
Історія Василівської медицини в ХІХ – ХХ ст. 
 

Як і кожна легенда, історія містечок і галузей не має певного початку. Так само, як не 

можна точно сказати, коли вперше люди поселилися на василівських берегах Великого Лугу, 

так само не буде відповіді й на питання, коли вони вперше звернулися до медичних практик. 

Але людина розумна в усьому полюбляє точність; а ще більше нам подобаються святкування 

з приводу всіляких річниць, завдяки яким наче знову оживають давноминулі події і традиції, 

навколо яких ми вкотре єднаємося в одну громаду. 

Тож, за досягнутою домовленістю, часом народження Василівки обрано 1788 рік (дата 

першого збереженого документу, в якому згадується наше поселення), а днем народження 

василівської лікарні нарекли 1935 р. – рік будівництва нового лікарняного корпусу (сучасна 

хірургія-реанімація), територіально відокремленого від старої, ще панської лікарні (фото 1).  
 

 
 

Фото 1. Внутрішній двір Василівської районної лікарні на 40 ліжок, збудованої в 1935 

році на подвір`ї колишньої панської економії: молоді деревця під вікнами, бюст Леніну серед 

клумби, пустище на місці пізнішої двоповерхової поліклініки і невідомі люди в білих халатах з 

давно забутого минулого (світлина з архіву Василівської лікарні). 

 

Звісно ж, медицина існувала у Василівці й до 1935 року, так само, як люди жили на 

берегах Великих Луків і до 1788 р. (безперервно впродовж останніх принаймні 30 тис. років). 

Без знахарства, як і без релігійної віри, життя громади було просто неможливим у всі часи! 

Але певних свідчень і спогадів про той період василівської історії – не збереглося. Вперше 

медичні заклади Василівки згадуються тільки в 1840-их рр. – за пів століття до будівництва 

замку Попова і майже за століття до офіційного заснування Василівської районної лікарні. 

В ті далекі часи обриси нашого міста були зовсім не такими, як сьогодні. Основний 

масив населення проживав у численних хуторках вздовж річки Чекрак (від Злодійської до 

Скотоватої балки); трохи осторонь, на мису вододілу річок Чекрак і Карачекрак розвивалася 

панська економія Васільєво; а вздовж дороги від економії до переправи Кримського шляху 



(старий міст через р. Карачекрак у с. Підгірне) осіла поважна громада европейських євреїв, 

ашкеназі, які розмовляли мовою ідиш. Всі ці хуторки і поселення попервах мали кожен свій 

окремий цвинтар і звички, але за декілька поколінь злилися в одну громаду василівців.  

В середині 19-го ст. успішне село Василівка збагатіло і залюднилося настільки, що 

виникла потреба в розбудові більш складної соціальної структури: планового виробництва, 

торгівлі, освіти, лікування тощо. Тим паче цьому допомагали сприятливі обставини: багаті 

землі та наближення до шляхів збуту продукції – Кримського тракту. Проте від сусідства з 

битим шляхом була не тільки користь, а траплялося й горе: цими дорогами з Азії та портів 

Криму до Василівки приходили грізні моровиці. Так, у 1848 році Василівку спіткала важка 

епідемія холери: тоді захворіло понад дві сотні василівців, з них 23 померло. Може це лихо й 

спонукало василівську владу в особі Олени Еріставі збудувати у Василівці першу розкішну 

аптеку – нині це вул. Державна-3 (фото 2). Виходячи з місцерозташування аптеки поруч із 

дорогою до Карачекракської переправи і єврейського поселення, можна з величезною долею 

вірогідності вважати, що нею опікувалася єврейська громада (за спогадами, аптекар зі своєю 

родиною жив у цьому ж таки будиночку). А на початку 1860-их років, обабіч тієї ж дороги 

Попови збудували й першу василівську лікарню на 10 ліжок для робітників своєї економії – 

сьогодні в ній розташована поліклініка сімейних лікарів по вул. Державній-8 (фото 2). Поруч 

з Василівською лікарнею з`явився і комфортний службовий будинок для лікаря (приміщення 

прокуратури по вул.Соборній-10); а фельдшер у ті часи квартирував у самій лікарні.  
 

    
 

Фото 2. Перебудований портик василівської аптеки 1840-их рр. по вул. Державній-3 

(ліворуч) і перша, спочатку економічна, а згодом і земська василівська лікарня на 10 ліжок 

1860-их рр. по вулиці Державній-8 (праворуч) – одні з найстаріших будівель у м. Василівка.  

 

З розвитком земств, після 1872 р. В.П. Попов передав земській громаді неприбуткову 

медичну справу: лікарню й будинок лікаря, які відтоді стали земськими (але не приміщення 

аптеки, яке на той час, слід вважати, вже цілком належало родині фармацевта). Тоді ж таки 

на базі Василівської земської лікарні зорганізували ІV лікарську дільницю, до якої входило 

14 населених пунктів з населенням 22 379 мешканців – тобто наша лікарня фактично стала 

районною, або ж мовою тієї епохи – волосною. 

Принагідно згадаємо, що на кінець 19-го ст. серед мешканців Мелітопольського уїзду 

людей віком від 0 до 30 років було 72,1%; 30-60 років – 24,6%; старших за 60 років – 3,3%. 

Василівці тоді були значно молодшими. 

 

До 1935 р. колишня земська лікарня (вже на 12 ліжок) лишалася єдиною лікарнею 

Василівського району. Перша Світова війна, революційні війни і два перших голодомори – 

відкинули турботу про здоров`я населення на задвірки соціальних проблем. Переломним у 

долі Василівки і всього краю став 1933 рік: тоді влада більшовиків остаточно зламала опір 

опозиції, була визнана США та іншими світовими гравцями і заходилася розбудовувати 

радянський лад на селі. Незабаром у селі Василівка з`явилися клуб – "храм соціалістичної 

культури" (вул. Б. Центральний-5) і згадане вище приміщення Василівської районної лікарні 

на 40 ліжок (фото 1); в зведенні обох споруд активно використовувався будівельний матеріал 

з палацу замку Попових, який саме тоді пустили під розбирання.   



Першим завідувачем новозбудованої в 1935 році Василівської районної лікарні був 

Стукаленко Володимир Лук`янович, він же – одночасно хірург і гінеколог лікарні. Разом з 

ним тоді працювало 34 медики, в т.ч. 9 лікарів (фото 3). 
 

 
 

Фото 3. Медичний колектив збудованої в 1935 році Василівської районної лікарні на 

чолі з її завідувачем – Стукаленком В.Л. в центрі (світлина з архіву Василівської лікарні). 

 

А далі були Друга Світова війна, третій голодомор і повоєнні лихоліття, які змінили 

долі багатьох родин, в т.ч. і зображених на цій світлині. 

Наступний етап розвитку Василівки і районної лікарні відбувся на початку 1950-их 

років і був пов`язаний з грандіозним будівництвом Південноукраїнського каналу з мережею 

штучних водосховищ і зрошувальних систем таврійських степів (фото 4). 

 

В самому вирі цієї «великої будови комунізму» 

опинився і наш райцентр. З квітня 1951 р. силами буді-

вельно-монтажного управління №2 «Укрводбуду» поча-

лося спорудження у Василівці численних житлових і 

службових приміщень для робітників Південноукраїн-

ського каналу: сучасної мерії (тодішній райком КПУ), 

двоповерхових будинків по пр. Дружби, вул. Шевченка, 

Соборній; магазинів, дитячих ясел (вул. Берегова-35) 

тощо. Варто зауважити, що всі тодішні новобудови в 

центрі Василівки зводилися виключно для працівників 

Південно-Українського каналу, а не для василівців, як 

таких (серед новоселів тих років не зустріли б мабуть 

жодного місцевого василівця-колгоспника, а будівниц-

тво на Колгоспній стороні міста взагалі не велося). 
 

Фото 4. Вирізка з василівської районної газети 

«Ленінець» за 4 серпня 1951 р.: величезні дамби з водо-

сховищами планували звести на річці Молочній і Конці! 



Після будівельного буму початку 1950-их років маленька Василівська лікарня на 40 

ліжок перетворилася на справжнісіньке лікарняне містечко вже на 100 ліжок! Виросли нові 

корпуси інфекційного і терапевтичного відділень (фото 5), в старих приміщеннях панської 

економії обладнали рентгенологічне відділення і санстанцію, нещодавно відкрита станція 

«Швидкої допомоги» пересіла з коней на автомобілі.  

Зі скупих офіційних документів можна довідатися, що головним лікарем на той час 

була Мейєрович Лія Михайлівна. Але цього вкрай недостатньо для того, щоби відчути дух 

тієї епохи, емоцію! Більш чуттєву та яскраву інформацію про тодішню медицину знаходимо 

на сторінках місцевої районної газети 1950-их років:  
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

Фото 5. Вирізки з нашої районної газети «Ленінець» за 1950-і роки; і сміх і гріх :) 

 

Неймовірно цікавим є перегляд старих фотографій, на яких зупинився час. Обличчя 

людей, одяг, елементи оточення; щось виставляли на показ, щось намагалися приховати від 

фотографа. Про що мріяли, думали і говорили ці мовчазні люди на світлинах? Як пролетіло 

їхнє життя? Незнайомі, і разом з тим такі схожі на сьогоднішніх нас – люди в білих халатах: 



 
 

Фото 6.1. Заняття медсестер в коридорі рентгенологічного відділення на початку 

1950-их років, з Леніним, Сталіним і кумачевою скатертиною (з архіву Василівської лікарні). 

 

 
 

Фото 6.1. Будівництво Червоного куточка власними силами наприкінці 1950-их років; 

медики тоді були надзвичайно широкого профілю :) (світлина з архіву Василівської лікарні). 



На кінець 1950-их років населення Василівки зросло просто фантастично! На кожного 

місцевого жителя доводилося по 1 – 2 приїжджих (особливо в Центральній частині містечка). 

Буріння свердловин вздовж траси Південноукраїнського каналу виявило поруч із Василівкою 

багатющі поклади залізних і марганцевих руд, освоєння яких планували почати в недалекому 

майбутньому. Райцентр Василівка став стратегічно перспективним, у 1957 р. статус нашого 

села підвищився до «міста районного підпорядкування», і хвилі заробітчан заполонили наш 

край. Показовою є статистика демографічних змін:  

у 1913 р. (до початку лихоліть довжиною майже в пів століття) населення Василівки 

становило 6,4 тис. мешканців;  

в 1939 р. (попри очікуваний природний приріст) воно заледве сягнуло 5,6 тисяч; 

в 1943 р. (на піку втрат) від василівців лишилося всього 3,1 тис. мешканців; 

а в 1959 році – нас нізвідки раптово стало аж 11,2 тисяч!     

 

Разом із семимильними демографічними та економічними показниками – стрімко роз-

вивалася і василівська медицина. В 1970-их роках кількість ліжок перевищила 200, відкрива-

лися нові відділення, запрацювала новозбудована двоповерхова поліклініка (фото 7), в ЦРЛ 

тоді працювало 43 лікаря і 157 медсестер, професія медпрацівника викликала повагу.  
 

   
 

    
 

Фото 7. Василівська районна лікарня на світлинах кінця 1970-их початку 1980-их рр.: 

новозбудована в 1978 році доросла поліклініка; дитяча консультація і ґанок дитячої лікарні; 

урочиста хода з нагоди Жовтневої революції в 1981 р. (світлини з архіву Василівської ЦРЛ). 

 

Живий організм Василівської районної лікарні розвивався у тісному взаємозв`язку з 

усім суспільним ладом і тому, разом із колапсом соціалістичної моделі держави, постраждав 

і він. Сповільнення прогресу переросло в стагнацію, і далі розпочався затяжний спад. В 1987 

році ще встигли здати в експлуатацію новий триповерховий корпус дитячої лікарні, а в 1993 

– заселили двоповерховий корпус лабораторії і швидкої допомоги. Та на цьому й спинилися; 

недобудована висотка нової лікарні так і лишилася нездійсненною фата-морганою – складне 

оптичне явище в атмосфері, утворене з декількох форм міражів :) (фото 8).  



   
 

Фото 8. В 1993 році, понад чверть століття тому, не добігши до фінішу зупинилося 

будівництво нового корпусу Василівської районної лікарні. Що в майбутньому чекає на цього 

велетня соціалістичних часів? На всю галузь? "Contra spem spero!" – без надії сподіваюсь… 

 

Сьогодні, як завжди, ми стоїмо на порозі величезних перемін, які не так страхають, як 

інтригують своєю новизною: тотальна комп`ютеризація, роботизація, GPS-зація, чипізація та 

інші новомодні "-зації". У цьому вирі прогресу безсумнівно зміниться до невпізнання і наша 

Василівська медицина, бо навіть білі халати вже перестають бути візитівкою нашої професії, 

поступаючись кольоровим костюмам і спецодягу. Та попри всі викрутаси долі, непорушними 

лишаться цінності, що тривають від давніх часів Асклепія, Гіппократа, Авіценни – це добро, 

милосердя і допомога. В світлі цих настанов і рухатиметься завжди Василівська лікарня. 

 

 

Стислий перебіг подій історії Василівської медицини в ХІХ – ХХ ст. 

 

       1848 р. – епідемія холери у Василівці (200 захворіло, 23 померло). 

       1840-ві рр. – збудована перша Аптека у Василівці (вул. Державна-3), аптекар з родиною 

жив тут же при аптеці. 

       Початок 1860-их рр. – Попови збудували лікарню на 10 ліжок для працівників економії 

(вул. Державна-8), службове приміщення для лікаря (нині прокуратура, вул. Соборна-10). 

       1872 р. – В.П. Попов передав лікарню економії Василівському земству. 

       1872 р. – організовано ІV лікарську дільницю у Василівці, до якої входило 14 населених 

пунктів з населенням 22 379 мешканців. 

       1914 р. – у Василівці залишалась лікарня на 10 ліжок. 

       1925 р. – у Василівці працювала та ж сама лікарня, але вже на 12 ліжок. 

       1935 р. – збудували районну лікарню на 40 ліжок (відділення хірургії/реанімації). 

       1951 р. – збудоване колишнє інфекційне відділення ЦРЛ (згодом приймальне). 

       1952 р. – збудоване терапевтичне відділення ЦРЛ (первісно – терапевтичне і пологове). 

       1953 р. – кількість ліжок у ЦРЛ досягла 100. 

       Середина 1950-их рр. – з`явилися машини ШМД замість коней.  

       До кінця 1960-их років кабінет головного лікаря ЦРЛ був у східному крилі нинішньої 

санстанції (вул. Лікарняна-3), а гінекологічне відділення – в будинку навпроти хірургії, де 

сьогодні міститься господарський двір і котельня ЦРЛ. 

       1974 р. – добудоване хірургічне крило до реанімаційно-хірургічного корпусу ЦРЛ (зі 

сторони санстанції); кількість ліжок збільшилася до 200. 

       1978 р. – збудована двоповерхова поліклініка ЦРЛ. 

       1987 р. – збудований триповерховий корпус дитячого відділення ЦРЛ. 

       1993 р. – відділення Швидкої допомоги  і лабораторія перейшли в сучасний корпус. 

       1993 р. – зупинка будівництва нового корпусу ЦРЛ. 

       1997 р. – неврологічне відділення перейшло в триповерховий корпус. 

       2000 р. – відділення хірургії та реанімації поміняли місцями. 


