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Шановні читачі!
У ваших руках скромна спроба презентувати найвизначніші об’єк-

ти дерев’яної сакральної архітектури українсько- польського при-
кордоння та заохотити Вас пізнавати сакральну спадщину 
Львівщини, Івано- Франківщини, Закарпаття з українського 
боку та Підкарпатського воєводства Польщі.

Наша амбітна мета — створити новий продукт, тран-
скордонний туристичний маршрут на основі спільної куль-
турної спадщини дерев’яної архітектури Карпатського ре-
гіону. Для цього у двосторонньому українсько- польському 
партнерстві ми не лише вивчаємо найцінніші об’єкти дерев’я-
ної архітектури, а й популяризуємо їх по обидва боки кордону.

Працюємо над тим, щоб Карпатський шлях 
дерев’яної архітектури був не гучним заголовком, 
а підґрунтям і стимулом для територіальних і релі-
гійних громад звертати увагу на потребу не лише реставрації, а й стимулював ту-
роператорів відкривати мандрівникам ці духовні скарби і, загалом, став базою для 
промоції території Карпат і тієї її цінності, яка, безумовно, вирізняє нас з-поміж інших.

З приємністю запрошуємо Вас зануритися у світ намолених місць та відкрити 
спадщину дерев’яної сакральної архітектури українсько- польського прикордоння.

Обов’язково дочитайте до кінця, не пожалкуєте!

Галина ЛИТВИН
виконавча директорка Асоціації
«Єврорегіон Карпати – Україна» 
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Асоціація «Єврорегіон Карпати — Україна», що об’єд-
нує ради усіх рівнів з чотирьох карпатських областей з ме-
тою забезпечення розвитку регіону, одним із своїх завдань, 
власне, має промоцію Карпат. І одним із інструментів ре-
алізації цього завдання ми використовуємо програми 
транскордонного співробітництва, зокрема, у фінансових 
періодах 2007–2013 і 2014–2020 років ефективно працю-
ємо з ресурсом Програми Польща — Білорусь — Україна.

Коротко про проєкти, які спільно з партнерами з укра-
їнської та польської частини Карпат реалізуються упро-
довж 2019–2020 років:

Проєкт “Світ карпатських розет — заходи із збережен-
ня унікальної культури Карпат” має на меті збереження 
історико- культурної спадщини (традицій, звичаїв, обрядів, 
ремесел, музики, архітектури) Карпатського регіону. Проєкт 
втілюється 11 партнерами з Львівської, Івано- Франківської, 
Закрапатської областей та Підкарпатського воєводства. 
За підсумком на території України створюється три центри 
культури Карпат (в Косові, Тустані та Колочаві), проводиться 
значна просвітницька, планувальна та промоційна робота.

Безперечно, для території Карпат питання збереження пам’яток, як і культурної 
та природної спадщини загалом, є надзвичайно актуальним та потребує 

системних підходів до їх вирішення. Відрадно, що фінансові інструменти ЄС, 
які фінансують транскордонну співпрацю в регіоні, приділяють значну увагу 

підтримці проєктів у сфері збереження культурної і природної спадщини

Малими кроками  
до збереження спадщини Карпат
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Проєкт “РовеЛове Розточчя — разом попри кордо-
ни” має на меті покращення туристичної інфраструктури 
та створення туристичних продуктів для підвищення при-
вабливості транскордонного регіону Розточчя. Проєкт ре-
алізується 6 партнерами з Львівської області (Яворівським 
національним природним парком, Асоціацією „Єврорегіон 
Карпати — Україна”, Департаментом екології та природ-
них ресурсів Львівської облдержадміністрації) та Люблін-
ського воєводства (гміною Замость, самоврядуванням 
Люблінського воєводтва та Розточанським природним 
парком). У результаті реалізації проєкту буде покращено 
стан/збудовано 327 км транскордонного велосипедного 
маршруту, збудовано Центр екологічної освіти у Верещи-
ці та Геотуристичний центр у місцевості Ліпсько- Полісся, 
проведено потужну промоційну кампанію активного ту-
ризму у прикордонні.

Проєкт “Транскордонний паломницький маршрут як ін-
струмент промоції спільної історико- культурної спадщи-
ни в українсько- польському прикордонні” має на меті 
популяризацію спільної історико- культурної спадщини 
українсько- польського прикордоння шляхом створення 
транскордонного паломницького маршруту та відновлен-
ня/збереження паломницьких місць. Проєкт, лідером ко-
трого є наша організація, реалізується у 4-сторонньому 
партнерстві та призведе до відновлення трьох об’єктів, 
зокрема вежі монастиря в Підкамені.

Проєкт “Карпатський шлях дерев’яної архітекту-
ри — спільні дії для збереження та промоції історико- 
культурної спадщини українсько- польського прикор-
доння” втілюється нашою організацією у співпраці 
з Підкарпатською регіональною туристичною органі-
зацією. Метою проєкту є створення та промоція но-
вого туристичного продукту — Карпатського шляху 
дерев’яної архітектури. Упродовж реалізації проєкту 

здійснюється інвентаризація об’єктів дерев’яної архі-
тектури, на підставі якої створюється транскордонний 
туристичний маршрут. Також працюємо із громадами, 
на території яких розміщені церкви, що входять до пе-
реліку спадщини ЮНЕСКО, а таких у Львівщині, Закар-
патті та Івано- Франківщині вісім, та проводимо широку 
інформаційну кампанію з метою заохочення відвідуван-
ня об’єктів на маршруті.

Дзеркально в аналогічному партнерстві Підкарпат-
ської регіональної туристичної організації з Асоціацією 
«Єврорегіон Карпати — Україна» реалізовуємо проєкт 
«Транскордонний шлях дерев’яної архітектури — мож-
лив іс ть  д л я  збереженн я ун ік а льної  спадщини 
українсько- польського прикордоння». В рамках про-
єкту створюється інформаційний вебсайт з описом по-
над 160 об’єктів на маршруті, створюються 12 віртуаль-
них турів церквами ЮНЕСКО з території Львівщини, 
Івано- Франківщини, Закарпаття та Підкарпатського во-
єводства, заплановано проведення 6 концертів у ви-
браних об’єктах маршруту з метою їх популяризації 
та потужна промоційна кампанія туристичного шляху 
у соціальних мережах.

Продовжуючи наш напрямок роботи в природоохо-
ронних територіях разом із НПП “Сколівські Бескиди” 
та нашим давнім надійним партнером Асоціацією для 
розвитку і промоції Підкарпаття “Про Карпатія”. Асоціа-
ція “Єврорегіон Карпати — Україна” впроваджує проєкт 
“Розвиток сталого туризму в природоохоронних терито-
ріях Карпат”. Проєктом передбачено облаштування ре-
креаційної інфраструктури в НПП “Сколівські Бескиди”, 
створення транскордонної концепції розвитку туризму 
у національних парках, підвищення професійного рівня 
працівників національних парків українських та поль-
ських карпатських регіонів.
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У співпраці з ГО Об’єднання пасічників “Карпатська 
екопасіка”, Колочавською сільською радою та Асоціаці-
єю для розвитку і промоції Підкарпаття “Про Карпатія” 
популяризуємо традиції бджільнитва у Карпатах у рамках 
проєкту “Карпатська бджола — спільні заходи із збере-
ження унікальної природної спадщини в українсько- 
польському прикордонні”. 

Проєкт має на меті збереження популяції абори-
генної Карпатської породи бджіл та промоцію тра-
дицій бджільництва в Карпатах щляхом проведення 
науково- моніторингових експедицій високогірними 
пасіками Карпатського регіону, облаштування двох 
відкритих виставкових просторів “Карпатська пасіка 
в історичному розрізі — від дуплянки до розумного 
вулика” у Косові та Колочаві, проведення фестива-
лю меду у Закарпатській області, розробку концепцій 
трьох туристичних маршрутів.

Серед тематики проєктів не могли ми оминути уні-
кальну спадщину виноробства у Закарпатті, котрій при-
святили проєкт “Карпатська академія спадщини вино-
робства”,  що втілюємо разом із  Виноградівською 
районною радою та Асоціацією “ПроКарпатія”. Упродовж 

періоду реалізації проєкту проводимо дослідження 
традиційних карпатських сортів винограду і вин, готу-
ємо за його підсумками 3-мовну публікацію “Карпатська 
винна карта”, створюємо транскордонний винний марш-
рут, проводимо міжнародний фестиваль вина у Закар-
патській області, а також організовуємо “Карпатську 
академію виноробства” за результатами якої буде до-
ступний онлайн-курс.

Спільна українсько- польська спадщина стала пред-
метом проєкту “Нафтова спадщина діяльності Ігнатія Лу-
касевича”, котрий реалізуємо спільно із регіональним са-
моврядним органом Підкарпатського воєводства. Проєкт 
передбачає 2 конференції, семінари, навчальні візити, 
інвентаризацію об’єктів нафтової спадщини Львівщини 
і Підкарпаття, створення 3-мовного мультимедійного 
путівника, а також розробку та апробацію квесту визнач-
ними місцями нафтової спадщини.

Намагаємося використовувати кращі практики і про-
довжувати напрацювання проєктів, що реалізуються в ін-
ших частинах Карпат. Саме у такий спосіб, із попередньо-
го польсько- словацького досвіду народився проєкт 
“Шлях волоської культури на українсько- польському 
прикордонні”, котрий реалізується під лідерством Асо-
ціації “Про Карпатія”. 

Проєктом передбачено проведення інвентаризації 
об’єктів, пов’язаних з культурою вівчарства (архітектурні 
об’єкти, звичаї, кухня, мистецтво) і їх знакування; промо-
ційні заходи — 2 виходи на полонину, фестиваль сиру; 
майстер-клас, видання книги вівчарських традицій, а та-
кож встановлення стилізованих дерев’яних символів 
вівчарства у Колочаві, Рахові та Верховині.
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Беручи до уваги той факт, що Асоціація реалізує 11 про-
єктів в рамках Програми транскордонного співробітнит-
цва Польща — Білорусь — Україна 2014–2020 у пріоритеті 
“Спадщина”, вважаємо за доцільне поділитися чотирма 
порадами, як бути успішними у конкурсі:

 ~ першим чинником успіху є реальна проблема, 
а не кон’юнктурна ідея, навколо якої створюється про-
єкт. Відверто, для регіону Українських Карпат навіть цілого 
бюджету програми не вистачило б для вирішення проблем 
збереження та промоції історико- культурної і природної 
спадщини. Тому важливо обирати проблеми, які, з одного 
боку, не лише актуальні для певної конкретної території, 
але можуть стати пілотами і для сусідів, а з другого боку — 
вирішення таких проблем дозволить досягти показників 
програми, що є ключовим чинником при оцінці проєктів;

 ~ по-друге, оскільки ми говоримо про проєкти співп-
раці, без надійного партнера не обійтися. Важливо тво-
рити спільні проєкти з інституціями, з котрими Ви вже 
маєте позитивний попередній досвід як у підготовці, 
так і реалізації проєктів. Але, що важливіше, з котри-
ми Вас поєднують не лише спільні інтереси, як отри-
мати європейський грант, а передусім спільні цінності 
та схожа організаційна культура. Лище за таких умов 
Ви легко разом допливете до успішної реалізації пла-
нованих ініціатив та заходів;

 ~ третє. Знання правил і процедур. Прочитати лише 
оголошення про конкурс і ознайомитися із аплікаційною 

формою абсолютно недостатньо. Обов’язково необхід-
но детально вивчити програмні документи, і головне 
— індикатори, досягнення яких заплановано у рамках 
конкурсу. Лише після аналізу відповідності Вашої ідеї по-
бажанням грантодавця починайте непросту процедуру 
підготовки спільної заявки;

 ~ і наостанок — ретельне виконання поставленого 
Програмою “домашнього завдання”. Пам’ятайте, ніхто 
не знатиме про Вашу територію, проблеми, якщо Ви їх 
не опишете — адже експерти оцінюють проєкти у Вар-
шаві, а не, скажімо, в Турці чи Коломиї. Ніхто не розумі-
тиме, яку додану вартість має Ваш проєкт для транскор-
донної співпраці та реалізації регіональних стратегій 
розвитку, якщо Ви цього детально не презентуєте, по-
силаючись на цифри і факти. Ніхто не оцінить Ваших 
старань у складанні бюджету, якщо чітко не бачитиме, 
як “житиме” проєкт після завершення грантового фінан-
сування. А для цього потрібна команда фахівців і од-
нодумців готових працювати, дискутувати, йти на ком-
проміси, “різати” бюджети — але таки створити ідеальну 
очима донора проєктну пропозицію.

Сподіваємося, що ця стаття натхненням для Вас 
у плануванні ініціатив зі  збереження та промоції 
історико- культурної і природної спадщини. Бажаємо 
успіхів і запрошуємо знайомитися із новинами проєк-
тів на нашому сайті.

КЛЮЧОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЄКТІВ  
У ПРІОРИТЕТІ «СПАДЩИНА»

ІСТОРИКО- КУЛЬТУРНА  
СПАДЩИНА КАРПАТ:
�створення 4 центрів карпатської культури у рамках про-
єкту “Світ карпатських розет” у Косові (Івано- Франківська 
область), Колочаві (Міжгірський район Закарпатської об-
ласті), Уричі (Сколівський район Львівської області), Би-
строму (Підкарпатське воєводство, Польща)

�розробка 8 туристичних маршрутів: транскор- донний 
паломницький маршрут, 3 туристичних шляхи спадщини 
бджільництва, транскордонний винний туристичний шлях, 
шлях волоської культури, Карпатський шлях дерев’яної 
архітектури, нафтовий шлях

�реставрація вежі храму монастирського комплексу у Під-
камені (Бродівський район, Львівська область) у рамках 
проєкту “Транскордонний паломницький маршрут як ін-
струмент промоції спільної історико- культурної спадщини 
в українсько- польському прикордонні”

�популяризація дерев’яних церков (маршрут з 95 об’єктів 
з українського боку, 8 3D турів)

�встановлення “Карпатської брами” й інформа- ційного 
стенду, присвяченого традиціям вівчарства у Колочаві

�підтримка 88 проєктів у сфері збереження і промоції 
культурної спадщини у рамках Програми підтримки ініці-
атив місцевих карпатських громад

ПРИРОДНА СПАДЩИНА КАРПАТ:
�знакування 110 км української частини Центрального 
велосипедного маршруту Розточчя (Жовківський, Яворів-
ський райони Львівської області)

�будівництво 14 станцій для велотуристів (Яворівський 
НПП, смт Брюховичі, Жовківський, Яворівський райони 
Львівської області)

�еколого- просвітницький візит- центр в Яворів ському НПП

�інформаційно- екологічний пункт на початку маршруту 
на гору Парашка в НПП “Сколівські Бескиди”

�підтримка 33 проєктів у сфері збереження і промоції 
природної спадщини у рамках Програми підтримки ініці-
атив місцевих карпатських громад

�системна взаємодія з 2 нацпарками у рамках проєктів 
“РовеЛове Розточчя — разом попри кордони”, “Розвиток 
сталого туризму в природоохоронних територіях Карпат”

�розробка системних рішень для розвитку туризму в 6 
природо-заповідних територіях

ПРОМОЦІЯ РЕГІОНУ КАРПАТ:
�3 конкурси журналістських робіт

�4 фотоконкурси

�системна співпраця з 18 регіональними та місцевими ЗМІ
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Термін реалізації проєкту: 1 липня 2020 – 30 червня 2021
ПРОЄКТ СПІЛЬНО РЕАЛІЗУЮТЬ:
Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон 
Карпати — Україна” — Головний Бенефіціар (UA)
Підкарпатська Регіональнa Туристична Організація (PL)
Бюджет проєкту: € 66 525,  
в т. ч. грант ЄС: € 59 872,5
Грант ЄС для України: € 36 220,5

М Е ТА П Р О Є К Т У:  створення цілісних підходів 
до збереження та промоції дерев’яної архітекту-
ри — спільної культурної спадщини гірської части-
ни українсько- польського прикордоння. Реалізація 
проєкту призведе до створення спільного транскор-
донного шляху та його промоції, а також підвищення 
обізнаності місцевого населення щодо управління 
культурною спадщиною.

КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ  
ДЕРЕВ’ЯНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Здійснення аудиту 60 об’єктів дерев’яної архітек-
тури, які розташовані на території Львівської, Івано- 
Франківської та Закарпатської областей та Підкар-
патського воєводства (по 15 української сторони, 20 
об’єктів із польської сторони). Аудит об’єктів перед-
бачає підготовку коротких описів та фото для кож-
ного із об’єктів.

СТВОРЕННЯ КАРПАТСЬКОГО ШЛЯХУ 
ДЕРЕВ’ЯНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Створення нового транскордонного туристичного 
маршруту — Карпатського шляху дерев’яної архітектури, 
який об’єднує 9 локальних туристичних шляхів на тери-
торії України та 9 шляхів на території Польщі.

До маршруту включено 225 пам’яток дерев’яної ар-
хітектури Закарпатської, Івано- Франківської, Львівської 
областей та Підкарпатського воєводства. Карпатський 
шлях дерев’яної архітектури включатиме не лише пе-
релік об’єктів дерев’яної архітектури, а й інформацію 
для туристів: туристично- інформаційні центри, заліз-
ничні та автобусні станції, додаткові туристичні атракції 
та природні і культурні пам’ятки.

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  
ТА ПРОМОЦІЇ КАРПАТСЬКОГО ШЛЯХУ 
ДЕРЕВ’ЯНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Розробка стратегічного документа, що визначає ос-
новні виклики збереження дерев’яної архітектурної 
спадщини в регіоні та можливості диверсифікації функції 
об’єктів, стратегічні цілі, основні завдання, етапи та ме-

Проєкт «Карпатський шлях дерев’яної архітектури — спільні дії для збереження 
та промоції історико- культурної спадщини українсько- польського прикордоння» 
реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках Програми 

транскордонного співробітництва Польща — Білорусь — Україна 2014–2020
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ханізми їх реалізації, систему моніторингу та оцінки ре-
зультативності. Розробка концепції маршруту відбува-
ється на основі інвентаризації об’єктів Карпатського 
маршруту дерев’яної архітектури.

Стратегія розробляється з урахуванням загальних 
рамок національної та регіональних політик у сфе-
рі управління культурної спадщиною та тенденцій 
розвитку туризму, зокрема внутрішнього, а також 
з використанням закордонного, польського досві-
ду функціонування маршрутів дерев’яної архітекту-
ри у Підкарпатському воєводстві Республіки Польща.

ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЇ:
�збереження: передбачає реалізацію заходів, пов’язаних 
із здійсненням реставраційних робіт на об’єктах, включених 
до Карпатського маршруту дерев’яної архітектури

�туристична привабливість: передбачає створення та за-
безпечення функціонування комплексного міжрегіональ-
ного туристичного продукту — Карпатського маршруту 
дерев’яної архітектури;

�безбар’єрність: аби перетворити памятки дерев’яної ар-
хітектури, включених до маршруту у безбар’єрний простір 
пізнання унікальної національної спадщини.

�інформаційна доступність: максимальна популяризація 
Карпатського маршруту дерев’яної архітектури як унікаль-
ного туристичного магніту.

ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ 
КАРПАТСЬКИХ ГРОМАД ЩОДО 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПРОМОЦІЇ 
ІСТОРИЧНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ

З метою представлення маршруту та презентації пе-
реваг промоції об’єктів дерев’яної архітектури, в рамках 
проєкту планується проведення 8-ми зустрічей із місце-
вими громадами, які розташовані на території Карпат-
ського регіону. Під час зустрічей обговорюватимуть-
ся питання залучення громад до процесу збереження 
та промоції об’єктів.

ВСТАНОВЛЕННЯ  
ІНФОРМАЦІНИХ ТАБЛИЦЬ

В рамках проєкту передбачено встановлення 8 ін-
формаційних таблиць поруч із церквами, які віднесені 
до списку об’єктів Світової Спадщини ЮНЕСКО із україн-

ської сторони та 6 інформаційних бордів поруч із дерев’я-
ними об’єктами на території Підкарпатського воєводства.

Встановлення інформаційних таблиць на Карпатському 
шляху дерев’яної архітектури є першим кроком до фізич-
ного створення стежки з української сторони.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНЦЕРТІВ  
ДУХОВНОЇ МУЗИКИ

Для інформаційної підтримки маршруту в рамках про-
єкту заплановано три концерти духовної музики поруч 
із об’єктами дерев’яної сакральної архітектури.

ПРОМОЦІЙНА КАМПАНІЯ
Задля поширення інформації про проєкт та його ре-

зультатів заплановано: публічну презентацію Карпатського 
шляху дерев’яної архітектури у Жовкві; публікацію спецви-
пуску журналу “Карпатський вісник”; розробку тематичних 
промоційних гаджетів; виготовлення промоційного ролл-
апу, трансляцію 10 промоційних радіоспотів у регіональ-
них ЗМІ Львівської, Івано- Франківської та Закарпатської 
областей; 4 публікації у блозі інфлуенсера.

CHEŁMSKO-
ZAMOJSKI

KROŚNIEŃSKI

TARNOBRZESKI

PRZEMYSKI

LVIV

IVANO
-FRANKIVS’K

ZAKARPATTYA

RZESZOWSKI

Smolnik

Radruż

Chotyniec

Turzańsk

Потелич

Матків

Жовква

Дрогобич

Рогатин

Нижній
Вербіж

Ясіня

Ужок

Львів
Rzeszów



ВІСНИК КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ | №1 2020  |  СПЕЦВИПУСК ПРОЄКТУ PL-BY-UA10

Шлях дерев’яної архітектури  
на території Підкарпатського  

воєводства: кращі зразки та практики

Концепція Шляху дерев’яної архітектури Підкарпат-
ського воєводства з’явилася у 2001 р. у Регіональному 
центрі дослідження і документації пам’яток у Ряшеві. Роз-
робку окремих маршрутів підкарпатської частини Шляху 
доручили групі експертів у складі Анни Фортуни- Марек, 
Ярослава Ґемзи, Ришарда Кволека та Януша Мазура. Уже 
у 2002 р. був промаркований Шлях дерев’яної архітекту-
ри Підкарпатського воєводства, який зараз налічує 130 
об’єктів. Доповненням до інформаційно- популяризаційних 
заходів, присвячених Шляху, став туристичний путівник, 
виданий Підкарпатською регіональною туристичною ор-
ганізацією, а також туристична мапа і тематична інтернет- 
сторінка, які швидко здобули широку популярність. Не-
щодавно з’явився і віртуальний маршрут «Шлях об’єктів 
ЮНЕСКО на польсько- словацькому прикордонні».

Шлях дерев’яної архітектури Підкарпатського воєвод-
ства поділений на 9 регіональних маршрутів- напрямків 
загальною протяжністю 1202 км, зокрема Кросно — Бе-
резів, Сянок — Динів, Устрики — Лісько, Сянок — Дукля, 
Перемишль, Любачів, Ряшів — Ярослав, Дембиця — Роп-
чиці, Тарнобжег — Нисько. До найцінніших об’єктів під-
карпатського Шляху належать унікальні церкви і костели, 
внесені у Список Світової спадщини ЮНЕСКО. Серед них 
варто окремо згадати найбільший готичний дерев’яний 
костел в Європі — костел Успіння Пресвятої Богородиці 
та Архангела Михаїла в Гачуві. Не меншу історичну і мис-
тецьку цінність має костел Всіх Святих у Близному, який 
датується XV ст. Список підкарпатських дерев’яних скар-
бів ЮНЕСКО замикають чотири неповторні церкви з сіл 
Хотинець, Радруж, Туринське і Смільник.

Шлях дерев’яної архітектури Підкарпатського воєводства  
та його малопольський напрямок — це перші ділянки Шляху дерев’яної 

архітектури Польщі. З ініціативи Краківського агентства розвитку туризму 
та Адміністрації Підкарпатського воєводства було розроблено міжрегіональний 

Шлях дерев’яної архітектури, який об’єднав найцінніші дерев’яні пам’ятки. 
Сьогодні під егідою Шляху дерев’яної архітектури також функціонують 

маршрути у Сілезькому і Свентокшиському воєводствах
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Підкарпатські церкви і костели, які визначають уні-
кальність культурного ландшафту південної Польщі, — 
це безцінна культурна спадщина усього карпатсько-
го регіону. Найстаріші дерев’яні сакральні пам’ятки 
на Шляху — храми, що розташовані у селах Домарадз, 
Ґольцова, Любля, Радруж, Гораєць, Улюч, Бжезіни 
та Поремби- Димарські. Вони вирізняються майстерно 
збудованим підтінням, банями, куполами, аркатурними 
фризами і мальовничими вежами. Неповторне вражен-
ня справляють інтер’єри з унікальною поліхромією, 
готичні кам’яні хрестильні купелі, скульптури, серед-
ньовічні триптихи та іконостаси.

Окрім численної групи сакральних пам’яток на Шляху 
дерев’яної архітектури є також ансамблі історичної місь-
кої забудови, садиби, промислові і господарські споруди 
(млини, лісопильні, вітряки), музеї народної архітектури 
та санаторно- курортні об’єкти. Особливої уваги заслуго-
вують дерев’яні пам’ятки народної матеріальної культу-
ри різних етнічних груп, що проживали у Підкарпатсько-
му регіоні, зокрема бойків і лемків. Здійснити подорож 
у минуле і познайомитися з їхнім життям можна в одному 
з найбільших в Європі етнографічних парків — музеї на-
родного будівництва у місті Сянок. Музей присвячений 
культурі польсько- українського прикордоння. На його 
території розташовано понад 100 об’єктів дерев’яного 
будівництва XVII–XX століть.

Другий, але не менш важливий етнографічний парк 
на Шляху дерев’яної архітектури Підкарпатського воє-
водства — музей народної культури у Кольбушові. Тут 
представлені зразки будівництва та архітектури етнічних 
груп, які колись проживали у центральній і північній ча-
стині воєводства — лясов’яків та ряшівців. Об’єкти тради-
ційної сільської забудови XIX — початку XX століть чудо-
во вписані у природний ландшафт місцевості. Натомість 
у ще одному музеї на підкарпатському Шляху дерев’яної 
архітектури — музеї народної архітектури і побуту у селі 
Маркова під Ряшевом — можна побачити характерні для 
цього регіону вітряки та будинки каркасної конструкції.

Цікавими дерев’яними об’єктами на Шляху є старі шля-
хетські садиби та такі зразки сільської і міської забудови, 

як плебанії, корчми, вілли і житлові будинки. Підкарпат-
ським дерев’яним садибам притаманні характерні класи-
цистичні елементи: портики з колонами, ґанки та високі 
дахи з уступами чи мансардами. Особливо цінні і популяр-
ні пам’ятки цієї групи — садиба у Тшеснюві і мисливський 
палац у швейцарському стилі в Юлині.

У Кальварії Пацлавській, Порохнику, Мриголоді та Яс-
лиськах, де було знято фільм «Тіло Христове», номінований 
на премію Оскар, можна побачити унікальну і рідкісну для 
Польщі дерев’яну міську забудову.

Популяризувати туристичний потенціал Шляху де-
рев’яної архітектури Підкарпатського воєводства допо-
магають різноманітні заходи Підкарпатської регіональної 
туристичної організації. Протягом літнього сезону 2020 р. 
завдяки співпраці з Управлінням маршала Підкарпатського 
воєводства усі польські та іноземні туристи, які оглядали 
пам’ятки зі списку ЮНЕСКО, могли відвідати безкоштовні 
екскурсії у дерев’яних церквах і костелах. Крім цього, в ос-
танні роки були організовані рекламні і туристичні заходи, 
зокрема, фотовиставка «Підкарпатське ЮНЕСКО — Шлях 
дерев’яної архітектури», туристичний продукт «Від цер-
ковного спокою до палацових пишнот», літній конкурс 
«Щоденник туриста — відпустка за маршрутом дерев’яних 
традицій», концерти сакральної музики «Радуйся, Маріє!», 
цикл концертів «Музика, що застигла у дереві».

Музеї, розташовані на Шляху дерев’яної архітектури, 
регулярно організовують культурні заходи, аби залучити 
ще більше відвідувачів та урізноманітнити асортимент 
туристичних послуг. Особливою популярністю серед ту-
ристів користуються майстер- класи з забутих ремесел 
та приготування традиційних страв, які дозволяють у ці-
кавій атмосфері познайомитися з давніми звичаями, тра-
диціями і культурою різних етнічних груп.

Неурядові організації та органи самоврядування Під-
карпатського воєводства також беруть активну участь 
у популяризації унікальної спільної культурної і історичної 
спадщини, частиною якої є пам’ятки дерев’яної архітекту-
ри. Серед багатьох заходів і програм можна згадати проєкт 
«Сакральне і світське у деревині», присвячений світській 
дерев’яній архітектурі Підкарпатського регіону.
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Маршрути на території України
 I. ЖОВКВА — ЯВОРІВ

�Церква Святого Духа, Потелич
�Церква святого архістратига Михаїла, Стара Скварява
�Церква Архістратига Михаїла, Воля Висоцька
�Церква святої Параскеви, Крехів
�Церква Різдва Богородиці, Яворів
�Церква святої Трійці, Жовква

 ІІ. КАМ’ЯНКА- БУЗЬКА — ПОМОРЯНИ
�Церква Покрови Пресвятої Богородиці, Село Вузлове
�Церква святого Миколая, Кам’янка- Бузька
�Церква святого Юра, Батятичі
�Церква святого Микити, Дернів
�К о с те л  В і д в і д у в а н н я  Є л и з а в е ти  Д і в о ю  М а р і є ю  

і Святої Теклі, Тадані
�Церква Святого Архистратига Михаїла, Кути
�Церква Святого Онуфрія, Буськ
�Церква Успення Пресвятої Богородиці, Глиняни
�Церква Кузьми та Дем’яна, Махнівці
�Церква Собору Богородиці, Поморяни

 ІІІ. ЛЬВІВ — ДРОГОБИЧ — СТАРА СІЛЬ
�Церква Премудрості Божої (святого Миколая), Львів
�Сихівська церква Пресвятої Трійці, Львів
�Церква Стрітення Господнього, Черепин
�Церква Богоявлення Господнього, Кугаїв
�Церква святого Михаїла, Комарно
�Церква Успіння Пресвятої Богородиці, Меденичі
�Церква святого Юрія, Дрогобич
�Церква святого Архангела Михаїла, Ісаї
�Дзвіниця церкви св. Михайла, Ясениця- Замкова
�Церква Параскеви П’ятниці, Стара Сіль.
�Церква Пресвятої Трійці, Нижанковичі
�Церква Введення в храм Діви Марії, Вовків

 IV. МАТКІВ — ДОБРІВЛЯНИ
�Церква Воздвиження Чесно Хреста, Добрівляни
�Церква Собору Пресвятої Богородиці, Матків
�Церква Покрови Пресвятої Богородиці, Моршин
�Церква Пантелеймона, Сколе
�Церква Святого Миколая, Стрілків

�Церква Успіння Пресвятої Богородиці, Тухолька
�Церква Зіслання Святого Духа, Верхня Рожанка
�Дзвіниця церкви св. Михайла, Ясениця- Замкова.
�Церква Успіння СвятоЇ Анни, м. Болехів
�Церква Введення в Храм Пресвятої Богородиці, с. Тисів
�Церква Богоявлення Господнього, с. Слобода- Болехівська
�Церква Вознесіння Господнього, с. Липа, Витвицька ОТГ

 V. УЖОК — УЖГОРОД — ДЕШКОВИЦЯ
�Церква Святого Архангела Михаїла, с. Ужок
�Церква Святого Іоана Предтечі, с. Сухий
�Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Кострино
�Церква Святого Миколи Чудотворця, с. Чорноголова
�Шелестівська церква (Церква Арх. Михаїла), м. Ужгород
�Церква святого Василя Великого, с. Лікіцари
�Церква Святого Архистратига Михаїла, м. Свалява
�Церква Святого Михаїла, с. Івашковиця
�Церква Введення Пресвятої Богородиці, с. Локіть
�Церква Покрови Пресвятої Богородиці, с. Дешковиця
�Церква Святої Анни, с. Буківцьово
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 VI. ГУКЛИВИЙ — КОЛОЧАВА
�Церква Святого духа, Гукливий
�Церква Введення Пресвятої Богородиці, с. Розтока
�Церква Святого Миколи Чудотворця, с. Рекіти
�Церква Святого Миколи Чудотворця, с. Ізки
�Церква Введення в храм Пресвятої Богородиці, с.Буковець
�Церква Введення Пресвятої Богородиці, с. Торунь
�Церква Святого Архангела Михайла, с. Негровець
�Церква Св. Духа, с. Колочава

 VII. НОВОСЕЛИЦЯ — ДІЛОВЕ
�Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Новоселиця
�Церква святого Миколая Чудотворця, с.Колодне
�Церква Святої Параскеви, с. Олександрівка
�Церква Святого Михайла, с. Крайніково
�Церква Святого Миколи, с. Нижня Апша
�Церква Святого Миколи, с. Середнє- Водяне

�Церква Святого Миколи, «Нижня» або «Долішня»,  
с. Середнє Водяне

�Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с. Ділове
�Миколаївська Церква, с. Данилово

 VIIІ. РОГАТИН — МАНЯВА
�Церква Зішестя Святого Духа, м. Рогатин
�Церква Святого Василія Великого, с. Черче
�Церква Різдва Пресвятої Богородиці, м. Тисмениця
�Церква Успіння Пресвятої Богородиці у Погоні, с. Погоня
�Церква Воскресіння Христового, с. Липівка
�Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Гвізд 
�Манявський скит, Хресто- Воздвиженський храм, с. Манява

 IX. ДЕЛЯТИН — НИЖНІЙ ВЕРБІЖ- ЯСІНЯ
�Церква Вознесіння Господнього, с. Ясіня
�Церква Св. Ап. Петра і Павла, с. Ясіня

�Церква Благовіщення Пречистої Діви Марії, м. Коломия
�Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с. Нижній Вербіж
�Церква Преображення Господнього, с. Спас
�Церква Воздвиження Чесного Хреста, с. Микитинці 
�Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с. Пістинь 
�Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с. Криворівня
�Церква Успіння Пресвятої Богородиці, с-ще Верховина
�Церква Різдва Пресвятої Богородиці, с-ще Ворохта
�Церква Святого Дмитрія, с. Татарів
�Церква Пресвятої Трійці, с. Микуличин
�Монастир Святого пророка Іллі, прис. Дора, м. Яремче
�Церква Вознесіння Господнього, м. Снятин
�Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Делятині, Делятин
�Церква Святого Дмитрія у Печеніжині, с-ще Печеніжин
�Церква Різдва Пресвятої Богородиці у Яворові, с. Яворів
�Церква Святого Архистратига Михаїла, с. Чорний Потік
�Церква Святого Василія Великого, с. Чорні Ослави
�Церква Благовіщення Пресвятої Діви Марії, с. Заріччя
�Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці, с. Вербовець

Маршрути на території Підкарпатського воєводства
 I. КРОСНО — БЕРЕЗІВ

�Філіальний костел святого Вой цеха, Кросно
�Греко-кат. церква Покрови Пресвятої Богородиці, Бонарівка
�Парафіяльний костел Успіння Пресвятої Діви Марії, Лютча
�Парафіяльний костел святої Варвари і Різдва Пресвятої 

Богородиці, Ґольцова
�Парафіяльний костел святого Миколая, Домарадз
�Парафіяльний костел Непорочного зачаття Діви Марії, 

Ясениця- Росельна
�Ансамбль парафіяльного костелу Всіх Святих, Близне
�Парафіяльний костел св. Станіслава єпископа, Гумниська
�Парафіяльний костел Ченстоховської Матері Божої, Яблонка
�Стара плебанія, Дидня
�Парафіяльний костел Успіння Пресвятої Діви Марії, Ячмір
�Садиба, Тшеснюв
�Парафіяльний костел Успіння Пресвятої Діви Марії  

та Архангела Михаїла, Гачув
�Парафіяльний костел святої Маргарити, Тарговиська
�Ансамбль історичної курортної забудови, Риманів- Здруй
�Парафіяльний костел Різдва Пресвятої Богородиці і святого 

Вацлава, Королик Польський
�Греко-кат. церква Успіння Пресвятої Богородиці, Балутянка
�Парафіяльний костел Архангела Михаїла, Климківка
�Філіальний костел Воздвиження Хреста Господнього та Ісуса 

Розп’ятого, Климківка
�Ансамбль історичної забудови, Івонич- Здруй
�Парафіяльний костел святого Іво і Матері Божої Зцілення 

Хворих, Івонич- Здруй
�Парафіяльний костел Всіх Святих, Івонич
�Парафіяльний костел святого Варфоломія, Роги
�Парафіяльний костел Архангела Михаїла, Ветшно
�Парафіяльний костел Всіх Святих, Вроцанка

 II. СЯНОК — ДИНІВ
�Колишня греко- кат. церква святої Параскеви, Голучків
�Колишня греко- кат. філіальна церква Преображення 

Господнього, Семушова
�Колишня греко- кат. парафіяльна церква Іоанна Хрестителя, 

Тирява Сільна
�Ансамбль історичної забудови, Мриголод
�Греко-кат. церква Собору Пресвятої Богородиці, Гломча
�Церковний ансамбль: греко- кат. церква Воздвиження Хреста 

Господнього (колишня святого Миколая) і надбрамна церква 
Воздвиження Хреста Господнього з дзвіницею в ізбиці, 
Добра Шляхоцька

�Греко-кат. церква Вознесіння Господнього (первісно 
монастирська), Улюч

�Колишня греко- кат. церква святого Георгія, Юрівці
�Греко-кат. парафіяльна церква Преображення Господнього, 

Чертіж
�Музей народного будівництва, Сянок
�Греко-кат. церква Вознесіння Господнього, Обарим
�Греко-кат. церква святого Дмитра, П’яткова
�Греко-кат. церква Архангела Михаїла, Брижава

 III. УСТРИКИ — ЛІСЬКО
�Греко-кат. церква Архангела Михаїла, Лодина
�Парафіяльний костел Успіння Пресвятої Діви Марії, Середнє 

Село
�Колишня греко- кат. парафіяльна церква Різдва Пресвятої 

Богородиці, Коростенко
�Колишня греко- кат. парафіяльна церква Різдва Пресвятої 

Богородиці, Ліскувате
�Греко-кат. церква Різдва Пресвятої Богородиці, Вой ткова
�Колишня греко- кат. парафіяльна церква святої Параскеви, 

Устянова
�Греко-кат. церква Покрови Пресвятої Богородиці, Розтока
�Греко-кат. церква святого Димитрія, Кузьмина

�Ансамбль греко- кат. церкви святої Параскеви, Стефкове
�Греко-кат. церква Покрови Пресвятої Богородиці, Рівня
�Греко-кат. церква святого Миколая, Гошів
�Ансамбль греко- кат. церкви святого Миколая, Рябе
�Греко-кат. церква Різдва Пресвятої Богородиці, Жолобок
�Колишня греко- кат.  парафіяльна церква святого 

великомученика Димитрія, Чорна
�Колишня греко- кат. церква Архангела Михаїла, Бистре
�Ансамбль греко- кат. церкви Різдва Пресвятої Богородиці, 

Михновець
�Ансамбль греко- кат. церкви святого Миколая, Поляна
�Греко-кат. церква Архангела Михаїла, Смільник
�Греко-кат. церква святого Миколая, Хміль

 IV. СЯНОК — ДУКЛЯ
�Колишня греко- кат. парафіяльна церква Успіння Богородиці, 

Щавне
�Греко-кат. філіальна церква святого Миколая, Репедь
�Ансамбль греко- кат. церкви Архангела Михаїла, Туринське
�Колишня греко- кат. церква Матері Божої, Команча
�Ансамбль греко- кат. церкви святого Онуфрія, Вислік Великий
�Ансамбль історичної забудови, Яслиська
�Греко-кат. церква Покрови Пресвятої Богородиці, Хирова
�Греко-кат. парафіяльна церква Перенесення мощів Святого 

Миколая, Вільховець
�Греко-кат. церква святих Косьми і Даміана, Кремпна
�Греко-кат. церква святих Косьми і Даміана, Котань
�Колишня греко- кат. парафіяльна церква Архангела Михаїла, 

Святкова Мала
�Колишня греко- кат. філіальна церква Архангела Михаїла, 

Святкова Велика
�Греко-кат. церква Архангела Михаїла, Перегримка

 V. ПЕРЕМИШЛЬ
�Греко-кат. церква Успіння Богородиці, Задуброва
�Греко-кат. церква Покрови Пресвятої Богородиці, М’якиш Старий
�Ансамбль греко- кат. церкви Покрови Пресвятої Богородиці, 

Млини
�Греко-кат. церква Різдва Пресвятої Богородиці, Хотинець
�Ансамбль греко- кат. церкви Різдва Пресвятої Богородиці, 

Стібенець
�Греко-кат. церква святого Василія Великого, Лешно
�Парафіяльний костел святих Петра і Павла, Медика
�Ансамбль греко- кат. церкви Вознесіння Господнього, 

Кругель Великий
�Ансамбль греко- кат. церкви Введення у храм Пресвятої 

Діви Марії, Пралківці
�Ансамбль греко- кат.  церкви Собору Богородиці, 

Фредрополь
�Ансамбль греко- кат. церкви Воскресіння Господнього 

і Непорочного зачаття Діви Марії, Млотковіце
�Ансамбль історичної забудови, Кальварія Пацлавська

 VI. ЛЮБАЧІВ
�Колишня греко- кат. філіальна церква Непорочного зачаття 

Діви Марії, Борхів
�Колишня греко- кат. парафіяльна церква Покрови Пресвятої 

Діви Марії, Старі Олешичі — Воля
�Колишня греко- кат. церква Архангела Михаїла, Мощаниця
�Колишня греко- кат. церква святого Димитрія, Цівків
�Колишня греко- кат. церква Різдва Пресвятої Богородиці, 

Ковалівка
�Колишня греко- кат. церква Різдва Пресвятої Богородиці, 

Гораєць
�Колишня греко- кат. парафіяльна церква Покрови Пресвятої 

Богородиці, Хотилюб
�Колишня греко- кат. філіальна церква святої Параскеви, 

Нове Брусно

�Колишня греко- кат. парафіяльна церква святої Параскеви, 
Лівча

�Ансамбль колишньої греко- кат. філіальної церкви Покрови 
Пресвятої Богородиці, Воля Велика

�Церковний ансамбль, Радруж
�Ансамбль колишньої греко- кат. філіальної церкви Різдва 

Пресвятої Богородиці, Опака
�Колишня греко- кат.  парафіяльна церква святого 

великомученика Димитрія, Щутків
�К о л и ш н я  гр е ко -  к а т.  ф і л і а л ь н а  це р к в а  с в я то го 

великомученика Димитрія, Лукавець
�Римсько- католицький парафіяльний костел Богоявлення 

(Трьох волхвів), Лукавець
�Колишня греко- кат. філіальна церква святого Миколая, 

Великі Очі

 VII. РЯШІВ — ЯРОСЛАВ
�Ансамбль парафіяльного костелу святого Якова, Кшемениця
�Колишній філіальний костел святого Іоанна Хрестителя, 

Соніна
�Музей народної архітектури і побуту, музей села Маркова
�Греко-кат. парафіяльна церква святого Миколая, Кречовичі
�Парафіяльний костел Всіх Святих, Сіннів
�Ансамбль історичної міської забудови, Порохник
�Колишня греко- кат. парафіяльна церква святого Димитрія, 

Тиневичі
�Колишня греко- кат. церква, з 1788 р. — парафіяльний костел 

Матері Божої, дзвіниця- каплиця, Хлопичі
�Корчма «Пастевник», Переворськ
�Парафіяльний костел святої Марії Магдалини, Новосільці
�Філіальний костел святого Себастьяна, Косина
�Ансамбль колишнього мисливського палацу, Юлин
�Парафіяльний костел святої Катерини, Бахорець
�Ансамбль греко- кат. церкви Успіння Пресвятої Богородиці, 

Рудка
�VIII Напрямок Дембиця — Ропчиці
�Парафіяльний костел святого Іоанна Хрестителя, Заленже
�Парафіяльний костел Преображення Господнього, Осек- 

Ясельський
�Парафіяльний костел святої Дороти, Тшциниця
�Парафіяльний костел святої Анни, Свенцани
�Парафіяльний костел святого Варфоломія, Ленки- Ґурне
�Парафіяльний костел святого Миколая, Бжезіни
�Парафіяльний костел святої Катерини, Ґоґолув
�Парафіяльний костел святого Миколая, Любля
�Парафіяльний костел святого Мартина, Шебні

 IX. ТАРНОБЖЕГ — НИСЬКО
�Костел святої Анни (зараз — цвинтарна каплиця), Заклікув
�Парафіяльний костел святого Флоріана, Стальова Воля
�Парафіяльний костел святого Іоанна Хрестителя і святої 

Варвари, Улянув
�Філіальний костел Святої Трійці, Улянув
�Ансамбль парафіяльного костелу Різдва Пресвятої 

Богородиці, Кшешув
�Філіальний (колишній шпитальний) костел Преображення 

Господнього, Цмоляс
�Парафіяльний костел святих Станіслава і Вой цеха, Поремби- 

Димарські
�Музей народної культури, Кольбушова
�Парафіяльний костел святого Вой цеха, Ґавлушовіце
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МАТКІВ. ЦЕРКВА СОБОРУ  
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Церква Собору Пресвятої Богородиці збудована у 1838 
році, вважається триверхою бойківською святинею. Згідно 
з переказами, церква була збудована жінками, адже у 1830-х 
багато місцевих чоловіків змушені були стати рекрутами у ці-
сарському війську. Мовляв, жінки дуже чекали повернення 
синів та чоловіків — і створили храм-молитву, храм-про-
хання до вищих сил про повернення своїх рідних додому 
живими. Проте легенді суперечить факт: церкву збудували 
місцеві будівельники Іван Мельникович та Василь Іванкович.

У міжвоєнний період, церкву накрили оцинкованою 
сталлю, підняли будівлю на бетонний підмурок — щоб не за-
мокала та влаштували тамбур- веранду перед бабинцем.

Триярусна дзвіниця на подвір’ї церкви була збудована 
у 1924 році карпатським майстром Михайлом Векличем. 
Всередині церкви зберігся іконостас з різьбленими цар-
ськими вратами і стінопис (кінець ХІХ ст.). Після завершен-
ня Другої світової війни святиня стояла зачиненою. У 1989 
році храм повторно освятили під титулом св. Дмитрія і від-
дали місцевій греко- католицькій громаді.

У червні 2013 року Церква Собору Пресвятої Богоро-
диці увійшла до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

ДРОГОБИЧ. ЦЕРКВА СВЯТОГО ЮРІЯ

Церква св. Юра була збудована на межі XV–XVI століть 
у селі Надіїв. Будували тризрубну святиню з квадратною навою 
і двома гранчастими бічними криласами без жодного цвяха, 
лише з допомогою дерев’яних кілків. Лише у 1657 році церкву 
було перенесено до міста Дрогобич. Її перевезли сюди у ро-
зібраному вигляді і зібрали заново на ділянці, котру містові 
подарував Іван Брошнівський, одружений на місцевій попівні 
Марухні з Терлецьких. Це було те саме місце, де колись сто-
яв ще старіший дерев’яний храм св. Юра. Він згорів під час 
татарського нападу на місто чи то у 1648, чи то у 1657 році.

У 1659 році у церкві з’явився бароковий іконостас, 
а у 1678 році стінопис народного маляра Стефана Медиць-
кого, про що свідчить викарбувана дата на хрестовині цен-
трального зрубу. Буквально кожен сантиметр інтер’єрів свя-
тині вкритий поліхромією. Розписи колись були і на зовнішніх 
стінах будівлі, проте дощі і сніги давно їх змили. Дзвіниця біля 
церкви була збудована вже в Дрогобичі у 1670 році.

Храм відкритий для відвідувачів щодня і є частиною 
місцевого музею «Дрогобиччина». А 21 червня 2013 року 
церква увійшла до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

ЖОВКВА. ЦЕРКВА СВЯТОЇ ТРІЙЦІ

Перший варіант дерев’яної церкви було збудовано 
ще у 1601 році, проте та будівля згоріла у пожежі 17 червня 
1717 року. Тоді вигоріло все передмістя. Парафіяни почали 
збирати гроші на спорудження нової святині, свою пожер-
тву вніс тоді навіть польський королевич Костянтин Вла-
дислав Собеський. Так у 1720 році постала Троїцька церква.

Храм оперізує широке піддашшя на випусках вінців, 
високі зруби завершені великими куполами з ліхтариками, 
увінчані кованими хрестами. Вишуканих пропорцій, три-
зрубна, трьохкупольна церква належить до кращих зразків 
волинського стилю. Проте ризниця церкви не з дерева, 
а з цегли і прикрашена білокам’яними наличниками та пор-
талом. Ці релікти значно давніші за сам храм: їх привезли 
на Львівське передмістя з центру міста, колись вони слугу-
вали оздобою однієї з башт місцевого замку Жолкевських.

Дерев’яні церкви карпатського регіону 
України і Польщі, віднесені до списку  

світової спадщини ЮНЕСКО
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У радянський час у храмі діяв музей. Зі здобуттям неза-
лежності споруду передали православним віруючим, а у 1993 
році церква перейшла до греко- католицької конфесії.

Всередині церкви — розкішний і неймовірно барвистий 
бароковий п’ятиярусний іконостас, вирізьблений з липи 
майстром Ігнатієм Стобенським та розмальований одним 
з найвидатніших українських іконописців епохи бароко — 
Іваном Рутковичем. Сам іконостас Іван Руткович розмальо-
вував ще для старої церкви, яка згоріла. Іконостас реставру-
вали львівські майстри у 1978–1979 рр. та у 2008–2009 рр.

Храм є постійно діючим і з червня 2013 року належить 
до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

ПОТЕЛИЧ. ЦЕРКВА СВЯТОГО ДУХА
Церква Святого Духа була збудована у 1502 році після 

того, як в тодішньому містечку Потелич згоріла дерев’яна 
церква святих Бориса та Гліба. Зведена церква була 
на кошти цеху місцевих гончарів (а їх в Потеличі на той 
час налічувалося 240), а її розміри лише 18 на 7 метрів. 
З XVI століття у невеликій книгозбірні церкви були «Апо-
стол» першодрукаря Івана Федоровича та «Бесіди Василія 
Великого», а з XVII століття — “Тріодь цвітна”.

Святиня кілька разів змінювала свій вигляд: вже у 1718 
році її реставрував майстер Казимір Домінікович, який був 
також і реставратором храму і в 1736 та 1753 роках, коли 
ремонтував тут піддашшя та двері. У підсумку нашарувань 
за пів тисячоліття маємо чудове поєднання різних тради-
цій — галицькі мініатюрні розміри, бойківський східчастий 
верх над навою і волинський купол над вівтарем.

У 1923 році під час ремонту ґонтові верхи на храмі 
замінили на бляху. Зняли її вже радянські реставрато-
ри у 1970–1972 роках. Тоді ж було відновлено і цінний 
стінопис храму (написаний чи то у 1620–1640 роках, чи 
то на початку XVIII століття — історичні джерела подають 
різну інформацію), який зберігся і до сьогодні.

Церква Святого Духа з червня 2013 року увійшла 
до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

УЖОК. ЦЕРКВА СВ. АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА
Ужоцька церква є своєрідною візитівкою Закарпаття — 

вона першою з архітектурних пам’яток зустрічає подоро-
жуючих, розташована просто під Ужоцьким перевалом. 
Церква — одна з найцікавіших споруд бойківського стилю, 
будівництво якої закінчилося 11 червня 1745 року, а бу-

дували її майстри Павло Тонів з села Бітля з львівського 
боку Карпат та Іван Циганин з села Тихого. У 1895 церкву 
підважували і замінювали нижні колоди зрубів. Розповіда-
ють, що первісно церкву збудували високо на схилі гори, 
але потім її перенесли вниз до схилу, оскільки старим 
людям було важко підніматися вгору.

Церква Святого Архангела Михаїла збудована з ялино-
вих брусів, тризубна, триверха, покрита ґонтом. Три частини 
храму об’єднані широкими площинами піддашшя. Усередині 
справжнім декоративним багатством є фігурно прорізаний 
прохід від бабинця до нави, різьблення іконостасу XVII ст.

На жаль, первинний інтер’єр храму пошкоджено: пе-
ремальовані всі ікони, встановлено нові вхідні двері, сті-
ни оббиті картоном. Поряд з церквою стоїть класична 
верховинська двоярусна дерев’яна дзвіниця, збудована 
в 1927 році. 21 червня 2013 року Церква Святого Арханге-
ла Михаїла увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

ЯСІНЯ. ЦЕРКВА ВОЗНЕСІННЯ ГОСПОД-
НЬОГО (СТРУКІВСЬКА ЦЕРКВА)

Дослідники вважають, що дерев’яну церкву було по-
будовано в 1824 році в стилі гуцульської школи народної 
архітектури. Історія створення Струківської церкви була 
пов’язана з історією заснування самого села Ясіня. За на-
родними переказами, додому з отарою овець повертався 
гуцул Іван Струк, однак через сприятливу теплу погоду 
восени він дещо затримався у дорозі, тож, коли кинув-
ся до перевалу, було вже запізно, несподівано вдарили 
морози. Пастух змушений був залишити отару у ясеновій 
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хащі. Коли ж Іван повернувся сюди навесні, то угледів усіх 
овець живими та ще й з приплодом, що можна було пояс-
нити лише чудом. Вдячний вівчар спорудив на цьому місці 
каплицю і оселився сам. Пізніше тут збудували церкву Свя-
того Вознесіння, яку в народі ще називають Струківською.

Сама святиня у первісному вигляді не збереглася. Від 
неї залишились лише невисокий іконостас з різьбленням 
Царських воріт і кілька старовинних ікон, зокрема «Апо-
стол Петро». А на хоругві початку XX століття зображено 
Струка з ягням. У храмі почергово проводять Служби Божі 
греко- католицького та православного обряду, адже церква 
перебуває під подвійною опікою. У 2006 році спільними 
церкву перекрили новим ґонтом.

Храм — пам’ятка архітектури національного значен-
ня. У червні 2013 року Церква Вознесіння Господнього 
увійшла до переліку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

РОГАТИН. ЦЕРКВА ЗІШЕСТЯ СВЯТОГО ДУХА

Розміщена церква в західній частині міста, на колиш-
ньому ремісничому передмісті Нове Місто, на насипному 
пагорбі над берегом ріки Гнила Липа. У записах централь-
ного Державного історичного архіву України у Львові, 
Рогатинська Святодухівська церква згадується в ХІІ ст., 
а також в 1481, 1562 та 1567 рр. Але львівський дослід-
ник Володимир Вуйцик до наукового обігу ввів 1598 рік 
як рік створення цієї церкви за написом, який міститься 
в інтер’єрі церкви на північній стіні нави.

Побудована вона без цвяхів, при потребі використову-
вались дерев’яні кілки. Довжина споруди — 22 метри, ши-
рина — 7 метрів, нава має висоту 22 метри. Вівтар від нави 
відділений прекрасним п’ятиярусним іконостасом, що є 
одним із найбільших шедеврів львівської малярської шко-
ли епохи пізнього ренесансу. Пишні різьблені орнаменти 
посилені срібленням та позолотою, збагачені поліхромією. 
Іконостас був створений у 1650 р. стараннями і коштами 
рогатинських братств.

Складається іконостас з п’яти горизонтальних ярусів: 
предели, намісного, празничного або святкового, апо-
стольського та пророчого. Крім іконостасу, в експозиції 
церкви представлені і інші ікони. Найдавнішою, за часом 
виконання творів живопису, зі збережених у Святодухів-
ській церкві є ікона ХVI ст. «Іоанн Хреститель з житієм» 

(1520 р.). До наших днів дійшли ікони первісного іконо-
стасу, створені на зламі ХVI–ХVII ст.: «Зішесття Святого Духа 
на апостолів», «Іоанн Богослов та воїн Лонгин» і «Богома-
тір та Марія Магдалина». Декоративна різьба по дереву 
і скульптура становлять одну з найяскравіших сторінок 
давнього мистецтва Прикарпаття.

В експозиції є царські ворота, колонки, свічники, зро-
блені із дерева. У 1983 р. церква Святого Духа стала музе-
єм — філіалом Івано- Франківського обласного художнього 
музею. У 2013 році її було внесено до переліку Світової 
спадщини ЮНЕСКО.

НИЖНІЙ ВЕРБІЖ. ЦЕРКВА РІЗДВА  
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Видатна пам’ятка дерев’яної сакральної архітектури 
збудована в 1756–1808 рр.

Згідно з переказами, в центрі села Нижній Вербіж, 
на пагорбі, в давнину був чоловічий монастир, який спа-
лили татари. Саме на цьому місці розташовані давні храмо-
ві споруди: дзвіниця і церква, які на власні кошти збудував 
один з місцевих жителів Григір Семенюк. У молодості він 
був одним з опришків легендарного Олекси Довбуша, але 
одного дня вирішив покинути побратимів, прихопивши 
частину скарбів. Вони стали одночасно і причиною, і за-
собом для будівництва церкви в селі.

П’ятикупольна хрестоподібна церква належить до ви-
знаних шедеврів дерев`яної архітектури Гуцульщини. Пер-
ший ярус храму зовні пофарбований у темно- червоний 
колір з невеликими вкрапленнями білого відтінку біля ві-
кон і бічних зрубів. Над центральним входом збереглося 
зображення Пресвятої Богородиці.

Огляд споруди дозволяє стверджувати, що це непере-
січна пам’ятка сакральної архітектури, тому що не поши-
рена у цьому регіоні — на території Івано- Франківщини 
майже немає п’ятибанних церков, такі храми є більш ха-
рактерними для Поділля.

У 1990-і рр. провели реконструкцію будівлі. Храм дещо 
втратив свій первозданний вигляд, що особливо помітно 
в його покритті. Старовинне гонтове покриття на даху і ку-
полах під час реконструкції змінили на карбовану бляху. 
Сьогодні храм діючий.

У 2013 р. разом з іншими дерев’яними церквами Кар-
патського регіону храм був включений у перелік світової 
спадщини ЮНЕСКО.
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ХОТИНЕЦЬ. ЦЕРКВА РІЗДВА  
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ

Архітектура збудованого на початку XVII ст. дерев’яно-
го храму у с.Хотинець відразу вказує на його приналеж-
ність до східного християнства. Церква має характерні 
куполоподібні дахи. Куполи спираються на восьмикутні 
барабани і являють собою завершення трьох частин храму 
— бабинця, нави і вівтаря. Однак елементом, який дійсно 
вирізняє Церкву Різдва Пресвятої Богородиці у Хотинці, є 
унікальна зовнішня галерея над бабинцем, що колись вела 
у верхню каплицю. Окремої уваги заслуговує внутрішня 
поліхромія. Особливо цінними вважаються розписи 1735 
р., на яких зображено Страшний суд. Згідно з місцевою 
легендою перша церква у Хотинці знаходилася на 8 км 
далі, натомість теперішнє місце вказала сама Богородиця, 
після чого церкву перетягнули сюди волами. Їхати з Ради-
мна у напрямку Корчови, в Лапаївці повернути праворуч 
на Хотинець. Приблизно через 2 км повернути ліворуч 
і проїхати ще 150 м до храму.

ГАЧУВ. КОСТЕЛ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ 
ДІВИ МАРІЇ ТА АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА

Збудований у I половині XV ст. храм у Гачуві — це най-
більший дерев’яний готичний костел в Європі. Костел 
має зрубну конструкцію — його стіни утворені колодами, 
з’єднаними «на замок». Це дозволило побудувати храм 

без використання цвяхів. Протягом сотень років костел 
у Гачуві мав особливе значення для усіх місцевих меш-
канців, адже тут зберігалася чудотворна готична П’єта. 
За легендою скульптуру, яка має понад 600 років, при-
несли води Віслока. Місцеві віруючі та паломники з інших 
міст звертають свої молитви до чудотворної скульптури 
Матері Божої і сьогодні. Дерев’яний костел у Гачуві вра-
жає не лише своїми розмірами і віком, але й винятковим 
інтер’єром. «Хоча внутрішнє живописне оздоблення фор-
мувалося у різні періоди, його вирізняє багата іконографія 
та високий рівень мистецького виконання», — говорить 
Анна Фортуна- Марек, мистецтвознавиця і директорка Ря-
шівської філії Інституту національної спадщини РП. Їхати 
автодорогою № 9 від Ряшева до с.Мейсце- Пястове, повер-
нути ліворуч на дорогу місцевого значення Комборня — 
Яблониця- Польська або за Іскринею повернути ліворуч 
на дорогу, що веде до Гачува.

БЛИЗНЕ. КОСТЕЛ ВСІХ СВЯТИХ

Костел Всіх Святих у Близному був побудований найі-
мовірніше у третій чверті XV ст. Як і костел у Гачуві, він 
має особливу цінність і справляє незабутнє враження. 
Дивлячись на шляхетні, стримані форми дерев’яного 
храму, складно передбачити, що вони приховують пиш-
ний і кольоровий інтер’єр. Однак саме настінні розписи 
XVI, XVII і початку XVIII століття є основною прикрасою 
костелу у Близному. 

Поліхромія храму — Біблія бідних у надзвичай багатому 
оздобленні. Цікаву деталь можна побачити на картині, що 
зображує муки святих — всі кати на ній мають екзотичні 
риси обличчя. Очевидно, це було навіяно татарськими 
набігами, від яких дуже страждали мешканці Близного. 
У костелі, у бічному вівтарі зберігається особлива святиня 
— фігура Богоматері — Цариці Повної Благодаті. Дивом 
збережена скульптура унікальної цінності була створена 
у 1515–1520 рр. на підставі гравюри Альбрехта Дюрера.

Їхати автодорогою № 886 від Ряшева у напрямку 
Сянока. Дерев’яний костел знаходиться у центрі села 
(буд. 436). Навпроти — великий паркувальний майдан-
чик, школа і новий кам’яний храм.
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РАДРУЖ. АНСАМБЛЬ ЦЕРКВИ  
СВЯТОЇ ПАРАСКЕВИ

Достатньо одного погляду на церкву святої Параскеви 
у Радружі, збудовану наприкінці XVI ст., щоб усвідомити її ви-
нятковість. Храм відомий своїм віком, формою і конструк-
цією. Він має тридільну будову з виразно відокремленою 
частиною для жінок (бабинець), навою, в якій молилися 
чоловіки, та вівтарною частиною для відправляння літургій. 
Характерно, що усі частини мають наметові дахи. В інтер’єрі 
церкви збереглися цінні поліхромні розписи XVII ст. та іко-
ностас, який вдалося повернути після тривалої відсутності. 
За легендою біля бічного входу знаходиться могила радру-
зького війта, дружину якого під час одного з набігів викрали 
татари. Провівши багато років у неволі, Марія Дубневич по-
вернулася у рідне село до чоловіка, який одружився вдруге, 
адже вважав, що його дружина померла на чужині. Після 
повернення Марії чоловік дуже переживав, що став дво-
єженцем. В якості покути Василь Дубневич заповів поховати 
себе біля порогу храму, щоб кожний, хто входить у церкву, 
наступав на його могилу. Згідно з сільським повір’ям ще до-
недавна на стінах храму можна було побачити сліди від уда-
рів татарських сокир. Їхати з Горинця- Здруй до Радружа, 
повернути ліворуч у напрямку церкви.

ТУРИНСЬКЕ.  
ЦЕРКВА АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА

Серед гірського ландшафту на межі Бещад і Бескиду, 
у селі Туринське на березі річки Ослава розташувалася 
церква Архангела Михаїла. Це унікальний зразок лемків-
ського, а точніше східно- лемківського зодчества. Історія 
лемків, які проживали на межі Бескиду і Бещад, подібна 
на історію бойків, які заселяли Бещади. До II світової війни 
вони були основною етнічною групою на берегах Ослави. 
Після війни відбулося переселення і здавалося, що лемки 
вже не повернуться. Залишилася лише церква — дерев’я-
ний свідок історії. Її архітектура та внутрішнє оздоблення 
тісно пов’язані з лемківською культурою. Церква була по-
будована у 1801–1803 рр. у типовому східно- лемківському 
стилі. Характерні елементи храму — тридільна, видовжена 
будова, однакова висота зрубу трьох основних частин бу-
дівлі та, безсумнівно, п’ять веж з цибулястими банями, що 
вінчають окремі частини церкви. Ще одна особлива риса, 
яка підкреслює лемківське коріння цього архітектурного 

шедевру, — це іконографія. Автор розписів Йосиф Буков-
чик зобразив деякі події як сцени з лемківського життя 
кінця XIX ст., тобто сучасної собі епохи.

Їхати автодорогою № 892 від Щавного у напрямку Ко-
манчі, через 5 км від перехрестя з дорогою № 889 у с.Ре-
педь повернути ліворуч на дорогу, що веде у Туринське. 
Через 1,5 км праворуч з’явиться церква, розташована 
на відстані 100 м від дороги.

СМІЛЬНИК.  
ЦЕРКВА АРХАНГЕЛА МИХАЇЛА

Церква у Смільнику над Сяном, як і церква у Турин-
ському, молодше інших об’єктів Світової спадщини ЮНЕ-
СКО у Підкарпатському воєводстві, адже вона була побу-
дована у 1791 р. На відміну від інших храмів її інтер’єр має 
сучасне оздоблення. Незважаючи на це церква у Смільнику 
залишається унікальним об’єктом, гідним уваги ЮНЕСКО, 
передусім з огляду на приналежність до бойківського сти-
лю. До війни на південно- східних кордонах Польщі можна 
було побачити багато таких споруд. Зокрема, бойківські 
церкви були у сусідніх бещадських селах — Ступосянах, 
Царинському і Волосатому. Сьогодні вважається, що з трьох 
вцілілих бойківських церков храм у Смільнику зберігся най-
краще. Бойків, які до війни становили більшість населен-
ня Бещад, більше тут немає. Немає й бойківських сіл. Тому 
церква у Смільнику — це унікальна, автентична пам’ят-
ка давнього культурного ландшафту, який зник назавжди. 
Їхати автодорогою № 896 з Літовищ у напрямку Ступосян, 
у Смільнику повернути ліворуч на дорогу, що веде до храму, 
який зараз використовується як філіальний костел парафії 
святого Станіслава єпископа у Літовищах.
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Дерев’яні сакральні маршрути  
українських Карпат: бути чи не бути?

Карпати, зазвичай, асоціюються у нас з природою, від-
пусткою, відпочинком, курортами, підйомниками, верши-
нами, полонинами, містечками та селами, з їхніми коло-
ритними етносами, мольфарами, вівчарями, трембітами, 
лісом, запахом хвої, ожини, смаком вина та бринзи, гар-
монією природи та людини. Можна пригадати ще чимало 
асоціацій, при згадуванні яких відразу хочеться у Карпати.

Важливо, що сьогодні дерев’яна архітектура Карпат, зо-
крема сакральна, теж уже є вагомою причиною відвідин 
карпатського краю. Адже із 2553 збережених дерев’яних 
церков, віднесених до об’єктів архітектурної спадщини Укра-
їни, на території чотирьох областей українських Карпат збе-
реглося 1089 об’єктів: 517 — у Львівській області (з них — 4 
дерев’яні церкви віднесені до списку об’єктів Світової спад-
щини ЮНЕСКО), 462 — в Івано- Франківській (2 дерев’яні 
церкви належать до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕ-
СКО) та 110 у Закарпатській (2 дерев’яні церкви є у списку 
об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО), 50 — у Чернівецькій 
області та є тими магнітами, що притягують, манять, дивують.

Значна частина збережених дерев’яних церков є по-
стійно діючими місцями культу, збереження яких через 
брак фінансів, а також брак досвіду місцевого населення 
відбувається неналежним чином. Близько 40% сакральних 
дерев’яних споруд перебувають у аварійному стані або 
на межі повної руйнації.

Якось їхала на Закарпаття з туристичною групою. В авто-
бусі гід постійно розповідав щось цікаве про храми, які ми 
минали чи які виднілися здаля. Мене тоді здивувало, чому 
в турі не було зупинок біля цих об’єктів? Адже це унікальні 
взірці дерев’яних бойківських, гуцульських церков, аналогів 
яких немає. Це ж так цікаво, торкнутися історії карпатського 
краю, зарядитися доброю енергією, бо ж у цих маленьких 
церковцях і хатинках є щось магічне! На питання туристів, 
чому ми не зупиняємося біля пам’яток, гід чемно відпові-
дав, що у нас обмаль часу, тому ми не можемо подивитися 
ще й церкви, другий варіант його відповіді — громада проти.

Культурний туризм є однією з найпопулярніших кате-
горій в туристичній індустрії та дуже швидко розвивається. 
А культурні маршрути гарантують конкретні результати, обі-
цяють відповідальність та інклюзивність розвитку туризму. 
Маршрути, які розглядаються як складні культурні продук-
ти, можуть мати значення для кожного окремого сектору 

культури та локації, перетворюючи їх із ряду ізольованих 
місцевих до мережі ресурсів. Такі маршрути служать для 
возз’єднання та реконтекстуалізації багатьох аспектів куль-
турної спадщини, які з плином часу втратили свою первісну 
єдність та функції, для яких вони були створені.

Якість довкілля та ландшафту, історична контекстуалі-
зація маршруту з точки зору тематичного змісту та ретель-
ної структуризації особистості, мають основне значення 
у створенні маршруту. Однак цього недостатньо. Фактич-
ний розвиток культурного туризму, створення культурних 
туристичних маршрутів може залежати від конкретних 
ініціатив державних, регіональних та місцевих органів 
влади, а також операторів приватного та громадського 
секторів. Такі ініціативи потребують співпраці, підвищую-
чи обізнаність серед споживачів культурної ідентичності.

Карпатський регіон — успішна дестинація для куль-
турного туризму та розвитку мережі культурних турис-
тичних маршрутів: мистецьких, сакральних, історичних, 
гастрономічних.

Проблема збереження, доступності, промоції пам’яток 
карпатської дерев’яної архітектури — сьогодні вкрай ак-
туальна. На часі зберегти матеріальну культурну спадщину, 
реставрувати пам’ятки, дати їм нове життя та розповісти про 

Дерев’яні церкви Карпатського регіону 
України є унікальним у світовому масш-
табі явищем як за кількістю збережених 

об’єктів, так і завдяки неповторним 
композиційно- просторовим побудовам, 

планувальній структурі та мистець-
ким вирішенням
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унікальність цих рукотворних об’єктів. Так виникла ініціати-
ва створити Карпатський шлях дерев’яної архітектури. Ме-
режа має на меті об’єднати кращі взірці дерев’яної сакраль-
ної архітектури на території Львівської, Івано- Франківської, 
Закарпатської та Чернівецької областей, зберегти культурну 
спадщину карпатського регіону, популяризувати та створи-
ти нову причину подорожей карпатським регіоном.

Як можна об’єднати у туристичний маршрут чотири 
регіони, більше тисячі кілометрів не завжди хороших доріг 
та таку велику кількість пам’яток? Скільки часу потрібно 
мати? На ці питання є відповіді. Такі маршрути вже існують 
у світі, навіть у сусідній Польщі. Підкарпатське воєводство 
має найбільше дерев’яної архітектури у Польщі, де 130 
об’єктів, об’єднані у маршрут Шлях дерев’яної архітекту-
ри: це 1202 пам’ятки та 9 стежок. Адже особливістю таких 
маршрутів є можливість трансформуватися (маршрути- 
трансформери) під запит мандрівників. Завдяки елек-
тронній інтерактивній багатомовній туристичній карті, 
яка покриває всю територію та у деталях розповідає про 
туристичну інфраструктуру навколо, можна самостійно 
створювати маршрути та подорожувати самостійно. Ось 

така амбітна ідея вже опрацьовується ініціаторами і в Укра-
їні, сподіваємося, що найближчим часом зможемо так по-
дорожувати сакральними карпатськими стежками.

Що передбачає маршрут? Наразі він об’єднає 95 пам’я-
ток дерев’яної архітектури трьох регіонів. І це буде лише 
початок. Важливо, щоб маршрут не сприймали лише 
як сакральний паломницький шлях. А щоб він став куль-
турним шляхом, найважливіша місія якого розповісти про 
забуті пам’ятки, нагадати про унікальність нашої сакраль-
ної архітектурної спадщини, об’єкти якої перебувають 
у списку світової спадщини ЮНЕСКО, національної спад-
щини, об’єкти, що чекають на реставрацію, ревіталізацію. 
Тому передбачається створити сайт, де можна буде про-
читати інформацію про усі об’єкти сакральної спадщини, 
туристичну інфраструктуру навколо та самостійно про-
класти свій маршрут: піший, велосипедний, автобусний. 
У цьому допоможе інтерактивна карта.

Однією з важливих складових маршруту буде його 
маркування. Вказівники по дорозі та інформаційні та-
блиці на об’єктах допоможуть легко пройти маршрут 
усім охочим, в тому числі іноземним гостям та людям 
з порушенням зору.

Попереду також чекає велика робота з опікунами 
об’єктів, адже від них залежить як подальше функціону-
вання самих пам’яток, так і маршруту в цілому.

Щоб маршрут був цікавою туристичною пропозицією, 
задумано на об’єктах проводити культурні та освітні за-
ходи. І таким чином дати нове життя забутим дерев’яним 
церквам, які часто стають тінями своїх великих «мурова-
них» наступниць. Мистецькі виставки, вечори класичної 
та духовної музики, майстер- класи народних ремесел, 
літературні читання, пізнавальні лекції, мультимедійні ін-
сталяції — інструменти нових сенсів життя об’єктів.

Тож Карпатський маршрут дерев’яної архітектури — 
це реальний пізнавальний міжрегіональний туристичний 
продукт, якому точно бути!

Наталя Вой цещук,  
Директор КЗ ЛОР «Адміністрація історико- 

культурного заповідника «Древній Звенигород»
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Повернення ґонту

Доступність нових матеріалів, які часто простіші у ви-
користанні, прагнення громад оновити церкви, аби їхні 
дахи були якнайбільш блискучими, а також безкарність 
за виконання незаконних робіт — усе разом призводить 
до трагедії втрати автентичного вигляду унікальних укра-
їнських церков. Тенденція останніх десятиліть незмінна — 
бляха перемагає. Однак надія є.

Здається, за останні роки нарешті і ґонт отримує свій 
шанс. Цікавим прикладом тут є, зокрема, три сусідні села 
на Львівщині — Вовків, Кугаїв та Жирівка.

ЯК У СУСІДА
У невеликому селі Вовків, що лише за 20 км від Львова, 

нині лише близько 300 мешканців і трохи більше, аніж 50 
дворів. Але цій громаді вдалось те, що не вдається бага-
тьом, і що варте захоплення, — свою трьохсотлітню церкву 
під час чергової реставрації замість вже звичної для усіх 
бляхи тут покрили ґонтом.

Важливі роботи із заміни даху церкви Введення в храм 
Пресвятої Богородиці у селі почали 2019 року. І це був той 
добрий випадок, коли храму 1702 року повертали автен-
тичне обличчя. За словами голови Товариства охорони 
пам’яток Андрія Салюка, велику роль у цьому відіграв 
адміністратор парафії — отець 
Петро Терлецький.

Усе почалось з потреби замі-
нити дах: бляха, яка прослужи-
ла більше, аніж 30 років, почала 
протікати.

«Загальний стан храму був 
не найкращим. На жаль, це дуже 
типова проблема для церков, 
де ґонт міняють на бляху. Річ 
у тім, що дахи під ґонт і під бляху 
формують по-різному. Через ґонт 
значно краще провітрюється кон-
струкція, бляха ж працює по-ін-
шому. Найчастіше при таких замі-
нах даху конструкцію не міняють 
і тому храм починає доволі швид-
ко руйнуватись. Церква починає 
замокати. І це дуже серйозна про-
блема», — пояснює Андрій Салюк.

Замінити дах на церкві у Вов-
кові вдалось всього за сезон. 
Аби перекрити будівлю вико-

ристали 23 тисячі гонтинок — саме стільки треба також 
на більшість храмів середнього розміру. А от на великі 
може знадобитись і більше.

Швидко знайти ґонт громаді вдалось, зокрема, і зав-
дяки допомозі сусідів. Частину позичили у кугаївської 
церкви Богоявлення Господнього, що всього за кіль-
ка кілометрів звідти. До речі, саме прикладом Кугає-
ва за кілька років до заміни даху у Вовкові надихався 
отець Петро Терлецький.

Свій шлях до заміни старого ґонтя на нове дуже при-
тульна церква кінця XVII ст. у селі Кугаїв почала ще 2012 
року, але досі не завершила.

Невеличка церква залишилась без громади ще на по-
чатку 1990-х років, коли в селі побудували новий мурова-
ний великий храм. Тож вже кілька десятиліть тут не від-
буваються літургії. Останні роки стан святині значно 
погіршився: вона занепадала і могла бути зовсім втра-
ченою. Однак дев’ять років тому у Львові виникла ініціа-
тива з її порятунку. 2018 року вдалось перекрити ґонтом 
дзвіницю церкви і тим самим захистити її від руйнувань. 
На черзі — сам храм. Однак, аби перекрити і його, потрібна 
не лише ще частина коштів, але й треба вирішити складні 
проблеми з руйнуванням підвалин церкви.

ҐОНТ — МАЛЕНЬКІ КЛИНОПОДІБНІ ДОЩЕЧКИ З ПАЗОМ.  
ТРАДИЦІЙНО САМЕ ЙОГО ВИКОРИСТОВУВАЛИ ДЛЯ ПОКРИТТЯ БІЛЬШОСТІ ДЕРЕВ’ЯНИХ ХРАМІВ.  

ВІН ДОСТАТНЬО ЛЕГКИЙ, АЛЕ ВОДНОЧАС НАДІЙНИЙ ТА ДОВГОВІЧНИЙ

Останні десятиліття українські дерев’яні церкви стали полем нерівного двобою: 
старий ґонт — традиційна покрівля дахів з дерева — нещадно програвав новій 

і блискучій блясі. Щороку храми втрачали свій автентичний вигляд,  
цілком змінювали подобу, а іноді і конструкцію,  

коли замість старого рідного покриття їм насаджували дахи з бляхи



ВІСНИК КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ | №1 2020  |  СПЕЦВИПУСК ПРОЄКТУ PL-BY-UA22

Цього року святиня чекає не лише на підтримку во-
лонтерів, але й на гроші з обласного бюджету Львівщини. 
Тож є сподівання, що нарешті церкву виведуть з аварійно-
го стану та повернуть автентичне покриття даху з ґонту.

Надихнувшись прикладом Кугаєва, церква у Вовкові 
тепер сама є добрим взірцем — цього разу для сусідів 
із села Жирівка. Минулого року там врешті теж розпочали 
реставрацію дерев’яної церкви. Ще зовсім недавно вона 
була покрита металевим шифером та виглядала геть по-ін-
шому. Тепер дерев’яній святині повернули ґонт на стіни 
та незабаром замінять і металевий дах.

«Храм дуже довго був закритий бляхою ззовні і, як ми 
і припускали, через це його стан був дуже складний. І на-
справді так і було», — пояснив архітектор- реставратор 
Юрій Дубик. На черзі — дах, але на його заміну громада 
наразі не має коштів, тому роботи призупинили.

ПРО ЕСТЕТИКУ І НЕ ТІЛЬКИ
Аби ґонт служив добре, говорять експерти, його по-

трібно правильно виготовити. Найкращий — колотий: він 
максимально захищає будівлю від опадів та може про-
служити навіть більше, аніж 50 років, щоправда, за від-
повідного догляду. Приблизно раз на п’ять років, кажуть 
майстри, його треба покривати спеціальним розчином, 
наприклад, ропою — насиченим соляним розчином на ос-
нові нафти- сирця. Якщо ж все робити вчасно, такі дахи 
навіть витриваліші за металеві.

Поки що повернення ґонту частіше виняток. Іноді на те, 
щоб переконати громаду зробити такий крок, у священ-
ників іде не один рік. Більшість ж церков і далі пріють під 
бляхою та вагонкою.

Чи не основна проблема — відсутність системної по-
літики у цьому питанні та відповідальності за нищення 
пам’ятки. Нині цим майже не займаються церковники — 
єдиної політики збереження ґонту і роз’яснення його цін-
ності немає. Водночас зусиль влади, яка щороку реставрує 
лише кілька дерев’яних церков, недостатньо. Адже лише 
на Львівщині таких храмів є близько 800.

Повернення ґонту — це передусім великий шанс для 
церков — шанс зберегти автентичність, бути естетичними 
орієнтирами, шанс на життя і можливість стати туристич-
ними дестинаціями.

«Коли ми говоримо про відновлення ґонтового покрит-
тя то передусім треба говорити про відновлення та збе-
реження естетичного вигляду історичної церкви. Така 
дерев’яна церква більш органічно та правдиво виглядає. 
І це дуже важливо, коли говоримо про культурну спад-
щину», — переконаний Андрій Салюк.

 
Мирослава Іваник,

Журналістка, експертка з комунікацій,  
волонтерка ЛОО «Товариство охорони  

пам’яток історії та культури»



ВІСНИК КАРПАТСЬКОГО ЄВРОРЕГІОНУ | №1 2020  |  СПЕЦВИПУСК ПРОЄКТУ PL-BY-UA 23

(Не)доступні шедеври  
карпатського регіону

Пройшло вже майже 10 років відколи 16 дерев’яних 
церков карпатського регіону на території України та Поль-
щі занесли до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Це від-
булось 2013 року на сесії Комітету світової спадщини ЮНЕ-
СКО у Камбоджі. Здавалось би, після світового визнання 
про українські церкви мають заговорити усі, а їхній ту-
ристичний потенціал нарешті працюватиме на користь 
самих об’єктів та локальних громад. Розголос мав би до-
дати привабливості та відомості не лише восьми храмам 
з України, яким поталанило потрапити до Списку, але й 
тим, які не потрапили до переліку. Однак нині реальність 
суттєво відрізняється від оптимістичних очікувань деся-
тирічної давності: більшість церков, навіть ті, що у Спис-
ку ЮНЕСКО, і надалі залишаються невідомими, а часто 
і недоступними як для українців, так і для іноземців, і що 
гірше — з року в рік дедалі більше руйнуються.

Нині перед нами непростий, але важливий виклик: 
знайти рішення, які дозволять забезпечити збереження уні-
кальних храмів. Зробити це можливо передусім через їхнє 
удоступнення та популяризацію серед широкого загалу.

ВИКЛИКИ ПРОСТОРОВОЇ 
ДОСТУПНОСТІ

Загалом в Україні до наших днів збереглось близь-
ко 2,5 тис. дерев’яних храмів. Майже третина з них — 
а це приблизно 800 церков — розташовані на Львівщині. 
Це сотні потенційних туристичних дестинацій, десят-
ки маршрутів та розвиток туристичної інфраструктури 
у кожному з цих населених пунктів. Однак, аби мандру-
вати до цих храмів, потрібно мати неабияку мотивацію 
та бажання. Для туристів вони нецікаві та недоступні че-
рез низку причин.

Попри те, що більшість об’єктів мають своїх опіку-
нів — чи то релігійні громади, чи владні структури, на чиє-
му балансі вони є, — вони часто залишають у вкрай погано-
му стані. Багато святинь потребують негайної реставрації, 
а що інколи ще гірше — порятунку від так званих “ремон-
тів”, які самовільно провели громади. Оббиті вагонкою, за-
точені у бляху, пофарбовані у неприродні кольори та часто 
обкладені всередині пластиковими квітами, храми зади-
хаються і втрачають своє автентичне обличчя. Спотворе-
ний простір значною мірою перекреслює їхню мистецьку 
цінність та унеможливлює комплексне сприйняття та ро-
зуміння пам’ятки. Тож одне з найважливіших та, мабуть, 
найважчих завдань — забезпечити якнайшвидшу фахову 
реставрацію задля збереження унікальних об’єктів.

Водночас лише відновлення церков зовсім не озна-
чає їхню доступність для відвідувачів. І тут маємо кілька 
основних перешкод, які треба подолати:

�і досі перепоною для відвідування деяких храмів є пога-
ний стан доріг — навіть якщо траса між населеними пунк-
тами у доброму стані, то кількох кілометрів автошляху, що 
безпосередньо прилягає до святині, часто бракує;

�окремий квест — добирання громадським транспортом 
та розуміння, коли і як можна потрапити до святинь. Якщо 
знайти інформацію про те, який автобус їде до конкретно-
го села, таки можливо, то обмежений (читай — фактично 
відсутній) доступ до пам’ятки відлякує чимало відвідувачів. 
Не усі готові далеко їхати, щоб оглянути церкву лише ззовні. 
А шукати, у кого ключі та хто може відчинити храм, часто є 
надскладним завдання. На жаль, таку інформації досі не зі-
брали, наприклад, на єдиному порталі;

�відсутність в Україні позитивного досвіду просто-
рової інклюзії дерев’яної сакральної архітектури для 
маломобільних груп, людей з проблемами зору та слу-
ху. Звісно, це складно технічно та потребує високого 
рівня професіоналізму проєктантів та залучених ар-
хітекторів, реставраторів, пам’яткоохоронців, однак 
без цього не можемо говорити про комплексну до-
ступність святинь.

Самобутня українська сакральна дерев’яна спадщина є винятковою  
не лише для України, але й у світовому контексті. Розташована на стику 

західної та східної культури, вона увібрала у себе традиційні елементи храмового 
будівництва та народні будівельні традиції, сформовані протягом століть
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ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
ДОСТУПНОСТІ

Сьогодні пересічний мандрівник Львівщиною на-
вряд чи зможе назвати бодай п’ять дерев’яних храмів, 
до яких варто заїхати. І це не тому, що туристи незаці-
кавлені. Річ у тім, що інформації про ці церкви є вкрай 
мало, вона здебільшого наукового характеру і абсолютно 
не адаптована для різних аудиторій.

Тому разом з просторовою доступністю сьогодні варто 
серйозно говорити про інформаційну доступність та попу-
ляризацію унікальної дерев’яної спадщини. Нам потрібні 
рішення як подолати інформаційний, контекстуальний, 
мовний бар’єри, які сьогодні існують довкола пам’яток, 
та забезпечення їхньої комунікаційної інклюзивності.
Серед основних проблем,  
які потрібно вирішувати:
�погана туристично- інформаційна інфраструктура довкола 
багатьох дерев’яних церков, відсутність вказівників та інфор-
маційних стендів, які можуть привести відвідувача до об’єкта;

�відсутність доступної та зрозумілої інформації про 
пам’ятки для усіх зацікавлених. Тут йдеться як про тра-
диційну друковану продукцію, так і про сучасні мульти-
медійні засоби презентації як от сайти, аудіогіди, теле-
фонні додатки тощо;

�не розпрацьованою є тема презентації унікальної спад-
щини для іноземців та як її вписати у світовий контекст;

�відсутність унікального туристичного продукту у цер-
квах та сучасних експозицій у храмах, які сьогодні є му-
зейними об’єктами;

�брак подієвої активності, що могла би залучити відвідувачів.

ШАНС ДЛЯ ЦЕРКОВ
На жаль, точкове вирішення лише частини проблем 

та викликів навряд чи суттєво покращить ситуацію. Укра-
їнським дерев’яним храмам сьогодні потрібна комплексна 
візія збереження та популяризації, що допоможе їх по-но-
вому пізнати, відчути, зрозуміти і оцінити.

Приємно, що така робота почалась.
Перший важливий проект, який нині перебуває в ро-

боті, — створення шляху карпатської сакральної архі-
тектури, що реалізується за фінансової підтримки Євро-
пейського союзу в рамках Програми транскордонного 
співробітництва Польща — Білорусь — Україна 2014–2020.

Другий — напрацьована візія пілотного проєкту, що 
має на меті реставрацію кількох церков Львівської та За-
карпатської областей та створення комплексної безбар’єр-
ної інфраструктури, що буде орієнтована на усі групи відвід-
увачів. Цього року вона була однією з аплікаційних заявок 
на конкурс Міністерства культури та інформаційної політики 
України «Велике будівництво у культурній спадщині». Попри 
те, що заявка не була 
підтримана Міністер-
ством, напрацьована 
концепція є добрим 
початком на шляху 
до змін у збереженні 
та промоції дерев’я-
ної сакральної архі-
тектури. Наскільки 
швидко вдасться вті-
лити у життя ці зміни, 
покаже час.

Наталя Вой цещук,
Директор КЗ ЛОР 

«Адміністрація 
історико-культурного 

заповідника «Древній 
Звенигород»
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Дерев’яна архітектура  
в культурному ландшафті:  

виклики сучасності
Національний природний парк «Синевир» 

має на меті насамперед дбати про охорону 
і збереження природних екосистем, їх 

дослідження. Але дуже велику увагу тут 
приділяють і збереженню історико- культурної 

спадщини, що є важливим напрямком 
діяльності природно- заповідної установи.

У межах парку розташовані 5 великих населених 
пунктів, загальна чисельність жителів становить близь-
ко 20 тис. осіб. До речі, перші поселення тут сформува-
лися ще на початку XV ст.

У 2014–2016 роках національний природний парк 
«Синевир» долучився до реалізації міжнародного про-
єкту «Дерев’яна архітектура в культурному ландшафті: 
виклики сучасності», який підтримала Європейська Ко-
місія за програмою «Інвестиції в людей».

Сприяти запобіганню деградації цінних культурних 
ландшафтів в національних парках, історичних поселен-
нях, музеях- заповідниках, охоронних зонах пам’яток куль-
тури та музеїв просто неба — основна мета цього проєкту.

Реалізуючи його, учасники намагалися запровадити 
нові, економічно життєздатні і соціально прийнятні підхо-
ди до збереження автентичності та цілісності унікальної 
культурної спадщини, втіленої в дерев’яній архітектурі. 
Також провели широку інформаційно- освітню роботу 
щодо збереження традиційної дерев’яної архітектури, яка 
включала численні заходи за участі місцевих мешканців 

і представників місцевої влади; обладнали постійно дію-
чу тематичну експозицію у візит- центрі НПП «Синевир»; 
провели експедицію студентів- архітекторів; фахівці пар-
ку «Синевир» обмінювалися досвідом зі спеціалістами 
з національних парків Європи; розробили і затвердили 
важливий документ — рекомендації щодо концепції роз-
витку села Синевирська Поляна Міжгірського району За-
карпатської області.

Саме Синевирська Поляна з її численними віддалени-
ми присілками — найбільш багата на традиційні дерев’яні 
будинки, які за своєю формою матеріалом та кольором 
перебувають у гармонії з ландшафтом. Утім цивілізація не-
впинно здійснює експансію навіть тут. Та у Синевирській 
Поляні ще досі є гірські поселення, де добре збереглася 
традиційна дерев’яна архітектура, а тутешні жителі ведуть 
традиційне господарювання. Щоб ці унікальні осередки 
не загинули, проєкт «Дерев’яна архітектура в культурному 
ландшафті: виклики сучасності» дав основу — методичну 
підтримку і усвідомлення важливості збереження таких 
місць, перш за все для місцевих жителів. Саме такі посе-
лення є потужним центром, який притягує туристів, а отже 
сприяє економічному, соціальному і культурному розвитку 
села. Далі справа за місцевими мешканцями і державою, 
без підтримки якої унікальні поселення з традиційною 
дерев’яною архітектурою можуть відійти у історію…

Юрій Бабічин,
начальник відділу екологічної освіти НПП «Синевир»,

координатор проєкту «Дерев’яна архітектура в культурному 
ландшафті: виклики сучасності» в НПП «Синевир».
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ЦЕРКВА СВ. ВАСИЛЯ ВЕЛИКОГО
РОБЕРТ ЛАБЧУК

ГРА СВІТЛА ТА ТІНІ
ОЛЕГ НЕБЕЛЬЧУК

ЦЕРКВА ПЕРЕНЕСЕННЯ МОЩІВ СВЯТОГО МИКОЛАЯ У ТУРЦІ
ВІКТОР САВАРИН

ЦЕРКВА У СЕЛІ СВЯТКОВА МАЛА
ПЕТРО АНДРУШКО

ЦЕРКВА В БРУНАРАХ
НАТАЛІЯ ПАЦАНА-РОМАН

КОСТРИНСЬКА ЦЕРКВА
ПАВЛО ФЕДАКА

ЦЕРКВА В ГАЧУВІ. 
БАРТОЛОМЕЙ ВІЛЬК

ДЕРЕВ’ЯНІ СКАРБИ КАРПАТ: ПІДСУМКИ ФОТОКОНКУРСУ
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ЦЕРКВА СВЯТОЇ ПАРАСКЕВИ (КВЯТОНЬ)
АГАТА ЛІПЄЦ

СЕЛО БУКОВЕЦЬ
ВІТАЛІЙ ПОПКОВ

ЗИМОВИЙ ЕТЮД
ОЛЕГ НЕБЕЛЬЧУК

ЦЕРКВА В КРАМПНІ
КАРОЛІНА МІЛЛЕР 

ДЕРЕВ’ЯНА ЦЕРКВА СВЯТОГО ДУХА У СЕЛІ КОЛОЧАВА
ЮРІЙ БАБІЧИН

ЦЕРКВА ПРЕСВЯТОЇ ТРІЙЦІ В МАХОВІ
МІЛОШ ДИБАСЬ

ПАМ’ЯТЬ В ДЕРЕВІ (ЦЕРКВА ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ)
ІГОР РОМАНЮК



ПІДТРИМУЄМО ТРАНСКОРДОННУ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНУ СПІВПРАЦЮ

СТВОРЮЄМО ПЛАТФОРМИ СПІВПРАЦІ

ЗДІЙСНЮЄМО ПРОМОЦІЮ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

ІНФОРМУЄМО ТА КОНСУЛЬТУЄМО

АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

«ЄВРОРЕГІОН КАРПАТИ — УКРАЇНА» — 
ТВІЙ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР У КАРПАТАХ

Асоціація «Єврорегіон Карпати — Україна» вже упродовж 13 років працює для формування та реалізації 
політики розвитку Карпат на підставі мережевої співпраці організацій публічного, приватного та не-
урядового секторів. Завдяки заангажованості наших членських самоврядних органів та партнерів ко-
ординуємо систему співпраці, що базується на професійній організаційній структурі та процедурах

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ В КАРПАТАХ!
#CПІЛЬНО_ДЛЯ_РОЗВИТКУ_КАРПАТ

Асоціація «Єврорегіон Карпати – Україна»  
вул. Винниченка, 12,  м. Львів, 79008

тел.: (38 032) 260-12-65,  
e-mail: eku@ukr.net
www.ekarpaty.com


