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Експедицiї

Олег БОЛЮК
МИСТЕЦЬКI ЗНАХIДКИ ЕКСПЕДИЦIЇ
НА БУКОВИНСЬКЕ ПОДIЛЛЯ
I ПIВНIЧНУ БЕССАРАБIЮ
Oleh BOLUK. Some Artistic Founds of Expedition
to Bukovine Podilia and Northern Bessarabia.

У 2007 р. впродовж 15 днiв з 21 червня до
3 липня комплексна мистецтвознавча експедицiя вiддiлу народного мистецтва Iнституту народознавства НАН України працювала на територiї пiвнiчної та схiдної частини Чернiвецької
обл. Дослiдницьку роботу науковцi О.Федорчук
(керiвник експедицiї), О.Никорак, О.Олiйник,
О.Шпак, Р.Мотиль, О.Козакевич, О.Болюк та
водiй мiкробуса В.Романiв виконували у чотирьох р-нах за маршрутом Заставнiвського р-ну –
сc. Кадубiвцi, Веренчанка, Чунькiв, Василiв, Погорiлiвка, Вiкно, Брiдок, Мосорiвка, Самушин,
Баламутiвка; Хотинського р-ну – сc. Перебикiвцi, Блищадь, Малинцi, Колiнкiвцi, Круглик,
Ворничани; Новоселицького р-ну – село Топорiвцi; Кельменецького р-ну – сc. Перкiвцi, Бернове, Мошанець, Коновка, Вороновиця, вивчаючи
сакральне та народе мистецтво. Виконання такого завдання є одним з етапiв науково-дослiдної
роботи вiддiлу за новою темою “Iсторiя та теорiя українського декоративного мистецтва: видова
специфiка”.
Впродовж експедицiї вдалось зафiксувати на
цифровi зображувальнi файли, фотоплiвку, провести обмiри, описи загалом 106 архiтектурних
об’єктiв, у тому числi й переважно малi форми
екстер’єра, та понад 900 одиниць творiв декоративно-ужиткового мистецтва – сакрального та
народного, архiтектурних форм церковного iнтер’єра, бiльшiсть з яких датованi до серед. ХХ ст.
включно, а також опитати десятки респондентiв,

iнформацiя котрих стосується не лише мистецтва,
а й частково iсторичних подiй краю, етнографiї,
фольклору i є занотованою на цифрових звукових
файлах.
Тут в основному згадуємо найбiльш виразнi, на наш погляд, твори художнього деревообробництва, якi можуть знадобитись колегам в
мистецтвознавчих, iсторико-етнографiчних дослiдженнях, що, ймовiрно, полегшить пошуки вiтчизняних раритетiв та новiтнiх художнiх творiв.
Названi у статтi предмети фiксованi автором. Iнша значна кiлькiсть пам’яток потрапила у поле
дослiдження колег експедицiї, якi висвiтлять їх
у своїх публiкацiях. Зрозумiло, перелiк знахiдок
представлено не повнiстю, а тi, якi згаданi, не мають ще детального аналiтичного опрацювання й,
вiдповiдно, теоретичних узагальнень, тому їх описовiсть мiстить лише iнформативно-ознайомчий
характер, що є важливим початковим етапом кожного дослiдника.
У першому населеному пунктi експедицiйного
маршруту – с. Кадубiвцi сфотографовано муровану каплицю, прямокутну у планi, тиньковану та
придорожнiй хрест-копiю такого ж з XVIII ст. з
написом: “Господи прости, помилуй i благослови
хрест 18 столiття хрест поновив 2003 р. Козьмич Д.I.”.
При в’їздi у с. Веренчанка на цементному стовпi iз зображенням Стопи Пресвятої Богородицi
у невеличкiй скринi-каплицi встановлено гiпсову
фiгуру Марiї з Дитям 1861 р. (автор Григорiй
Гречул). У веренчанкiвську дерев’яну УПЦ МП
Успiння Пресвятої Богородицi, 1794 р. (1768 р.
– iнша гiпотетична дата) всередину потрапити
не вдалось, проте зафiксовано пiвденнi дверi бабинця з образом св. арх. Михаїла та написом
вгорi: “СIЯ ЦРКОВЪ УСПЕНIЯ ПРЕТЧIЯ
БЦИ СОЗДАСЯ ИЖДИВЕНIЕМ КАПИТАНА ЗОТИ В.Х. 1794 IУНIЯ,” а також плащаницю пiд склом у фiгурнiй рамi над дверима храму. Недалеко давньої будiвлi зведено церкву Успiння Пресвятої Богородицi поч. ХХI ст.
На церковному подвiр’ї збереглись кам’янi хрести
очевидно ще з ХVIII ст. У мурованiй двояруснiй
з фартухом дзвiницi бiля старої церкви знайдено
ставник першої третини ХХ ст. та ставник-
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Фото 1. Софа. Кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. Габарити: ширина 119 см, висота 98 см, висота сидiння 41 см, глибина
45 см. Погорiлiвський музей села при середнiй школi. Село Погорiлiвка Заставнiвського р-ну Чернiвецької обл. 23
червня 2007 р. Автор фото тут i далi, якi публiкуються вперше – О.Болюк.

Фото 2. Iкона “Мiсiонерство” (?) на пределлi бiчного вiвтаря кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. бабинця (пд) з написом.
Мурована УПЦ КП св. влмч. Дмитрiя, 1887 р. с. Брiдок Заставнiвського р-ну Чернiвецької обл. 25 червня 2007 р.
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трiйцю ХIХ ст. Останнiй прикрашений рiзьбленими завитками.
В iнтер’єрi мурованої УПЦ КП Покрови Богородицi (iнше храмове свято – Успiння Богородицi) поч. ХХI ст. зафiксовано iконостас 200607 рр., виготовлений Iльчуком Георгiєм Васильовичем, 1956 р. н.; фiгуру серафима поч. ХХI ст.,
рiзьбленого Бойком Василем Григоровичем. Також цим майстром виготовлено у 1999 р. кивот й
семисвiчник.

Фото 3. Напрестольний хрест (аверс). Кiнець ХIХ ст.
Композицiя “Розп’яття”: вгорi – благословляючий БогСаваоф над хмарами; лiвий кiнець – Тайна Вечеря з Iсусом Христом та вiсьмома апостолами; у центрi – розп’ятий
Iсус Христос з пiв-фiгурами пристоячих, праворуч – молiння про Чашу. Внизу композицiї в арковидному просвiтi
– Воскресiння Господнє. Кiнець ХIХ ст. Мурована УПЦ
КП Святого Архистратига Михаїла, 1892 р. с. Мосорiвка Заставнiвського р-ну Чернiвецької обл. 26 червня
2007 р.

У поле дослiдження автора потрапили iншi дерев’янi предмети облаштування. Зокрема, з сучасних – престол поч. ХХI ст.; двонiжковий
аналой бiля престолу кiн. ХХ – поч. ХХI ст.;
поставник-трисвiчник 2004 р. у виглядi серафи-
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ма (майстер Бойко Василь); з минулого столiття
– шафи у ризницi 1930-их рр. та поч. ХХ ст.;
поставник-трисвiчник у виглядi серафима 196070-их рр.; столик на Сорокаусти для свiчок; лаву церковну серед. ХХ ст. хоругви (”процесiї”) “Св. Миколай Чудотворець” – “Св. Марта” з написом: “Вiдновили Михайло i Катерина
Трач. 1938”; “Св. Iван Хреститель” – “ХристосВседержитель” та “Св. влмч Варвара” – “Св. Миколай Чудотворець” першої третини ХХ ст.
В захристiї вартими уваги стали кадильниця
1940-50-их рр. та латунний пiдсвiчник з написом
на седесi: “ФЫСЮК МРТО, РАНЕНЫ ДНЯ
19, 2, 1956.” Також зафiксовано гаптований хрещатий покрiвець на потирi в дарохранильному кивотi ХIХ ст. i репродукцiю “Коронування Божої
Матерi” поч. ХХ ст.
Опитано мiсцевого майстра художнього деревообробництва, вчителя працi Загальноосвiтньої
школи с. Веренчанка Довбенчука Василя Васильовича, 1956 р. н. та оглянуто його роботи: рiзьбленi рами; набори дерев’яного начиння, сувенiрну продукцiю (шкатулки, панно); меблi (лiжка,
шафи, креденси); хатнє обладнання (вiшаки, карнизи) та столярну продукцiю (дверi). Респондент
назвав мiсцевi назви окремих мотивiв тригранновиїмчастого рiзьблення: “ромб з двома вiтейками”, “бабочка”, “сяйво”, ромб, “бабочка, обнiми
мене,” коло, коло з пiвколами, “квадрат з виїмкою”, “заячi вушка”, “сяйво в пелюстках”, “годинникова стрiлка”, “три на шiсть”, “дев’ять на
шiсть”, “дев’ять на двiнадцять”, “двiнадцять на
три,” “змiйка пряма,” “змiйка колом”. Згадав, що
його мама, Довбенчук (дiвоче – Палазюк) Марiя
Iванiвна, 1918 р. н., уродж. с. Веренчанка, також
вмiла робити стiльчики.
У хатi директора школи с. Веренчанка Петрусяк (дiвоче – Герчик) Орисi Юрiївної, 1956 р. н.,
окрiм вартiсних зразкiв народної ношi (сорочок,
крайки-”баярка”), особливо цiнним виявився кивот 1945 р. з церкви с. Кадубiвцi, що є макетом
цього ж храму. Вiн змайстрований Козьмичем
Юрiєм, прибл. 1918 р. н., с. Кадубiвцi, який виготовляв кивоти, поставцi.
Знимковано давнi предмети власницi Машкур
(дiвоче – Смаглiй) Марiї Григорiвної, 1943 р. н.,
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урод. с. Веренчанка – жiночу сорочку, вишивку
бiсером, гладдю 1956 р.; шлюбну жiночу сорочку з “вiнком”, вишиту “на пар”, гладдю 1959 р.;
“баярок” 1930-их рр.; чоловiчу сорочку, вишиту
низинкою 1955 р. На горищi виявлено куфер й
“армiйський чемодан”. У господинi також зберiгаються медальйони “Sancta Maria Chestochowska”,
“Чудотворный образъ Матери Божой Неустанной
Помочи” та ручний хрест 1906 р.
У хатi вже померлої Герчик Ганни Георгiвної, 1932 р. н., урод. с. Кадубiвцi Заставнiвського р-ну, матерi Петрусяк О., сфотографовано
скляну розмальовану стелю хати, що є рiдкiсним прикладом облаштування iнтер’єру в такий
спосiб, тим паче у сiльськiй мiсцевостi. Серед
iнших речей вартими уваги були скриня першої
третини ХХ ст.; мунтян (киптар), виготовлений
i куплений у м. Заставна; корито; жiноча сорочка (вишивка гладдю, “коронка” – “на простий”)
1940-их рр.; мереживо простирадла серед. ХХ ст.
На горищi знайдено мальований куфер з датою
“1923” та чавунний “горнец”.
У с. Чунькiв в мурованiй УПЦ МП Святої
Трiйцi 1912 р. встановлено iконостас, “павук”,
казальницю, архiєрейське сiдалище бiля захiдної
стiни пiвденної апсиди трансепта, очевидно, усi ж
цього ж року або дещо пiзнiшого часу виготовлення, як, наприклад, процесiйний хрест 1913 р.,
iкона “Св. Iван Сучавський” з написом: “Жертвовали Георгiй i Марїя Тарновецкiй Iванїв. в Роцї 1917”. З iнших вартих уваги предметiв виявлено стiлець з геометричним тригранно-виїмчастим
рiзьбленням на нiжках 1980-их рр.; аналой для
вшанування; iкони “Св. Миколай” та “Св. Варвара”, образ “Страшний Суд” (типографiя першої третини ХХ ст.); “Матєрь Божiя споручница грешныхъ” першої третини ХХ ст., “Коронування Божої Матерi” з написом: “ЖЕРТВА АННN ВДОВN, ПО ТЕОДОРОВN ҐОВДЇ. Р.Б.1924”, “Стль Хрт. Василiй” з написом:
“Пожертвували: Томюк Василь Iв. Томюк Василь
Вас. Мельник Василь Вас. 1979 р.”; процесiї (хоругви) “Св. Антонiй Печерський” – “Св. Георгiй” першої третини ХХ ст., “Успiння Пресвятої
Богородицi” – “Покрова Влахернської Богородицi” першої третини ХХ ст.; iкони “Новозавiтня
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Трiйця” першої третини ХХ ст., “Св. пророк Iлля”, “Св. Варвара з житiєм”.
На обiйстi Вальчук (дiвоче прiзвище – Бабич) Марiї Iванiвної, 1940 р. н., обмiряно стiл
кiн. 1920-их – поч. 1930-их рр., виготовлений
батьком iнформаторки, майстром Бабичем Iваном
Михайловичем, 1909 р. н. На подвiр’ї садиби голови сiльради с. Чунькiв сфотографовано профiлювання бамбетля першої третини ХХ ст.

Фото 5. Каркасна двоярусна дзвiниця з мурованим парапетом (пн-сх) бiля мурованої УПЦ КП Рiздва Пресвятої Богородицi, 1894 р. с. Самушин Заставнiвського р-ну
Чернiвецької обл. 26 червня 2007 р.

У с. Василíв на цвинтарi збереглись давнi хрести та кiлька родинних склепiв кiн. ХIХ ст. Особливо цiкавими, на наш погляд, є п’єдестал намогильного хреста з написом: “Tu spoczywa Antonina z Wozniakowskich Lazeczko urodzona r. 1833
zmarla r. 1894. ...jej duszy” та склеп з написом:
“Cripta familitei Balasinoviei”.
В Музеї археологiї “Давньоруське мiсто Василiв” громадський його директор Марiя Василiвна
Смук, 1956 р. н., урод. цього ж села, люб’яз-

570
но дозволила опрацювати експонати, зокрема дерев’янi ключi та замок, точений келих, крiсло з
кордибаном ХIХ ст. На територiї села зафiксовано оригiнальну дерев’яну надбудову криницi
1989 р., iз профiльованими накладками та люстерками. Конструкцiю виготовив майстер Слободян Василь Дмитрович, 1944 р. н.
У мурованiй УПЦ МП Рiздва Пресвятої Богородицi 1835 р., до стiни якої прикрiплена охоронна таблиця, вдалось зафiксувати, окрiм iконостасу, серафима над царськими вратами та аналой
(складуваний з Х-видними нiжками й тканиною)
для Євангелiя, лави 1990-их рр. Бiля будiвлi оглянуто двоярусну дзвiницю, намогильнi хрести,
хвiртку церковного подвiр’я, колишню плебанiю
ХIХ ст.
На сволоцi хати 1936 р. Ольги Дудчак, прибл.
1918-20 рр. н., урод. с. Чунькiв Заставнiвського р-ну, вирiзьблено хрест. В господинi записано
iнформацiю, що “Кирилюк Степан Миколайович,
прибл. 1924 р. н., малював хати, образи”. Чоловiк
Ольги Дудчак, 1918-20-их рр. н., Дудчак Василь
Григорович, 1911 р. н., помер (?) р. робив хрести,
пам’ятники з каменю. Також зафiксовано фото
образiв на склi; спинку лiжка (”лужка”) 1938 р.,
роботи мiсцевого столяра Макуха Василя Васильовича; креденс 1930-их рр.; стiл поч. ХХ ст.
(”роблений за Австрiї”); профiлювання причiлка.
У хатi Семенюк Анни Степанiвної, 1942 р. н.,
сфотографовано ручний хрест з церкви
св. ап. Петра i Павла 1843 р. с. Красноїлова
Верховинського р-ну, подарований священиком
цiєї парафiї її чоловiку-бляхару, який покривав
там церкву.
У Погорiлiвському музеї села при середнiй
школi (директор музею Ластюк Вiталiй Дмитрович) опрацьовано низку експонатiв: шафу, крiсло, софу кiн. ХIХ - поч. ХХ ст., котрими
був облаштований маєток мiсцевого пана (Фото 1); трисвiчник першої третини ХХ ст.; чоловiчий та жiночий одяг; iкони на дошцi “Розп’яття з Пристоячими”, “Св. Костянтин Великий” (?), “Св. Миколай Чудотворець” з написом:
“Сор. Феодоръ Чернопискiй. 1883” (?); iкону в
кiотi “Бог-Саваоф” 1890 р.; скриню поч. ХХ ст.;
ксерокс розрiзу i плану церкви с. Погорiлiвка,
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знайдених i скопiйованих у держархiвi Чернiвецької обл.; пам’ятну таблицю на церквi з написом: “Церковъ сiя созданная 1870-1881 добровольными жертвами собранными въ краю БУКОВИНђ [100 гульденовъ] якоже значными датками отъ ФОНДУША религiйнаго православнаго
[200 гл] и митрополїта СVЛВЕСТРА [500 гл]
и совђтниковъ консисторскихъ [500 гл] разомъ
[1000 гл] на иконостасъ и ПАТРОНАТА церковнаго [630 гл] и странiем православныхъ христїянъ [1182 гл] анаипаче СТЕФАНА РУДАНА
[530 гл] и ТЕОДОРА МАЛђЩУКА [200 гл]
отъ веси ПОГОРИЛђВКИ за побужденїемъ гдашнаго особливо дђтельнаго и ревнаго душпастыря
и пароха ДЇОНИЗЇЯ ГРИГОРОВИЧА. Освященная же 18 Iаннуарiя 1881 г. митрополїтомъ
Кvръ СVЛВЕСТРОМ Морарю Андрїевичем
во время владђнїя IМПЕРАТОРА ФРАНЦА
ЇОСИФА I. Бляхою покрытая 1892 г. на счетъ
прихожановъ [1000 гл] и заходомъ пароха мђстцеваго IГНАТЇЯ КАРАДЖЕ и епїтропства церковнаго. Одновленная внутренно и внђшно и изображенная издержками парохїянъ [800 гл] и заходомъ высшепомянутаго пароха I.К. и братства
церковнаго 1896 года.”; iлюстрований календар
“Приятель” 1931 р., видання “Ю. Сливка i Ко”
у Чернiвцях; скарбничку з церкви с. Погорiлiвка; ручний хрест кiн. ХIХ ст.; ткацький верстат;
лiтографiю “Цар Соломон” (?) у Псалтирi; iкону
“Св. мч Iван Сучавський” кiнця ХIХ ст.; мальовану скриню з мотивом серця та датою “1931”;
начиння та керамiчний, дерев’яний i скляний посуд на миснику поч. ХХ ст.; рiзноманiтний реманент – ступу, жорна, коси та серпи, а також
обрядовий хлiб – здобну випiчку, великоднi баранцi, коровай у “Свiтлицi хлiба”.
У мурованiй УПЦ МП Св. Миколая Чудотворця, 1881 р. бiля входу в храм сфотографовано вiшак для головних уборiв та одягу (парафiяни називають його “гардеробом”), що не часто
зустрiнеш у церквах. Опрацьовано в iнтер’єрi тетрапод, казальницю, аналої для iкони, поставник
та запрестольний хрест 1880-их рр., процесiйного хреста 1913 р., однонiжковий аналой, серафима над царськими вратами, престол 1990-их рр.
(майстер – випускник деревообробного технiкуму
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Фото 4. Iкона аналоя (верх, iнший ракурс) “Рiздво Богородицi” (фрагмент). ХIХ ст. Мурована УПЦ КП Рiздва
Пресвятої Богородицi, 1894 р. с. Самушин Заставнiвського р-ну Чернiвецької обл. 26 червня 2007 р.

Фото 8. Фасад церкви (пд-зх). Дерев’яна УПЦ МП Пресвятої Трiйцi, 1935 р. с. Блищадь Хотинського р-ну
Чернiвецької обл. 28 червня 2007 р.

572
Пiтик). Також зафiксовано дарохранильний кивот ХIХ ст., клiрос з рухомим пюпiтром
1880-их рр., патерицю тих самих рокiв, свiчник для панахид, процесiйнi хрести з триногою
поч. ХХ ст. Бiля церкви сфотографовано криницю; двоярусну дзвiницю з фартухом, перенесену
з iншого мiсця села вiд дерев’яної церкви, яка
згорiла.
Парох церкви св. ап. Iвана Богослова, 1827 р.
с. Вiкно, о. Микола Гайдещук, 1967 р. н. повiдомив, що храм був закритий 27 рокiв i на той час
було вивезено невiдомими 12 возiв рiзного начиння з мiсцевої церкви у Києво-Печерську Лавру,
на Афон i ще не мiг згадати куди. В iнтер’єрi
збереглись аналой з церкви с. Шерiвцi; олеографiї “Св. Георгiй”, “Св. Миколай Чудотворець”
румунської типографiї першої третини ХХ ст.;
поставцi з крильми серафима; запрестольне “Розп’яття” першої третини ХХ ст.; оклад Євангелiя;
ручнi та процесiйнi хрести; хоругви-“процесiї”.
На церковному подвiр’ї cфотографовано муровану двоярусну дзвiницю, зовнiшнiй престол для
освячення води; “гробiвцi” з датуванням ”1854”
та 1890-их рр. заможного панства, намогильний
хрест зi скульптурою.
В наступному селi маршруту – у Брiдку оглянуто придорожню православну муровану каплицю св. Софiї (?) та цвинтарну каплицю з iконою над входом “Св. Георгiй Переможець”, сфотографовано профiльований причiлок ґанку хати
1950-их рр. На територiї села збереглись брами 1970-их рр. з профiлюванням та мурованими
стовпами iз стилiзованим вазоном.
Мурована УПЦ КП св. влмч. Дмитрiя,
1887 р. мiстить низку цiнних об’єктiв: свiчники ХIХ ст.; клiрос та двонiжковий аналой серед. ХХ ст. у трансептi; п’ятиярусний iконостас, панiкадило 1880-их рр.; пiдсвiчник-триногу
ХХ ст.; iкону “Покрова Влахернської Богородицi та св. Роман-пiснеспiвець” з написом лiворуч внизу: “Жертвовали женщини iз Сила Брiдка. у Вiйну. Року-1944.1/7” та пiдписом праворуч внизу: “Художник-риставратор Базовий Миколай Ст. с. Брiдок 1989 р.”; олеографiю-диптих
“Собор Знамення Пресвятої Богородицi” – “Iсус
Христос” росiйської типографiї (?), прикраше-
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ний вгорi аплiкацiєю з паперових квiтiв 192030-их рр.; iконами “Новозавiтня Трiйця” з написом: “...СУЮЩЇЙ НА НБСИ. ОТЦЪ СЛОВО
И ДХЪ СТЫЙ. И СIИ ТРИ ЕДИНО СУТЬ.
Їоана” та “Хресну Дорогу” 1880-тих рр.; бiчний
вiвтар бабинця з написом на пределлi: “Никифор. Вакалюк Iв. Василiй. Вакалюк Киф. Василiй. Махнiй Тео. Василiй. Котик Мих. Данило.
Мєронюк Тео.Iаков. Згара Н. Петро. Загара Iва.
Николай. Андрушко Вас. Манолiй. Бурик Вас.
Iван. Загара. Ана. Ґєорґiй. Базовий Ст. Ґєорґiй.
Iлюк Їгна.”, “Василiй Гудима Мiх. Миколай Куницкiй Iво. Iвонь Сторошчук Пе. Миколай Сименюкь Ст. Михаїлї Загара Ґуз”, “Под Проводом
Вс. ОТЦА МИЛЕТИЯ ГАЛЇПА. Природника Церкви в Бродi, i Єпiтропiв. Васила Бурика,
Теодора Їлюка, Данила Мигайчука, i Нач. Грома. Васила Пiтєка Зас Пєтра Сандула. i Пiвца
Церк. Iвона Мiгайчука. А Жертвовали сей Образ i Часосказ. Члени Василiй Загара Iво.Iвон
Андрушко Вас. Iвон Пiтєк Ман. Iвон i Пєтро
Базовий Iак. Василiй i Олєксєй Вакалюк Он. Ґєорґiй Манолїй Iвонь Сандуль Ст. Григорiй Делєй
Ґєо. Ґєорґiй Шидловськiй Ол. Пєтро Хабара Iво.
Манолiй [обрамлення iкони праворуч]: Василiй
Юлобегазь Кривча. Василiй Семенюк Ст. Кость
Загара На. Манолiй Шасталь Iв. Iвонь Тиронь
Дим. Iонь Плаксiй Ва. Симiонь Шасталь Акс.
Миколай Яремко Дим. Iвонь ...Iво Прокопiй Тихонь Їак. Симiонь Хабара Ґєо. Iвонь Шасталь
Тео. Миколай Пирикь Iво. [обрамлення iкони лiворуч]: Iвонь Шашталь Вас. Iвонь Поклiтар Ди.
Ґєорґiй Шасталь Їак. Теодорь Дєлєй Iлi. Василiй
Котик Ст. Василiй Гудима Iво. Ко... Гудима Вас.
Прокопiй Бастал Iво. Василоiй Ва... Iвонь Загара Ди. Василiй ...Василiй Сандуль Iво. Григорiй
Загара... [обрамлення iкони знизу погано збережене – замальованi iмена фарбою]: Iвонь Загара Iво. Алєксандр Базовий Iак. Iаковь Петро...
Ник. Миколай Їлюкь Тео.... Iво... Вас. Петро...
Андрушко Iво... Дим.” та пiдписом на наклеєному на iкону у лiвому нижньому кутку папiрцi: “На згадку Парохiянам Брiдсцької церкви
Бзовий 1989 р.” та iншим фрагментом напису:
“Кость Лазоряк Вас. Онуфрiй Марусяк Вас. Теодор Гудима Он. з Бабина Iвонь Заремба. Васи-
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лiй Загара Iво. Василiй Дєлєй Iво. Кость Гудима
Вас. Василiй Вакалюк Дим.Теодор Шастал Ман.
Василiй Оґроднин Ан. Ґєорґiй Гудима Дим. зложили суму 378 долар. года 1904. Боже спаси нас”
(Фото 2); iкону “Покровъ Пр. Дђви Богородици”
1893 р. з написом: “Пожертвила Василина Питикъ Г. 1893 Марiя Вирига” та пiдписом: “худ-криставратор Бзовий Н. Ст. VI-27-1990 р.”; iкону
на двох дошках “Святителi Церкви” поч. ХХ ст.
з накинутою на неї рушником-перемiткою з мотивом вазона (1930-тi рр.); iкону “Богородиця
Одигiтрiя” (”Цариця Небесна”) 1895 р. з написом: “Пожертвила Василина Бзова Г. 1895.”; бiчний вiвтар “Св. Параскевiя П’ятниця” з iконою
на пределлi “Мучеництво Св. Параскевiї П’ятницi” 1890 р. iз написом внизу праворуч: “Пожертвилъ Iванъ Сандулъ. 1890 года.”; аналой для
вшанування iкон у бабинцi 1930-их рр.; процесiйнi хрести кiн. ХIХ ст.; престол з дарохранильницю та напрестольним хрестом 1880-их рр.
iз написом на зворотi базиса: “Художник риставратор Бзовий Николай Ст. с. Брiдок. 1989 р.”;
антимiнс на стiнi апсиди; прострiлену кулею iкона
“Благовiщення” празничного ряду старого iконостасу в апсидi; пошкоджена iкону “Св. пророк Iлля
на вогнянiй колiсницi” над царськими вратами в
апсидi; iкону “Богородиця-Одигiтрiя i Христос”
з написом: “Жертвовали Женщини Сила Брiдка у Вiйну. Р. 1/6 1944” та iкону “Новозавiтня
Трiйця” з написом: “Жертвовали Жiнки з сила
Брiдка у Вiйну р. 1944 1/VII” та нерозбiрливим пiдписом в апсидi; iконоу “Св. ап. Петро”
з написом: “Жертвовали ... Р 1911” та “Вiдновив Бзовий Н.С. 1989 р.” й наклеєним папiрцем
з написом: “На згадку Парафiянам Брiдьцької
Церкви Бзовий 1989 р.”; ручним хрестом 1860 р.
з написом автора на ручцi: “Георгiй П...рiнюк.”
За маршрутом мiж селами Миткiв та Мосорiвка натрапили на придорожню каплицю Покрови
Пресвятої Богородицi поч. ХХI ст., а село Мосорiвка починається iншою однойменною з попередньою мурованою каплицею 1990-2000-их рр. У
нiй зафiксовано давнi лiтографiї “Cв. пр. Iлля на
вогнянiй колiсницi” та “Iсус у терновому вiнцi.”
На початку села на кладовищi багато кам’яних
хрестiв. Кiлька з них сфотографовано. Недале-
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ко цвинтаря є хата 1960 р. (майстер-будiвничий
Кужняк Григорiй Миколайович 1934 р. н. з
с. Мiткова), ґанок якої оздоблений вишуканим
профiлюванням.
У хатi Зарицкої (Троп) Василини Михайлiвної, 1937 р. н., оглянуто розписаний стiл, куплений у Клiшкiвцях у 1960-их рр.; “вереньки”
й налавники 1960-их рр.; “минтян” з “тхорами”
1970-их рр. (майстер Гордiца родом з с. Мiткова); скриню поч. ХХ ст.; розписи на стелi
1950-их рр. (майстер-маляр з с. Вiкно – прiзвище встановити не вдалось).
Бiля мурованої УПЦ КП Св. арх. Михаїла,
1892 р. є намогильний хрест, перенесений бiля
муру церковного подвiр’я (сама могила священика, похованого 1815 чи 1816 року, – пiд мурованою церквою). Церковне подвiр’я обнесене кам’яним муром, у якому є два входи з брамами.
На подвiр’ї стоїть двоярусна дзвiниця з фартухом. На її верхньому ярусi. Було знайдено рокайлевий медальйон бiчного вiвтаря (iконостаса)
поч. ХIХ ст.; профiлювання та рiзьблення запрестольного хреста ХIХ ст.; пiдсвiчник ХIХ ст.;
односвiчники ХIХ ст. Сфотографовано дзвони з
написом: “...ощук Василь”, iнший – з датуванням
“1902”, прикрашений вилитою трояндою.
У храмi опрацьовано тетрапод другої
пол. ХХ ст.; аналой ХIХ ст. для вшанування iкон iз зображеннями на боковинах святих;
клiрос iз iконами на боковинах ХIХ ст.; шафу
кiн. ХIХ - поч. ХХ ст.; проскомидiйник-нiшу
з iконою “Євхаристiя” кiн. ХIХ ст.; комод
ХIХ ст.; iкону “Св. Миколай Чудотворець” з
написом: “Жертвовала Булеховська Марiя Василiвна 1958 р.”; розкладуваний аналой зi шкiрою
1914 р. з написом на торцi пюпiтра: “Жертви
Аксентiя i Анницi Шевчук Iванiв. р. 1914”; дверний ключ; скриню, обтягнуту шкiрою й ковану,
ХIХ ст.; куферок ХIХ ст.; царськi врата ХIХ ст.;
ручнi хрести: 1894 р. з монограмою: М.А.Т.С.,
1898 р. i поч. ХХ ст. з монограмою З.Б.;
процесiйнi хрести кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.;
напрестольний хрест кiн. ХIХ ст. (Фото 3) та
iнший, з написом внизу: “Мафтей [Матвiй ?] i
Марiя Комiсарук. Р.1923/VII.”; потир ХIХ ст.;
столи першої третини ХХ ст. та кiн. ХIХ ст.;

574
iкону “Св. пр. Iлля на вогнянiй колiсницi”
ХIХ ст.; павук нави кiн. ХIХ ст.; iконостас
кiн. ХIХ ст.; аналой двонiжковий поч. ХХ ст.;
поставець-трисвiчник з крильми серафима та
iконкою “Христос-Вседержитель.” першої третини ХХ ст.; напрестольний ручний хрест з
написом: “Андрiяш i Домна Василик. 1913.”;
аналой двонiжковий бiля престолу для Євангелiя
першої третини ХХ ст.; напрестольний хрест
базисом у виглядi каплицi кiн. ХIХ ст.; iкону
“Св. влмч Пантелеймон” початку ХХ ст.; iкону
“Преображення Господнє” з написом внизу:
“Жертвовала Маренда Скрипiчук Домiтрашева.
Р. 1914”; iкону “Рiздво Христове” поч. ХХ ст.;
усеношницю кiн. ХIХ ст.; запрестольний хрест
поч. ХХ ст.; кадильницю 1913 р.; металевий
трисвiчник поч. ХХ ст.; металеву дарохранильницю поч. ХХ ст.; металеву дароносицю
поч. ХХ ст.; оклад Євангелiя поч. ХХ ст.; iкону
“Св. Миколай Чудотворець” поч. ХХ ст.; окремi
сторiнки “Трiодiона”, виданого 1753 р. у Львовi
Ставропiгiйським братством (автор гравюр Никодим, виготовив 1720 (?)); пом’яник з написом:
“Помєникь храма стаго архистратига Мїхаила и
веси Мосорiвка...” 1861 р.; процесiйний хрест
“Воскресiння” першої третини ХХ ст.; iкону
“Св. влмч Дмитро Солунський” поч. ХХ ст.;
iкону бiчного вiвтаря “Св. влмч Iван Сучавський” кiн. ХIХ ст.; триптих “Св. Феодосiй” –
“Покрова Влахернської Богородицi та св. Романпiснеспiвець” – “Св. влмч Дмитрiй Мироносець”
з написом у лiвому нижньому кутку: “Жетровали женщини в року 1917 вдячнi Господу
Богу за вiдведення найтяжчих воєнних огнїв
1916 р.”; iкону на дошцi “Богородиця-Одигiтрiя”
– “Розп’яття з пристоячими” – “Св. Миколай
Чудотворець” кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.; iкону
“Жiнки-мироносицi” першої третини ХХ ст.;
iкону бiчного вiвтаря “Св. влмч. Варвара” кiнця
ХIХ ст.; iкону “Страшний Суд” першої третини
ХХ ст.; розкладуваний аналой зi шкiрою 1914 р.
з написом на торцi пюпiтра: “Жертви Аксентiя i
Анницi Шевчук Iванiв. р. 1914”.
В Музеї-свiтлицi “Рiднi обереги”, заснованого
у 1999 р. при школi с. Самушин сфотографовано скриню кiн. ХIХ – першої третини ХХ ст.;
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набанний хрест дерев’яної церкви с. Мосорiвка.
У сiльськiй мурованiй УПЦ КП Рiздва Пресвятої Богородицi, 1894 р. знаходяться тетрапод
ХХ ст.; клiрос з рухомим пюпiтром, казальниця першої третини ХХ ст.; ставник з базисомтриногою кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.; двонiжковий аналой для Євангелiя з профiльованими
“п’ятами”; шафи iз декоративними завершеннями
1930-их рр. та 1960-70-их рр.; iкона “Iоан Сучавський зi страстями” з пiдписом: “Hie JazLowecki.
Czerrnowitz. 1905” Iкона стоїть на пределлi, на
антипедiумi якого напис: “Жертва Сазонкiн i
Настасiя Лучакъ. Г. 1903”; процесiйний хрест
поч. ХХ ст.; поставець з триногою серед. ХХ ст.;
пiдсвiчник з колоною, яка походить з попередньої вже неiснуючої церкви (очевидно, з киворiю
або опори хорiв) поч. ХIХ ст.; наземний трисвiчник першої третини ХХ ст.; iконостас та павук
1890-их рр.; iкона “Воскресiння Христове” з пiдписом: “Жертва Аксентiя i Дарiї Руснак. 1911”;
хоругва з образом “Собор православних святих” з пiдписом: “Жертвовали Николай Пацеринюк, Стефан Доменко, Василь Малинчок. Никол. Р. 1912”; поцесiйний хрест ХIХ ст.; аналой рухомий з Х-подiбними нiжками та шкiряним верхом-пюпiтром; плащаниця ХIХ ст.; аналой стацiонарний для вшанування iкон (Фото 4);
запрестольний хрест ХIХ ст.; iкони “Зiшестя
Святого Духа”, “Богоявлення Господнє”, “Рiздво
Христове”, “Успiння Пресвятої Богородицi Приснодiви Марiї”, “В’їзд Iсуса Христа в Єрусалим”, “Преображення Господнє”, “Вознесiння Господнє”, “Благовiщення” “Введення Дiви Марiї
в храм”, “Рiздво Богородицi”, Стрiтення Господнє” празничого ряду старого iконостасу ХIХ ст.;
кадильниця “за румун”; ручний хрест з написом “1893”; рiзьблена таблиця-картуш з написом:
“Сiя церков збудована в 1894 р. а вiдновлена в
1924 р. з причин Свiтової вiйни вiд 1914 р. до
1918 р.” Бiля церкви стоїть каркасна двоярусна
дзвiниця з мурованим парапетом. (Фото 5).
У садибi Лучика Василя Iвановича, 1943 р. н.
сфотографовано ковану скриню кiн. ХIХ ст.
В УПЦ МП Успiння Пресвятої Богородицi,
1892 р. с. Баламутiвка вдалось зафiксувати лише
престол поч. ХХI ст. (майстер зi с. Самушин);
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Фото 6. Верх аналоя для Євангелiя у апсидi з iконою "Собор архангелiв пресвятих безплотних сил". ХIХ ст.
Дерев’яна УПЦ МП Святого Архистратига Михаїла, 1914 р. с. Перебикiвцi Заставнiвського р-ну Чернiвецької обл.
27 червня 2007 р.
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аналой для Євангелiя першої третини ХХ ст.;
запрестольну iкону “Воскресiння Господнє”
кiн. ХIХ ст.; трирядний iконостас (верхнi ряди
вiдновленi). А ззовнi – профiлювання лиштв навколо одвiрка; загальний вигляд храму; кам’яний
хрест на мiстi престола з попередньої неiснуючої
церкви.
Кабiнет українознавства при загальноосвiтнiй
школi с. Перебикiвцi диспонує кiлькома предметами хатнього облаштування та меблями: скринею
1935 р.; мисником (”замисником”) першої третини ХХ ст.; софою 1925 р.
Бiля дерев’яної УПЦ МП Св. арх. Михаїла,
1914 р. є криниця з датою 1984 на надбудовi;
хрест з колоною; хрест з трикутником (”Всевидяче Око”). У храмi привертають увагу тетрапод;
чотиринiжковий переносний аналой кiн. ХХ ст.;
аналой для Євангелiя у апсидi з iконою ХIХ ст.
(Фото 6); мiдна хрестильниця 1914 р.; напрестольне металеве “Розп’яття”, павук нави, свiчник
поч. ХХ ст.; iкони намiсного ряду “ХристосВседержитель”, “Новозавiтня Трiйця” 1914 р.;
iкони царських врат “Св. єв. Матвiй”, “Богородиця”, “Св. єв. Марко”, “Св. єв. Iван”, “Архангел Гавриїл”, “Св. єв. Лука” на царських вратах
1914 р. i “Тайна Вечеря” над ними; металева хоругва “Св. влмч Варвара” – “Богоявлення Господнє” (реверс) поч. ХХ ст.; плащаниця в апсидi
1914 р.; чаша для свяченої води, горне сiдалище кiн. ХIХ ст.; запрестольна iкона “Молитва
в Гетсиманському саду” поч. ХХ ст.; металевий
семисвiчник перiоду модерну; аналой для Євангелiя в апсидi з iконами на стiнках ХIХ ст.; iкона
“Христос-Вседержитель” у апсидi ХIХ ст.; металевий дарохранильний кивот; iкона “Розп’яття”
I.Саєнка 1914 р.; металевi пiдсвiчники у вiвтарi
поч. ХХ ст.; “мандилiон” з iконкою “Воскресiння” на трикутнiй пiдставцi для свiчок; шафку у
паламарнi початку ХХ ст.; iкона “Св. Арх. Михаїл” над дверима на хори; процесiйнi хрести
ХIХ ст. (три); дзвони на дзвiницi над бабинцем; iкона “Богородиця-Одигiтрiя” у навi з написом: “Образъ Пресвятыя Богородицы Герцовецкїя Бессарабскїя. Сїю iкону пожертовали старанiємъ жени Ксєнi Чєпляука, Марiя Брiвiнова, Марiя Заволоцка, Гафiя..., параска Дудлярка,
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Татiяна Фисюкова и анна Мартинова. 1874...”;
iкони “Св. Дмитрiй”, “Св. влмч Варвара” початку ХХ ст. та “Св. влмч Варвара з житiєм” 1840 р. (Фото 7); “Св. Марiя Магдалина”
з написом: “Сiю Iкону Пожертвовали общество
Женскаго Кола...1867 года Мая 26 дня”; хоругви
“Св. мч. Георгiй” i “Св. Миколай Чудотворець”
першої третини ХХ ст. (?).
У селi сфотографовано профiльовану браму
сiльської садиби 1960-70-их рр.; профiлювання
переплетення вiкон веранди хати 1960-их рр.;
профiлювання огорожi з брамою 1970-их рр.
Невеличке с. Блищадь Хотинського р-ну має
дерев’яну УПЦ МП Пресвятої Трiйцi, 1935 р.
побудови, бiля цвинтаря, котра не вiдома широкому загалу науковцiв, оскiльки каплицю 1935 р.
розбудували як церкву лише в 1992 р. (Фото 8). Сфотографовано фасади церкви, дзвiницю з газовими балонами, котрi слугують замiсть дзвонiв; дерев’яний хрест бiля входу на
церковне подвiр’я. В iнтер’єрi зафiксовано: клiрос (чотириножний столик) 1980-90-их рр.; шафу
1960-их рр.; iконостас 1930-их рр.; семисвiчник,
дарохранильний кивот, триптих “Св. мч. Пантелеймон” – “Воскресiння Господнє” – “Св мч. Iван” 1930-их рр.; iкону (фрагмент iконостаса чи бiчного вiвтаря?) “Богоявлення Господнє” ХIХ ст.;
ставник з триногою 1930-их рр. Також оригiнальними виявились профiлювання брами сiльської
садиби 1970-их рр. та ґанку хати 1960-их рр.
У с. Малинцi вдалось знайти професiйних
столярiв, якi виготовляють на замовлення дверi, вiкна. Сфотографовано окремi найбiльш цiкавi
вироби.
В Iсторико-краєзнавчому музеї с. Колiнкiвцi серед багатьох експонатiв зберiгаються меблi та господарський реманент: “блiдар” (вiд
“блíда” – миска) 1930-их рр.; скринi й куферки
поч. ХХ ст.; софа поч. ХХ ст.; ярмо поч. ХХ ст.
Пам’яткою архiтектури державного значення є
мурована, оборонного типу УПЦ КП Св. пр. Iллi, 1560 р. с. Топорiвцi Новоселицького р-ну.
Тут, пiд час ремонтних робiт вдалось сфотографувати точений семисвiчник середини ХХ ст.;
запрестольну iкону “Христос-Вседержитель” на
рамi-пiдставцi з точеними нiжками поч. ХХ ст.;
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Фото 7. Iкона “Св. влмч Варвара з житiєм”. 1840 р (?) – напис. Дерев’яна УПЦ МП Святого Архистратига
Михаїла, 1914 р. с. Перебикiвцi Заставнiвського р-ну Чернiвецької обл. 27 червня 2007 р.
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образи захiдної iконографiї “Богородиця з лiлiєю”
(“Благовiщення”) та “Iсус Христос” поч. ХХ ст.;
чотириножний та триножний свiчники першої третини ХХ ст.; аналой складуваний з
Х-подiбними нiжками для Євангелiя першої
пол. ХХ ст.; рiзьблений картуш з iконостасу (вiвтаря?), поставцi на горищi церкви кiн. XVIII – поч. ХIХ ст. Бiля храму стоїть надбрамна двоярусна мурована дзвiниця XVI ст. У селi
також є мурована УПЦ МП Св. пр. Iллi, 191214 рр. Однак, за браком часу у церкву не вдалося
потрапити.
У с. Ставчани Хотинського р-ну в УПЦ МП
арх. Михаїла, 1848 р. провадився парафiянами
ремонт, тому неможливо було опрацювати вартiснi об’єкти.
В “Кiмнатi українознавства” загальноосвiтньої
середньої школи с. Круглик сфотографовано образ “Адам i Єва бiля Райського дерева” румунської лiтографiї поч. ХХ ст. й куферок поч. ХХ ст.
Дерев’яна церква Покрови Пресвятої Богородицi, 1807 р. диспонує низкою нового облаштування, хоча трапляються i пам’ятки минулого
й кiнця позаминулого столiть: iконостас 200506 рр. (виготовлений у Румунiї, в монастирi
Нямц у с. Нямцашор, майстром Нєло Фосалеу); горне мiсце кiнця ХIХ ст.; репродукцiя
“Обряд роздавання Священного Вогню в велику Суботу у храмi Гроба Господнього в Єрусалимi” поч. ХХ ст.; потир ХIХ ст.; образи “Св. влмч Варвара” та “Усiкновення голови
св. Iвана Хрестителя” ХIХ ст.; скриня першої
третини ХХ ст.; запрестольне металеве Розп’яття поч. ХХ ст.; образ “Воскресiння Христового
в Храмi Господньому в Єрусалимi” кiн. ХIХ поч. ХХ ст.; шафа-ризниця серед. ХХ ст.; процесiйний хрест кiн. ХIХ - поч. ХХ ст.; iкона “Блаженна Ксенiя Петербурзька” кiн. ХХ ст.; iкони
“Св. влмч Варвара” та “Богородиця-Одигiтрiя”
кiн. ХIХ ст.; процесiйний хрест кiн. ХIХ ст.;
Євангелiє 1820 р.; iкона “Покрова Влахернської
Богородицi та Роман-сластоспiвець” ХIХ ст.
Дерев’яна УПЦ МП Рiздва Пресвятої Богородицi, 1907-09 рр. с. Ворничани не була закритою у радянський час. Тут експедиторами було
звернуто увагу на образи-пам’ятки поч. ХХ ст.;
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срiбне блюдо ХIХ ст.; металевi потир, дарохранильний кивот, напрестольний хрест, семисвiчник,
односвiчники поч. ХХ ст.; плащаницю у футлярi
ХIХ ст.; iконостас 1909 р.; скриню кiн. ХIХ –
поч. ХХ ст.; процесiйнi хрести першої третини
ХХ ст., початку та середини ХХ ст.; тетрапод
кiн. ХХ ст.
У хатi поч. ХХ ст. Колiсник Парасковiї Мануїлiвної, 1922 р. н. цiкавими виявились софа,
оздоблена мальованими квiтами (куплена на базарi в 1950-их рр. у с. Клiшкiвцях); образи
(репродукцiї румунської типографiї) “Св. Миколай Чудотворець”, “Бог-Отець та Дух Святий”
i фоторепродукцiя “Дванадцятирiчний Христос”
1970-80-их рр.
У хатi 1946 р. Iллi Iвановича Волощука,
1928 р. н., с. Пéркiвцi Кельменецького р-ну сфотографовано стiл поч. ХХ ст. (майстер Гарчаун),
дверi хати 1946 р.
Бiля мурованої УПЦ МП Архистратига Михаїла, 1847 р., реставрованої 1984 р., зведено двоярусну муровану дзвiницю бiля входу на подвiр’я
та каплицю св. Пантелеймона, збудовану 1997 р.
в пам’ять дiяльностi отця Пантелеймона, який
служив у першi роки гонiнь Церкви радянською
владою. На подвiр’ї зберiгся також намогильний
хрест ХIХ ст.
У храмi – iконостас кiн. ХХ ст.; iкона
“Св. влмч Варвара” кiн. ХIХ ст.; iкони “Преподобний св. о. Серафим Саратовський Чудотворець”, “Св. архистратиг Михаїл” та “Св. мч Iван
воїн” поч. ХХ ст.
У Музеї iсторiї с. Бернове, вiдкритий 1989 р.,
зберiгається станок (верстат),”кросна” ХIХ –
поч. ХХ ст.; прядка поч. ХХ ст.; жiноча сорочка
першої пол. ХХ ст. та чоловiча, бiлим по бiлому
з “цятками” на “пряжковому” полотнi кiн. ХIХ –
поч. ХХ ст.; образ “Богородиця Одигiтрiя”, хромолiтографiя в типографiї Т.А.Губанова в СанктПетербурзi (?) 1884 р.; iкона “Богородиця Елеуса” XVIII ст.; керамiчний посуд та теслярськi й
столярнi iнструменти.
Церква св. влмч Дмитрiя, 1887 р. обладнана
вартими уваги iконостасом кiн. ХIХ ст.; переносним двонiжковим з “п’ятами” аналоєм; релiкварiєм поч. ХХI ст.; аналой переносний, однонiжко-
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вий з опорою-хрестовиною другої пол. ХХ ст.;
запрестольною iконою “Христос-Вседержитель”
1913 р.; проскомидiйником; iконами “Новозавiтня Трiйця”, “Св. влмч Варвара з житiєм”,
“Св. Марiя Магдалина”, “Св. Iоан воїн” кiнця
ХIХ ст.; iконою “Богородиця-Одигiтрiя” у коштовних шатах XVIII ст.; репродукцiєю “Вид святої Афонської гори з пiвденно-захiдного боку”,
надрукованою в Санкт-Петербурзi 1803 р.; боковим вiвтарем “Новозавiтня Трiйця” ХIХ ст.; процесiйним хрестом ХIХ ст.; шафою кiн. ХIХ ст.
В хатi Ольги Василiвної Мань, 1921 р. н.
зроблено знимки стола 1970-их рр.; тумби
1956 р. (купленої у с. Клiшкiвцях Хотинського
р-ну); “вiшалки” 1970-их рр.; скринi 1940-их рр.;
лiжка 1920-тi рр.; карнизiв 1970-их рр.; софи та
розписного стола 1950-их рр.; деякi образи.
У садибi Матейцiв Нiни Василiвної, 1959 р. н.,
сфотографовано профiлювання фронтону ґанку
хати 1970-их рр.; “канапу” першої третини
ХХ ст., а у Вакули Вiктора Миколайовича,
1936 р. н., зафiксовано лiжко з “вирiзками”
2000 р.; стiл 1960-их рр.; “канапу” з сюжетними
розписами. В садибi Євгенiї Захарiвної Шевчук,
1923 р. н. с. Мо(у)шанець зроблено свiтлину шафи поч. ХХ ст.
У с. Коновка сфотографовано профiлювання
ґанку хати 1953-55 рр. (майстер – власник хати
Василь Iванович Попович, 1921 р. н., навчився
будувати вiд старшого брата i батька); саморобний креденс 1990-их рр. та ґанок будинку сiльради 1950-их рр. Бiля церкви Успiння Пресвятої
Богородицi, 1895 р. є брама подвiр’я з мурованою
огорожею 1968 р. В iнтер’єрi будiвлi зафiксовано
фiбулу тканини, що використовують для накривання аналоя кiн. ХIХ ст.; хрест зi сухозлiтi на покривалi аналоя кiн. ХIХ - першої третини ХХ ст.;
клiрос 1890-их рр.; iконостас 1890-их рр.; запрестольну iкону “Христос в Силах” та iкону “Євхаристiя” кiн. ХIХ ст. (?); аналой з Х-видними
нiжками, тканиною-пюпiтром, складуваний першої третини ХХ ст.; аналой з Х-видними нiжками, дощатим пюпiтром (трансформованим), складуваний 1930-их рр. (майстер Попович Михайло Iванович (1913-1941 рр.)); поставець першої
третини ХХ ст.; стiл 1930-их рр.; процесiйний
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хрест поч. ХХ ст.; лави першої третини ХХ ст.;
павук нави кiн. ХIХ ст.; процесiйний хрест на
дзвiницi ХIХ ст. У пришкiльному краєзнавчому
кiмнатi-музеї не виявлено давнiх меблiв чи iнших
дерев’яних виробiв.
Вороновиця має музей села, в якому було зроблено свiтлини образа, прядки, вiдра, миски першої третини ХХ ст.
Тридiльна, одноярусна, безверха зi слiпим лiхтарем над навою церкви з добудованими ризницею та паламарнею УПЦ МП Рiздва Пресвятої
Богородицi. ХIХ ст. (?), ремонт 1912 р., перенесена 1980 р., диспонує тетраподом кiн. ХХ ст.;
iконостасом, “Гробом Господнiм”, процесiйними
хрестами; бiчним вiвтарем-iконою “Богородиця”,
шафою-ризницею, аналоєм поч. ХХ ст.; iконою
“Св. влмч Варвара” з пiдписом автора: “I. Сакович, 1908 г.” та “Усiкновення голови Св. Iвана Предтечi Хрестителя” кiнця ХIХ – початку
ХХ ст. У хатi Туржанської Ольги Василiвної,
1931 р. н., зазнимковано iкону “Коронування Богородицi” поч. ХХ ст.
У с. Ленкiвцi створено краєзнавчий музей, у
якому серед багатьох експонатiв, в тому числi
i сценiчного одягу та бiографiчних документiв
Павла Дворського, зберiгаються ручний дерев’яний верстат, точильнi станочки ХIХ ст.; посуд;
одяг; рушники; профiльованi рами 1960-их рр.,
мисник поч. ХХ ст.
Повернення додому пролягло через с. Окопи
Тернопiльської обл. По дорозi сфотографовано
Кам’янецьку браму, реставровану 1905 р., костьол Св. Трiйцi 1693-1769 рр. та дзвiницю бiля
нього, Львiвську браму, а в с. Кривче – свiтлини
вежi фортецi.
Наведений перелiк важливих об’єктiв дослiдження, як зазначалось, сфотографовано на цифрову камеру та плiвковий фотоапарат, окремi твори замiряно, стисло описано й попередньо датовано (без уточнень в архiвних джерелах). Результати експедицiйних матерiалiв зберiгаються в архiвi вiддiлу народного мистецтва й доступнi для
ознайомлення.

