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КЛЮЧОВІ ОБ’ЄКТИ

ОБ’ЄКТИ СПІЛЬНОЇ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНОЇ ТА 
БАГАТОКУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

ПОРАДИ ТУРИСТАМ

ЩО ПОЧИТАТИ ПРО МІСЦЕВІСТЬ ТА ПАМ’ЯТКИ

Перша згадка про с. Воля-Висоцька датується 1556 
роком. На території села розташована пам’ятка давньої 
галицької сакральної архітектури – дерев’яна церква 
(діюча), у якій зберігається унікальний дерев’яний іко-
ностас роботи жовківських малярів та сніцарів (художня 
обробка дерева й карбування по металу). Поряд – дав-
ня двоярусна дзвіниця (1700-ті) з дзвонами.

На території села встановлено пам’ятний знак битви 
між польськими та молдавськими військами 1658 року.

1) дерев’яна церква Архангела Михаїла (1598);
2) дерев’яна дзвіниця (XVIII ст.);
3) місце битви на Липинському полі 1658 року.

Церква св. Архангела Михаїла (1598) та дзвіниця, 
пам’ятний знак битві між польським та молдавськими 
військами.

Звір Руслан (місцевий краєзнавець). Тел.: +38 (097) 890-82-09.

Популярними серед туристів є церква св. Архангела 
Михаїла і дзвіниця (розташовані неподалік міжнародного 
шосе М-09). На відстані 4 км розкинулося королівське місто 
Жовква. Завдяки розвиненій інфраструктурі та привабли-
вості це місто відвідує чимало туристів. Однак із них огля-
нути церкву та дзвіницю зупиняється менше 1%. Адже на 
туристичних маршрутах про цю церкву обмаль інформації, 
можна знайти деякі дані хіба що в інтернеті.

Перед будівлею є парковка. Сама церква розташована на 
незначному підвищенні посеред села. Поряд двоярусна 
велика дзвіниця. До церкви прилягає цвинтар.

У селі мешкає місцевий краєзнавець, який цікавиться істо-
рією храму й розшукує матеріали в архівах для написання 
історичної розвідки про нього.

Інформація про церкву: Проєкт «Українські архітектур-
ні пам’ятки. Спадщина» (https://m-a-d-m-a-x.livejournal.
com/451834.html).

Слободян В. Церкви України. Перемиська єпархія. Львів: 
Апріорі, 1998. 863 с.
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Церква зведена на підвищенні в центрі села. Датується 
1598 роком. Збудована, ймовірно, на кошти громади. 
Складається з трьох частин – вітарної, нави й бабинця. 
До вівтарної частини 1891 року було прибудовано ризни-
цю, а до бабинця – рівноцінний ґанок. 1700 року церква 
перейшла в греко-католицьку конфесію. З 1811 року 
перебуває в підпорядкуванні Василіянського монастиря 
(м. Жовква). Нині це діючий храм УГКЦ.

Діючий храм УГКЦ (у користуванні громади села Во-
ля-Висоцька).

Вхід – вільний щовихідних під час богослужіння. В ін-
ший час – за попередньою домовленістю зі зберігачем 
ключів та священиком.

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

Церква – унікальний об’єкт давнього галицького типу 
дерев’яної сакральної архітектури з фрагментарно збе-
реженими найдавнішими в Україні настінними розписа-
ми 1611 року.

Спадщина. Воля-Висоцька. Храм св. Арх. Михаїла // 
Українські Архітектурні Пам’ятки. Спадщина: проект. 
URL: https://m-a-d-m-a-x.livejournal.com/451834.html.

Церква св. Архангела Михаїла (с. Воля-Висоцька, 
Львівська обл.): карта, фото, опис. URL: https://drymba.
com/uk/1031977-tserkva-arkhanhela-mykhayila-volya-vy-
sotska-lvivska#photos.ЦЕРКВА 

СВЯТОГО 
АРХІСТРАТИГА 
МИХАЙЛА

Пам’ятка архітектури 
національного значення

МАТЕРІАЛИ І ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ, 
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ

Храм тридільний, дерев’яний, збудований із модрино-
вого дерева. У XIX ст. до нього було прибудовано рів-
ноширокий бабинець. У церкві розміщено дерев’яний 
іконостас у стилі бароко. Він складається з двох частин: 
перша – це старозавітній, намісний та празничковий 
ряд, що був виготовлений до 1655 року невідомими 
майстрами. Найімовірніше, був викуплений з іншої 
церкви й підігнаний під розмір храму. Друга частина – 
це ряд апостолів, пророків і саме розп’яття з предстоя-
чими, а також дияконські ворота авторства Рутковича та 
його учнів.
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