УКРАЇНА

МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XVI СЕСІЯ VII ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 388
від “25” травня 2017 року

м.Моршин

Про затвердження Програми збереження
дерев’яної архітектурної та культурної
спадщини м.Моршина на 2016-2020 роки
в новій редакції
Керуючись п.22 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, п.6 ст.6 Закону України „Про охорону культурної спадщини»,
відповідно до «Програми охорони і збереження культурної спадщини
Львівської області на 2016 – 2018 роки», затвердженої рішенням Львівської
обласної ради № 149 від 29.03.2016 р., Моршинська міська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення Моршинської міської ради від 17.12.2015 № 24
«Про затвердження Програми збереження дерев’яної архітектурної та
культурної спадщини м.Моршина на 2016-2020 роки» та затвердити Програму
збереження дерев’яної архітектурної та культурної спадщини м.Моршина на
2016-2020 роки, в новій редакції, що додається.

Міський голова

Руслан ІЛЬНИЦЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням міської ради
від 25.05.2017р. № 388,
зі змінами від 17.08.2017р. № 419

ПРОГРАМА
збереження дерев’яної архітектурної та
культурної спадщини м.Моршина
на 2016-2020 роки
(в новій редакції)
Паспорт
Програми збереження дерев’яної архітектурної та культурної
спадщини м.Моршина на 2016-2020 роки
Ініціатор розроблення
Програми
Розробник Програми

Відділ архітектури та містобудування
Моршинської міської ради
Відділ архітектури та містобудування
Моршинської міської ради
Співрозробник Програми
Відділ економіки, курорту та туризму
Моршинської міської ради
Відповідальний виконавець Відділ архітектури та містобудування, Відділ
Програми
охорони культурної спадщини департаменту
архітектури та розвитку містобудування
Львівської облдержадміністрації, релігійна
громада УПЦ КП
Учасники Програми
Виконавчий комітет Моршинської міської
ради, Релігійна громада Української
Православної Церкви Київського Патріархату
парафії Покрови Божої Матері у м.Моршин
Львівської області
Терміни реалізації Програми
2016 - 2020 роки
Обсяг фінансового ресурсу,
необхідного для реалізації
11850,0
Програми, тис.грн.
у тому числі:
кошти обласного бюджету
815,0
кошти міського бюджету
825,0
інших джерел
10210,0

ВСТУП
Програма збереження дерев’яної архітектурної та культурної спадщини
м.Моршина на 2016-2020 роки, розроблена на підставі Закону України «Про
охорону культурної спадщини», відповідно до програми «Охорона і збереження
культурної спадщини Львівської області на 2016-2018 роки», затвердженої
рішенням Львівської обласної ради № 149 від 29.03.2016 р.
На території м. Моршина знаходиться дерев’яна церква Покрови
Пресвятої Богородиці 1825 року
(ох.№
2058-м).
З
цією
пам’яткою
дерев’яної
архітектури місцевого значення
пов’язані
імена
о.Богдара
Кирчіва – відомого в Галичині
громадсько-політичного діяча
кінця ХІХ ст., який був парохом
Моршина та служив в даній
церкві,
Івана
Франка,
митрополита
Андрея
Шептицького,
кардинала
Йосифа Сліпого. В радянський час церкву було закрито та планувалось
створення в ній музею. В час національного відродження храм знову почали
використовувати для Богослужінь. З будівництвом та введенням в
експлуатацію новозбудованого храму громадою УПЦ КП, дерев’яна церква для
Богослужінь не використовується.
З метою збереження храму Моршинською міською радою у 2010 році
була розроблена проектно-кошторисна документація на реставраційні та
аварійно-відновлювальні роботи церкви Покрови Пресвятої Богородиці пам’ятки дерев’яної архітектури XVIII ст. та передана Головного управління
охорони культурної спадщини Львівської облдержадміністрації. У 2013 році
було виготовлено містобудівне обгрунтування та проектно-кошторисна
документація на будівництво
дзвіниці
церкви
Покрови
Пресвятої Богородиці. У 20112016
роках
проведені
реставраційні та аварійновідновлювальні роботи, які
фінансувалися
за
рахунок
коштів обласного бюджету
розвитку (замовник: Головне
управління, а згодом Відділ
охорони культурної спадщини
Департаменту архітектури та
розвитку містобудування Львівської облдержадміністрації).
Архітектурним та історичним пам’ятником, а також символом
мальовничого міста Моршина - є старий бювет мінеральних вод, який був
названий жителями і відпочиваючими «Грибок». Завдяки лікувальним
властивостям моршинської ропи місто порівнювали з найпопулярнішими

європейськими курортами, називали його "галицьким Спа" та "галицьким
Карлсбадом".

Бювет «Грибок» розташований в міському парку - пам’ятці садовопаркового мистецтва місцевого значення «Парк курорту» по вул. Паркова
площа,1 поблизу санаторію "Мармуровий палац" – колишнього "Курортного
дому", будівництво якого почалось в 1935 році Товариством галицьких лікарів
за проектом інженера Никодимовича. Завдяки своїй характерній архітектурі
бювет «Грибок» вже давно став візитною карткою курорту. Бювет зображений
на гербі міста Моршин.
В рамках Програми добросусідства «Польща-Білорусь-Україна 20072013» у 2014-2015 роках були проведені роботи щодо реконструкції пам’ятки
садово-паркового мистецтва місцевого значення «Парк курорту». Проект
фінансувався спільно з Європейським союзом в межах Проекту
транскордонного співробітництва. Проект реконструкції курортного парку в
Моршині розробив Віктор Марченко, відомий львівський архітектор.

Слід зазначити, що окрім бювету «Грибок», на території міста збереглись
будинки (колишні польські вілли), які збудовані в 30-х роках такі як:
«Підлісся», «Затишшя», «Галка» і «Яркун», - теперішні житлові будинки №
39,41,49,51 по вул. Привокзальна; «Рів’єра», «Вавель» - № 57,59 по вул.
І.Франка. Житлові будинки збудовані в стилі мальовничого історизму.

По вул. І.Франка, 47 розташована дерев’яна аптека – теперішня «Вілла
Анна», збудована в 1876 р.

Поряд розташована будівля «Промінвестбанку» - колишній монастир,
збудований в 30-х роках XX століття. Фасади будівлі виконані в стилі
«класицизм», на фасадах збереглися декоративні елементи (консолі, карнизи,
фризи).

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Метою Програми є формування пам’ятко-охоронної політики, збереження
і популяризація пам’яток культурної спадщини міста.
Завданнями програми є:
- проведення повного обліку та паспортизації пам’яток культурної спадщини;
- проведення реставраційних робіт на об’єктах дерев’яної архітектурної та
культурної спадщини міста;
- відкриття унікального «Музею однієї ікони» в дерев’яній церкві Покрови
Пресвятої Богородиці 1825 року. Враховуючи те, що місто Моршин є відомим
бальнеологічним курортом, створення такого музею сприятиме створенню умов
для відпочинку та дозвілля, ознайомлення з національними та релігійними
традиціями краю, зростанню духовності. Створення унікального «Музею однієї
ікони», в якому будуть представлені лише ікони Пресвятої Богородиці, єдиного
на Львівщині, а можливо, й в Україні, буде сприяти рекламі (промоції) міста курорту, а відвідування цього унікального музею може бути включеним до
програм екскурсійних подорожей та туристських маршрутів.
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

№
з/п

1

2

3

4

5
6
7

Заходи
Завершення реставраційних
робіт церкви Покрови
Пресвятої Богородиці
Проведення внутрішніх
ремонтних робіт церкви
Покрови Пресвятої Богородиці
Придбання теслярських виробів
(дерев’яної конструкції для
іконостасу) пам’ятки
архітектури 1825 р. (ох. №2058м) дерев’яної церкви Покрови
Пресвятої Богородиці м.
Моршина
Придбання витворів мистецтва
(ікон) для іконостасу пам’ятки
архітектури 1825 р. (ох. №2058м) дерев’яної церкви Покрови
Пресвятої Богородиці м.
Моршина
Встановлення інформаційних
вказівників
Проведення повного обліку
пам’яток культурної спадщини
на території м. Моршина
Проведення паспортизації
об’єктів культурної спадщини
та формування пропозицій для

Обсяги
фінансування,
тис.грн.

Відповідальні виконавці

2016р.

600,0

Відділ охорони культурної
спадщини департаменту
архітектури та розвитку
містобудування ЛОДА

20162017р.р.

70,0

громада УПЦ КП
м.Моршин

2017р.

155,0

громада УПЦ КП
м.Моршин

2017р.

95,0

громада УПЦ КП
м.Моршин

20172020р.р.

25,0

Виконавчі органи міської
ради

20172020р.р.

100,0

Відділ охорони культурної
спадщини ЛОДА

Терміни
виконання

20172020р.р.

100,0

Відділ охорони культурної
спадщини ЛОДА

8

9

10

включення цих об’єктів до
Державного реєстру нерухомих
пам’яток України на основі
облікової документації
Проведення реставраційних
робіт на пам’ятках культурної
спадщини
Раціональне використання та
консервація об’єктів культурної
спадщини, їх гармонійне
функціонування в життєвому
середовищі
Здійснення систематичних
заходів з популяризації
пам’яток культурної спадщини

20172020р.р.

10000,0

Виконавчі органи міської
ради, ЛОДА

20172020р.р.

500,0

Виконавчі органи міської
ради, ЛОДА

20172020р.р.

50,0

Виконавчі органи міської
ради

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАНННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування виконання Програми буде здійснюватися у межах коштів,
що передбачатимуться в державному та місцевих бюджетах на проведення
реставраційних робіт згідно проектно-кошторисної документації, у міському
бюджеті на реалізацію заходів Програми, а також за рахунок коштів громади
УПЦ КП та із залученням позабюджетних коштів.

Секретар ради

Микола Воєвода

