
КЛЮЧОВІ ОБ’ЄКТИ

ОБ’ЄКТИ СПІЛЬНОЇ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОЇ ТА 
БАГАТОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

ПОРАДИ ТУРИСТАМ

ЩО ПОЧИТАТИ ПРО МІСЦЕВІСТЬ ТА ПАМ’ЯТКИ

1) міська ратуша (1751);
2) Бучацький замок (XIV-XV ст.);
3) церква св. Миколая (1610);
4) монастир оо. Василіян (ХVIIІ ст.);
5) костел Успіння (Внебовзяття) Пресвятої Діви Марії 
(1763);
6) церква Покрови Пресвятої Богородиці (1764).

Дім, де народився й жив Нобелівський лауреат із літера-
тури Шмуель Йосеф Аґнон.

Бучацький районний краєзнавчий музей: м. Бучач, 
вул. Галицька, 55. Тел.: +38 (03548) 2-13-60. 

Користуються популярністю серед туристів: руїни замку; 
ратуша; монастир оо. Василіян; костел Успіння (Вне-
бовзяття) Богородиці; церкви: св. Покрови, св. Миколая; 
Арт-двір, Літературний центр імені Аґнона; Краєзнавчий 
музей; кав’ярня на вулиці Аґнона. 

Популярні пам’ятки, розташовані на околицях: замки Під-
замочка та Золотого потоку; храми й фортеця в Язловці. 
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БУЧАЧ
Тернопільська область

Серед природних пам’яток: каскади водоспадів у селах 
Скоморохи й Русилів (екологічно чиста територія для 
активного туризму з екопроживанням і харчуванням); 
численні маршрути зеленого туризму (можливості 
сплавів Дністром). Бучач та його околиці є частиною те-
риторії Національного парку «Дністровський каньйон» 
та Національного заповідника «Замки Тернопілля».

Музеї: Районний краєзнавчий музей (вул. Галицька, 
55); Кімната-музей при Літературному центрі імені 
Аґнона (вул. Галицька, 21; https://www.facebook.com/
AgnonCenter/); Меморіальна кімната Соломії Крушель-
ницької (с. Білявинці, вул. С. Крушельницької, 38).

Є декілька готелів, невеликі кафе та ресторанчики.

Містечко вигідно розташоване на трасі національного 
значення H18 (Тернопіль – Івано-Франківськ).

Деталі щодо екскурсійних маршрутів містом та його 
околицями, довідки щодо гідів можна довідатися в 
«Бучач-Тур» (тел.: +38 (068) 090-50-63, (067) 604-01-
32; buchachtravel.org; https://www.facebook.com/
buchachtour/).

ОПИС КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Бучач уперше згадується в літературних джерелах 
1260 року. Найцікавіші культурно-ландшафтні локації 
комфортно сконцентровані в середмісті.

Почати знайомство з містом варто із Замкової гори. Досі 
на ній (правий берег р. Стрипи) збереглися руїни дав-
нього замку (імовірно, ХІV-ХVІІ ст.). Звідси відкривається 
дивовижна панорама. Особлива окраса Бучача – ратуша, 
збудована 1751-го архітектором Бернардом Мерети-
ном та оздоблена скульптурами Йогана Георгія Пінзеля 
(у центральноєвропейській архітектурі пізнього бароко 
аналогів немає). У місті мешкав і певний час працював 
один із найзагадковіших митців – скульптор Пінзель.

Особлива сторінка в історії міста – єврейська культу-
ра: тут народився і мешкав Нобелівський лауреат із 
літератури Шмуель Йосеф Аґнон, відомі громадські 
діячі Симон Візенталь, Емануель Рінґельблюм, звідси 
походить родина Зиґмунда Фройда та починається 
родовід співака Джо Дассена. Нині на вулиці Агнона 
розташована туристична локація містечка – Арт-Двір, де 
щонеділі із травня по жовтень відбуваються різноманіт-
ні мистецькі події.

Бучач є особливим освітнім осередком Галичини. У шко-
лі при монастирі оо. Василіян здобули освіту українські 
діячі Осип Назарук, Остап Луцький, Модест Сосенко, 
Іван Вагилевич. З околиць міста походить оперна 
співачка Соломія Крушельницька. У місцевому краєз-
навчому музеї зберігаються картини уродженця Бучача 
художника-імпресіоніста Володимира Воронюка, який 
реалізувався як митець у Канаді.
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ІСТОРІЯ ОБ’ЄКТА

ЯК ОБ’ЄКТ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ СЬОГОДНІ

ЯК ВІДВІДАТИ

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА ЦІННІСТЬ ПАМ’ЯТКИ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Охоронний номер: № 6550
Тип об’єкта: Споруди
Вид об’єкта: Об’єкт архітектури
Сучасна адреса: 48400, Україна, Тернопільська область, м. Бучач, вул. 
Мулярська, 2
Геолокація: 49.061527, 25.393520
Авторство: Бернард Меретин (архітектор), Мартин Урбанік (архітектор 
і будівничий)
Датування об’єкта: 1761-1763 рр.
Стан пам’ятки: Хороший / незадовільний стан залежно від елементів 
будівлі (будівля в хорошому стані; втрачено частину скульптур (кілька – 
в музеях), антипедії. У 1950-х роках знищено орган)

Бучацький фарний (парафіяльний) костел на початку XVIII ст. за вказів-
кою дідича Бучача, канівського старости Миколи Василя Потоцького, 
був перебудований за планом архітектора Мартина Урбаніка. Припус-
кають, що головним творцем проекту був також Бернард Меретин. Над 
дверним порталом – фундаторський надпис Потоцького.

14 серпня 1763 року львівський єпископ Вацлав Сєраковський провів 
обряд освячення новозбудованого костелу та п’яти вівтарів. У 1920-
1930 роках перекрили потічок, що протікав поблизу костелу, і це дало 
змогу спорудити нову, ширшу браму, через яку можна потрапити до 
храму та на територію довкола нього.

Після закриття храму 1945 року радянська влада перетворила його 
на магазин, в якому продавалося всілякий господарський інвентар. 
Згодом храм використовувався як склад. Головний вівтар та частина 
бічних (авторами яких були Пінзель та його учні й помічники) частково 
зруйновані. З родинних склепів у підземеллях костелу винесли рештки 
похованих (зокрема Потоцьких), і в 1960-х роках тут облаштували 
міську котельню.

1991 року стараннями ксьондза-інфулата Людвіка Рутини костел 
повернули римо-католицькій громаді Бучача. Тоді ж розпочалися 
роботи з відновлення храму. В 2010-х роках проведено ремонт фасаду 
та зовнішніх стін костелу. Також відновлено й стару браму. Нині костел 
також місце мистецьких заходів. Тут відбуваються концерти музичних 
колективів та сольних виконавців, зокрема, в межах мистецької акаде-
мії «Дні Пінзеля».

Діючий костел (у користуванні римо-католицької парафії, яка налічує 
50 осіб).

Також тут відбуваються мистецькі заходи, храм відкритий для туристів 
і гості міста.

Вхід вільний щодня в робочий час (без вихідних).
Вівтарні композиції (зокрема вівтар св. Юди Тадея скульптора 
І.Г. Пінзеля).

Цей матеріал створений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його 
наповнення є винятковою відповідальністю проєкту ReHERIT і не обов’язково 
відображає погляди ЄС.

reherit.org.ua
Facebook – ReHERIT

Костел – пам’ятка національного значення, один із найпопулярніших 
туристичних об’єктів Західної України. Цей храм вважають родзинкою 
Бучача. Головна особливість – його внутрішнє оздоблення, над яким 
працював майстер Іоан Пінзель. Унікальність будівлі ще й у тому, що 
видатний скульптор, вирізьбивши вівтар Святого Юди Тадея, брав біля 
цього вівтаря шлюб, хрестив дітей, і є припущення, що міг бути похова-
ний у підземеллях храму.
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Пам’ятка архітектури 
національного значення

ПОВ’ЯЗАНІ ОБ’ЄКТИ ТА/АБО НЕМАТЕРІАЛЬНА 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА
Ратуша (спільна робота архітектора Бернарда Меретина та Йогана 
Георгія Пінзеля).

Церква Покрови Пресвятої Богородиці (вівтарні скульптури, які, за при-
пущеннями мистецтвознавців, виконані майстернею Пінзеля).

ПРОЄКТИ ТА ІНІЦІАТИВИ, СПРЯМОВАНІ НА 
АКТУАЛІЗАЦІЮ ОБ’ЄКТА
Костел використовується також як культурний об’єкт, де відбуваються 
мистецькі заходи:
– мистецька академія «Дні Пінзеля»;
– «Дні європейської спадщини»;

– музичний проєкт «Музика в місті». 
Вирішується питання відновлення органу. 
Популяризація костелу як туристичного обʼєкта (в інтер’єрі збережена 
скульптурна спадщина І. Г. Пінзеля). 
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