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Вироби зi шкiри вiдомi на територiї України з
найдавнiших часiв. З неї виготовляли одяг, доповнення до нього. Крiй, декорування, способи
його носiння змiнювалися з часом. Художнi вироби зi шкiри: пояси, компоненти одягу та доповнення до нього (сумки – тобiвки, ташки, карбачi,
порохiвницi), що виготовляли у другiй пол. XIX
– поч. XX ст. в Українi, Польщi, Чехiї, Хорватiї, Францiї зберiгаються у фондовiй збiрцi Музею етнографiї та художнього промислу Iнституту народознавства НАНУ (надалi МЕХП IН
НАНУ). Загальна їх кiлькiсть нараховує близько
250 пам’яток.
Вироби зi шкiри комплектувались в етнографiчнiй збiрцi Музею Наукового товариства
iм. Шевченка (далi – Музей НТШ), який вiдомий у Львовi з 1895 р. Активне її поповнення
розпочалося у 1900 р. На основi Музею НТШ
було створено МЕХП IН НАНУ.
У 1904 р. художнi вироби iз шкiри були представленi за тематико-хронологiчним принципом
на експозицiї Мiського промислового музею (далi
МП). Її розгорнули у новому спецiально побудованому примiщеннi (нинi пр. Свободи, 20). Цей
музей також був основою для створення МЕХП
IН НАНУ1 .
Фонди музею НТШ перiодично поповнювались новими надходженнями завдяки старан-

ням народних вчителiв з Гуцульщини Л.Гаматiя,
М.Кузьмака, I.Дещика. До музейної колекцiї
НТШ в 1910-30 рр. надiйшли зразки виробiв зi шкiри, якi вiдображали гуцульський побут
та мистецтво. Бiльшу частину нових надходжень
становили дарчi експонати. Чимало музейних пам’яток потрапляло з промислових та сiльськогосподарських виставок2 .
Активне поповнення збiрки музею шкiрними
виробами вiдбулося у 1920-30-их рр., коли музей
НТШ переiменували в Український Нацiональний музей iм. Шевченка. Продовжувалась робота в цьому напрямку i пiсля 1928 р., коли Музей
стає вiдомим пiд назвою Культурно-iсторичного.
У 1939 р. вiдбулася реорганiзацiя Мiського
промислового музею в Музей художнього промислу Мiнiстерства культури УРСР. Протягом
1939-40-их рр. до музею надiйшли пам’ятки багатьох нацiоналiзованих збiрок, зокрема музеїв Любомирського, Дiдушицького та iнших. Записи на
iнвентарних картках МЕХП IН НАНУ свiдчать
про приналежнiсть експонатiв шкiри до збiрок з
цих музеїв.
Етнографiчнi колекцiї Культурно-iсторичного
музею лягли в основу органiзованого в 1940 р.
Державного етнографiчного музею. Складовими
частинами його фондiв стали багатi етнографiчнi збiрки згадуваних вище музеїв Дiдушицького, Мiського промислового музею та багатьох
приватних колекцiй.
У 1945 р. Етнографiчний музей передано
АН України. У 1951 р. вiдбулося об’єднання Музею художнього промислу та Державного
етнографiчного3 .
Визнанням вагомостi наукового доробку музейних працiвникiв стало створення у 1982 р.
на базi музею Львiвського вiддiлення Iнституту мистецтвознавства, фольклору та етнографiї
iм. М.Т.Рильського АН УРСР, яке в 1991 р.
реорганiзовано в Iнститут народознавства Академiї наук України (з квiтня 1994 р. – Нацiональної Академiї наук України). Працiвники Iнституту дослiджуючи культуру нашого краю, неабияку
увагу надавали художнiм виробам iз шкiри. Серед них Г.Й.Горинь, яка свою монографiю “Шкiрянi промисли захiдних областей України (другої
половини XIX – початку XX ст.)” присвятила
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ЛIЛIЯ ЧАЙКОВСЬКА. Художнi вироби зi шкiри...
дослiдженню виробiв зi шкiри: технологiї пошиття, декору, локальним особливостям4 . У колективних монографiях – “Гуцульщина”, “Бойкiвщина”, “Лемкiвщина”, “Полесье. Материальная культура”, що вийшли в свiт в 1980-99-их рр. окремi роздiли присвяченi виробам iз шкiри.
Сьогоднi МЕХП IН НАНУ є значним
центром наукової просвiтницької та культурноосвiтньої роботи. Його фонди нараховують бiля
83 тис. пам’яток5 . Особливо цiкавими серед них є
художнi вироби зi шкiри, якi потрапили до фонду
з рiзноманiтних збiрок: Олександра Червiнського, Северини Париллє, робiт вiдомих авторiв –
Дубчакiв (Никора i Дмитра), Василя Шкрiбляка, Федора Якиб’юка, Петра Процюка, Тонюка,
Петра Гондурака та iнших майстрiв (Костюка,
Я.Васильцiв, I.Лiщинського, О.Стародуб.). Збiрка формувалась шляхом передачi-обмiну речей за
видання НТШ, дарунки вiдомих осiб, а також
закупiвлi певної частини експонатiв пiд час експедицiй та вiд приватних осiб.
У фондовiй збiрцi зберiгаються рiзнi види виробiв iз шкiри: пояси (поясни-череси, пояси на
1-2 пряжки, букурiйки, дитячi та iнше), сумки
(тобiвки, ташки), гаманцi, планшетки, порохiвницi (рiжковi i кубковi), постоли, стремена, карбачi,
ювiлейнi папки та iншi речi.
Серед поясного одягу у колекцiї фонду зберiгаються пояси другої пол. XIX-XX ст. в основному iз захiдних регiонiв України (Закарпатська, Iвано-Франкiвська та Львiвська обл.). Значна
частина пам’яток iноземного походження (Польща, Хорватiя, Словаччина та iншi). Саме в цей
перiод не тiльки на Гуцульщинi, а й на Бойкiвщинi, були поширенi широкi ременi. Їх оздоблювали
переважно технiкою холодного i гарячого тиснення, яка вiдома ще з XVI ст. Орнамент наносили
за допомогою дерев’яних чи металевих штампiв,
що виготовляли самi майстри.
Широкi пояси-череси вiдомi серед гiрського населення Карпат з кiн. XIX – поч. XX ст. (застосували пiд час важкої фiзичної роботи). Їх шили з
подвiйно складених кускiв шкiри, вони були дуже
широкi i скрiплювались з одної сторони пасками
шкiри. Защiпали пояси на 4-5 пряжок iз ремiнцями. Ззовнi декорували тисненням геометричним
4
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орнаментом – “поясками”, “дужками”, набивними бобриками, бовтицями, металевими “прострiлами”, оздоблювали тисненням, а також аплiкацiєю з кольорових паскiв шкiри6 . В них носили
файку, протичку (на довгому ремiнцi або мосяжних ретизях), складаний нiж, грошi.
Пояси поч. XX ст., так званi букурiйки, оздоблювали бакунтовими ґудзиками, бобриками i
тонко гравiрованими пряжками. Серед фондових
речей зберiгається середньої ширини пояс – букурiйка. Спереду защiпається на залiзну пряжку.
Ззовнi вiн декорований прикрасами хрестоподiбної форми, бобориками, а також свинцевими прикрасами.
Крiм поясiв, що за давнiстю мають понад сто
рокiв, у фондi зберiгаються i пояси вiдомих сучасних авторiв. У 1978 р. до фонду надiйшов
пояс-черес автора Романа Стринадюка з м. Косова Iвано-Франкiвської обл. Виготовлений вiн
зi шкiри темно-коричневого кольору. Спереду защiпається на три пряжки. Декорований геометричним орнаментом. По боках є поздовжнi ряди
з дрiбних опуклих “цвяшкiв”, бобрикiв, розет та
зигзагоподiбних лiнiй.
У 1979 р. збiрка музею поповнилась вузькими поясами вiдомого автора Iвана Михайловича
Миронюка з с. Краснопiлля Верховинського р-ну
Iвано-Франкiвської обл. Спереду защiпається на
пряжку. Вони декорованi лiнiйним орнаментом –
в два ряди “цiточок” та “пшеничок”, мiж ними
двi розети, виготовленi з металу i пластмаси.
Для отримання професiйної iнформацiї про художнi вироби зi шкiри перiодично опрацьовується
лiтература. Польськiй культурi присвячена монографiя А.Яцинковського, Я.Яриценкевича “Искусство польского народа”. У нiй виявлено пояси,
опис яких є аналогiчним до поясiв, що є в збiрцi
МЕХП.
Серед поясiв зарубiжного виробництва особливо видiляється пояс, виготовлений iз чорної лакованої шкiри (Словаччина). Вiн защiпається на
три пряжки. Декорований свинцевими прикрасами геометричної форми. З правого боку пояса
є кишеня, клапан якої закривається на ключик,
прикрiплений на шкiряному ремiнцi.
Неабиякий iнтерес представляють пояси з
Хорватiї другої пол. XIX – поч. XX ст. Такi по-
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яси виготовлено iз потрiйно зшитих кускiв шкiри
коричневого кольору. Шкiряний пояс iз збiрки
вiдомого колекцiонера О.Червiнського декоровано латунними прямокутними бляшками (два ряди
по 17 штук), бобриками. Для оздоблення застосовували камiнчики iз скляної маси (24 червоних
та 9 зелених). У фондi зберiгаються два пояси,
що защiпаються на пряжку, яка оздоблена п’ятьма камiнчиками в латунних окуттях. Вздовж пояси декорували латунними пластинами квадратної
форми, бобриками, мосяжною бляхою та камiннями овальної форми (скляна маса жовтого кольору). Оригiнальнiстю пошиття видiляється пояс,
виготовлений зi сплетених паскiв (можливо для
защiплювання). Передня частина пояса є широкою, а задня – вузька.
У фондi зберiгаються компоненти одягу – шкiрянi постоли з Бойкiвщини, якi потрапили у музейну збiрку у 90-их рр. XX ст.
Значну частину збiрки МЕХП IН НАНУ
складають рiзноманiтнi сумки, якi в другiй
пол. XIX – XX ст. були вiдомi пiд назвами: тобiвка “старовiтськi”, “новiтнi”, ташки, планшетки.
Бiльшiсть цих експонатiв походять з Косiвського
р-ну Iвано-Франкiвської обл.: сiл Устярiки, Голови, Жаб’є, Рiчки, Снiдави, Криворiвнi, Кривого
Поля. Поодинокi є експонати зi с. Любохин Старовижицького р-ну Волинської обл., та с. Коросткiв Гусятинського р-ну Тернопiльської обл.
Сумки на плече, що вiдомi як “старовiтнi” чи
“новiтнi” торби шили прямокутнi або напiвзаокругленої форми, по боках покривали карбованою
бляхою (облямовували), часом набивали мiднi або
латуннi “щiточки”. Накривка “новiтньої” тобiвки
вибивалась нейзiльбертовими “писаними” бовтицями i бобриками. Пас на плече крiпився двома
пряжками-чепрагами, вздовж оздоблювався бобриками, бовтицями, орнаментованими латунними
ґудзиками. Найуживанiший мотив декорування –
двi пташки чи два оленi. Деякi майстри пiдписували свої вироби, як от, наприклад, напис на
тобiвцi “Петро Процюк, син Василя з Криворiвнi”. Чоловiки в тобiвцi носили люльку, тютюн,
кресало тощо.
Плоскi ташки, що носили на плече, були квадратної (прямокутної) форми. В них зберiгали
грошi, цiннi папери, дрiбнi речi. Ташки двома
пряжками-чепрагами крiпилися до паса (носили на плече). Пас декорували бобриками, бов-
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тицями. Ззаду ташка защiпалась на пасок iз
пряжечкою.
Порохiвницi, що носили на плече, з фондової
збiрки МЕХП IН НАНУ подiляють на порохiвницi з рогу (оленячого, коров’ячого) та дерева (кубковi). Шкiряний пас двома ажурними
пряжками крiпився до порохiвницi, вздовж декорували iнкрустацiєю, рiзьбою, набивали бобрики i
бовтицi.
Неабиякий iнтерес виявляє колекцiя карбачiв
(бичiв). Вони складались в основному з двох частин – бича й бичиська. Частково або повнiстю
плетене бичисько через металеве кiльце крiпилося
до ручки – бича. Ручка прикрашалась iнкрустацiєю, жируванням, рiзьбою.
У фондi зберiгаються настiннi картини у виглядi плакетки та декоративного панно. Шкiряна
плакетка “Реве та стогне Днiпр широкий” автора I.М.Копчика прикрiплена до дерев’яної рами.
На її шкiрянiй основi образ Т.Г.Шевченка. Декоративне панно “Ангел=хоронитель III тисячолiття” має зображення на шкiрi постатi з факелом у
руках.
Серед пам’яток є вiтальнi папки, сигаретниця,
новi сумки та iншi речi. Фондова збiрка художнiх виробiв iз шкiри поповнюється як давнiми
пам’ятками, так i новими авторськими роботами.
Каталог пам’яток
1. Пояс чоловiчий подвiйний. Защiпається на три
пряжки та три ремiнцi. Декорований бобриками геометричним орнаментом;
шкiра, латунь; шиття, лиття, карбування, набиття,
тиснення;
зi збiрки Червiнського;
ЕП 16528
2. Пояс чоловiчий. Защiпається на одну пряжку.
Вздовж оздоблений прикрасами;
шкiра, латунь, свинець; шиття, тиснення;
86 х 4 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
зi збiрки Червiнського;
ЕП 16530
3. Пояс-черес, дитячий. Вузький черес защiпається
на двi пряжки. Оздоблений геометричним орнаментом
та жовтими, синiми пасочками;
шкiра; шиття, толочення (тиснення);
65 см;
Iвано-Франкiвська обл.;

ЛIЛIЯ ЧАЙКОВСЬКА. Художнi вироби зi шкiри...
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст. (1932 р.);
зi збiрки Червiнського;
ЕП 16532
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др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16538

9. Пояс-“букурiйка” суцiльно оздоблений прикраса4. Пояс-черес. Чоловiчий, подвiйний, широкий по- ми хрестовидноi форми. Защiпається на пряжку;
яс защiпається на три ремiнцi-пряжки. З правого боку
шкiра, залiзо, свинець; шиття, набиття, карбування;
кишеня, клапан якої защiпається на ключик. Декоро110 х 4 см;
ваний бовтицями, ромбиками-гудзиками, хрестоподiбIвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
ними прикрасами;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
шкiра, нейзiльберг, свинець, латунь; лакування,
ЕП 16540
набиття;
10. Пояс-“букурiйка”, жiночий пояс, який защiпа100 х 17 см;
ється на прямокутну пряжку. Суцiльно прикрашений
Словаччина;
бобриками;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст. (1932 р.);
шкiра, латунь; шиття, крiплення;
зi збiрки Червiнського;
102 х 7 см;
ЕП 16533
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
5. Пояс чоловiчий, потрiйно зшитий. Оздоблений
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
прямокутними пряжками (два ряди по 17 штук), бобЕП 16542
риками, “зiрочками”, камiнчиками (24 червоних i 9
11. Пояс чоловiчий, вздовж оздоблений 8 рядiв
зелених);
бобрикiв.
Спереду защiпається на пряжку;
шкiра, латунь, кольорове скло; шиття, крiплення,
шкiра,
латунь;
шиття, набиття, карбування;
клепання;
100 х 65 см;
115 х 4 см;
ЕП 16543
Югославiя;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст. (1932 р.);
12. Пояс чоловiчий, подвiйний (середньої ширини).
зi збiрки Червiнського;
Защiпається на пряжку-чепрагу, оздоблений круглиЕП 16535
ми прикрасами бовтицями в розряди (булава, гармата,
6. Пояс-черес, чоловiчий подвiйний. Вверху зши- ядра). На пряжцi – вставки голубої емалi;
шкiра, латунь; шиття, карбування;
тий шкiряним ремiнцем, защiпається на чотири ла110 х 11 см;
туннi пряжки та ремiнцi. Декорований геометричним
Iвано-Франкiвська обл.;
орнаментом, кольоровими пасками;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
шкiра, латунь; шиття, тиснення, переплетення;
ЕП 16544
100 х 23 см;
Львiвська обл., Сколiвський р-н., с. Рожанка;
13. Пояс (черес) вверху зшитий шкiряним паском.
др. пол. ХIХ ст.;
Спереду
защiпається на чотири пряжки-чепраги, девiд Северини Париллє;
корований кiльцями – прикрасами, геометричними орЕП 16536
наментальними мотивами;
шкiра, латунь; шиття, тиснення, карбування, пере7. Пояс чоловiчий, подвiйний. Защiпається на
плетення;
2 пряжки. Декорований накривкою, прострiлами, пе90 х 25 см
реплетенням та тисненим рослинним орнаментом;
Iвано-Франкiвська обл.,
шкiра, латунь; шиття, переплетення, тиснення;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
80 х 13 см;
ЕП 16550
Львiвська обл., Дрогобицький р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
14. Пояс-черес чоловiчий, широкий ремiнь, що заЕП 16537
щiпається на п’ять пряжок. Зверху зшитий кольоро8. Пояс (черес), ззовнi декорований геометричним вим пасочком. Декорований геометричним орнаменорнаментом. Вверху прошитий шкiряним паском. За- том, кольоровими переплетиними пасками та бовтицями; шкiра, латунь; шиття, тиснення, переплетення,
щiпається на три латуннi декорованi чепраги;
фарбування;
шкiра, латунь; шиття, тиснення, карбування;
110 х 28 см;
67 х 18 см;
Львiвська обл., Старосамбiрський р-н, с. Плоске;
Закарпатська обл., Рахiвський р-н, с. Ясиня;
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ЕП 16552
15. Пояс-черес подвiйний чоловiчий ремiнь, що
вверху зшитий шкiряним пасочком. Защiпається на
три пряжки. Декорований орнаментованою бляхою,
бобриками, переплетенням з кольорової шкiри;
шкiра, латунь; шиття, тиснення, клепання, карбування, переплетення;
18 х 95 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16553
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др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
вiд Iвана Децика;
ЕП 16560

20. Карбач – бичисько, внизу до заокругленої форми металевим кiльцем крiпиться до бичиська, ручка
декорована в геометричнi орнаментальнi мотиви, “iльчастi зубцi”;
дерево,
шкiра;
вирiзування,
жирування,
переплетення;
180 х 37 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
зб. Муз. Дзєдушицьких;
16. Пояс-черес подвiйний чоловiчий широкий реЕП 16562
мiнь. Защiпається на п’ять пряжок. Декорований тисненими геометричними мотивами, вишиттям з кольо21. Карбач пастуший – дерев’яна ручка, з’єднуєтьрових паскiв, бовтицями;
ся металевим кiльцем та шкiряним паском до бичишкiра, латунь; шиття, тиснення, карбування, пере- ська. Бич вздовж оздоблений “жируванням” в пiдкiвки, переплетенням з дротикiв;
плетення;
дерево, шкiра; рiзьба, переплетення, жирування;
106 х 34 см;
180 x 2,5 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Жаб’є;
Iвано-Франкiвська обл.;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16556
зб. Муз. Дзєдушицьких;
17. Карбач – дерев’яна ручка, оздоблена дротяним
ЕП 16563
переплетенням – шахматкою, китицею; бичисько плетене ланцюжком; крiпляться металевим кiльцем;
22. Карбач – бич; складається з двох частин: дердерево, латунь, шкiра, свинець; вирiзування, жиру- жака бичиська iз китицею, що крiпляться кiльцем;
вання, плетення;
дерево, шкiра; вирiзування, переплетення;
162 x 0,25;
182 x 2,5 см;
Iвано-Франкiвська обл.,
Iвано-Франкiвська обл.;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
др. пол. ХIX – поч. ХХ ст.;
зб. Червiнського;
зб. Дзєдушицького;
ЕП 16564
ЕП 16558
23. Карбач – дерев’яна ручка, оздоблена геомет18. Карбач – дерев’яна ручка, держак якої крiпиться металевим кiльцем та паском до шкiряного бичись- ричними орнаментальними мотивами. Бичисько плетене ланцюжковою технiкою у 8 паскiв; з’єднуються
ка; на розширеному кiнцi ручки – свинцева кулька;
кiльцем;
дерево, шкiра, свинець; вирiзування, плетення;
дерево, шкiра, латунь; плетення, вирiзування;
166 x 3,5 см;
215 x 2,3 см;
Львiвська обл., с. Пiдгородиця;
Iвано-Франкiвська обл.;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.
зб. Муз. Дзєдушицьких;
вiд Луки Гарматiя;
ЕП 16566
ЕП 16559
24. Карбач – дерев’яна ручка, кiльцем перехо19. Карбач – складається з двох частин: дерев’яної
ручки, яка до половини “запущена” металом у геомет- дить до шкiряного бичиська, плетеного ланцюжковою
ричнi, орнаментальнi мотиви та х-подiбними мотива- технiкою;
автор Василь Шкрiбляк;
ми. Внизу просунуто пасок для завiшування. Бичисьдерево, шкiра; вирiзування, плетення;
ко розширенням крiпиться до ручки;
177 x 2,3 см;
дерево, нейзiльберт, шкiра; плетення, вирiзування,
заливання, жирування;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Яворiв;
90 х 2,5 см;
кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
ЕП 16567

ЛIЛIЯ ЧАЙКОВСЬКА. Художнi вироби зi шкiри...
25. Карбач – довга дерев’яна палиця, оздоблена
дротиками та “заливанням” в нижнiй частинi ручки,
декорована геометризованими мотивами в “кривульки”
та в чотири кiльця;
дерево, латунь; вирiзування, плетення, заливання;
35 x 2,3 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
зб. Муз. Дзєдушицьких;
ЕП 16568
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30. Тобiвка – сумка старовiтська з внутрiшньою
кишенею, по боках орнаментована в “руже”. Накривка
суцiльно оздоблена гладкими та декорованими бовтицями, бобриками, дармовисиками;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування, переплетення, вирiзування, жирування.
26 х 21 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
др. пол. ХIХ-ХХ ст.;
вiд Iвана Децика;
ЕП 16574

26. Карбач – складається iз запущеної свинцем та
31. Тобiвка – старовiтська сумка з внутрiшньою
оздобленої в “пiдкiвки” ручки, яка металевим кiльцем
кишенею, накривка суцiльно оздобена бовтицями та
крiпиться iз плетеним бичиськом;
дерево, латунь, свинець; вирiзування, заливання, гудзиками. Пас крiпиться двома пряжками до сумки,
вздовж оздоблений бобриками;
плетення;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
146 x 2,5 см;
28 х 22 см; d – 120 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
Iвано-Франкiвська
обл.
(Косiвський
р-н,
ЕП 16569
с. Голови);
27. Карбач – пастуший бич, що складається з девiд Луки Гарматiя;
рев’яної ручки, яка оздоблена латунною бляхою, “заЕП 16575
ливанням” “пiдкiвками”, геометризованими мотивами
32. Тобiвка старовiтська – сумка на плече. Всета шкiряного, плетеного бичиська; мiж собою частково
рединi
прямокутної тобiвки є кишеня, оздоблена
з’єднуються кiльцем; шкiра, латунь, свинець, дерево;
бовтицями;
вирiзування, iнкрустацiя, плетення;
шкiра, метал; шиття, набиття;
203 x 2,5 см;
24 х 21 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
Iвано-Франкiвська обл.;
др. пол. ХIХ ст.;
др. пол. ХIХ ст. (1932 р.);
Iз Муз. Дзєдушицьких;
Iз зб. Червiнського;
ЕП 16570
ЕП 16576
28. Карбач – дерев’яний, бич оздоблений плетiн33. Тобiвка – старовiтська сумка з кишенею, оздобкою з дротикiв, геометризованими орнаментальними
лена
бовтицями та бобриками. Пас крiпиться двома
мотивами та кiльцеподiбним виступом з’єднується з
пряжками,
оздобленими бобриками;
шкiряним бичиськом;
шкiра,
латунь;
шиття, набиття;
шкiра,
латунь;
переплетення,
жирування,
20 х 24 см; d – 70 см;
вирiзування;
Iвано-Франкiвська обл.;
90 x 3,5 см;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст. (1932 р );
Iвано-Франкiвська обл.;
вiд Луки Гарматiя;
кiн. ХIX – поч. ХХ ст.;
ЕП 16577
ЕП 16572
34. Тобiвка – старовiтська iз внутрiшньою ки29. Тобiвка – старовiтська, сумка з внутрiшною кишенею. Накривка оздоблена “прострiлами”, бовтицяшенею. Накривка суцiльно оздоблена бавтицями та
ми. Пас крiпиться двома пряжками та оздоблена
декорованими гудзичками в концентричнi кола. Шкiкитицями;
ряний ремiнь вздовж оздоблено бобриками, двома
шкiра, латунь; шиття, набиття, гравiрування.
пряжками крiпиться до сумки;
27 х 23 сь ; d – 110 см;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
Iвано-Франкiвська обл.;
29 х 22 см; d – 120 см;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
Iвано-Франкiвська обл.;
ЕП 16578
кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.;
З музею НТШ вiд Iвана Децика;
35. Тобiвка – плоска сумка на плече. Пас до тобiЕП 16573
вки крiпиться орнаментованими пряжками. Орнамен-
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тована плоскими ґудзичками, бобриками, орнаменто19 х 25 см, d – 110 см;
ваною бляхою;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Жаб’є;
латунь, шкiра; плетення, набиття, карбування;
др. пол. ХIХ ст. (1932 р.);
36 х 90 см; 27 х 23 см; 101 см;
дар Михайла Кузьмака;
Iвано-Франкiвська обл.;
ЕП 16585
др. пол. ХIХ ст. (1932 р.);
41. Тобiвка старовiтська – плоска сумка на плече.
iз зб. Червiнського;
Накривка
оздоблена бобриками та бовтицями в “шахЕП 16579
матному порядку”;
шкiра, латунь; шиття, набиття;
36. Тобiвка – сумка старовiтська, по боках нашито
23 х 20 см;
декоровано бовтицi, пряжки оздобленi геометричними
Iвано-Франкiвська обл.;
мотивами для прикрiплення паса з бобриками в чотири
ряди;
др. пол. ХIХ ст. (1932 р.);
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
вiд Луки Гарматiя;
28 х 24 см; d – 140 см;
ЕП 16586
Iвано-Франкiвська обл.
42. Тобiвка старовiтська – плоска сумка на плече.
iз зб. Червiнського;
Всерединi є кишенька з невеличкою накривкою. ПряЕП 16580
мокутна накривка оздоблена бовтицями, бобриками та
37. Тобiвка – жiноча старовiтська сумка, довко- ґудзиками iз центричними колами;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
ла оздоблена металевими пластинками з орнаменталь24 х 20 см;
ними мотивами – кривульки, трикутники “в iльчасте письмо в зубчики”, накривка оздоблена бовтицями
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
дармовисиками;
др. пол. ХIХ ст.;
шкiра, латунь; шиття, набиття, гравiрування.
вiд Луки Гарматiя;
28 х 22 см; d – 120 см;
ЕП 16587
Iвано-Франкiвська обл. (Косiвський р-н, с. Жаб’є);
43. Тобiвка старовiтська – плоска прямокутної фордр. пол. ХIХ – поч. ХХ ст. (1932 р.);
ми
сумка на плече. Оздоблена “писаною” бляхою, бобЕП 16582
риками, бовтицями;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
38. Тобiвка – сумка жiноча старовiтська, по боках
23 х 27 см
окуття декороване в “iльчасте письмо в зубцях”, всерединi кишеня, яка має заокруглене накриття. НакривIвано-Франкiвська обл.;
ка оздоблена бовтицями та бобриками в шахматному
др. пол. ХIХ ст.;
порядку;
вiд Луки Гарматiя;
шкiра, латунь, шиття, набиття, карбування;
ЕП 16588
21 х 25 см;
44. Тобiвка старовiтська – плоска сумка на плече,
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Устрiки;
оздоблена
геометризованою бляхою мотиву: розети в
вiд Iвана Децика;
колах,
бобриками,
бовтицями, ґудзичками в центричЕП 16583
них колах;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
39. Тобiвка – сумка старовiтська з окуттям. На26 х 20 см;
кривка оздоблена бовтицями. Пас декоровано посерединi в 5 рядiв “бобриками”;
Iвано-Франкiвська обл.;
др. пол. ХIХ ст.;
шкiра, метал; шиття, набиття;
вiд Луки Гарматiя;
25 х 20 см ; d – 115 см;
ЕП 16589
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н; с. Устрiки;
ХIХ ст.;
45. Тобiвка старовiтська – плоска сумка на плеЕП 16584
че. Оздоблена довкола “писаною” бляхою. Декорована
40. Тобiвка старовiтська – сумка прямокутної фор- бовтицями;
шкiра, латунь; карбування, шиття;
ми на плече. Ремiнь крiпиться двома пряжками. Деко26 х 19 см;
рована бовтицями, ґудзичками в “розряди” (гармати,
ядра, булава). По боках двi китицi;
Iвано-Франкiвська обл.;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
др. пол. ХIХ ст.;

ЛIЛIЯ ЧАЙКОВСЬКА. Художнi вироби зi шкiри...
вiд Луки Гарматiя;
ЕП 16590

191

двома пряжками. Оздоблена “писаною” бляхою, бобриками, бовтицями, дармовисами;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
46. Тобiвка старовiтська – плоска сумка на пле25 х 20 см; d – 120 см;
че, обшита латунною бляхою. Декорована бовтицяIвано-Франкiвська обл.;
ми, дармовисами та в геометричнi мотиви: х-виднi,
др. пол. XIX ст.;
смугастi;
52. Тобiвка – сумка старовiтська накривка, оздобшкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
лена бовтицями, металевими гудзичками посерединi,
22 х 27 см;
довкола круглi гудзички декорованi в розряди – (гарIвано-Франкiвська обл.;
мати, ядра, булава). Пас крiпиться двома пряжками
др. пол. ХIХ ст.;
та оздоблюється китицями;
вiд Луки Гарматiя;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
ЕП 16591
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н.;
47. Тобiвка старовiтська – плоска прямокутної фордр. пол. ХIХ-ХХ ст.;
ми сумка на плече. Накривка оздоблена бовтицями,
вiд Михайла Кузьмака;
гудзичками, в концентричних колах;
ЕП 16598
шкiра, латунь; шиття, карбування;
53. Тобiвка – жiноча сумка старовiтська, накривка
27 х 22 см;
суцiльно
оздоблена бобриками та бовтицями в шахIвано-Франкiвська обл.;
матному
порядку;
др. пол. ХIХ ст.;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
вiд Луки Гарматiя;
23 х 19 см;
ЕП 16592
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Голови;
48. Тобiвка старовiтська – прямокутної форми сумЕП 16599
ка на плече. Ремiнь крiпиться до тобiвки двома
54. Тобiвка старовiтська – прямокутної форми сумпряжками. Декорована бобриками, бовтицями, двома
ка
на плече iз кишенею всерединi. Ремiнь крiпиться
китицями;
двома
пряжками. Довкола оздоблена “писаною” бляшкiра, латунь; шиття, набиття;
хою. Декорована бовтицями i бобриками;
24 х 18,5 см; d – 120 см;
шкiра, латунь; шиття, набиття;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Голови;
26 х 20 см; d – 110 см;
др. пол. ХIХ ст.;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
ЕП 16593
др. пол. ХIХ ст.;
49. Тобiвка старовiтська – прямокутної форми сумЕП 16601
ка на плече. Ремiнь крiпиться пряжками. Декорована
55. Тобiвка – “новiтня” сумка на плече iз внутбовтицями i бобриками;
рiшньою кишенею; вверх декорований бовтицями та
шкiра, латунь; шиття, набиття;
прострiлами. Пас крiпиться двома пряжками вздовж
24 х 21 см;
оздоблений бобриками;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
др. пол. ХIХ ст.;
30 х 24 см; d – 1,20 см;
ЕП 16595
Iвано-Франкiвська обл.;
50. Тобiвка старовiтська – прямокутна сумка на
др. пол. ХХ ст.;
плече, всерединi – кишеня. Ремiнь крiпиться двома
ЕП 16602
пряжками. Накривка оздоблена бовтицями та дармо56. Тобiвка – “новiтня” жiноча сумка на плече. Нависами, ремiнь – бобриками;
кривка
оздоблена бобриками, бовтицями, посерединi
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
овальна
прикраса з двома голубами. Пас вздовж оз26 х 20 см; d – 120 см;
доблений рядами бобрикiв, двома пряжками крiпиться
Iвано-Франкiвська обл.;
до сумки;
др. пол. ХIХ ст.;
шкiра, латунь, нейзiльберг; шиття, набиття,
ЕП 16597
карбування;
21 х 25 см; d – 1,25 см;
51. Тобiвка старовiтська – прямокутної форми сумка на плече, з кишенею всерединi. Ремiнь крiпиться
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
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вiд Луки Гарматiя;
ЕП 16609

57. Тобiвка – “новiтня” сумка на плече; накри62. Ташка – прямокутноi форми сумка; ззаду защiвка суцiльно оздоблена “прострiлами”, хрестоподiбнi пається на шкiряний ремiнець. Латунна накривка озмотиви;
доблена бобриками в ромбiчних площинах, посерединi
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
ромбовидна прикраса декорована чотирма квiтками;
21 х 25 см; d – 1,25 см;
шкiра, латунь, шиття, набиття, карбування.
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
16 х 12 см;
др. пол. ХХ - ХХ ст.;
Iвано-Франкiвська обл.;
зб. Червiнського;
вiд Луки Гарматiя;
ЕП 16604
ЕП 16610
58. Тобiвка – “новiтня” сумка на плече. Накривка
63. Ташка – плоска сумка “новiтня”; накривка озсуцiльно оздоблена бобриками, бовтицями, концент- доблена “писаною” бляхою, бобриками, якi оздобленi
ричними колами. Пас до сумки крiпиться двома ажур- в шести пелюстковi квiти – руже в колах, пас в “проними пряжками, вздовж декорований бобриками;
стрiли” крiпиться двома пряжками;
шкiра, латунь, нейзiльберт; шиття, набиття,
шкiра, латунь, шиття, набиття, карбування;
карбування;
12 х 16 см; d – 90 см;
30 х 25 см; d – 1,20 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Жаб’є;
зб. Червiнського;
др. пол. ХХ ст.;
ЕП 16611
вiд Михайла Кузьмака;
64. Ташка – плоска сумка прямокутної форми; накЕП 16606
ривка оздоблена “ писаною” бляхою бобриками, деко59. Тобiвка – “новiтня” – напiвзаокруглена сум- рована шестипелюстковими квiтами – руже, що розмiка на плече, всерединi роздiлена на двi частини (пiд щенi в колах;
накривкою є кишеня). Накривка завершується “зубшкiра, латунь, шиття, набиття, карбування;
чиками”; декорована бобриками, бовтицями; прикраса
14,5 х 17 см;
з голубками;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
шкiра, нейзiльберт; шиття, набиття;
вiд Луки Гарматiя;
20 х 16 см;
ЕП 16612
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Жаб’є;
65. Ташка – шкiряна сумка, довкола оздобленна дедр. пол. ХIХ ст. – поч. ХХ ст. (1939 р.);
корованою бляхою; накривка оздоблена ромбовидними
ЕП 16607
ґудзиками, бобриками; посерединi квiти “мальви” в
60. Тобiвка – “новiтня” сумка iз накладною кише- концентричних колах;
нею; накривка оздоблена прострiлами в чотири ряди та
шкiра, латунь, шиття, набиття, карбування;
хрестоподiбнi мотиви. Па, – ремiнь, оздоблений при18 х 15 см;
красами в “iльчасте письмо”. Двома пряжками крiпивiд Луки Гарматiя;
ться до тобiвки;
ЕП 16613
шкiра, латунь; шиття, набиття гравiруванням;
66. Ташка – всерединi роздiлена на двi частини, по
27 х 22 см; d - 120 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н; с. Рiчки; боках оббита декорованою в “зубчики з головками”
бляхою; накривка оздоблена бобриками, ромбовидним
др. пол. ХIХ ст.;
гудзичком. Ремiнь оздоблено в п’ять рядiв бобрикiв.
вiд Северина Париллє;
Крiпиться двома пряжками;
ЕП 16608
шкiра, латунь, шиття, набиття;
61. Тобiвка – “новiтня” сумка; накривка оздобле17 х 13 см; d – 120 см;
на кольоровими бовтицями та бобриками; посерединi
Iвано-Франкiвська обл.;
клямра з двома голубами;
зб. Червiнського;
шкiра, нейзiльберт, пластик, шитття, набиття,
ЕП 16614
карбування;
19 х 24 см;
67. Ташка – шкiряна сумка прямокутноi форми.
Iвано-Франкiвська обл., с. Голови;
Всерединi роздiлена на двi частини; по боках оббита
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декорованою в геометричнi мотиви “зубчики з голов72. Ташка – плоска шкiряна прямокутної форми,
ками” бляшкою; накривка оздоблена бобриками ром- сумка на плече; довкола оздоблена декорованою в
бовидноi форми, зображенням квiтiв руже в концент- “зубчики” бляхою. Накривка прикрашена рослинноричних колах;
геометричними мотивами по блясi;
автор – Федiр Якiб’юк;
шкiра, латунь, шиття, набиття, карбування;
шкiра, нейзiльберт, шиття, набиття, карбування;
15 х 12 см;
15 х 18,5 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Голови;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Голови;
др. пол. ХIХ ст.;
1908-28 рр.;
ЕП 16615
ЕП 16620
68. Ташка – прямокутної форми плоска сумка на
73. Накривка ташки оздоблена бляхою, яка деплече. Ззаду защiпається на шкiряний пасок. По бокорована
бобриками, рослинно-геометричними мотиках є двi пряжки. Декорована бобриками (що роздiляють площину на ромби), шестипелюстковою квiткою вами (квiтка-ружє в копах) та ромбiчнi пересiкання
бобрикiв;
– “ружє”, колами, ромбовидними ґудзичками;
шкiра, латунь, набиття, карбування;
шкiра, латунь; шиття, набиття;
18,5 х 15 см;
16 х 13 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Голови;
вiд Луки Гарматiя;
др. пол. ХIХ ст. – поч. ХХ ст. (1933 р.);
ЕП 16621
ЕП 16616
74. Накривка (вiд ташки) оздоблена бляхою
69. Ташка – плоска сумка, довкола оббита “пи- рослинно-геометричними орнаментальними мотивами
саною” бляхою; накривка оздоблена бобриками якi в концентричних колах;
роздiляють площину на ромби iз шестипелюстковишкiра, латунь, набиття, карбування;
ми квiтами “мальвами”; декорована ромбоподiбними
15 х 12 см;
ґудзичками;
Iвано-Франкiвська обл.;
шкiра, латунь, шиття, набиття, карбування;
вiд Луки Гарматiя;
17,5 х 15 см;
ЕП 16622
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Голови;
75. Тобiвка – “новiтня” сумка на плече; всерединi
зб. Червiнського;
роздiлена
на двi частини (з язиковидними виступами).
ЕП 16617
Металева накривка декорована бовтицями та бобрика70. Ташка – прямокутна шкiряна сумка на пле- ми; по серединi пряжка. Пас вздовж оздоблений у
че. Накривка декорована бобриками, ромбовидними шiсть рядiв бобрикiв, що крiпиться двома пряжками;
ґудзиками, рослинно-геометризованими мотивами квiавтор – Федiр Якiб’юк;
тiв-ружiв. Пас в бобрики крiпиться двома пряжками;
шкiра, латунь, нейзiльберт; шиття, набиття,
карбування;
шкiра, латунь, шиття, набиття, карбування;
23 х 20 см; d – 120 см;
16 х 13 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Снiдава;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
ЕП 16624
зб. Червiнського;
ЕП 16618

76. Тобiвка – “новiтня” сумка на плече iз внутрiшньою накладною кишенею. Ремiнь крiпиться двома пряжками. Оздоблена набивними пряжками та
“прострiлами”;
шкiра, нейзiльберт; шиття, набиття;
25 х 20 см; d – 1 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
ЕП 16626

71. Ташка – прямокутна плоска сумка на плече.
Пас крiпиться двома пряжками. Оздоблена бляхою,
що декорована в “зубчики”. Декорована рослинногеометричним орнаментом: шестипелюстковi квiти, кола, “зубчики”, ґудзички, бобрики;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
18 х 15 см; d – 110 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
77. Тобiвка – “новiтня” сумка на плече. Пас крiдр. пол. ХIХ – поч. ХХ ст. (1933 р.);
питься двома ажурними пряжками. Оздоблена “провiд Михайла Кузьмака;
стрiлами”, бобриками та бовтицями iз концентричними колами;
ЕП 16619
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шкiра, латунь; шиття, набиття;
26 х 23 см; d – 140 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ ст.;
ЕП 16627

83. Ташка – плоска сумка на плече. Декорована
геометричими орнаментальними мотивами: квiти-ружє
в концентричних колах та ромбiчно подiленою площиною бобриками й ґудзичками;
шкiра, латунь; шиття, карбування;
14 х 11 см;
78. Тобiвка – “новiтня” сумка на плече, металева
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
накривка оздоблена концентричними колами “прострiЕП 16633
лами”. Ремiнь крiпиться двома пряжками до тобiвки
84. Ташка – плоска сумка; по боках оббита “писавздовж оздоблений бобриками;
ною” бляхою; декорована в квiти ружє, геометричним
шкiра, латунь; шиття, набиття;
орнаментом. Защiпається ззаду пасочком, 2 пряжка26 х 23 см; d – 140 см;
ми, крiпиться бобриками, ґудзичками;
Iвано-Франкiвська обл.;
шкiра латунь; шиття, карбування;
ЕП 16628
16 х 20 см; d – 126 см;
79. Тобiвка – “новiтня” сумка. Закладна кишеIвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
ня всерединi, накривка суцiльно оздоблена язикодр. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
видними виступами по краю, прикрашена бобриками,
ЕП 16634
бовтицями;
85. Ташка – плоска сумка, по-боках прикрiплешкiра, латунь; шиття, набиття, крiплення;
но
бляшку декоровану геометричними орнаментами
24 х 30 см; d – 130 см;
в “iльчасте письмо”. Накривка прикрiплюється шкiIвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
ряним ремiнцем та пряжечкою. Пас крiпиться двоЕП 16629
ма пряжками. Декорована бобриками, ґудзичком та
80. Тобiвка – “новiтня” сумка з передiлкою все- квiтами-ружє в концентричних колах;
шкiра латунь; шиття, набиття, карбування;
рединi; ззовнi закриваеться на кишеньку декоровану
в “прострiли”, бобриками по серединi плоскi ґудзики
18 х 13 см; d – 104 см;
(“розряди”). Пас крiпиться двома пряжками;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
шкiра латунь; шиття, набиття, карбування;
др. пол. ХIХ – пол. ХХ ст.;
26 х 22 см; d – 160 см;
ЕП 16635
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
86. Ташка – плоска чотирикутної форми сумочка.
ЕП 16630
Зверху оздоблена бобриками; рослинно-геометризова81. Ташка – плоска сумка прямокутної форми на ними мотивами, напастуванням, “пацьорками”. Пас
плече; довкола оздоблена металевою бляшкою, деко- оздоблено в шiсть рядiв бобрикiв, крiпиться “сипарована в квiти мальви в концетричних колах. Накрив- ними” пряжками;
автор – Федiр Якiб’юк;
ка оздоблена рослинно-геометричним орнаментом. Бобрики та ромбiчнi ґудзики дiлять площину в ромби;
шкiра латунь, нейзiльберт;
шкiра, нейзiльберт; шиття, набиття, карбування;
17 х 15 см;
16,5 х 13,2 см;
Iвано-Франкiвська обл, Косiвський р-н;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16636
ЕП 16631
82. Ташка – плоска сумка на плече; довкола оздоблена металевою декорованою бляшкою в концентричнi кола. Накривка суцiльно оздоблена рослинногеометричними мотивами. По серединi квiти-ружє,
“iльчасте письмо”. Пас вдовж оздобленний рядами
бобрикiв, крiпиться 2 пряжками;
шкiра, нейзiльберт; шиття, набиття, карбування;
20 х 15 см; d – 150 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
ЕП 16632

87. Ташка – плоска сумка по-боках оббита бляхою;
на накривку набито бляху, що декорована бобриками (шестипелюсткова ружє в концентричних колах).
Пас декоровано рядами бобрикiв, крiпиться двома
пряжками;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
16 х 13 см; d – 124 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16638
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88. Ташка – прямокутна сумка, в серединi подiлена кою”. Декорована бобриками, ромбоподiбними бовтина двi частини. Накривка декорована в геометрично- цями, ґудзиками;
рослиннi мотиви. Ремiнь оздоблений бобриками, крiшкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
питься двома пряжками;
17 х 14 см; d – 115 см;
шкiра, латунь; шиття, набиття карбування;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
20 х 15 см; d – 120 см;
др. пол. ХIХ ст.;
Iвано-Франкiвська обл.;
ЕП 16645
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16639
94. Ташка – плоска прямокутна сумка; площина накривки подiлена на ромби, оздоблена рослинно89. Ташка – плоска сумка прямокутної форми. Зза- геометричними мотивами, бобриками, ромбовидими
ду защiпається на шкiряний ремiнь. Зверху накривка ґудзичками;
декорована бобриками та 6-ти пелюстковими квiтами.
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
Пас ремiнь оздоблений в 4 ряди бобрикiв, крiпиться
16 х 20 см; d – 140 см;
пряжечками;
Iвано-Франкiвська обл.;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
можливо др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
13 х 17 см; d – 120 см;
ЕП 16646
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
друга пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16640
90. Ташка – плоска сумка. Посерединi роздiлена
на двi частини; по боках оббита “писаною” бляхою.
Накривка защiпається на пасок i пряжечку, оздоблена
рослинно-геометричними мотивами – ружє, пiдкiвки,
кола;
шкiра, латунь; шиття;
14 х 18 см; d – 140 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16641

95. Тобiвка;
шкiра, латунь;
ЕП 16647

96. Тобiвка – старовiтська. По боках оздоблена металевими пластиками; накривка декорована бобриками
та бовтицями (внизу ряд дармовисикiв). Двома пряжками ремiнь крiпиться до сумки, вздовж декорований
бобриками;
шкiра, латунь; шиття, гравiрування;
30 х 25 см; d – 140 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
91. Ташка – плоска сумка, по бока оббита “писаЕП 16650
ною” бляхою, декорована в рослинно-геометричнi мо97. Кубок – заокругленої форми порохiвниця на
тиви, кола, кривульки. Накривка оздоблена бобриками, ґудзиками (7 штук). Ремiнь декорований бобри- плече. Накривка оздоблена “писаною” бляхою iз рухомим механiзмом. Поверхня оздобоена “пiдкiвками”.
ками, крiпиться двома пряжками;
Посерединi концентричнi кола;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
дерево, шкiра, латунь; рiзьба, карбування, набиття;
19 х 15 см; d - 120 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
17 х 10 см; d – 125 см;
ЕП 16642
Iвано-Франкiвська обл.;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
92. Ташка – плоска сумка прямокутної форми; по
вiд Луки Гарматiя;
боках металевi планочки. Накривка декорована бобриЕП 16654
ками, бовтицями, ромбiчними ґудзиками. Ззаду защiпається на пасок;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
17 х 14 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ ст. – поч. ХХ ст.;
ЕП 16643

98. Порохiвниця-рiжок на плече. У рiг вмонтовано рухомий механiзм. Пас крiпиться двома кiльцями.
Оздоблена “писаною” бляхою, бобриками, квiткою“розетою”;
рiг, шкiра; вирiзування, набиття, карбування;
16 х 15 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Голови;
93. Ташка – плоска сумка на плече. Пас крiпитьдр. пол. ХIХ – поч. ХХ ст. (1932 р.);
ся двома круглими орнаментованими пряжками. Прикрашена квiтами-“рожами”, що викладенi “шахматЕП 16656
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99. Рiжок-порохiвниця. Складається iз частково оздобленого бляхою рiжка (трубковидний замочок та засувка); шкiряного ременя прикрiпленого двома кiльцями до порохiвницi (бобриками). Декорована “iльчастим письмом”, квiтковим орнаментом;
шкiра, рiг, латунь; шиття, набиття, гравiрування;
18 х 17 см; d – 120 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIX – поч. ХХ ст.;
зб. Iвана Децика;
ЕП 16658
100. Порохiвниця-кубок на плече. Пас крiпиться
двома пряжкми. В кубок вмонтовано рухомий механiзм оздоблено квiткою-“ружє”, “пiдкiвками”, бобриками, орнаментованою бляхою;
дерево, латунь, перламутр; вирiзування, iнкрустацiя, карбування, жирування;
15 х 9 см; d – 120 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16660
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104. Кубок-порохiвниця. Заокруглена деряв’яна
частина. Зерху закривається на трубкоподiбний механiзм та засувку; шкiряний ремiнь (вздовж декорований бобриками), крiпиться двома пряжками.
Оздоблена “писаною” бляхою, пiдкiвками, рослинногеометричними мотивами;
дерево, латунь, шкiра, перламутр; набиття,
карбування;
11 х 75 см; d – 150 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIX - ХХ ст.;
ЕП 16666

105. Кубок-порохiвниця: заокругленої форми дерев’яна частина; декорована шестипелюстковою квiткою,
геометричними мотивами, китицями. Рухомий механiзм складається iз трубкоподiбної частини та засувки
iз 4-ю пелюстковою зiрочкою, бобриками. Крiпиться
двома пряжками до кубка;
дерево, шкiра, шкло; вирiзування, набиття, гравiрування, iнкрустацiя;
12 х 7 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
101. Кубок – круглої форми, порохiвниця (зверху
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
замочок: дисковидний та трубкоподiбний), посерединi
ЕП 16667
квiтка-ружє в концентричних колах, пiдкiвки. Пас в
бобрики крiпиться 2-ма пряжками;
106. Порохiвниця-кубок на плече. У заокругленому
дерев’яному кубку вмонтовано рухомий механiзм. Пас
дерево, шкiра. латунь; набиття, карбування;
крiпиться кiльцями. Порохiвниця декорована “розе9,5 х 12 см; d – 120 см;
тою”, “пiдкiвками”, “писаною” бляхою, бобриками;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
дерево, шкiра, латунь, низiльберт; вирiзування, кардр. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
бування,
набиття, жирування;
ЕП 16662
12,3 х 8,5 см; d – 120 см;
102. Кубок-порохiвниця складається з заокругленої
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
дерев’яної частини, що закривається на рухомий медр. пол. ХIХ ст.;
ханiзм, та прикрiпленого метал. шкiряного паска. ОзЕП 16668
доблена “писаною” бляхою декорованих з рослинногеометричними мотивами; “ружє”, бобрик, кiльцями;
107. Порохiвниця-кубок; напiвзаокругленої форми
дерево, шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування, оздоблена “писаною” бляхою; на накривцi рухомий межирування;
ханiзм (трубочка та дисковидна засувка). По серединi
кубка десятигранна прикраса – квiтка. Шкiряний ре24 х 20 см; d – 140 см;
мiнь крiпиться кiльцями. Пас декорований бобриками;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
дерево, шкiра; вирiзування, жирування, карбування;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
10 х 8 см; d – 130 см;
ЕП 16663
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
103. Порохiвниця-кубок на плече. Пас крiпиться
др. пол. ХIX – поч. ХХ ст.;
кiльцями. В кубок вмонтовано рухомий механiзм. ДеЕП 16669
корована орнаментованою бляхою, “копитцями”, шестираменною квiткою – “розетою”, бобриками;
108. Порохiвниця-кубок напiвзаокругленої форми.
дерево, латунь, бляха, перламутр; вирiзування, на- У накривцi замочок у формi трубочки та дисковидноi
биття, карбування, жирування;
засувки. Пояс крiпиться двома кiльцями. Декорова14 х 9 см;
ний “писаною” бляхою, “пiдкiвками”, жирув., 6-ти пелюстковою квiткою-ружє;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
ЕП 16665
дерево, шкiра; вирiзування, набиття, карбування;
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10 х 6,5 см; d – 120 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16670
109. Порохiвниця – восьмигранноi форми. Оздоблена декорованою у “пiдкiвки” бляхою та квiти з перлам. серединою, бобриками. Закривається дисковидною розетою та трубочкоподiбноi форми. Пас крiпиться двома пряжками;
дерево, шкiра, латунь, перламутр; вирiзування, набиття, iнкрустацiя жирування;
13 х 8 см; d – 120 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16672
110. Порохiвниця-кубок напiвзаокругленої форми.
Закривається на рухомий механiзм: багатогранна трубочка та засувка у виглядi “розети”. Декорована у концентричних колах, квiтка – чотирираменна.
Пас крiпиться двома пряжками. Вздовж декорований
бобриками;
латунь, шкiра; шиття, набиття, крiплення;
15 х 8 см; d – 120 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
зб. Любомирських;
ЕП 16674
111. Порохiвниця-кубок складається iз дерев’яної
заокругленої форми порохiвницi; шкiряного ременя, що
крiпиться двома латунними пряжками – кiльцями. Закривається на рухомий механiзм: трубковидної форми
та пошкодженої засувки. По-серединi кубка кругла,
латунна прикраса у виглядi карбованої квiтки-ружє в
концентричному колi бобрикiв. Накривка оббита латунною бляхою, що внизу завершується зубчиками.
Декорована карбуванням, “пiдкiвками”, жируванням;
дерево, шкiра, латунь; вирiзування, набиття, карбування, жирування;
14 х 9 см; d – 140 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
пол. XIX ст.;
ЕП 16676
112. Порохiвниця-рiжок оздобленний “писаною”
бляхою, бобриками. У верхнiй частинi рухомий механiзм – трубковидної форми та десковина засувка. Пас
крiпиться двома пряжками;
рiг, шкiра, латунь; вирiзування, набиття,
карбування;
14 х 15 см; d – 150 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
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др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16677
113. Порохiвниця-рiжок. Зверху закривається рухомим механiзмом – трубкоподiбної форми (отвiр для
засувки); частково оздоблена “писаною бляхою”; декорована рослинним орнаментом – чотири квiтки “мальви”. Пас крiпиться кiльцями рогової частини. Вздовж
декорований бобриками;
рiг, латунь, шкiра; набиття, гравiрування;
20 х 18 см; d – 136 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ ст. – поч. ХХ ст.;
ЕП 16678
114. Порохiвниця-рiжок. Зверху закривається на
трубковидний механiзм та засувку. Рiжок оздоблений
“писаною” бляхою рослинно-геометризованим орнаментом. Двома кiльцями крiпиться до оббитого бобриками паса; оленячий
рiг, шкiра, нейзiльберт; вирiзуваня, набиття,
карбування;
18 х 16 см; d – 140 см;
Iвано-Франкiвська
обл.,
Косiвський
р-н,
с. Криворiвни;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
автор – Василь Якiб’юк;
ЕП 16679
115. Порохiвниця-рiжок;
ЕП 16680
116. Порохiвниця-рiжок;
ЕП 16681
117. Порохiвниця-рiжок. Зверху рухомий механiзм
– трубкоподiбної форми та ромбовидна засувка. Оздоблений рослинним орнаментом: мальва у концентричних колах: “iльчасте письмо”. Пас крiпиться двома пряжками до порохiвницi. Вздовж декорований
бобриками;
оленячий рiг, шкiра, латунь; вирiзуваня, набиття,
карбування;
13,2 х 14,5 см; d – 145 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16682
118. Порохiвниця-рiжок. Складається iз рогу,
що закривається на рухомий механiзм (трубкоподiбної форми та дисковидної засувки). Декорована “писаною” бляхою, шести пелюстковою квiткою,
бобриками;
оленячий рiг, шкiра, латунь; вирiзування, карбування, набиття;

198
16 х 14 см ; d – 130 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16683
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Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16692

124. Порохiвниця-рiжок; рогова частина закриває119. Порохiвниця-рiжок; складається iз порошницi ться на рухомий механiзм. Декорована рослинним орта протички, в котру вмонтовано рухомий механiзм наментом квiтка “ружє” в концентричних колах. Шкi(засувка у формi бiлочки). Пас в бобриках крiпиться ряний пас вздовж оздоблений в п’ять рядiв бобриками
та крiпиться двома пряжками до порохiвницi;
двома пряжками до рогової частини;
рiг, шкiра, латунь; вирiзування, карбування;
рiг, латунь, шкiра; набиття, карбування;
16 х 17,5 см; d – 120 см;
15 х 14 см; d – 120 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16693
ЕП 16684
125. Пас, що вздовж оздоблений бобриками;
120. Порохiвниця-рiжок. Рухомий механiзм склашкiра, латунь;
дається iз трубочки та дисковидної засувки. Оздоблений “писаною” бляхою геометричними орнаментальd – 120 см;
ними мотивами “мальва”, бобрики. Пас оздоблений
Iвано- Франкiвська обл.;
бобриками. Двома пряжками крiпиться до рiжка;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
оленячий рiг, латунь, шкiра; набиття, карбування;
муз. Любомирських;
17 х 22 см; d – 160 см;
ЕП 16694
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
126. Порохiвниця – прямокутної форми. Довкола
др. пол. ХIХ. – поч. ХХ ст.;
оздоблена
“писаною” бляхою в “пiдкiвки”, “зубчики з
ЕП 16685
голiвками”, ромбiчнi мотиви. Зверху подовгаста шийка
121. Порохiвниця-рiжок. Порохiвниця на плече iз оздоблена металом. Закривається на круглий корок.
оленячого рогу, в який вмонтовано рухомий механiзм. Пас оздоблений 6 рядiв бобрикiв та бовтиць. По боках
Оздоблено “писаною” латунною бляхою, бобриками, крiпиться двома пряжками. Збоку висячий ланцюжок;
6-тираменною розетою. Пас в бобрики кiльцями крiдерево, шкiра, латунь; вирiзування, набиття,
питься до рогу;
карбування;
оленячий рiг; вирiзування, набиття, карбування;
15 х 15 см; d – 120 см;
0,15 х 0,12 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
др. пол. XIX ст.;
ЕП 16695
ЕП 16686
127. Порохiвниця-кубок. Спереду заокругленоi
122. Порохiвниця-рiжок, оздоблений рослинно- форми. Оздоблена довкола бляхою та хрестовидними
геометризованим орнаментом (ружє, концентричнi ко- мотивами. З-заду плоска. Закривається на рухомий
ла). Пас вздовж оздоблений в три ряди бобрикiв. По механiзм. Пас на плече вздовж оздоблений бобриками, крiпиться кiльцями;
боках два кiльця;
дерево, шкiра, латунь; вирiзування, набиття;
рiг, шкiра, латунь; вирiзування, набиття;
10 х 9 см; d – 120 см;
15 х 12 см; d – 120 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16696
ЕП 16691
123. Порохiвниця-рiжок, складається з двох частин: оббитого “писаною” бляхою рогу iз вмонтованим
рухомим механiзмом та шкiряного паса, що крiпиться
двома пряжками-кiльцями. Посерединi шестипелюсткова ружє, довкола в бобриках;
рiг, шкiра, латунь; набиття, вирiзування,
карбування;
17 х 16 см; d – 125 см;

128. Порохiвниця-рiжок; рiг частково оздобленний
декорованою бляхою. Пас оздоблений рядами бобрикiв. Двома пряжками крiпиться до порохiвницi. Декорована в геометричнi мотиви: iльчасте письмо, головки
з зубцями, трикутнички, сонечка, кiльця;
рiг, шкiра, латунь; набиття, карбування;
15 х 17 см; d – 120 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;

ЛIЛIЯ ЧАЙКОВСЬКА. Художнi вироби зi шкiри...
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 16697
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засувкою iз квiткою – ружє. Посерединi квiтка в колi
бобрикiв. Пас оздоблений рядами бобрикiв;
рiг, шкiра, латунь; вирiзування, набиття,
129. Порохiвниця-рiжок;
карбування;
ЕП 16698
16 х 17 см; d – 126 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
130. Порохiвниця-рiжок. Складається iз рогової
вiд Луки Гарматiя;
частини, кiнцi якої оздоблено “писаною” бляхою.
ЕП 16716
Зверху вмонтовано рухомий механiзм. Шкiряний пас
в бобрики крiпиться двома пряжками. Посерединi ба137. Порохiвиця-рiжок. Закривається iз трубкогатопелюсткова квiтка в концентричних колах;
подiбної та дископодiбної засувки. Оздоблена росрiг, шкiра, латунь;
линними мотивами – мальва, концентричнi кола,
15 х 18 см; d – 120 см;
рослинно-геометричнi лiнiї. Пас оздоблений рядами
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
бобрикiв. Крiпиться 2 кiльцями;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
рiг, шкiра, латунь; набиття, вирiзування;
ЕП 16699
18 х 25 см; d – 125 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
131. Порохiвниця-рiжок. Рогова частина iз вмонтодр. пол. ХIX – поч. ХХ ст.;
ваним зверху замком; оздоблена “писаною” бляхою по
вiд Луки Гарматiя;
кiнцiвках. Двома кiльцями крiпиться пас, який вздовж
ЕП 16717
оздоблений бобриками;
рiг, шкiра, латунь; вирiзування, карбування,
138. Кубок-порохiвниця на плече. В напiвзаокругнабиття;
лену
дерев’яну частину (кубок) вмонтовано рухомий
1,55 х 16 см; d – 120 см;
механiзм
для пороху. Кубок орнаментовано гравiроваЕП 16702
ною бляхою, дротом, iнкрустована оловом. Завiшена
на шкiряному ременi вибиваному “бобриками”. Посе132. Порохiвниця-рiжок;
рединi латуннi розета. Засувка дерев’яна;
ЕП 16704
дерево, шкiра, латунь, олово; вирiзування, набиття,
133. Порохiвниця – цилiндричної форми iз восьмо- карбування;
ма ребрами. З одного боку плоска, з протилежного –
0,12 х 0,08 см;
конiчна iз кулькою. Закривається на механiзм - трубIвано-Франкiвська
обл.,
Косiвський
р-н,
ковидна та дисковидна (засувка). Пас оздоблюється с. Устярiки;
бобриками, крiпиться двома ажурними пряжками;
1932 р.;
дерево, шкiра, латунь; набиття, вирiзування;
ЕП 16718
14,5 х 14 см; d – 120 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
139. Порохiвниця-кубок. Декорована шестипелюсЕП 16705
тковою розеткою. Пас крiпиться двома кiльцями. Порохiвниця оздоблена бобриками. Закривається на ру134. Порохiвниця-рiжок;
хомий механiзм (трубкоподiбний та дископодiбний);
ЕП 16706
дерево, латунь, шкiра; набиття, вирiзування пiдкiвками,
карбування;
135. Порохiвниця-рiжок; рогова частина оздоблена
11
х
7 см; d – 120 см;
“писаною” бляхою. З допомогою двох кiлець крiIвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Голови;
питься до шкiряного паса, що вздовж оздоблений
др. пол. ХIX – поч. ХХ ст.;
бобриками;
вiд Луки Гарматiя;
рiг, шкiра, латунь; вирiзування, набиття,
ЕП 16719
карбування;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
140. Пояс – складається iз з’єднаних фiгурних
15 х 17 см; d – 126 см;
пластинок. Прикрiпляються до шкiряної основи; поЗб. Червiнського;
серединi 15 круглих вставок iз 6-типелюстковою квiтЕП 16707
кою. Спереду защiпається на прямокутну та трапецiє136. Порохiвниця-рiжок; рогова частина оздоблена подiбну пряжку;
шкiра, бляха; шиття, ковка, карбування;
рослинним орнаментом. Закривається на трубкоподiбну та дисковидну засувку. Декорована дисковидною
96 х 5 см;
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13,5 х 14 см; d – 126 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
ЕП 16969

141. Прикраса на капелюх. Ажурно-бляшана при146. Порохiвниця-рiжок. Для завiшування на плече
краса, оздоблена “бобриками”; крiпиться шкiряний невеличкий поясок “ретязi”. Рогова частина декоропас на пряжку прямокутної форми. Декорована вана рослинно-геометричним орнаментом; посерединi
“прострiлами”;
квiтка-ружє в концентричних колах;
шкiра, латунь; набиття, вирiзування;
рiг, латунь; вирiзування, плетення;
110 х 6 см;
14 х 12 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
Польща або Косiв (Жаб’є);
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
вiд Мiки Левицької;
ЕП 16959
ЕП 16970
142. Тобiвка – “новiтня” сумка з кишенею всереди147. Порохiвниця-кубок;
нi; накривка оздоблена декоративною кишенею, бовтиЕП 17672
цями, “прострiлами” та ґудзичками в “розряди”. Довкола оздоблена язиковидними виступами. Посерединi
148. Порохiвниця-кубок; напiвзаокругленої форми.
ромбовидний мотив. Пас крiпиться двома кiльцями;
Закривається зверху на рухомий механiзм – трубшкiра, латунь; шиття, набиття, аплiкацiя;
частий та хрестоподiбно декорований. Накривка час27 х 22 см; d – 100 см;
тково оздоблена металевою бляхою. Пас оздоблений
Iвано-Франкiвська обл.;
бобриками. Двома кiльцями крiпиться до кубка. Подр. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
верхня суцiльно в бобриках, пiдкiвках;
ЕП 16966
дерево, шкiра, латунь; набиття, вирiзування;
8 х 12 см; d – 140 см;
143. Карбач – дерев’яна ручка, оздоблений “пиIвано-Франкiвська обл.;
саними” бляшаними пластинами, плетеним дротиком;
бичисько плетене ланцюжком, крiпляться кiльцем;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
шкiра, латунь, свинець; рiзьба, окуття, переплетенвiд Луки Гарматiя;
ня, жирування, заливання;
ЕП 17673
15 х 18 см; d – 150 см;
149. Порохiвниця-кубок; заокругленої форми (ззаIвано-Франкiвська обл.;
ду плоска). Механiзм закривається на дископодiбну та
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
трубкоподiбну частини. Декорована шестипелюсткоЕП 16967
вою квiткою-зiрочкою перламутровою в концентрич144. Порохiвниця-кубок; посерединi в заокругленiй них колах. Пас оздоблений латунними бобриками в
дерев’янiй частинi вмонтовано скло. Декорована в пiд- чотири ряди;
кiвки. Зверху закривається на рухомий механiзм. Пас
дерево, латунь, шкiра, нейзiльберт; набиття, жируоздоблений бобриками, двома кiльцями крiпиться до вання, iнкрустацiя;
порохiвницi;
15 х 8,5 см; d – 114 см;
перламутр, дерево, шкiра, латунь; вирiзування, рiIвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Голови;
зьблення, жирування, набиття;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
80 х 90 см;
вiд Луки Гарматiя;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н;
ЕП 17674
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
вiд Луки Гарматiя;
ЕП 16968
145. Порохiвниця-рiжок. Довкола оздоблена “писаною” бляхою. Закривається на рухомий механiзм та
дисковидну засувку. Посерединi 4-пелюсткова квiткаружє. Шкiряний пас крiпиться двома кiльцями. Поверхня оздоблена бобриками;
рiг, шкiра, латунь; вирiзування, набиття,
карбування;

150. Порохiвниця-кубок; напiвзаокругленої форми
(ззаду плоска). Довкола оздоблена “писаною бляхою”;
по-серединi кругла прикраса iз зображенням шестипелюсткової квiтки. Пас вздовж декорований бобриками.
Двома кiльцями крiпиться до порохiвницi;
дерево, латунь, шкiра; рiзьба, набиття, карбування;
14 х 8 см; d – 125 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
ЕП 17675

ЛIЛIЯ ЧАЙКОВСЬКА. Художнi вироби зi шкiри...
151. Порохiвниця-кубок на плече. У дерев’янiй частинi вмонтовано рухомий механiзм. Пас крiпиться
двома кiльцями. Декорована порохiвниця чотирипелюстковою квiткою, “пiдкiвками”, “писаною” бляхою
(завершується в зубчики);
дерево, шкiра, латунна бляха; вирiзування, набиття,
карбування;
12 х 10 см;
Iвано-Франкiвська обл., Косiвський р-н, с. Голови;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 17676

рiг, латунь, шкiра; видовбування,
карбування;
30 х 15 см; d – 180 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
вiд Луки Гарматiя;
ЕП 17680
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156. Порохiвниця-рiжок. Рiг iз рухомим механiзмом. Декорована рослинно-геометричним орнаментом:
мальви, пелюстки, кiльця. Пас в бобрики крiпиться
двома пряжечками;
рiг, шкiра, латунь; набиття, вирiзування,
152. Рiг-порохiвниця на плече. У рiг вмонтова- карбування;
но рухомий механiзм. Пас крiпиться двома кiльцями.
16 х 14,5 см; d – 135 см;
Декорована орнаментованою бляхою в квiтку-ружє,
Iвано-Франкiвська обл.;
бобриками;
ЕП 17681
рiг, шкiра; вирiзування, набиття, карбування;
157. Прикраса на капелюх. Подовгастої форми шкi16 х 15 см;
ряний
пасок, що закрiплюється ззаду (верху). Край у
Iвано-Франкiвська обл.;
вирiзанi “зубчики”. Суцiльно оздоблена бобриками;
др. пол. ХIХ ст.;
шкiра, латунь; шиття, набиття, вирiзування;
ЕП 17677
56 х 55 см;
153. Порохiвниця-рiжок з оленячого рогу. Двома
Польша;
кiльцями крiпиться шкiряний ремiнь. Зверху рухомий
др. пол. ХIХ ст. – поч. ХХ ст.;
механiзм, що складається iз трубкоподiбної частини та
ЕП 18088
засувки. Латунна бляха оздоблена гравiрованим орнаментом в ромбики. По серединi 6-ти пелюсткова
158. Тобiвка – “новiтня” сумка iз кишенею всеквiтка “ружє” в концентричних кiльцях iз набивними рединi. Накривка оздоблена бобриками, бовтицями iз
бобриками;
кольорового пластику; посерединi з двома голубами
оленячий рiг, шкiра, латунь; карбування, набиття, на чашах. Пас оздоблений у вiсiм рядiв бобрикiв та
крiплення;
бовтицями, крiпиться 2 пряжками;
16 х 15 см; d – 130 см;
авт. Петро Процюк;
Iвано-Франкiвська обл.;
шкiра, пластик, нейзiльберт; шиття, набиття,
др. пол. XIX ст.;
карбування;
ЕП 17678
24 х 18 см; d – 120 см;
Iвано-Франкiвська обл., с. Криворiвнi;
154. Порохiвниця-рiжок. Рогова частина оздоблена
вiд Iвана Лiщинського;
“писаною” бляхою. Вмонтований механiзм для закриЕП 18123
вання пороху складається iз трубкоподiбної та дисковидної частини. По серединi рогу шестипелюсткова
159. Пояс – чоловiчий пас iз з’єднаних бляшаних
квiтка-“ружє” у колах. Пас оздоблений в чотири ряди петлеподiбних пластинок, якi крiпляться на шкiрянобобриками, крiпиться 2-ма кiльцями;
му раменi. Спереду защiпається на фiгурну пряжку у
оленячий рiг, шкiра, латунь; набиття, шиття, виглядi корони – клямри та гачка;
карбування;
бляха, шкiра; шиття, набиття;
16,5 х 16 см; d – 120 см;
96 х 4,5 см;
Iвано-Франкiвська обл.;
Польша;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
зб. Червiнського;
ЕП 18155
ЕП 17679
160. Експозицiя
155. Порохiвниця-рiжок. Рогова частина оздоблена
ЕП 18196
“писаною бляхою” та геометричними кiльцями (шестипелюсткова мальва посерединi). Пас оздоблений бо161. Гаманець з кресалом – прямокутної форми.
бриками. Двома пряжками крiпиться до порохiвницi; Закривається засувним язиковидним виступом. Внизу
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прикрiплено кресало iз написом SOUVENIR. Оздоб167. Пас – ремiнь подвiйний, кiнцi якого у виглядi
лено стилiзованим рослинним орнаментом – гiлочками трьох паскiв. Зверху чотири ряди прикрас (бобрики);
в схiдному стилi;
шкiра, латунь; крiплення;
122 х 5 см;
шкiра, латунь; шиття, тиснення, карбування;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
7,2 х 7 см;
ЕП 23786
Францiя;
1930 р.;
168. Ремiнь – неширокий, що защiпається на пряждар Семкова;
ку. Середина оздоблена тисненими кiльцями. По краях
ЕП 18219
двi лiнiї та пiвмiсяць;
шкiра, латунь; шиття, вирiзування;
162. Пояс потрiйно зшитий. Защiпається на пряж108 х 3,5 см;
ку – чепрагу з 5-а камiнчиками. Оздоблений 11др. пол. ХIХ ст.;
ма квадратними пластинками, бобриками, камiнчиЕП 23787
ками овальної форми (жовтого кольору зляна маса)
37 штук. Збоку є пiдвiска;
169. Ремiнь, що защiпається на пряжечку. Вздовж
шкiра, латунь, скляна маса; шиття, набиття, лиття,
декорований ромбоподiбними мотивами;
карбування;
шкiра, латунь; шиття, тиснення;
120 х 65 см;
81 х 3 см;
Югославiя;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 23789
ЕП 20378
170. Пояс-черес; подвiйно зшитий. Спереду защi163. Футляр – (для бруска), подовгастої форми; пається на три прямокутнi чепраги. Ззовнi пояс дековнизу напiвзаокругленої форми. Посерединi круглий ровано геометризовани мотивом;
заокруглений ґудзик;
шкiра, латунь; шиття, тиснення;
шкiра, латунь; шиття, набиття;
d - 85 см, h - 10 см;
20 х 8,5 см;
ЕП 23790
ЕП 23769
171. Пояс – потрiйний. Вздовж декорований 16164. Порохiвниця – ташкоподiбної форми сумка i ма квадратними пластинками. По краях бобриками. Є
накривка оздобленi рамочкою та “s” подiбними моти- пiдвiсочка. Вздовж 37 камiнцiв. Защiпається чеправами. Пас в бобрики крiпиться кiльцями;
гою, декорованою 5-ма камiнчиками;
шкiра, латунь; шиття, набиття;
шкiра, латунь, скло; шиття, лиття, набивання,
16 х 18 см; d – 120 см;
тиснення;
ЕП 23776
d – 1,25 см, h - 8 см;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
165. Тобiвка “новiтня” – напiвзаокругленої форми
ЕП 23791
сумка на плече. Всерединi є кишеня. Пас крiпиться
двома кiльцями. Декорована ґудзиками в “розряди”,
172. Пояс – подвiйний чоловiчий. Спереду защiпабобриками, “прострiлами”, аплiкацiєю iз шкiри, язи- ється на пряжку. Оздоблена в “ружє” у концентричковидними виступами; шкiра, латунь; шиття, набиття, них колах. Вздовж оздоблена ромбоподiбними орнакарбування;
ментальними мотивами;
21 х 16 см; d – 150 см;
шкiра, латунь; набиття, карбування;
ЕП 23782
83 х 5,5;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
166. Пояс – чоловiчий ремiнь iз двома порохiвниЕП 23792
цями та чотирьма гаманцями. Защiпається на пряжку.
Зверху закривається на рухомий механiзм (трубко173. Пояс – чоловiчий, подвiйнозшитий. Спереду
подiбний). Декорований по боках трьома звисаючими звужується трикутною формою; на кiнцях пряжечкишкiряними пасками;
чепраги та пасочки. Декорована аплiкацiєю iз шкiри,
шкiра, дерево, латунь; шиття, видовбування, бобрик, вишитими квiтами;
набиття;
шкiра, латунь, тканина; шиття, тиснення, набиття,
130 х 22 см;
карбування, вишиття;
ЕП 23784
85 см; h – 21 см;
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др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 23794
174. Пояс – подвiйний ремiнь “черес”; декорована накривка бобриками плетiнкою iз тонких шкiряних паскiв. Защiпається на чотири латуннi пряжечкичепраги та ремiнцi. Вздовж оздоблена тисненими геометричними мотивами;
шкiра, латунь; шиття, карбування, тиснення;
10,7 х 15,5 см;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 23795
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180. Пояс – подвiйний; для защiпування чотири чепраги та ремiнчики, спереду є кишеня iз
гравiрованими ґудзиками. Декорований рослинногеометризованими мотивами (восьмипелюстковими
квiтами, розетами);
шкiра, латунь; шиття, переплетення, тиснення,
вирiзування;
1,10 х 18 см;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
ЕП 23801

181. Пояс-черес, подвiйний. Для защiпування двi
чепраги. Декорований геометризованими орнаменталь175. Пояс – подвiйно зшитий. Защiпається на ними мотивами: колосками, квiтами. Спереду є кише4 пряжки. Ззадi накладна кишеня. Пояс декоровано ня. Заокругленi накривки декорованi зубчиками;
зубчиковидними виступами, бовтицями iз колечками,
шкiра, латунь; шиття, карбування;
рослинним орнаментом, “прострiлами”;
197 х 24 см;
шкiра, латунь; шиття, набиття;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
90 х 22 см;
ЕП 23802
др. пол. ХIХ ст.;
182. Фрагмент – кусок ременя, який защiпається
ЕП 23796
на овальну пряжку. Оздоблена карбуванням;
шкiра, латунь; шиття, карбування;
176. Пояс – чоловiчий; подвiйний; iз середини зши32 х 6,5 см;
тий шкiряний шнурочок. Для защiпування двi пряжки
ЕП 23804
та паски. Декорований аплiкацiєю, бобриками, “прострiлами”;
183. Пояс – суцiльно оздобленний бобриками. Це
шкiра, латунь; шиття, набиття, вирiзування;
пас вiд тобiвки iз пряжкою;
80 х 20 см;
шкiра, нейзiльберт; набиття;
ЕП 23797
1,35 х 5 см;
ЕП 23807
177. Пояс – подвiйний; для защiпування овальна
пряжка та крильцi. Декорований рослинно-геометри184. Пояс. Передня частина широка, задня – вузьзованим орнаментом, хвилястою лiнiєю;
ка. Декорований геометричним узором бовтицями;
шкiра, латунь; шиття, вишиття;
шкiра, латунь; шиття, тиснення;
93 х 11 см;
1,20 х 25 см;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
Югославiя;
ЕП 23798
др. пол. ХIХ ст.;
ЕП 23808
178. Пояс – подвiйний; для защiпування одна чепрага декорована зооморфними мотивами. Вздовж по185. Пояс подвiйний, защiпається на двi пряжки
яс оздоблений бобриками, бовтицями спереду. Прямо- квадратної форми. Декорований рослинно-геометричкутнi бляшки оздобленi квiтковим орнаментом;
ними мотивами, переплетенням. Зверху фальбановидшкiра, латунь; тиснення, набиття, карбування;
на накривка iз капсулями;
10 х 93 см;
шкiра, латунь; шиття, тиснення, набиття;
др. пол. ХIX – поч. ХХ ст.;
90 х 14 см;
ЕП 23799
др. пол. ХIХ ст.;
ЕП 23813
179. Пояс – подвiйний; для защiпування двi пряжки. Декорований невеличкими бобриками в рослинно186. Пояс подвiйно зшитий, защiпається на двi
геометризованi мотиви: птахи, ромби;
ажурнi пряжки-чепраги (качечки, сердечка, завитки).
шкiра, олово; шиття, карбування, набиття;
Два ремiнцi оздобленi зiркою та головою лева. Де12 х 1,05 см;
корований “писаною” бляхою, шестипелюстковою “родр. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
зетою”, бобриками, орнаментом в “хрестики”, скульптурками чоловiчих фiгурок (2), кресалом;
ЕП 23800
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шкiра, латунь, нейзiльберт; тиснення, шиття, лиття,
шкiра, замiнник металу, бляха, пластик; клеєння,
карбування, набиття;
набиття, холодна ковка, карбування;
112 х 5,5 см;
100 х 23 см;
др. пол. ХIХ ст.;
Iвано-Франкiвська обл., Верховинський р-н,
с. Краснопiлля;
ЕП 23822
1920 р.;
187. Пояс – довгий ремiнь, що защiпається на
Авт. I.М.Миронюк;
пряжку у виглядi двох спарених овалiв. Один кiЕП 78642
нець має серцеподiбне завершення. Оздоблений в
рослинно-геометричнi мотиви. Пояс має сплющений
192. Пояс, що защiпається на металеву пряжку, озобручик- кiльце квадратної форми, декороване в “ру- доблену кольоровими пластмасами. На поясi є лiнiйжє” та “черви”;
ний орнамент: по краях “цiпки”, по серединi “цiпки”
шкiра, латунь; шиття, крiплення, карбування;
та “пшеничка”. З обох бокiв пряжки є розетки;
135 х 7,5 см;
шкiра; штампування, карбування;
др. пол. ХIХ ст.;
104 х 5 см;
ЕП 23824
Iвано-Франкiвська обл., Верховинський р-н,
с. Краснопiлля;
188. Тобiвка-“новiтня” – сумка на плече, всередиХХ ст. (1979 р.);
нi подiлена на двi частини. Пас крiпиться ажурними
авт. I.М.Миронюк;
латунними пряжками. Декорована бобриками, бовтиЕП 78643
цями, зубчикоподiбними утвореннями;
шкiра, латунь; шиття, набиття, карбування;
193. Сигаретниця-квадрат. Форми, що обтягнута
22 х 19 см; d – 140 см;
шкiрою. Декорована портретом чоловiка. Накривка
Iвано-Франкiвська обл., Верховинський р-н, крiпиться латунною планкою;
с. Криве Поле;
шкiра; латунь, клеєння;
ХХ ст. (1973 р.);
12,5 х 9,5 см;
авт. Танюк;
смт. Iвано-Франкiвська обл.;
ЕП 74678
закуп. вiд С.Г.Гунчака;
ЕП 79378
189. Папка вiтальна “Москва”. Декорована сюжетною композицiєю: древнє мiсто-фортеця над рiчкою,
194. Папка – ювiлейна, присвячена рокогерб iз зображенням Юрiя- Змiєборця, трьохбаннi винам м. Києва. Зверху оздоблена рослинноцеркви та кораблi, людськi постатi в монашому одя- стилiзованим орнаментом – галузанням, довкола плетiзi, вершники. Iз середини обшита атласом;
нкою (авт. Ковальчук). На затемненiй частинi – “Кишкiра, тканина, картон; тиснення, клеєння;
єву” – 1500 (1983 р.);
100 х 40 см;
шкiра, картон; шиття, клеєння, тиснення;
м. Київ;
72 х 44 см;
авт. Ю.П.Iдiн;
Тернопiльська обл., м. Коростенкiв;
ЕП 78183
ЕП 79996
190. Пояс-черес. Защiпається на три пряжки та
паски. Вздовж оздоблено бовтицями, бобриками, цвiточками, що декорованi в кола, “сонечка”, зигзагоподiбнi мотиви;
шкiра; метал. набиття, клеєння, карбування;
20 х 120 см;
др. пол. ХIХ – поч. ХХ ст.;
Iвано-Франкiвська обл., м. Косiв;
авт. Р.Стринадюк;
ЕП 78626

195. Пояс-черес подвiйнозшитий. Защiпається на
п’ять пряжок та ремiнцi. Збоку ромбiчнi переплетення,
вгорi – переплетений в косичку. Вздовж декорований
геометричним орнаментом – прямi лiнiї та кривульки;
шкiра, латунь; шиття, тиснення, переплетення;
110 х 24 см;
Iвано-Франкiвська обл., Верховинський р-н,
с. Замагарiв;
вiд Iвана Дмитровича Сорлюка;
ЕП 80297

191. Ремiнь подвiйний. Вздовж оздоблений рослин196. Сумка (опойок) пiвкруглої форми, оздоблена
но-геометризованими мотивами: бобрики, 6-типелюст- тисненим рослинним орнаментом. Краї вирiзанi у вигковi квiти – ружє. Защiпається на прямокутну пряжку лядi заокруглених трикутничкiв. Довгий ремiнь закiнiз рiзнокольоровими пластиновими вставками.
чується двома китицями;
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шкiра; тиснення, плетення;
23 х 25 см, 0,5 х 6 см з поясом;
Тернопiльська обл., Гусятинський р-н, с. Коросткiв;
ХХ ст. (1983 р.);
авт. В.М.Ковальчук;
ЕП 80578

защiпується на двi пряжечки та шкiрянi ремiнцi. Декорована нашивними тороками. По боках два кiльця
для крiплення паска;
шкiра, метал; шиття, крiплення металевими
дротиками;
37 х 30 см; d – 100 см;
Волинська обл., Старовижiвський р-н, с. Любахiми;
197. Плакетка “Реве та стогне Днiпр широкий” на
вiд О.Д.Стародуб;
чотирикутнiй шкiрянiй основi сюжет: вгорi зображено
ЕП 83742
образ Т.Г.Шевченка, а довкола 8 чоловiчих постатей;
202. Постоли – шкiряне взуття. Виготовляли з одшкiра; тиснення, тонування;
ного
куска щкiри (глибокi). Спереду приморщенi шкi69 х 67 см;
ряним
пасочком, для зтягування довкола ноги. Ззаду
м. Львiв;
п’ятка стягується вiд ступнi до верху. Знизу до ступнi
ХХ ст. (1989 р.);
пришито по двi латки. По внутрiшньому боку декороавт. I.М.Копчик;
ванi двома дирочками;
ЕП 81689
шкiра; шиття;
27 х 120 см;
198. Декоративне панно “Ангел-хоронитель III тиЛьвiвська обл., Туркiвський р-н, с. Кальне;
сячолiття”. На чотирикутнiй дерев’янiй основi iз вишЕП 83743
невим тлом є зображення на шкiрi; в основi сюжету
двi людськi постатi з факелом та книгою в руках;
203. Шкiряна торба на плече. Виготовлена iз
шкiра, дерево; тиснення, клеєння;
темно-вишневого кольору шкiри. Прямокутної фор80 х 74 см;
ми, довкола обшита шкiряним чорним паском. Зверху
м. Львiв;
накривка трикутноподiбної форми (зрiзана по косiй).
1998 р.;
Зверху накладна кишенька. Пас крiпиться кнопкорю
авт. I.М.Копчик;
до торби; по боках звисають тороченi паски шкiри;
ЕП 83092
шкiра, метал; шиття, набиття;
199. Тобiвка-“новiтня” всерединi з кишенею. Сумка на плече. Пас в бобрики крiпиться двома ажурними пряжками. Накривка оздоблена бобриками, бовтицями, овальна прикраса – клямра iз ажурним зображенням пташок, тризуб; шкiра, нейзiльберт, пластик;
шиття, набиття;
25 х 20 см; d – 140 см;
поч. ХХ ст.;
авт. В.Костюк;
вiд Л.П.Василькiв;
ЕП 83201
200. Сумка напiвзаокругленої форми на плече.
Зверху є велика заокруглена накривка. Защiпається
двома замочками, що є на торбi та пасками, що є на
накривцi. Пас крiпиться двома кiльцями. На накривцi
нашивна смуга iз торокiв;
шкiра, метал; шиття;
35 х 30 см;
Волинська обл., Старовижинський р-н, с. Любохiни; 1915 р.;
вiд О.Д.Стародуб;
ЕП 83741
201. Шкiряна торба на плече. Пошита iз 6-ти кускiв шкiри напiвзаокругленої форми; зверху накривка

26 х 90 см; h – 26 см;
вiд О.Д.Стародуб;
ЕП 83744
204. Жiноча сумка на плече. Пошита iз чотирьох
кускiв шкiри напiвзаокругленої форми. Верхня накривка фiгурно вирiзана i прикрiпляється ажурним паском до лицьової сторони (боку) сумки. По боках
сумки прикрiплено шкiряний пасок, який защiпається на квадратну пряжку. Ззовнi сумка декорована
тисненим орнаментом у зiркоподiбнi мотиви. Посерединi накривки та на б’яницях сумки є рослинногеометризований орнаментальний мотив;
шкiра; шиття, набиття;
24,5 х 20,8 см; h – 64 см;
вiд Ратинського;
ЕП 85999

