Млини стають своєрідною
базою для створення гідроелектростанцій (табл. 2.):
Сабарівська ГЕС використовувала старе турбінне ус-
таткування млина поблизу Вінниці; гідростанція в
с. Су тисках – енергію вальцьового млина свого села;
гідростанції в м. Тиврів та с. Сокільці були прибудо-
вані до млинів [10]. У 1932 р. тільки в Кам’янець-По-
дільському окрузі працювали 334, в Тернопільському
воєводстві – 751 млин [7, 78].
Під час Другої світової війни розвиток млинарства на

Поділлі знову зупиняється. Окремі млини, ГЕС, дамби
та греблі були повністю зруйновані в ході військових дій.
У 50-60-х рр. ХХ ст. господарське освоєння території ак-
тивізується. У цей час відбувається реконструкція старих
гідроелектростанцій, будуються нові водосховища, ство-
рюються млини, ставки і канали. Однак, до 70-х рр.
ХХ ст. більшість “водяних” млинів переводять на елек-
троенергію, млинові ставки спускаються, канали, на яких
були побудовані млини, – заболочуються [4].
Зараз діючих млинів на Поділлі, практично, не зали-

шилося. Їх переважна більшість є лише архітектурною
окрасою рік. Інтенсивне господарське освоєння річок
знайшло відображення у їх назвах (Потік Млинський –
притока р. Збруч, Млинівка – притока р. Серет), струм-
ків (Млинівський, Мельничий), урочищ (“за млином”,
“біля млина”), населених пунктів (Млинівці, Мельниця-
Подільська Тернопільської області, Мельниківці Він-
ницької області) [7]. Млини, які збереглися, разом з
прилеглими ділянками землі та водоймами, необхідно
взяти під охорону і створити музеї хліба. Тут молоде по-
коління подолян змогло б ознайомитися з оригіналь-
ними спорудами “водяних” млинів і вперше відчути
аромат свіжого борошна та ще не спеченого хліба.
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Назва річки “Водяні” колеса “Водяні” турбіни

(притока)

Південний Буг 180 46

Бужок 6 1

Вовк 9 2

Іква 3 7

Снивода 14 2

Витекла 2 1

Тесівка 2 2

Згар 6 4

Згарок 4 3

Десна 11 -

Вільшанка 1 2

Хомутня 2 4

Ровець 5 5

Рів 13 5

Думка 2 2

Шпиківка 9 2

Сільниця 19 2

Соб 21 6

Котова 2 1

Таран Сонник 2 1

Сорока 13 2

Вербич 5 -

Кублич 10 2

Тростянець 7 4

Удич 11 8

Дохна 2 2

Берладинка 4 2

Савранка 12 2

Разом 377 120

Таблиця 2. Статистика “водяних” коліс і турбін на р. Південний Буг
в межах Поділля (дані Статистико-Економічної Частини Центро-
МеліоВодГоспу НарКомЗему, 1923 р.) [2]


