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Микола Васильович Оводов народився 

17(29) листопада 1864 року в м. Тамбов 

Воронезької губернії в збіднілій 

дворянській родині. Середню освіту 

отримав у гімназії. Вищу медичну освіту 

М. В. Оводов здобув в імператорському 

університеті Святого Володимира в 

Києві. Диплом № 2843 стверджує, що він 

мав добрі знання з набутого фаху, 

прагнення поглиблювати їх і 

вдосконалювати в практичній діяльності. 

Згодом був направлений на роботу в 

Подільську губернію. 

Сѐівязсѓияи Свяижгж Вжожлѓеѓза в 
Иѓєві. 

Иіѐяђь 19 – пжсаижд 20 си. 
Мжиж ін сайий: https://bit.ly/2GFNGRI

е. Раекжв (ПМ). Иіѐяђь 19 си.
Мжиж ін сайий: https://bit.ly/2YdCZAw



У березні 1889 р. 25-річний Микола 

Оводов був призначений Ямпільським 

міським лікарем. Наступного року 

переведений на таку саму посаду до 

Вінниці. У 1890 р. став лікарем 

Вінницького реального училища, а ще за 

два роки був призначений консультантом 

з хірургічних хвороб Вінницької 

окружної психіатричної лікарні.     

Віѐѐѓђьда ждзймѐа псѓёіаизѓсѐа 
оідазѐя. Иіѐяђь 19 си.

Мжиж ін сайий: https://bit.ly/330CqZD

Віѐѐѓђьдя зяаоьѐя йсѓоѓуя. 
Мжиж ін сайий: 

https://bit.ly/33388Wf

У 1892 р. подільський губернатор 

циркуляром від 28 січня висловив 

М. В. Оводову подяку за корисну для 

суспільства діяльність. Наступного року 

йому було присвоєно ранг титулярного, 

1895 р. – колезького, 1897 р. – надвірного 

радника. За боротьбу з холерою був 

нагороджений орденом Св. Анни ІІІ ст. 

(1894), також орденами Св. Станіслава  ІІ 
ступеня (1897) і Св. Анни ІІ ст. (1902). 



Плідна громадська і професійна діяльність М. В. Оводова 

не залишилась поза увагою і наприкінці березня 1899 р. 

постановою Вінницької Міської Думи він був обраний 

міським головою на чотирирічний термін, пізніше 

неодноразово переобирався і займав цю посаду до 8 

березня 1917 р. Наприкінці XIX ст. Вінниця була 

невеликим повітовим містечком із сільськими хатами і 

немощеними вулицями, де розгулювали свійські тварини.

У повіті працювали поодинокі промислові підприємства, 

інтенсивно розвивались лише цукроварні. Саме під час 

головування М. В. Оводова відбувся значний прогрес у 

розвитку міста, а з його ім’ям пов’язана більшість 

важливих міських справ початку ХХ ст. Під час його 

керування місто пережило значне економічне піднесення: 

річний бюджет зріс у понад 10 разів, а господарство та 
соціально-культурна сфера досягли піку свого розвитку.

Втіленню планів розвитку Вінниці початку ХХ сторіччя 

сприяла економічна ситуація, оскільки бюджет Вінниці чи 

не вперше використовувався для розбудови міського 

господарства та поліпшення соціально-культурної сфери.

Працю на посаді міського голови Микола Васильович 
поєднував з роботою лікаря.

е. Віѐѐѓђя. Кжсаижд 20 си. 
Мжиж ін сайий:

https://bit.ly/2K7AGWZ

е. Віѐѐѓђя. Йѓджоаївсьдѓй пзжспяди. 
Кжсаижд 20 си.

Мжиж ін сайий https://bit.ly/346dJLx



Віѐѐѓђьда яоядизжсиаѐђія 1914 зід. 
Йаиязіаоѓ і ржиж ін сайий:

https://bit.ly/2K7AGWZ

До спорудження міської електростанції освітлення 

у Вінниці було вкрай незадовільним. Уздовж вулиць були 

встановлені гасові ліхтарі, які майже не пропускали 

світла через закіптявіле скло. Запалювався і гасився 

кожен ліхтар окремо. З цією метою цього двічі на день –

вранці і ввечері, вулицями проходив ліхтарник 

з драбиною, посудиною з гасом і запаленим ліхтарем 

у руках. За ініціативи М. В. Оводова у 1910 р. Київське 

відділення російського товариства «Всеобщей компании 

электричества» побудувало у Вінниці електростанцію 

і електроосвітлювальну мережу. Це дало змогу 

встановити у центральних районах міста 36 електричних 

ліхтарів. Всього у місті їх було понад 100. 

Під час головування М. В. Оводова (1907) у 

Вінниці було відкрито публічну бібліотеку.

Коли її відкрили в невеличкому приміщенні, 

книжковий фонд складав лише 6,5 тисяч 

примірників, з якого 866 томів були подаровані 

бібліотеці викладачем єврейського училища 

І. Рубінштейном. Бібліотека носила ім’я 

Миколи Гоголя.Йісьда кікоіжияда іеяѐі Йѓджоѓ Гжгжоя. 
Віѐѐѓђя. Кжсаижд 20 си.

Мжиж ін сайий: https://bit.ly/37otD60



У 1900 р. на посаду міського інженера 

М. В. Оводов запросив талановитого зодчого 

Г. Г. Артинова, завдяки якому історичний 

центр сучасної Вінниці набув свого 

неповторного модернового вигляду. І саме 

Микола Оводов дуже часто знаходив кошти 

на втілення в життя ідей та задумів 

видатного архітектора.

Г. Г. Азиѓѐжв
Мжиж ін сайий: 

https://bit.ly/2GD
U3VO

Значними подіями в житті міста були 

спорудження упродовж 1902-1912 рр. 

Народного дому на Замості, міського театру, 

електростанції та перших електричних 

ліхтарів, першої черги водогону, міської 

думи на Поштовій вулиці, запровадження 

трамвайного сполучення центру та Замостя, 

закладення міського парку, відкриття 

телефонної станції. Видавалась газета 

«Юго-Западный край» (1912-1916), що була 
органом Вінницької міської думи.

Назжлѐѓй ліе ѐа Заежсиі (1902)

Мжиж ін сайий: 

https://bit.ly/2Yj82ey

Й. В. Овжлжв 

Мжиж ін сайий:

https://bit.ly/2OKAm

hZ



Наступного року запрацювало трамвайне 

сполучення центру Вінниці (район 2-ої

школи) та Замостя (Залізничний вокзал).

Поява трамваю – це величезний крок 

до об’єднання міста, що розкинулося 

по обидва береги Південного Бугу.

Вілдзѓиия изаевайѐжгж зйёй й Віѐѐѓђі. 

Зоіва — еісьдѓй гжожва Й. Овжлжв. 

Иазиѓѐа н ржѐлів Ййняю изаеваю. 

Мжиж ін сайий: https://bit.ly/2GFCCE7

14 жовтня 1912 р. містом пройшов перший 

трамвай (вперше трамвайне сполучення в Росії 

було запроваджене наприкінці ХІХ ст. в Києві 

та Москві). На трамвайній лінії тоді курсувало 

6 вагонів. Вартість проїзду складала 5 копійок. 

Безплатно користувалися послугами трамваю 

лише поліцейські.

Кязтѓй Віѐѐѓђьдѓй изаевай. 

Мжиж ін сайий:

https://bit.ly/35ecYAc



Вжлжгіѐ н вжлжѐапізѐжю 

катѐяю і гжлѓѐѐѓдже ѐа 

ѐій. Йаиязіаоѓ і ржиж ін 

сайий:

https://bit.ly/2GFCCE7

У центрі міста, у сквері, 

розташована вежа, яка є окрасою 

і своєрідною візитною карткою 

Вінниці. Вежа будувалася 

як водонапірна, оскільки місто 

зростало і потребувало 

безперервного надійного 

постачання чистою водою. 

Будівлю проектували з двома 

баками нагорі, які вміщували б 

по 5 тис. відер кожний. На вежі був 

встановлений годинник з чотирма 

мідними циферблатами діаметром 

3,5 аршини, спеціальним 
механізмом і боєм.

Споруджена на початку ХХ ст. водонапірна вежа функціонувала 

до 1920-х рр. Під час Другої світової війни вона виконувала функцію

спостережного пункту. Саме тут 20 березня 1944 р. замайорів прапор 

перемоги. Після війни і до 1980 р. вежу використовували під

звичайні квартири для співробітників водоканалу.

Під час головування М. В. Оводова у 1911 р. була споруджена 

будівля міської управи (тепер тут розташована торгово-промислова

палата). На другому поверсі міської управи було влаштовано «Білу 

залу» з великими дзеркалами, білими меблями і роялем для 

різноманітних заходів, концертів і зібрань. 

Бйлѓѐжд Йісьджї йпзавѓ. 
Віѐѐѓђя. Кжсаижд 20 си. 

Мжиж ін сайий:
https://bit.ly/2KfCix2



Гжияоь ―Савжй‖ (1917).
Мжиж ін сайий: https://bit.ly/2YdUAs9

У 1912 році був введений в експлуатацію 

готель «Савой» (нині «Україна»). У проєкті

шестиповерхового готелю вперше у Вінниці 

було передбачено центральне 

водопостачання, каналізація, електричне 

освітлення, гаряча вода та електричний ліфт.

Готель мав великий ресторан зі стінами 

та стелею, оздобленою різнокольоровими 

прикрасами та орнаментом в стилі «модерн».

Лідазѐя іе. Й. І. Кѓзжгжва (1917).
Мжиж ін сайий: https://bit.ly/2YyRqie

Стараннями М. В. Оводова, а також 

хірурга Л. І. Малиновського, замість 

земської було збудовано велику лікарню 

ім. М. І. Пирогова. 



В 1914 р. у зв'язку з початком Першої світової війни губернський центр був перенесений з 

Кам’янця-Подільського до Вінниці. Але ще до того Микола Оводов підняв клопотання про 

створення у Вінниці окружного суду. В цей же час у місті на Бугом з’явився громадський 

банк, для збільшення капіталу якого міська управа вирішила продавати невеликі земельні 

ділянки для приватної забудови. У Вінниці стала виходити перша міська газета «Куранти». 

М. В. Оводов активно боровся за чистоту міста. За його ініціативи була створена спеціальна

комісія, яка стежила за санітарно-гігієнічним станом Вінниці. Чимало вулиць вкрились

бруківкою. Інтенсивно розвивався залізничний транспорт, завдяки чому Вінниця стала 

великим торгівельним центром. Цукроварні, землеробські околиці наблизились до 

споживача, потік товарів пішов як у місто, так і з міста.

Віѐѐѓђьдѓй наоінѐѓсѐѓй вжднао 
й 1917 зжђі. Мжиж ін сайий:

https://bit.ly/32R9LVK

Віѐѐѓђя. Вйо. Гзйтявсьджгж. Кжсаижд 
20 си. Мжиж ін сайий:
https://bit.ly/2QBj8WS



Про те, що в повітовому містечку буде театр, 

могла мріяти свідома частина громади, але 

не могла допустити цього російська 

імперська влада: за законами того часу 

дозволялося будувати театри лише 

в губернських містах. Тоді вінницький 

міський голова М. В. Оводов запропонував 

досить оригінальний вихід. У постанові 

Міської управи зазначили не будівництво 

театру, а «новий будинок Вінницької міської 
управи із залою для глядачів та сценою».

За часів головування містом М. В. Оводова 

у 1909 р. було споруджено староміський міст, 

який замінив паром. Прохід через міст був 

платним, щоб компенсувати всі витрати 

на його будівництво та експлуатацію. 

Встановлений збір був особливо відчутним 

для мешканців Старого міста, які щодня 

везли товари на міський базар. Кожна родина 

платила орендарю мосту не менше 1 крб. 

на місяць.

Сиазжеісьдѓй еіси. Йаиязіаоѓ 
і ржиж ін сайий:

https://bit.ly/2Ou6Aye

Віѐѐѓђьдѓй еісьдѓй ияаиз. 
Йаиязіаоѓ і ржиж ін сайий:

https://bit.ly/2GFCCE7



Віѐѐѓђьдѓй йсѓияоьсьдѓй іѐсиѓийи 
(1912). Мжиж ін сайий:
https://bit.ly/2LQd7V1

Міський голова М. В. Оводов домігся створення 

учительського інституту та гімназії-семінарії, 

поширив мережу шкіл, клопотався про спорудження 

двох храмів. Він завжди звертав увагу на питання 

благодійності і виховання, підтримував приватних 

благодійників. 

Жіѐжса иа сжожвіса Йісьда гіеѐанія. 
Віѐѐѓђя. Кжсаижд 20 си. Мжиж ін сайий:

https://bit.ly/334Sj08

Оеідзжѐ. Віѐѐѓђьді Ййзѓ - яд лмязяож жсвіиѓ в 
дзаї / Оеідзжѐ ; йпжзял., всийп. си., пзѓе. В. 

Ижоясѐѓд ; Віѐѐѓђ. жко. дзаєнѐав. ейняй. - Вѓл. 2-
я. - Віѐѐѓђя : Пжнвѓижд, 2010. - 154 с. : іо.

Микола Оводов під псевдонімом 

«Омікрон» надрукував книжку 

«Вінницькі Мури як джерело освіти в 

краї», яка сьогодні зберігається в 

Вінницькій обласній науковій бібліотеці 

ім. К. А. Тімірязєва. 



Бйлѓѐжд Й. В. Овжлжва. Сйсасѐѓй 
вѓгоял. Мжиж ін сайий: 
https://bit.ly/2YjRfbc

На початку 20-го ст. Микола Оводов мешкав 

у будинку в історичній частині Вінниці на 

вул. Першотравневій 64. Будинок є 

пам'яткою місцевого значення. У фахівців 

досі немає єдиного погляду щодо авторства 

споруди. Зовнішній вигляд цього будинку 

майже не змінився.

Зараз у будинку вінницького мера Миколи 

Оводова розташовуються офіс туристичної 

компанії, дитячий садочок, нотаріальна 

контора, продовольчий магазин, центр 

психо-соціального розвитку. Із тодішнього 

екстер'єру залишилися лише дерев'яні вікна 

на задній стіні.     

Бйлѓѐжд, в яджей пзжмѓвав Й. В. 
Овжлжв. Кжсаижд ХХ си. 



Лютнева революція перекреслила багато 

планів та задумів Миколи Васильовича 

Оводова. Постановою виконавчого комітету 

Ради представників громадських організацій 

від 8 березня 1917 р. він був відсторонений 

від виконання обов’язків голови міста 

Вінниці. Через два роки Микола Оводов з 

родиною переїхав до Одеси, де працював 

простим лікарем в санітарній частині станції 

«Одеса-порт». 

Олясьдѓй ежзсьдѓй пжзи. 30-иі 
зждѓ ХХ си. 

Мжиж ін сайий:
https://bit.ly/2T0bqVF

У Державному архіві Одеської області було 

знайдено матеріали про смерть колишнього 

очільника Вінниці. Помер Микола 

Васильович Оводов 29 березня 1941 р. у 

віці 77 років від бронхопневмонії. У 

документі були вказані рід занять 

померлого (лікар), місце роботи 

(санчастина станції «Одеса-порт»), місце 

постійного проживання (м. Одеса, вул. 
Комінтерна 8/13).

Свілжђивж пзж сеязиь Й. В. Овжлжва. Мжиж 
ін сайий: https://bit.ly/2SS1bTn



Йжгѓоа Йѓджоѓ Васѓоьжвѓса 
Овжлжва ѐа Дзйгжей 

ёзѓсиѓяѐсьджей доалжвѓуі Олясѓ.
Йаиязіаоѓ і ржиж ін сайий: 

https://bit.ly/2SS1bTn

Враховуючи провідну роль Миколи Оводова 

в історії Вінниці, «Центр історії» ініцюював 

внесення могили у перелік пам’ятників історії 

місцевого значення Одеси з відповідним 

охоронним статусом. Крім того, мерія Вінниці 

висловила готовність привести у порядок могилу 

колишнього керівника міста. 

У 2018 р. за матеріалами Одеського обласного архіву 

вінницькі краєзнавці знайшли могилу Миколи 

Оводова, яка розташована на Другому 

християнському кладовищі Одеси.  
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