
 

 

ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я  (ПРОЕКТ) 

від  жовтня 2018 року №    

Про  надання дозволу на встановлення 
туристично-інформаційних таблиць 
 

З метою покращення інформаційної та комунікаційної доступності об’єктів 
історичного значення міста для жителів та гостей міста, розглянувши звернення 
Вітюка А.В. та Батрина В.П., відповідно до реалізації «Програми розвитку 
туризму у місті Чорткові на 2017-2020 рр..», керуючись ст.59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1.Затвердити макет та текст туристично-інформаційної таблиці згідно додатку. 
 
2.Виготовлення та встановлення туристично-інформаційних таблиць здійснити 
за рахунок небюджетних коштів. 
 
3.Надати дозвіл комунальному підприємству « Чортківський комбінат 
комунальних підприємств» на прийняття на баланс туристично-інформаційних 
таблиць та здійснити їх встановлення на будівлях згідно додатку. 
 
4.Встановити туристично-інформаційні таблиці у відповідності зі списком 
будівель, на яких планується розміщення згідно додатку. 
 
5.Погодити звернення до власників будівель, на яких планується встановлення 
туристично-інформаційних таблиць. 
 
6.Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тимофія Р.М. 
 
Міський голова                                                                Володимир ШМАТЬКО 
 
Тимофій Р.М. 
Дембіцька О.І. 
Ніяскіна-Коробій  А.С. 
 



 
 

Додаток №1 
Макет туристично-інформаційної таблиці 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Додаток №2 
Перелік будівель для встановлення  

туристично-інформаційних таблиць 
 

№  Назва будівлі та її значення 
1. Церква Вознесіння Господнього (дер.). Унікальний витвір українського 

дерев’яного  зодчества, споруджено народними умільцями без єдиного цвяха. 
(вул.Залізнична,83). Побудована у 1717 році і на свято Вознесіння, тому посвячена як 
Вознесенська. З 4 червня 1717 року були відновлені Богослужіння. Протягом віків церква не 
раз піднімалася із руїн милувала око своїм мистецьким силуетом. Повністю реставрована у 
1996-1997 роках.   

2. Успенська церква (дер.). Найдавніший духовний храм Чорткова, майже на сто літ старший 
від  Вознесенської церкви. Будувався з 1581 по 1584 рік. Три рази церква зазнавала нищівних 
руйнувань і кожного разу її відбудовували. Цей тридільний храм із двосхилим дахом, належить 
до одного з найстаріших на Поділлі.  

3. Синагога (мур.) Головна. 1680 р. 
4. Замок Гольських(мур.) Збудований у 1610 році на місці дерев’яного (кінця XIV – початку XV 

ст.). У давні часи це була міцна оборонна споруда, яка шість разів витримувала облогу 
чужинців і лише у 1640 році нею оволоділи кримські завойовники. 

5. Будинок «Соколів» (мур.) Побудований  напередодні Першої світової війни з ініціативи 
бургомістра Людвіга Носса, він слугував центром розвитку культури та спорту в місті. У цьому 
будинку були 2 зали: в одній відбувалися збори, наради тощо, в другій проводилися уроки 
фізкультури для учнів гімназії. 

6. Вілла  Василевських (мур.) 
7. Будинок бургомістра Людвіга Носса (мур.). 
8. “Рідна школа” (мур.)Сучасне приміщення збудоване за народні кошти у 1939 році, а 

заснована перша українська гімназія у 1911 році. Першим управителем гімназії був відомий 
історик  Омелян Терлецький. За час більшовицької окупації функціонувала як звичайна школа. 
Відродилася гімназія у 1992 році, тоді ж відбувся Всесвітній Злет колишніх студентів у «Рідній 
школі».   

 
9. Монастир ордену Кармелітів сестерШариток Заснований монастир кармеліток у 1697 році з 

ініціативи графа Станіслава Потоцького. У другій половині ХІХ століття збудовано невеликий 
мурований костел, який тепер є церквою Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії. Тут же 
розміщені резиденція Бучацької єпархії з осідком в Чорткові, благодійна служба «Карітас», 
духовний молодіжний центр.   

10. Годинникова вежа та торгові ряди.Сучасна ратуша збудована у 1924 році з ініціативи 
бургомістра Людвіга Носса . Вежа – фахверкова, що є рідкістю для Галичини. Зовнішній 
вигляд цієї споруди нагадує середньовічні будинки Північної Європи, зокрема Німеччини. На 
ратушній вежі розміщено годинник з чотирма циферблатами, виготовлений під протекцією 
бургомістра в Берні (Швейцарія),  а на шпилі – флюгер у вигляді півня. Біля неї збереглись 
торгові ряди також XIX ст. у вигляді двоповерхової споруди з колонадою. Стара ратуша 
приваблює кінематографістів: тут знімались фільми «Вершники», «Діти підземелля», «Квартет 
Гварнері», «Вишневі ночі», «Урсул». 

11. Еміграційний будинок (мур.). Невеликий двоповерховий будинок з оригінальною вежею, 
збудований у 80-і роки XIX століття. На початку ХХ століття тут знаходився синдикат 
еміграційний, який згодом став окружним. Тут був координаційний центр відправки людей за 
океан. Сотні людей не тільки з Чорткова і навколишніх сіл, а й з інших міст, переступивши 
поріг цього будинку, часто назавжди прощалися з батьківщиною.   

12. Пошта (мур.). Поштова служба була створена у нашому місті наприкінці 30-х років ХІХ 
століття. До того часу поштова станиця в Чорткові вже була, але поштовим центром місто ще 



не було. Тільки з 1840 року збереглися найдавніші відбитки поштового штемпеля першої 
Чортківської пошти. 

13. Споруда повітового суду. В роки німецької окупації це приміщення займала військова 
прокуратура. У польські часи – окружний, повітовий і міський суд, а також командування 
прикордонної частини. В роки ЗУНР в цьому приміщенні певний час знаходився 1-й піхотний 
полк Українських Січових Стрільців. За австрійської влади тут були суди – окружний, 
повітовий, міський. Будувалася споруда за розпорядженням австрійських властей. Будівництво 
розпочалося у 1884 році і тривало з перервами до 1927 року. 

14. Церква Святої Покрови (мур.). Збудована у 1905 році за ініціативою і на кошти мешканців 
Долішньої і Горішньої  Вигнанки, Чорткова, присілків Переходи, Чорного Лісу, Зеленої, 
Вавриніва, Синякової, Пастуша, Липників. 14 жовтня 1905 року на свято Пресвятої Покрови 
церкву освятив Станіславський єпископ Григорій Хомишин і відправив першу Службу Божу. 
Біля церкви знаходиться капличка Матері Божої, збудована у 1908 році. У 1944-у році, 
капличка була зруйнована фашистською бомбою, але фігура Матері Божої уціліла. У 1996 році 
збудовано нову дзвіницю висотою 40 метрів. 

15. Костел Св. Станіслава (мур.). Домініканський костел Св. Станіслава зведений разом з 
монастирем у 1610-1614 роках і розширений та оновлений на початку ХХ століття за проектом 
архітектора Яна Сас-Зубжицького. Завершено будівництво нового костелу у 1918 році.  Нижня 
частина костелу зведена з каменю вигнанського і синяківського кар’єрів, верхня – з червоної 
цегли. Костел є зразком готико-надвіслянського стилю.   

16. Міська ратуша (мур.). У Чорткові є ще одна ратуша, побудована у 1926 – 30 роках у стилі 
конструктивізму. Будівництвом нової ратуші керував польський інженер з Перемишля Юзеф 
Кунцевський і місцевий житель Андрій  Дражньовський. Нова ратуша квадратна в плані, 
двоповерхова. До головного фасаду зліва прибудована ратушна вежа, яка завершена великою 
банею з маківкою. Вежу прикрашає годинник. Раніше тут до 1939 року був магістрат, 
відділення поліції та пожежної служби, а також міське музичне товариство ім. Станіслава 
Монюшка. Нині тут розміщується міська рада.   

17. Синагога «Нова» (мур.). Храм збудований у 1905 – 1909 роках у псевдоорієнтованому стилі 
віденським архітектором Г.Гельдкремером. Оздоблений італійськими майстрами розкішною 
різьбою і живописом. Сюди у 1910 – 1914 роках щорічно приїжджав головний рабин з Відня 
або Парижу і проводив Богослужіння, на які прибували євреї з різних міст Галичини, Австрії, 
Румунії, Угорщини, Чехії, Словакії, Польщі, Сербії, Росії. 

18. Аптека по вул. С.Бандери. Кінець ХІХ ст. Еклектичний історизм. 
19. Вілла Горбачевських, 1908 р.Відомий галицький правник, політичний і громадський діяч 

Антін Горбачевський у 1893 році отримав аплікацію і відкрив власну адвокатську канцелярію у 
Чорткові, який був тоді центром судової округи. Паралельно з адвокатською працею 
А.Горбачевський займався у Чорткові політичною та громадською роботою. Він став головою 
повітового народного комітету Національно-демократичної партії, головою Надзірної ради 
Кредитового товариства «Надія», ініціатором будівництва Народного дому, засновником 
української приватної ґімназії «Руського педагогічного товариства» (потім «Рідна школа»). Був 
засновником і першим головою культурно-просвітницького товариства "Українська бесіда".  

У 1913 році А.Горбачевський став єдиним українцем серед членів Найвищого 
державного трибуналу у Відні. Того ж року його обрали послом Галицького сейму від 
Чортківського повіту. Був членом Української Національної Ради (УНРади), яка проголосила 
19 жовтня 1918 року утворення Української держави на українських етнографічних землях у 
складі Австро-Угорщини (Галичина, Буковина, Угорська Русь), обраний у Виділ УНРади, який 
мав "заступати голову держави" та став фактично секретарем УНРади. Після поразки 
визвольної боротьби 1917–1921 років А.Горбачевський повернувся до Чорткова, де 
продовжував займатися адвокатською практикою. Він був  також головою Чортківської філії 
«Товариства допомоги українським інвалідам», членом Надзірних рад «Чортківського 
повітового союзу кооператив» (ПСК), кооперативи «Українська книгарня». З 1923 року 
належав до керівництва Союзу українських адвокатів у Львові. 

20 Сквер Скорботи і Надії.Місце зруйнованого будинку Окружної Скарбової Директорії з 
трагічною історією. 

21. Польська гімназія (колишня, нині – ЗОШ № 2). У цьому будинку з 1907 р. діяла польська 



державна гімназія ім. Юліуша Словацького. 
 

 
Додаток №3 

Приклад звернення 
 
 
 
 

 
 

 
 

    Голові ____________________ 
     __________________________ 
 
Тернопільська обл., м. Чортків, 
    вул. ____________________, __ 
48500 

 

 

Шановний ___________________! 

З метою покращення інформаційної та комунікаційної доступності об’єктів 
культурної та архітектурної спадщини для жителів та гостей міста, відповідно до 
«Програми розвитку туризму у місті Чорткові на 2017-2020 рр..», згідно з 
рішенням виконавчого комітету Чортківської міської ради“Про надання дозволу 
на встановлення туристично-інформаційних таблиць” № 721, від 10 жовтня 2018 
року, що додається (додаток №1) просимо Вас погодити встановлення 
туристично-інформаційної таблиці на будівлі“Нова синагога”, що по вулиці 
Т.Шевченка, яка має культурне та духовне значення і є архітектурною 
пам’яткою місцевого значення. 

Встановлення та утримання даної таблиці буде здійснюватись 
працівниками КП “Чортківськийкомбінат комунальних підприємств”. 

Враховуючиважливістьданоїбудівлі та їїзначення в культурній та 
архітектурнійспадщиніміста та країнизокремасподіваємось на Ваше розуміння та 
позитивневирішенняданогозвернення. 
 

 

З погаю до Вас 
Чортківський міський головаВолодимир ШМАТЬКО 


