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Шановний пане Ростиславе! 
 

Відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» та на виконання резолюції заступника голови – директора 

Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації І. Івасюка №56 від 
24.02.2017 року до Вашого запиту щодо надання регіонального переліку 
елементів нематеріальної культурної спадщини Вінницької області надсилаємо 
наступну інформацію.  

Станом на 01.03.2017 року в Вінницькій області сформовано наступний 
список елементів нематеріальної культурної спадщини: 

1. «Традиція орнаментального розпису бубнівської кераміки». 
(Традиційне ремесло Подільського регіону ХІХ ст.) с. Бубнівки 

Гайсинського району Вінницької області.  
Носіями елемента є творчі родини, майстри с. Бубнівки Гайсинського 

району, міста Вінниці та  сіл Барського, Тульчинського, Ямпільського, 
Літинського, Тростянецького, Шаргородського районів, а також мешканці цих 
осередків, які активно використовують цей елемент у побуті та визнають його 
своєю спадщиною, ареал поширення – Вінницька область 

2.«Традиційна техніка (низь) клембівської вишивки». 

(носій - територіальна громада с.Клембівки Ямпільського району, майстри 
віком від 17 до 75р), ареал поширення – Вінницька область). 

3. «Технологія випічки обрядових хлібів» 

(носій – майстри з випічки обрядових хлібів віком від 25 до 85 років), 
ареал поширення – Вінницька область). 

4. «Орнаментика та символіка народного килимарства  Подільського 

краю».  

(носій – майстри традиційного ткацтва віком від 30 до 80 років із  
с.Наддністрянське  Мурованокуриловецького, Гнатків Томашпільського, с.Буша 
Ямпільського, с.Війтівка Бершадського, с.Сосонка Вінницького районів та 
м.Літин), ареал поширення – Вінницька область). 
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5. «Техніка виготовлення подільської витинанки».  

(носій – майстри-витинанкарі  віком від 18 до 70 років районів області), 
ареал поширення Могилів-Подільський, Хмільницький, Ямпільський, 
Теплицький та Вінницький райони, м.Вінниця). 

6. «Орнаментальні мотиви подільської традиційної писанки». 

(носій – майстри з написання традиційної писанки віком від 17 до 80 
років), ареал поширення – Вінницька область) 

7. «Обрядові традиції Подільського весілля».  

(носій – учасники фольклорних колективів та виконавці автентичного 
співу віком від 15 до 85 років), ареал поширення – Вінницька область. 

 

З повагою 

 

 
 

Начальник управління                          С. Городинський 
 

 

 
 

Жабська Л.В. 
66-13-32 
 


