
ОПИС КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

КЛЮЧОВІ ОБ’ЄКТИ

ОБ’ЄКТИ СПІЛЬНОЇ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОЇ ТА 
БАГАТОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

ПОРАДИ ТУРИСТАМ

ЩО ПОЧИТАТИ ПРО МІСЦЕВІСТЬ ТА ПАМ’ЯТКИ

Перша згадка про селище досить рання – кінець XV ст. 
Однак Потоцькі єдині з власників Теплика, про яких 
щось трохи відомо (володіли поселенням із 1652 року). 
Про попередників інформації дуже мало, попри те, що 
Потоцькі володіли містечком із 1652 року. Нині з усіх 
давніх споруд польських графів залишилася будівля 
діючого костьолу (1867) та двоповерховий будинок 
управителя графа Франтішека Потоцького Андрича.

У навколишніх селах збереглися діючі господарчі бу-
дівлі Потоцьких, такі як олійня в с. Марківка та водяний 
млин у с. Степанівка.

1) католицький костел;
2) Музей історії та етнографії.

Костел (1867). Відбудова розпочалась 1992 року. 
Нині діюча культова споруда.

Теплицький інформаційний сайт.
http://t-komp.narod.ru/page1-0.html. 

Серед туристів популярні: католицький костел; будинок 
управителя графа Потоцького, Музей історії та етнографії Те-
пличчини (вул. Незалежності, 24. Контактна особа – Сафонова 
Галина Василівна. Тел.: +38 (096) 626-80-00). Упродовж року – 
6800 відвідувачів.

Інформаційний ресурс: http://xn----8sbnmhdfd5a2a5a.xn--p1ai/
index/istorija_teplika_kratkij_variant/0-5.

Черновецкий В. Теплик – моё местечко // Еврейская 
старина. 2013. № 2. С. 162–262.
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http://xn----8sbnmhdfd5a2a5a.xn--p1ai/index/istorija_teplika_kratkij_variant/0-5.


Місцевий музей композитора Миколи Леонтовича, 
доповненням якого може стати відновлений Будинок 
управителя. У приміщенні можна розмістити: істори-
ко-культурний центр, картинну галерею (включно з 
роботами місцевих художників), місцевий музей історії 
та етнографії Тепличчини.

Об’єкт не використовується, що призводить до його 
подальшого руйнування.

Тип об’єкта: Споруди
Вид об’єкта: Об’єкт архітектури
Попередня назва об’єкта: Будинок Андрича 
(управителя графа Франтішека Потоцького)
Сучасна адреса: 23800, Вінницька обл., смт Теплик, 
вул. Чорновола, 4
Історична адреса: Центральна частина селища Теплик
Геолокація: 48.664146, 29.745191
Датування об’єкта: ХІХ ст.
Стан пам’ятки: Задовільний стан

ІСТОРІЯ ОБ’ЄКТА

ЯК ОБ’ЄКТ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ СЬОГОДНІ

ЯК ВІДВІДАТИ

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА ЦІННІСТЬ ПАМ’ЯТКИ

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯБудівлю зведено за часів правління графа Франтіше-
ка Потоцького у ХІХ ст. У будинку мешкав графський 
управитель К. Андрич. Окрім житла Андрича в будинку 
розміщувалися трапезна (панський харчоблок) та служ-
бове приміщення для обслуги. У ХХ ст. в будівлі розмі-
щувалась лікарня. 
Нині будівля не використовується, руйнується й 
занепадає.

Вхід вільний.
У приміщенні – архітектурний витвір ХІХ ст.

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

Історико-культурну цінність будівлі становлять: вік спо-
руди (200 років); належить до періоду, коли власником 
Теплика були Потоцькі (знаний давній рід); залишилися 
не зруйновані дві споруди ХІХ ст., одна з них – будинок 
управителя графа Потоцького; будівля входить до комп-
лексу архітектурних пам’яток Теплика, є естетичним 
доповненням його історичного центру.

Воловодівська В. З історії Теплика 20–30 рр. XX століття. 
Ч. 2. URL: http://xn----8sbnmhdfd5a2a5a.xn--p1ai/
news/z_istoriji_teplika_20_30_rr_xx_stolittja_chasti-
na_2/2016-10-08-681.

Сумішевський А. З історії Теплика 20–30 рр. XX століття. 
Ч. 1. URL: http://xn----8sbnmhdfd5a2a5a.xn--p1ai/
news/2016-10-07.

Сумішевський А. Потоцькі в історії Теплика. Ч. 3. URL: 
http://xn----8sbnmhdfd5a2a5a.xn--p1ai/index/potocki_v_is-
toriji_teplika_chastina_3/0-97.

ЧЕРВОНА 
ЛІКАРНЯ 
(БУДИНОК 
УПРАВИТЕЛЯ)

Пам’ятка архітектури 
місцевого значення

МАТЕРІАЛИ І ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ, 
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ

Двоповерхова цегляна споруда, що входить до комп-
лексу історичних пам’яток селища Теплик. Збудована з 
червоної цегли. Споруді понад 200 років. Сучасна назва – 
Червона лікарня.

ПОВ’ЯЗАНІ ОБ’ЄКТИ ТА/АБО НЕМАТЕРІАЛЬНА 
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА

Розміщення в будівлі музею історії (проєкт-ідея).

ПРОЄКТИ ТА ІНІЦІАТИВИ, СПРЯМОВАНІ НА 
АКТУАЛІЗАЦІЮ ОБ’ЄКТА
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