
Витяг з протоколу № 2 

засідання комісії з формування обласного Переліку елементів нематеріальної культурної 
спадщини Вінницької області 

 

Від 23 червня 2016 року                                           м. Вінниця  

Обласний центр народної творчості 
поч. о 14.00 год.                                                                  

     

                                                                                                                                    
            ПРИСУТНІ: 

Цвігун Тетяна Омелянівна, заслужений працівник культури України, директор обласного центру народної 
творчості – голова ради. 
Назарець Олена Іванівна, заступник директора ОЦНТ– секретар ради. 
                                                     

            Члени ради:  
 

Троян Валентина  Геннадіївна, заступник начальника  управління культури і мистецтв 
облдержадміністрації.  
Станіславенко Людмила Анатоліївна,  голова постійної комісії з питань освіти, туризму, культури, 
духовності та історичної спадщини Вінницької обласної Ради. 
Висоцька Катерина Іванівна, заслужений діяч мистецтв України, директор обласного краєзнавчого музею.  
Горобчук Іван Іванович, заслужений майстер народної творчості України, голова Вінницького осередку 
майстрів народного мистецтва НСМНМ.  
Жабська Лілія Валентинівна, головний спеціаліст з питань роботи клубних закладів управління культури і 
мистецтв облдержадміністрації.  
Косаківський Віктор Афанасійович,  доцент,  кандидат історичних наук, етнолог, краєзнавець.  
Пірус Тетяна Петрівна, член Національних  спілок  журналістів і народного мистецтва України, завідуюча 
навчально-наукової лабораторії з етнології Поділля Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського, майстриня з написання писанки, педагог, історик.  
Подолинний Анатолій Мусійович, доцент, професор Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського.  
Титаренко Володимир Васильович, заслужений діяч мистецтв України, краєзнавець.  
Шпак Тетяна Іванівна, заслужений майстер народної творчості України, директор музею гончарства  братів 
Герасименків с.Бубнівка Гайсинського району.  
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
         1. Про розгляд елементів нематеріальної культурної спадщини з метою внесення їх до обласного 
переліку елементів нематеріальної культурної спадщини: 

• Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки  
• Технологія випічки обрядових хлібів 

• Обрядові традиції Подільського весілля 

• «Техніку (низь) клембівської вишивки» 

•  Орнаментальні мотиви подільської традиційної писанки  
• Орнаментика та символіка народного килимарства  подільського краю  

              ВИРІШИЛИ: 
 

1. Занести до обласного Переліку елементів нематеріальної культурної спадщини Вінницької 
області такі елементи нематеріальної культурної спадщини наступні елементи: 

- «Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки» (носії - майстри гончарного промису  

(віком від 25 до 90 р.) Гайсинського, Барського, Ямпільського, Тульчинського, Літинського, Тростянецького 
районів області, музей-садиба братів Герасименків; ареал поширення с.Бубнівка Гайсинського району. 

- «Технологія випічки обрядових хлібів» (носії – майстри випічки обрядових хлібів  (віком від 50 до 80 

років) Бершадського, Шаргородського, Гайсинського, Хмільницького, Тиврівського, Літинського районів 
області, музей хліба с.Білопілля Козятинського району; ареал поширення – Вінницька область). 

- «Обрядові традиції Подільського весілля» (носій – учасники фольклорно-обрядових колективів та 
окремі виконавці автентичної пісні області, спільнота Гайсинського району;  музей 
Г.Танцюри,фольклориста, етнографа; ареал поширення – Вінницька область. 


