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Вступ 

 Керівник гуртка Недря Т. В. пропонує вихованцям ПНВО збірник 

«Віртуальні подорожі історичними та природними пам’ятками Поділля», 

в якому  подано цікаву інформацію про наш край, яка допоможе збагатити ваші 

знання з краєзнавства та екскурсійних можливостей подільського краю. 

В посібнику звернута увага на визначні місця краю, які допоможуть Вам 

ознайомитись з його багатою історією. Руїни колись могутніх фортець, 

збережені замки та палаци, оборонні монастирі та церкви, унікальні природні 

ландшафти – в цьому цікавість та дивовижність Поділля. 

Замки долини Збруча 

Небагато знайдеться на світі країв, яким доля призначила таку героїчну 

роль, як Поділля. Криваві бої та війни точилися тут протягом віків. Спершу наш 

край потерпав від монгольських орд, а пізніше – кримськотатарських та 

турецьких військ. Найбільшою славою вкрилася українська земля, ставши 

«оплотом християнства» у боротьбі проти експансії ісламу. Свідками тих подій 

стали замки. 

На зміну дерев’яним фортецям періоду Київської держави постали 

твердині, муровані литовськими князями та польськими магнатами. Потім 

частина з них перетворилась на резиденції, що багатством і пишністю могли 

посперечатися із королівськими. По-різному склалася доля цих будівель. 

Невелика частина їх, відреставрована і пристосована тепер до нових цілей. 

Однак, більшість із них повільно і неухильно нищиться. 

Сатанів, Гусятин, Сидорів, Збриж, Скала-Подільська, Кривче, 

Чорнокозинці, Кудринці, Рихта, Окопи, Червоноград – ці назви назавжди 

залишаться символом нашої героїчної минувшини. 

Сатанів на Збручі 

 На лівобережжі Збруча, що єднає Тернопілля та 

Хмельниччину,розташоване старовинне подільське поселення Сатанів. 

Вірогідно, що перші відомості про Сатанів відносяться до 1385 р. Але в 

історичних документах містечко вперше згадується у 1404 р., коли польський 



король Владислав ІІ (Ягайло) подарував його разом з навколишніми селами 

шляхтичеві Петру Шафранцю. Вже у 1443 р. Сатанів одержав статус містечка.  

 Назва з'явилась від молдавського «сат» (велике село), адже молдован  

(волохів) у цій місцевості проживало чимало. 

 Розвиток міста сильно гальмували напади татарів, тому   у XV ст..  на 

березі річки Збруч був побудований замок. Під кінець XVІ ст. споруда зазнала 

ґрунтовної перебудови. В 1651 р. твердиня була здобута і зруйнована козаками, 

а в 1676 і 1699 рр. – двічі захоплена турецькими військами. Одна з 

найстрашніших трагедій випала на 1676 р. Армія турецького султана Магомета 

ІV оточила Сатанів. Відчайдушно боролися подоляни, та не могли встояти 

перед навалою. Чотири тисячі непокірних слов'янських голів, стяті ятаганами, 

впали на землю… 

 З військових руйнувань замок піднявся лише в 1724р. після відбудови, 

здійсненої  Сенявськими. Та вже з XІXст. твердиня знову починає 

перетворюватись на руїну. Посприяло процесу нищення замку  й те, що частина 

замкової території була зайнята новозбудованим цукрозаводом. До наших часів 

від замку збереглися північно-західний мур, з прилеглими до нього баштами та 

фрагменти Круглої вежі до рівня четвертого ярусу.(ф.1) 

 

Фото 1. Фортеця в Сатанові. 

 З оборонних укріплень міста до наших днів  збереглась також міська 

брама (XV ст., перебудована в XVІ ст.). Внаслідок козацьких і турецьких 
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нападів на місто в другій половині XVІІ ст. вона була зруйнована. А 

відбудована, як і замок, у 1724р. (ф.2). 

 

Фото 2. Міська брама. 

 Інші історичні пам’ятки   Сатанова, які залишились донині, теж мають 

оборонний характер – це старовинна міська брама XV ст. й цікава синагога 

побудована в 1632 р. Ця синагога більше схожа на фортечну вежу, ніж на 

культову споруду – товстенні стіни, гарматні і мушкетні бійниці по периметру, 

зубчатий верх. Нині святиня в руїні, покинута на призволяще. (ф.3). 

 

Фото 3. Синагога в Сатанові. 

 

Гусятин – місто зникаючих пам'яток 



Перші згадки про це поселення – 1431 – 1434 роки, коли поблизу 

проходили бої між литовськими і польськими  військами за володіння цією 

землею. У Гусятині народився відомий ватажок селянсько-козацького 

повстання 1594 – 1596 років Северин Наливайко. В центрі міста знаходиться 

пам’ятник народному меснику, встановлений на честь 400-річчя козацького 

повстання і страти Наливайка. (ф.4) 

 

Фото 4. Пам'ятник С.Наливайку. 

 

Гусятин, районний центр Тернопільської області, розташований на 

правому березі р. Збруч.. Місто Гусятин з XVI ст. володіло Магдебурзьким 

правом. Воно вільно розкинулось на шести високих пагорбах на обох берегах 

Збруча і мало  досконалу систему оборонних споруд. З пагорбів хмельницького 

берега Збруча гарно видно панораму тернопільського Гусятина. 

 В зелені парку видно надзвичайної краси синагогу, а на північ від неї – 

золото куполів Онуфріївської церкви. Якщо провести пряму лінію від церкви за 

Збруч на хмельницький берег, погляд зупиниться на найвищих пагорбах. 

Мабуть там  колись і була розташована Гусятинська фортеця. З’єднавши ці три 

об’єкта, отримуємо трикутник. В центрі його повинна бути центральна площа з 

ратушею, якої давно немає.Від замку не залишилося навіть залишків 

фундаментів. 

  

Синагога 



 Синагога побудована в вишуканому готико-мавританському стилі на 

початку XVII ст. і має три яруси. (ф.5) 

 

Фото 5. Синагога в Сатанові. 

 

 Будівля стоїть на підвищеному березі Збруча, у межах найдавнішої 

частини міста. На північному фасаді, повернутому у бік Збруча у мурах 

першого ярусу збереглися  4 гарматні бійниці. 

 В другій половині XVI ст.. синагога мала яскраво виражені оборонні 

риси. (ф.6).  

 

Фото 6. Синагога з бійницями. 

 

Донедавна в синагозі розташовувався районний краєзнавчий музей. Музей 

закрили, а унікальна споруда невпинно руйнується. 

 

Онуфріївська церква 



 Православна Онуфріївська церква – храм оборонного типу з товстими 

стінами та оборонними мурами навколо. 

Збудована в другій половині  XVI ст., коли формувалась оборонна система 

середньовічного міста, до якої входили замок і синагога. Зараз це греко – 

католицький храм. (ф.7). 

 

Фото 7. Онуфріївська церква. 

 

Костел бернардинів 

 В 1610 році Марцін Калиновський збудував у місті парафіяльний костел з 

монастирем бернардинів. Колись, в кращі часи, цей шедевр архітектури 

прикрашав центр міста, але зараз прикро дивитись на обідрані, понівечені 

барокові прикраси. (ф.8). 

 

Фото 8. Бернардинський костел. 

 



 Недарма біля портику центрального входу сумує янгол. Дах костелу 

пофарбований в червоний колір, який  видно з усіх куточків Гусятина. 

 В кляшторі з 1614 до 1946 року жили монахи-бернардини, в радянський 

час храм закрили. В 90-х роках ХХ ст.. костел повернули віруючим. Зараз храм 

належить Львівській архідієцезії. 

   

Сидорів – фортеця-корабель XVII ст. 

с. Сидорів знаходиться неподалік від Гусятина. Висока довга замкова гора з 

трьох боків омивається невеличкою швидкою річкою Суходіл, притокою 

Збруча. В тому місці, де річка робить крутий вигин – дві повздовжні оборонні 

стіни з’єднуються під гострим кутом і нагадують за формою ніс гігантського 

корабля. Фортеці такої незвичної форми в Україні більше немає. (ф.9). 

 

Фото 9. Фортеця в Сидорові. 

 

Раніше на кожній стіні було по 3-4 вежі, напівкруглі в планіЗдалеку здається 

наче з городів на вас пливе величезний корабель із сірого пісковику. Це 

колишня резиденція польського магната, гетьмана та черніговського воєводи 

Мартина Калиновського (1605-1652). Споруджено його було приблизно 1640 

року. Над в'їздною брамою до сьогодні збереглися кам'яна таблиця із описом 

історії замку та різьблені в камені герби Калиновських та Тарновських 

"Калинова" та "Рова". (ф.10). 



 

Фото 10. Брама фортеці. 

 

Згадкою про володіння цими землями Калиновських також також є 

домініканський костел (1730рік), збудований за початковими планами 

архітектора Яна де Вітте, коменданта Кам'янецьої фортеці. Костел імітує форму 

герба "Калинова" - натягнута стріла на луку з двома зірками. Тому вівтарна 

частина храму подібна до наконечника стріли, пресвітерій з трикутним гротом 

у торці - до лука, а двобічним дзвіницям будівничі надали в плані зірчастого 

вигляду. (ф.11). 

 

Фото 11. Домініканський костел. 

 

Легенди села Збриж. 

  Мандруємо за течією Збруча далі до с. Збриж.  Збруч омиває півострів на 

якому знаходиться село, з трьох боків , залишаючи вузький перешийок. Зараз 



повірити в те що колись тут було місто,найстаріше на території 

Чемеровецького району Хмельницької області, досить важко. (ф.12). 

 

Фото 12. Руїни замку в с.Збриж. 

 

 Поселення  було добре укріплене. За даними Ю. Сіцінського замок був 

там же , де зараз – праворуч від в’їзду до села, на високій скелі. Стіни твердині 

досягали двометрової товщини, хоча на другому поверсі вони були лише метр 

завтовшки. 

 З північного боку замок  продовжувався триповерховою вежею, до якої 

вхід був із замка. В стінах другого і третього поверхів – бійниці. До замку з 

трьох сторін прилягали кам’яні прибудови із стінами півтораметрової товщини 

площею 812 кв.м. З четвертої сторони від річки Збруч фортецю захищала 

висока стрімка скеля. (ф.13). 

 

Фото 13. Брама замку (до 1914р.) 
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 На попелищі спаленого ординцями села магнати  Лянцкоронські в 1565р. 

засновують нове містечко Нове Бржезьє. Яке згодом отримало назву Збриж. 

 Магдебурзьке право Збриж отримав з рук короля Владислава ІV у 1646 р. 

Відтепер місто могло влаштовувати чотири щорічні ярмарки, а ще торги 

щовівторка та щочетверга. Магдебурзьке право надавало містечку 

самоуправління і власний суд, право земельної власності. 

 Під містечком була розгалужена система підземних ходів, в рештки яких і 

тоді і зараз провалюються корови. В Збрижі можна почути цікаві легенди про 

замок. Найперше  - продовження знаменитої  кам'янецької  легенди про 

султанську золоту карету: яничари таки вивезли її з нашого міста, але далеко не 

проїхали, були змушені заховати поблизу. У турків є карта захованих скарбів, і 

вони благають дати їм місто в розпорядження лише на  один день. Щоб забрати 

скарби.  

Друга легенда розповідає, що селяни не дуже любили  свого пана і якось взяли 

його замок в облогу. Пан протримався у замку близько двох місяців, а потім 

втік  підземними ходами, попередньо заховавши десь свої скарби. 

 

Скальський замок 

 Скала - Подільська  - це тиха провінційна місцина, де майже нічого не 

нагадує про ту важливу історичну роль , що їй судилося відігравати. Адже 

впродовж століть Скала, розміщена на торгівельному шляху, що вів із Криму 

через Кам’янець - Подільський  до Львова і Кракова, була одним із стратегічних 

пунктів давнього Поділля. Свідками тих подій є руїни замку, що височіють на 

крутій скелі над Збручем. (ф.14) 



 

Фото 14. Руїни замку в Скалі. 

 

 Відомо, що вже на початку XIV ст. тут була оборонна деревʼяно-земляна  

фортеця, збудована на місці давньоруського городища. Литовські князі 

Коріатовичі, які з 1331 р. володіли Поділлям, звели кам’яний замок. Він став ще 

однією ланкою у довгому ланцюзі подільських фортець, що мали боронити 

Поділля від експансії турок і татар. У 1393 р. Великий литовський князь Вітовт 

відібрав Скалу у Федора Коріатовича. Після його смерті Скала увійшла  до 

складу Польського королівства і в 1515 р. стала власністю Лянцкоронських. 

Перший з них – камʼянецький староста Станіслав Лянцкоронський (1465 – 1535 

рр.) значно розбудував фортецю. (ф.15). 

 

Фото 15. Замок в Скалі. 19ст. 

 

 Замок ніби виростає із природної скелі, зливаючись із нею в одне ціле. У 

плані він має своєрідну витягнуту форму, що пояснюється рельєфом місцевості. 

З трьох боків він був захищений скелями і рікою і лише з півдня замок боронив 
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глибокий рів, високі оборонні стіни, що сходилися під гострим кутом і округла 

вежа, звана Пороховою. (ф.16). 

 

Фото 16. Порохова вежа. 

 

Незважаючи на високі оборонні можливості, Скалу неодноразово здобували 

різні завойовники. В 1538 р. замок здобули волохи, потім, 1648 р. – козаки, у 

1657 р. – семиградський князь Юрій Ракочі, неодноразово його атакували 

татари і турки. 

 Наприкінці XVIІ ст. фортеця поступово втратила своє оборонне значення. 

На початку XVIІІ ст.. Адам Тарло спорудив на території замку розкішний 

двоповерховий палац. На початку XIX ст. замок був дуже пошкоджений, після 

чого не відбудовувався. До наших днів збереглися руїни Порохової башти, 

фрагменти мурів палацу. (ф17.) 

 

Фото 17. Руїни палацу А. Тарло. 



 

Замок в Кривче 

 В с. Кривче Борщівського району Тернопільської області знаходиться 

Кришталева печера, яка обладнана для масового відвідування туристами. По 

дорозі до печери спершу в селі можна оглянути залишки невеликого замку – дві 

башти коло дороги. Цей замок був збудований магнатами Контцькими у 1639 р. 

для захисту дороги до Кривче, мав чотири шестикутні в плані вежі і вʼїздну 

браму. У 1672 р. його зруйнували турки, але згодом замок був відбудований. 

Зруйнований у другій половині XІX ст., частково реставрувався у 1920-х і 1990-

х роках. В 19 ст. в баштах замку був готель для поляків які приїздили в печеру 

на екскурсію. (ф.18). 

 

Фото 18. Башти та мур фортеці в Кривче. 

 

Чорнокозинська твердиня 

  Праворуч від траси мури і вежі фортеці чітко видніються на високій 

вапняковій горі.  

 Надзбручанську тверджу – Чорнокозинську фортецю селяни і сьогодні 

називають турецькою. Кажуть, що в ній турки страчували місцевих людей 

«чорними казнями», можливо і від цих слів походить назва села. Недовгий 

підйом стрімкою стежкою і ми виходимо на  вершину Замкової гори. Ні час, а 

ні люди не пожаліли фортецю. Від двох круглих веж і високого муру між ними, 

де була в’їзна брама, залишились тільки фундаменти. На північному боці 

замкового подвір’я  збереглися руїни палацу і висока кругла вежа, яка 

вартувала над долиною Збруча. (ф.19). 



 

Фото 19. Фортеця в Чорнокозинцях. 

 

 «Замок цей, як кажуть люди, належав князеві Курʼятовичеві. Тут жив сам 

князь і його сестра – дівчина. Одного разу татари несподівано напали на 

Чорнокозинці і захопили замок. Князь мусив тікати підземним ходом й 

заховатись в скелях Збруча, а сестра його втекла від татар самохідним мостом, 

що з’єднував береги Збруча і врятувалася в Галичині. Вона забрала з собою 

великі скарби. І на них, недалеко від Збруча, в глухому лісі побудувала церкву з 

келією і там до кінця свого віку молилася за пропащого безвісті брата.» Старі 

люди з села розповідають: якщо піти підземним ходом далеко, можна побачити 

великі залізні двері з замком, біля яких свічки гаснуть  і ті, хто до них  

доходить , вимушені повертати назад. Ніби цей хід веде до Камʼянець-

Подільської фортеці. (ф.20). 

 

Фото 20. Чорнокозинецький замок 19ст. 

 

http://www.castles.com.ua/czarnokozince.html


 Перші відомості про село сягають XV ст.. З того часу і до XVІІІ ст.. воно 

належало римо-католицькій кафедрі Кам'янець – Подільського. Поруч села по 

Збручу проходив страшний Волоський шлях яким татари й турки вривалися на 

Поділля. Татарські напади були дуже частими, майже кожний рік, а у 1516 р.- 

найстрашніший, коли село було спалене вщент. 

 Тому на високій Замковій горі, за часів литовських князів Коріатовичів, 

були побудовані оборонні вежі і мури. (ф.21). 

 

Фото 21. Мури фортеці. 

 

В 1538 році валашський господар Петро спробував здобути замок – не вдалося, 

і тоді він наказав вирізати всіх хто жив за фортечними стінами. В 1674 р. турки 

захопили замок, всіх захисників перебили, село спалили. Зі сліз, крові і згарищ 

знов і знов відроджувалось село. 

 В XVІІІ ст.. Камʼянецькі  єпископи відновлюють тверджу, і будують на 

подвір'ї  палац для свого літнього відпочинку. (ф.22). 

 

Фото 22. Чорнокозинці. Фортеця. 



 

Кудринецька фортеця 

  На дні долини, оперезане петлею Збруча розташоване  с. Кудринці, 

власне тільки половина  села, яка належить Хмельницькій області,  за Збручем -  

тернопільські Кудринці.  За річкою, на високій видовженій горі, яка на сході 

крутими схилами обривається в Збруч, у всій середньовічній красі і могутності 

постає замок, один з найбільших на Поділлі. (ф.23). 

 

Фото 23. Кудринецький замок. 

 

 Талановиті будівничі зводили цю тверджу на Мармуровій горі. Могутні, 

похмурі вежі: п’ятигранна, де починався колись підземний хід, південно-

західна шестигранна з колодязем біля неї, залишки прямокутної надбрамної 

вежі вражають товщиною стін, кількістю бійниць для ведення перехресного 

вогню. Східний бік замку був неприступний завдяки урвистому схилу гори та 

півтораметровому муру, від якого залишився тільки фундамент. (ф.24). 

 

Фото 24. План фортеці. 

 



 Відомо що кудринецький замок побудували в 1615 р. магнати Гербурти. 

Місцевий люд під час наїздів татарів-людоловів мав надійний захист за 

фортечними стінами. У 1648 р. селянсько-козацькі загони Максима Кривоноса 

відбили у поляків замок. (ф.25). 

 

Фото 25. Мармурова гора в Кудринцях. 

 

 В 1672 р. фортецю захопили турки… Селяни розказують, що  в місячні 

ночі біля замку бродить привид молодої, вродливої дівчини, яку турки за 

непокору замурували живцем у стіні замку. З тих пір її душа не знаходить 

спокою. З початку XVІІІ ст.. замком володіють польські шляхтичі Гумецькі, які 

будують вздовж східної стіни житлові будинки. Прикро, що не турки і не війни 

зруйнували цей неприступний замок, а місцеві селяни, які починаючи з кінця 

XІX ст. безжально розбирали каміння башт та стін для своїх потреб. (ф.26). 

 

Фото 26. Панорама фортеці. 

 



Село Рихта над Жванчиком 

 Село Рихта розташоване на правому березі Жванчика за 12 кілометрів від 

Кам'янця – Подільського. До половини XVІІ ст. село називалось Новосілка. 

Колись над хатинами села височіла могутня середньовічна фортеця. Грізно 

дивились у світ бійниці її чотирьох прямокутних веж, давала притулок 

місцевому люду в лиху годину татарських набігів. Побудована фортеця у 1507 

р. власником села Войцехом Гумецьким. (ф.27). 

 

Фото 27. Башта фортеці. 

 У другій половині XVІІ століття онук першого власника Новосілки, теж 

Войцех, перейменував село в Рихту, по назві свого маєтку в Польщі. Войцех 

Гумецький, мужній захисник Кам'янецької фортеці від турків, загинув під час 

штурму турками Кам'янця в 1672 р. У тому ж році на замок напав турецький 

загін з Хотина. (ф.28). 

 

Фото 28.В башті замку иселя. 



 

Турки пограбували замок, перебили мешканців села. З тих пір замок занепав. 

На початку XІX ст.. замком володіють пани Підвисоцькі. Вони будують на 

подвір'ї палац, закладають парк. На той час рихтецький палац являв собою 

осередок літературного життя подільських поляків.   В замку були зібрані 

багаті колекції картин, гравюр та ін.. Розповідають, що в роки сталінських 

репресій в будівлі палацу була в’язниця . Залишки палацу в долині ріки та руїни 

трьох башт фортеці на горі, можна ще побачити та уявити події минульщини. 

Фортеця Окопи Святої Трійці 

Село Окопи розташоване в тому місці, де зливаються Збруч та Дністер. 

Виникло воно на місці фортеці, яку зусиллями Польської Корони 

спорудили тут на противагу туркам, котрі володіли Кам’янцем. На брамах – 

пам’ятні дошки польською мовою, з яких дізнаємось, що раніше воно 

називалось Окопи Святої Трійці і збудовані в 1692 р. Станіславом 

Яблуновським, коронним гетьманом Польщі. (ф.29). 

 

Фото 29. Кам'янецька брама фортеці в Окопах. 

 

Креслення фортеці виконав київський воєвода Марцін Концкий. 

Донині збереглися високі земляні вали, які об’єднують урвисті береги 

Збруча і Дністра. А посеред них – дві в’їздні муровані брами – львівська та 

кам’янецька. (ф.30). 



 

Фото 30. Львівська брама. 

 

Річка Збруч протягом століть розмежовувала різні держави. До 1914 р. 

тут проходив державний кордон між Російською імперією і Австро-

Угорщиною. Після завершення першої світової війни ситуація змінилась. З 

1921 р. по ріці Збруч проліг кордон між Радянським Союзом і Польщею, а по 

Дністру – з Румунією. Тоді селяни казали, що півень в Окопах співає на три 

держави. Сьогодні тут межа Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької 

областей. Під’їжджаючи до мосту через Збруч, сьогодні можна знову побачити 

пам’ятний знак «Півень, що на три держави піяв», який було відновлено в 2002 

році. 

Село Окопи розташоване в дуже  цікавій місцевості. Збруч, неподалік від 

місця свого впадання в Дністер настільки близько підходить до русла Дністра, 

що відстань між двома великими річками менше кілометра. В цій вузькій 

долині в 1692 р. голландський  інженер Гаммер будує могутню фортецю Окопи 

Святої Трійці. Кошти на будівництво фортеці виділив польський коронний 

гетьман Станіслав Яблонській. Завданням фортеці було перешкодити зв’язку 

Туреччини з Хотином, з якого турки постачали  гарнізон в Кам'янці  

провіантом. Чотири башти, зв’язані високими стінами, в оточенні глибоких 

ровів, склали ядро фортеці. Круті береги Дністра і Збруча робили фортецю 

неприступною з північно-східного боку, а з північного заходу її захищали 

земляні вали. Ця сторожова твердиня здіймалася над усією місцевістю. 

Вартовому з висоти башти відкривався надзвичайної краси краєвид: праворуч  

було видно стіни і мінарет хотинської фортеці, ліворуч башти неприступного 



замку Лянцькоронських в місті 

Жванець, а далі високі земляні вали та 

ще дві переправи через Дністер і 

старовинний шлях, по якому рухались 

турецькі транспорти. (ф.31). 

Фото 31. Панорама фортеці Св. 

Трійці в Окопах. 

 

 Комендантом  Окопів Святої Трійці (або блокади Кам'янця – 

Подільського, як ще називали фортецю) був німець Бартіш. Йому допомагали 

двоє досвідчених офіцерів артилеристів Роєцький та Арчибальт Гловер. 

Польські загони і вдень і вночі, в будь-яку пору року нападали на валки возів. 

Турки відчували значну скруту в їстівних припасах, зростала дорожнеча. Тому 

начальник Подільського пашалика Галіль-паша, після його смерті Кахріман-

паша змушений був шукати інших, не таких зручних шляхів для доставки 

вантажів, зокрема через село Устя, де ріка Смотрич впадає в Дністер. 

 В 1699 р. між Росією, Польщею, Австрією, Угорщиною та Туреччиною 

була підписана Карловецька угода, за якою турки добровільно повертали 

Польщі Поділля та Кам'янець. Таким чином закінчилося двадцятисемирічне  

турецьке панування над краєм. Передача Кам'янця була призначена на травень 

1699 р. Під Окопами комісія, призначена польським королем для прийняття 

Кам'янця від турків, застала тисячі подолян, які почувши про перехід  Кам'янця 

до Польщі, ще з зими прибули сюди аби швидше дістатися додому. Вони 

перебували в наметах, на санях і возах, терплячи холод, знедолю, напади 

буджацьких татар. Спливали дні, тягнулися тижні, місяці. Турки не спішили 

вибиратися з Кам'янця. Поляки чи не щотижня посилали своїх людей, згідно з 

фірманом султана, польське військо вже давно чекає здачі Кам'янця. Але 

хитрий Кахріман, кожного разу знаходив причину для зволікань, то бракувало 

возів для фуражу, то грошей, то бочок для пороху. В кінці липня Кахріман 

заявив що залишить місто лише через 2 місяці, бо треба довго збиратися. 

Почувши про це в табір почали з’їжджатися ще люди – польська шляхта, 



міщани, селяни. Ці люди не могли не знати, що чекає їх завтра; на старих 

руїнах треба відбудувати нові оселі, зорати та засіяти здичавілі поля, чекала їх 

тяжка панщина, неволя, злидні, але зараз всі вони були об’єднані спільною 

радістю, радістю повернення на рідну землю. Тож поряд з Окопами жило друге 

багатотисячне місто, лише тільки без будинків. Життя йшло своїм шляхом – 

ярмарки, весілля, хрестини, похорони – все відбувалося тут. Нарешті Кахріман 

призначив виїзд турків з Кам'янця на 18 вересня. Цього ж дня вся комісія, на 

чолі свого війська вирушила з Окопів до Кам'янця – Подільського. 

 22 вересня відбувся акт передачі міста Польщі. Так описав ці події Мацей 

Коптський, генерал коронної артилерії, який приймав ключі від міста та 

фортеці від  Кахріман - паші. У 18 ст. в фортеці був найбільший арсенал Речі 

Посполитої. 

 Зараз на дорозі через село збереглися дві брами Львівська і Камʼянецька 

та залишки оборонних валів. Село на згадку про ті події і про фортецю зветься 

Окопи.  

 

Червоногород – найстаріше поселення Поділля 

Червоногород – одне із найстарших поселень Поділля, згадується у 

руських літописах ще в ІХ ст.. Згодом він став столицею удільного князівства. 

Після 1313 р. замок, зведений руськими князями, став власністю Коріатовичів, 

які замість дерев’яної фортеці звели кам’яну. У 1340 р. замок здобув польський 

король Казимир Великий, потім він належав Ягайлу, володів ним Спитко з 

Мельштина, Свидригайло, Вітольд. Після приєднання у 1434 р. Поділля до Речі 

Посполитої, Червоногород став королівським містом. Першим старостою був 

Теодорик Язловецький. В 1448 р. Червоногород отримав магдебурзьке право. В 

половині XVII ст.. замок, що був власністю Даниловичів, неодноразово 

руйнувався татарами, козаками, угорцями. Після того, як Поділлям оволоділи 

турки, містечко спустошило, а замок перетворився на руїни. (ф.32). 



 

Фото 32. Урочище Червоне. 

 

Фортеця із червоного пісковика чотирикутна в плані, з чотирма круглими 

наріжними баштами, була зміцнена додатковою лінією зовнішніх мурів. Після 

першого поділу Польщі Червоногород опинився у межах Австрії. У 1778 р. 

замок придбав Кароль Понінський, який збудував на старих фундаментах палац 

у класичному стилі, використавши лише дві старі вежі та стіни, решту ж замку 

безжально розібрав на будівельний матеріал. Син Кароля Понінського, Калліст 

завершив будівництво, надавши палацу неготичних рис. Палай був оточений 

ландшафтним парком площею 8 га. Згодом маєток успадкували Любомирські, 

які і володіли ним аж до другої світової війни. В роки війни замок був дуже 

ушкоджений, після чого не відбудовувався. (ф.33). 

 

Фото 33. Башта замку. 



 

Неподалік палацу – величезний костел, пам’ятка архітектури XV ст. – 

повна руїна. (ф.34). 

 

Фото 34. Руїни костелу. 

 

Зараз цього населеного пункту не зазначено на жодній карті, «хутір» 

давно ліквідовано і лише випадкові перехожі можуть підказати, де знаходиться 

«Червоне». І тут зусилля краєзнавця будуть винагородженні сповна. Перед його 

очима відкриється фантастична панорама. Все навколо – дійсно червоне: скелі з 

червоного пісковика, дорога, каміння, а посеред величезного каньйону, у 

міжгір’ї на невисокому пагорбі, - здіймаються напівзруйновані замкові башти з 

червоного таки каменю. Здалеку чути шум стрімкого водоспаду річки Джурин, 

яка протікає біля замку. (ф.35). 

 

Фото 35. Джуринський водоспад. 



 

Колись р. Джурин обтікала мис з фортецею довкола. У1620 р. татари, щоб 

здобути замок, прорубали в скелях нове русло, пустивши річку на водоспад і 

таки здобули фортецю. Джуринський водоспад вважається найвищим рівниним 

водоспадом (16 м) в Україні. 

Памятки  Летичева та Староконстантинова 

Летичів розташований на автошляху Хмельницький-Вінниця при впадінні 

річки Вовк у Південний Буг. Місто має свій замково-монастирський комплекс 

та пам'ятник Кармелюку. Перша згадка про це поселення відноситься до 1411 р. 

Монастир-фортеця у Летичеві - одна з визначних пам'яток оборонного 

зодчества на Поділлі. Замок був споруджений у 1598 р. Кам'янецьким 

старостою Яном Потоцьким на місці дерев'янного для захисту міста від нападів 

турків і татарів. Від цього замку до теперішнього часу збереглись фрагменти 

стін і ефектна Кругла башта. (ф.36). 

 

Фото 36. Оборонна башта замку. 

 

Недалеко від залишків фортеці розташований комплекс заснованого Я. 

Потоцьким домініканського монастиря (1606-1638). За старовинним переказом, 

під монастирем були підземні ходи, які з'єдували його з Меджибізькою 

фортецею, що знаходяться за 25 км. звідси. Костел був відомий не лише в 



Україні, а й за її межами завдяки чудотворному образу Пресвятої Діви Марії - 

Матері Божої Летичівської, покровительки Волині і Поділля (нині образ 

знаходиться у Любліні (Польща). (ф.37). 

 

Фото 37. Домініканський монастир в Летичеві. 

 

Ще донедавна монастир перебував у жахливому стані, та нині він гарно 

відновлений і до нього кожного року на велике свято "Ягодна" 2 липня 

з'їжджаються тисячі паломників з усіх куточків України та зарубіжжя. Летичів 

тісно пов'язаний з іменем легендарного Устима Кармелюка - ватажка 

селянських заворушень першої половини XIX ст. (ф.38). 

 

Фото 38. Легендарний Устим Кармалюк. 

 

Селянська війна під проводом Кармелюка тривала до 10 жовтня 1835 року, 

коли шляхтич Рудковський застрелив його із засідки в селі Коричинці-Шляхов 



неподалік Летичева, у хаті Оляни Процикової. Поховали Кармелюка в Летичеві, 

де 1974 р. біля стін фортеці йому встановлено пам'ятник. 

 

Староконстянтинів 

Староконстянтинів - районний центр з населенням близько 35 тис. осіб, 

розташований у дуже гарній місцевості - біля злиття двох рік Случ та Ікопоть. 

Це містечко з давньою історією. У XVI ст. на місці теперішнього 

Старокостянтинова існувало поселення Колищенець ( можливо, первісно 

літописний Кодубей) та в 1561 р. Костянтин Острозький викупив частину села, 

отримав королівські превілеї на заснування міста і Магдебурзьке право на 

нього. Острозький назвав місто на свою честь Костянтиновом, а на початку 

XVII ст. , після заснування Нового Костянтинова, місто отримало назву 

Старокостянтинів. (ф.39). 

 

Фото 39. Святотроїцька церква. 

 

На трикутному мисі, утвореному злиттям  рік, Костянтин Острозький звів 

потужний замок- фортецю (1561-1571), зі стін якого можна було оглянути 

майже 50-кілометрову ділянку східних кордонів, через яку проходив 

татарський шлях набігів на Україну. Замок був настільки вдало укріплений і 

захищений греблею, яка в разі небезпеки суттєво могла підняти рівень води, 

що, починаючи з 1575р., жодного разу не був захоплений приступом. (ф.40). 



 

Фото 40. Замок Острожських. 

 

Навіть під час найбільшого нападу в 1618 р. 30- тисячної татарськоїорди, яка 

зруйнувала всі навколишні міста і села, старокостянтиновський замок встояв. 

До наших днів від споруди збереглися палац з оборонною вежею, прикрашеною 

у верхньому ярусі ренесансними деталями, замковий костел, дзвіниця, в'їздні 

ворота, та, частково мури. Ще однією візитівкою  міста є оборонна вежа XVI-

XVII ст. з руїнами монастиря домініканів. Вона була самостійною 

фортифікаційною спорудою, з неї добре видно переміщення ворогів. (ф.41). 

 

Фото 41. Оборонна вежа монастиря. 

Церква-фортеця с.Сутківці 

Чи не найбільшого горя протягом XVI-XVII ст. зазнавали українці через 

численні татарські напади, що призводили до знелюднення цілих територій, 

нищення чи поневолення і продажу в рабство мільйонів людей. Для захисту 

поселень від татарів зводили замки. Зокрема, саме таку споруду збудував у 

Сутківцях, розташованих на горезвісному Кучманському шляху - одній з доріг 



татарів в Україну, місцевий магнат Федір Сутківецький ( внук першого 

власника села лицаря Ходжака) у другій половині XV ст. на пагорбі над річкою 

Ушиця. Фортеця мала вигляд прямокутника з потужних мурів (60 * 66 м) з 

п'ятигранними вежами у кутах. В'їзд до фортеці захищала брама. По периметру 

стін були викопані рови  15 - метрової ширини. Під кінець XVI ст. замок був 

зруйнований, востаннє його перебудову виконав 1623 року. Олександр Балабан, 

одружений з останньою представницею роду Сутківських Варварою 

(Барбарою). Проте дуже скоро, після визволення Кам'янця, потреба у фортеці 

відпала і замок занепав. До наших днів збереглася лише одна вежа - північно-

західна, хоча до ІІ Світової війни руїни складалися з двох башт. (ф. 42).  

 

Фото 42. Фортеця в с.Сутківці. 

 

Крім цього залишилися ще фрагменти мурів, також видно залишки моста, який 

вів через рів до замку.  Про сутківецьку твердиню є багато легенд. 

Розповідають, що на замчищі на горі біля башт у великі релігійні свята можна 

побачити багато людей в білих опанчах та кожухах. Особливо часто їх начебто 

помітно на Великдень, тоді навіть можна почути під землею дзвони. 

Стверджують, що ці видіння може побачити лише щаслива чи чиста душею 

людина. 

Іншим оборонним фортпостом села була Покровська церква -фортеця. Її  

збудували так, щоб можна було самостійно вести оборонні дії, в той час як інші 

церкви здебільшого були додатковими оборонними спорудами у 

фортифікаційному замковому комплексі. Фактично храм висотою ледве 18 м. є 

невеличким замком і належить до шедеврів української архітектури XVст. 

(ф.43). 



 

Фото 43. Церква в Сутківцях. 

 

Церква в плані хрешата, з середньою квадратною навою, до якої примикають 

чотири напівкруглі приміщення. Навколо центральної квадратної частини 

стоять чотири напівкруглі башти, три з яких завершуються широким зубчастим 

карнизом. Завдяки цим баштам храм сппавляє враження неприступнлї фортеці. 

(ф.44). 

 

Фото 44. Бійниці церкви. 

 

Монолітність стін підкреслюють невеликі вікна бійниці. В завершенні 

проходить пояс машикулів - особливих бійниць з отворами, спямованими вниз 

для обстрілу підошви стіни. Цікаво, що під час володіння  Сутківцями Тадеєм 

Граб'янкою у нього гостював Джузеппе Бальзамо (граф Каліостро). 

 

 

 

 



Палацово - паркові комплекси Поділля 

В минулому садиби аристократів були справжніми скарбницями культури, де 

збереглася численні твори мистецтва світового рівня  і значення. В садибах 

знаходилися багаті бібліотеки з рідкісними книгами, унікальні архіви, цінні 

колекції посуду,декоративних предметів тощо. 

За словами члена головної ради Українського товариства охорони пам’ятників 

історії і культури, директора історико - архітектурного комплексу садиби в 

Самчиках Олександра Пажимського, одного з кращих і відомих в Україні 

знавців історії садибно-паркового мистецтва, - "сьогодні українське суспільство 

не уявляє, які великі цінності зберігали садиби". Ось лише кілька прикладів - 

картинна галерея у Загінцях налічувала понад 250 творів, яким позаздрили би 

найвідоміші музеї світу. Тут можна було побачити полотна Леонардо да Вінчі 

"Святий Іоанн", Рубенса "Оголена жінка в хутрі", Ван дер Верфа "Свята 

Цецілія", Кранаха "Святий Франчішек Серафимський" та багато інших відомих 

художників зі світовим ім'ям". 

 

Маліївці - подільський Версаль 

Наступна наша зупинка - Маліївці, село в Дунаєвецькому районі Хмельницької 

області. Зараз достеменно невідомо, хто є автором палацу в Маліївцях, але, за 

переказами членів родини Орловських, він був побудований за проектом 

французького архітектора Домініка Марліньє.  

Взагалі, родина графів Орловських була тісно пов'язана із Францією. Так, 

Олександр Орловський (1817 - 1893) був одружений з Клементиною Талейран-

Перігор, представницею одного з відомих і впливових французьких 

аристократичних родів, що відіграв велику роль в політичному і державному 

житті Франції. Їх син, Мечислав Орловський, власник Маліївського палацу, що 

народився в 1865 році в Ярмолинцях, тож був тісно пов'язаний із Францією - 

після першої світової війни він був почесним аташе при  Польському 

посольстві в Парижі. Останнім власником Маліївського маєтку був його брат,  

Ксаверій Франчішек Орловський, який викупив палац, навколишні землі і ліс. 

Саме він залишався власником палацу до 1918 року.(ф.45). 



 

Фото 45. Палац Орловських. 

 

Одним із головних ідеалів класицизму в архітектурі є "благородна простота і 

спокійна велич". Це повністю стосується і Маліївського палацу, який має весь 

комплекс ознак, характерних для остаточно сформованої ще у другій половині 

XVII століття французької репрезентативної резиденції. Щодо інтер'єрів, то 

згідно поширеного в Європі лозунгу видатного англійського архітектора К. 

Кампбеля "ввести красоту храму в приватне помешкання", в Маліївському 

палаці застосований повний  арсенал декоративних форм. Зокрема, ліпнина 

виконана в стилі Людовика XVI (рококо), тобто характерному для того часу 

стильовому контрасті. На стінах головної зали збереглися мотиви в рамках у 

вигляді підвішених на стрічках з бантами музичних інструментів(ріжки, 

сопілки, кларнети, гітари), що обвиті вишуканими стеблами рослин. Стіни 

інших зал покриті кольоровим мармуром. Викликають захоплення чудові 

розетки стель. В Маліївському палаці відображені кращі досягнення 

архітектури того часу. (ф.46). 



 

Фото 46. Водонапірна башта. 

 

Колись у цьому плані зберігалася багата колекція польського живопису, серед 

якої були твори таких знаних митців як Генрік Семірадський, Ян Матейко, 

Юзеф Хелмонський, Юліш Коссак, Тадеуш Айдукевич та інші. Зберігалися в 

Маліївцях "Свята родина" пензля Рафаеля, а також портрет останнього короля 

Польщі Станіслава Августа, виконаний Яном Лампі. 

В яблуневім саду садиби збереглася водонапірна башта - прекрасна споруда 

стилізована під вежу середньовічної фортеці 

Старовинний ландшафтний парк ще зберігає залишки своєї минулої величі. Він 

широко розкинувся над невеличкою дзюркотливою річкою Ушкою притокою 

Ушиці. Закладений парк на площі 17.2 га. у другій половині XVIII століття за 

участю відомого на Поділлі майстра паркового мистецтва Д. Кліггера. У 

насадженнях парку переважають породи дерев віком 100 і більше років - дуби, 

липи, ясени, клени, буки, каштани. Зараз в парку  поодиноко ростуть ялина 

срібляста, сосна Веймутова та чорна, модрина європейська, смерека 

гребінчаста, туя західна і східна, оцтове дерево. З кущів - ялівець звичайний та 

вергінський, глід, жимолость татарська, сніжна ягода та інші. Колись навколо 

ставу росли величезні верби - їх вирубали, лише здоровенні пеньки залишилися 



від цих красенів дерев. Останню реконструкцію проведено 1975-1979 роках, 

тоді ж відбувся ремонт архітектурних споруд на його території. 

В парку вражає таємничою красою водоспад, який спадає з високої природної 

скелі. Вода на водоспад подається з джерела св. Онуфрія, яке знаходиться на 

верху. .(ф.47). 

 

Фото 47. Водоспад. 

Посередині скелі, збереглися печери скельного православного монастиря з 

залишками вівтаря та графіті на земляних стінах. Вода ж з водоспаду 

відводиться дерев'яними колодами-ринвами, вирубаними зсередини.(ф.48) 

 

 

 

 

Фото 48. Профіль «графа Орловського». 

 

 

 

 



Маєток Скібневських в Голозубинцях 

На схід, за 45 км. від Камянця- Подільського знаходиться маєток Скібневських 

в с. Голозубинці. Палац знаходиться на високій кручі над річкою Студеницею. 

Там, в старому парку, який зараз більше нагадує ліс, знаходиться 

Голозубинецька обласна протитуберкульозна лікарня. Вона ж в минулому (до 

1963 р.) - сільгосптехнікум. Вона ж в ще дальшому минулому - маєток 

Скібневських. 

В кінці 1870-х років Віктор Зигмунд Скібневський зводить на вершині гори над 

Голозубинцями великий маєток. Будівництво спочатку задумувалося як 

класицистичне. В результаті мала б вибудуватися прямокутна симетрична 

споруда, одноповерхова з боку головного в'їзду в маєток, а з боку парку 

(вірніше, прірви над Студеницею) - двоповерхова.(ф.49). 

 

Фото 49. Палац в Голозубинцях. 

 Три ризаліти на центральному фасаді, від найменшого - до найбільшого - 

збереглися до наших днів майже без змін. Як колись, так і тепер споруда була 

потинькована. Відомо що на час побудови споруди парковий фасад мав мати 

великий балкон з балюстрадою, звідки відкривався гарний краєвид на село та 

долину Студениці. 

Та невдовзі чи то плани, чи смаки господаря змінилися. Наприкінці XIX - на 

початку XX ст. Голозубинський палац було значно розширено. Проект 

реконструкції розробив маловідомий барон Горох. Тоді дещо було підвищено 

центральний ризаліт, а над портиком влаштовано напівкруглу лоджію. Біля 

правого бічного фасаду з'явилася симпатична башточка з високим шпилем на 
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пірамідальному даху. Зараз всередині про панські часи нагадують лише сходи і 

товсті стіни.  В описі інтер'єрів Урбанський згадує, що в палаці було чимало 

гарних старих картин голландської школи, а також "палісандрових" 

меблів(ф.50). 

 

Фото 50. Маєток в 19ст. 

 

. Були тут родинні портрети Скібнєвських та Богданів. В окремій залі 

зберігався турецький намет, який Віктор Станіслав привіз з подорожі до Аравії. 

В бібліотеці зберігалися рідкісні книги з філософії і психології, а також 

родинний архів за кілька століть.  

Площа парку 21 га, а закладено його було  ще в середині XVIII ст. Тут  ростуть 

близько 30 видів дерев, серед екзотів - клен сріблястий, смерека біла і модрина 

європейська.  

Маєток Самчики 

Палацово – парковий ансамбль «Маєток Самчики» унікальна  пам’ятка 

маєткової культури 18 – початку 19 століття України. Знаходиться маєток в 

Хмельницькій області за 12 км. від міста Старокостянтиніва та за 150 км від м. 

Камянця-Подільського, на лівому березі р. Случ. 

 Більшість маєтків Волині, - і Самчики в тому числі, належать до типу 

палацу й маєтку, який був характерний для польської архітектури другої 

половини XVIII ст. Цей тип отримав назву «польський палац», «польський 

двір» або «польський маєток».(ф.51). 
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Фото 51. Бальна зала палацу. 

 

 Такий палац частіше за все мав двоповерхову  структуру, мав портик  із 

колонами або галереї з колонадою, а також круглу залу, яка ставала центром 

всього простору  будинку. Палац у маєтку Самчики має довжину 44 м., ширину 

16,5 м. висоту 14 м.(ф.52). 

 

Фото 52. Загальний вигляд палацу. 

 

 Ймовірно будівничим архітектурного ансамблю  в Самчиках один із 

найвидатніших польських зодчих Якуб  Кубіцький (1758 - 1833), автор 

Замкового майдану у Варшаві (1781),  перебудови  королівського замку (1816  - 

1818), автор  Бельведерського палацу (1818 - 1822), що є резиденцією 

президента Польщі.(ф.53). 



 

Фото 53. Елемент оздоблення палацу. 

 

За свою невелику історію маєток пережив декілька періодів свого розвитку: 

- Початок XVIII ст. – закладання перших будівель і невеликого парку 

Хоєцькими; 

- Кінець XVIII – початок XIX ст. – будівництво нового класицистичного 

архітектурного ансамблю Петром Чечелем й планування пейзажного парку 

та садів; 

- Початок XX ст.. – розширення терену маєтку М. Шестаковим із 

формуванням регулярного парку та побудова огорожі-муру.(ф.54). 

 

Фото 54. Головні ворота маєтку. 

 

Самчиківський   палацово -парковий ансамбль дає ключ до розуміння того, 

якого рівня досягла мистецька культура краю кінця XVIII – початку XIX ст. 



Парк маєтку Самчики – «Самчиківський парк» - пам’ятка садово- паркового 

мистецтва України. У плануванні парку знайшли відображення основні 

художні напрямки, що панували в Європі XVIII – початку XIX ст. Парк маєтку 

сьогодні  - французький архітектурний (класицистичний) або регулярний стиль 

та англійський або ж «натуралістичний», «природній» стиль. (ф.55). 

 

Фото 55. Алея старого парку. 

 

Якщо ви сьогодні приїдете до парку то побачите чудові паркові алеї, зелені 

газони, квітники, галявини, алеї відкриті від ялинових (чи туєвих) ширм,  

оформлені  топінарним мистецтвом дерева, ви зрозумієте красу пейзажного 

парку; філософію й культуру часу розквіту маєткового будівництва. 

 Сьогодні в парку проростає 170 порід, видів дерев та кущів. Багато з них 

сягають понад 200 літнього віку і представлені красивими декоративно-

сформованими екземплярами. 

 З приємним, неочікуваним, чарівним враженням відвідувач покидає 

маєтки і разом з тим зі смутком за відлетіле в минуле життя, з великим 

бажанням прийти сюди ще і ще; відпочити тут зі своїми думками; почути 

музику парку: спів птахів, дзюрчання фонтану, шум дерев, поскрипування 

флюгера на «Китайському будинку» і полишити маєтки з натхненням і надією 

на їх відродження… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


