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ОХОРОНА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПНІВСЬКОГО ЗАМКУ
В НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРІОДУ 1991–2017 рр.
За допомогою використання комплексно-системного підходу проведено
хронологічний аналіз і здійснено структуризацію нормативно-правових актів
регіональної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування ІваноФранківської області за період 1991–2017 рр. з питань охорони, збереження, відновлення і використання Пнівського замку, розташованого в с. Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської області.
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Здобуття Україною незалежності й розбудова молодої держави дали змогу
створити на території Івано-Франківської області потенційно нові можливості та правові рамки для охорони, збереження та використання об’єктів культурної спадщини загалом і замків зокрема, переважну частину з яких у роки
радянської влади систематично знищували, спотворювали або в кращому разі
просто ігнорували. Як наслідок, у 1991 р. в різних кондиціях фізичної цілісності збереженими залишилися тільки шість замків, одним із яких є Пнівський
поблизу м. Надвірна. Беручи до уваги потреби збереження та суспільно-культурної інтеграції, доцільно проаналізувати хронологію прийнятих у 1991–2017 рр.
на регіональному рівні нормативно-правових актів виконавчої влади та місцевого самоврядування, щоб визначити динаміку ставлення компетентних пам’яткоохоронних органів до Пнівського замку й окреслити законодавчі передумови
для практичних змін функціонального стану архітектурного об’єкта.
Метою написання наукової статті є комплексний хронологічний аналіз
заходів регіональної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
Івано-Франківської області в 1991–2017 рр. з питань пам’яткоохоронної
діяльності щодо Пнівського замку. Об’єкт дослідження – Пнівський замок, а
предмет – особливості та специфіка нормативно-правового регулювання на
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регіональному рівні охорони, збереження, відновлення та використання архітектурної пам’ятки.
Варто зазначити, що проблематиці хронологічного аналізу нормативноправових актів охорони, збереження та сучасного використання Пнівського
замку в роки незалежності не приділялася увага дослідників. Джерельноінформаційним базисом стали розпорядження Івано-Франківської обласної та
Надвірнянської районної державних адміністрацій, рішення Івано-Франківської обласної, Надвірнянських районної та міської рад, а також адміністративне
листування місцевих органів виконавчої влади з центральними профільними
міністерствами [5; 6; 12; 19; 1; 2; 13; 14; 16; 18; 26–28; 7; 9; 10; 15; 20–25; 8; 11; 3; 17].
Однією з перших спроб нормалізації процесу охорони Пнівського замку є
розпорядження представника Президента України в Івано-Франківській області
В. Павлика від 7 вересня 1992 р. № 260 «Про передачу на баланс управління
архітектури і містобудування обласної держадміністрації будівель – пам’яток
архітектури», сутнісний зміст якого полягав у передачі на баланс управління
архітектури і містобудування Івано-Франківської обласної державної адміністрації замку в с. Пнів (з балансу виконкому Пнівської сільської ради народних
депутатів) з метою впорядкування балансової приналежності, а також забезпечення дієвих заходів збереження, охорони, реставрації, експлуатації пам’ятки,
продовження пошуково-дослідницьких робіт на об’єкті, розпочатих ще в
радянський період [5, 47–49].
Очевидно, поставлені перед управлінням завдання не були виконані, бо
згідно з рішенням Надвірнянської районної ради від 3 грудня 2009 р. № 554-21/2009
«Про визнання права власності на Пнівський замок» пам’ятку було передано
на баланс відділу культури та туризму Надвірнянської районної державної
адміністрації і визнано спільною власністю територіальних громад сіл, селищ
та міст району, а також до 30 травня 2010 р. передбачалися заходи щодо здійснення експертної оцінки та підготовки необхідних документів для включення
Пнівського замку до комплексу пам’яток історії і культури Національного
заповідника «Давній Галич» [7]. Незважаючи на очевидну перспективність зазначених планів, на практиці вони залишилися повністю нереалізованими.
Декларування владними структурами пріоритетності збереження та використання замків проявлялося й через різноманітні цільові та комплексні програми
розвитку, а також культурно-мистецькі заходи чи події. Так, згідно з Програмою
розвитку туризму в Надвірнянському районі до 2005 р., затвердженою розпорядженням Надвірнянської районної державної адміністрації від 30 січня 1998 р.
№ 32, пріоритетними визначалися заходи щодо відновлення Пнівського замку, а
їх виконавцем став відділ культури райдержадміністрації [1, 194]. У серпні 1999 р.
у зв’язку зі святкуванням міжнародного Гуцульського фестивалю відповідно
до розпорядження Надвірнянської райдержадміністрації від 3 березня 1999 р.
№ 52 «Про проведення ІХ Гуцульського фестивалю» передбачалися роботи з
благоустрою території замку в с. Пнів [2, 20].

Пам’яткоохоронна діяльність

22 листопада 2002 р. рішенням Івано-Франківської обласної ради
№ 85-4/2002 затверджено Програму розвитку туризму в області на 2002–2010 рр.,
яка визначала одним із пріоритетних напрямків збереження та відновлення
історико-архітектурних пам’яток. Так, у 2003–2010 рр. планувалося проведення
реставрації Пнівського замку (виконавцями стали Надвірнянська райдержадміністрація й управління містобудування та архітектури Івано-Франківської
облдержадміністрації) [4, 207–208].
У січні 2003 р. з метою реалізації доручення Кабінету Міністрів України від
28 травня 2002 р. № 4068/23 щодо виконання плану заходів з охорони та збереження культурної спадщини в Україні заступником голови Івано-Франківської
обласної державної адміністрації Б. Томенчуком затверджений план заходів
з охорони і збереження культурної спадщини області, серед яких числилися і
замкові споруди. У 2005 р. передбачався консерваційно-реставраційний ремонт
замку в с. Пнів із орієнтовною вартістю проекту 1 млн грн [3, 39–40].
Активізація органів виконавчої влади та місцевого самоврядування відбувалася у 2005 р., коли Кабінет Міністрів України розпорядженням від 8 червня
2005 р. № 182-р схвалив Концепцію Державної програми збереження та використання замків на 2006–2011 рр. Основною метою визначалися розроблення
та здійснення адміністративно-правових, науково-методичних, архітектурнореставраційних, культурно-просвітницьких, фінансових заходів для забезпечення комплексного збереження і використання замків [29, 53].
Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 2 березня 2006 р.
№ 807-23/2006 затверджено регіональну Концепцію та Програму національного і духовного відродження Івано-Франківщини, а одним із пунктів визначено збереження та використання середньовічних замків, на реалізацію якого у
2006–2011 рр. з обласного бюджету було виділено 500 тис. грн [14, 38].
Масштабні консерваційно-реставраційні заходи на території Пнівського
замку протягом 2006–2010 рр. передбачала комплексна Програма «Культура
Івано-Франківщини», затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради
від 8 вересня 2006 р. № 71-5/2006. Для реалізації задачі планувалося загальне
фінансування з обласного бюджету в сумі 250 тис. грн: у 2006 р. – без фінансування, 2007 і 2008 рр. – 60 тис. грн щороку, 2009 і 2010 рр. – по 65 тис. грн
на рік. Виконавцями стали управління туризму і культури Івано-Франківської
облдержадміністрації, Пнівський сільвиконком, відділи та управління Надвірнянської райдержадміністрації [16, 49].
З метою збереження та популяризації культурної спадщини рішенням
Надвірнянської районної ради від 6 березня 2007 р. № 131-5/2007 затверджена
районна Програма охорони пам’яток історії та культури Надвірнянщини на
2007–2011 рр., у якій проголошувався ряд заходів щодо збереження та вивчення
Пнівського замку [20]. Згідно з рішенням Надвірнянської районної ради від
14 травня 2010 р. № 595-24/2010 «Про внесення змін до рішення районної
ради від 06.03.2007 р. № 131-5/2007 "Про Програму охорони пам’яток історії та
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культури Надвірнянщини на 2007–2011 роки"» планувалися заходи для проведення паспортизації та виготовлення облікової документації Пнівського замку
(період виконання – третій квартал 2010 р., фінансування – 100 тис. грн) [9].
Реставрація замку в с. Пнів також була пріоритетним завданням окремих
районних програм соціально-економічного та культурного розвитку. Наприклад,
у 2008 р. з метою створення мікроклімату для організації туризму та курортнорекреаційного господарства прийнято рішення Надвірнянської районної ради
від 4 квітня № 279-12/2008 «Про програму соціально-економічного та культурного розвитку району на 2008 рік», яке декларувало проведення реставраційних
робіт на території Пнівського замку [23]. Рішенням Надвірнянської районної
ради від 26 березня 2009 р. № 439-18/2009 затверджено Програму соціальноекономічного та культурного розвитку Надвірнянського району на 2009 р., що
передбачала продовження реставраційних робіт Пнівського замку [24].
23 лютого 2008 р. представники Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Хмельницької обласних рад підтримали
ініціативу громадських організацій та підписали Декларацію про оголошення
Року замків і палаців Західної України. Незважаючи на це, виконання проголошених завдань на території Івано-Франківської області відбувалося проблематично.
Лише 7 серпня 2008 р. управлінням культури обласної державної адміністрації розроблено проект обласної програми проведення невідкладних ремонтнореставраційних робіт на замках та палацах Івано-Франківської області на період
2008–2013 рр. і передано на розгляд та затвердження обласної ради. Даний
проект передбачав грандіозні консерваційно-реставраційні роботи Пнівського
замку: реабілітація вежі з корпусом, протиаварійне укріплення мурів Гранчастої
вежі, фрагментарне відновлення стін (передбачалося фінансування по 250 тис.
грн щороку) [17, 4–5]. Але, на жаль, проект не був затверджений рішенням обласної ради, а натомість 8 вересня 2008 р. з метою підготовки заходів для реалізації декларації спільним розпорядженням Івано-Франківської обласної ради та
Івано-Франківської обласної державної адміністрації № 576/379-р «Про заходи
щодо святкування Року замків та палаців» було затверджено склад організаційного комітету з підготовки та відзначення в області Року замків і палаців, який
було визначено відповідальним за розробку плану святкових заходів у місячний
термін [12, 121–125].
Відповідно до розпорядження Івано-Франківської обласної адміністрації від 29 травня 2009 р. № 300 «Про проведення в області Всеукраїнської акції
"Пам’ятати. Відродити. Зберегти"» затверджено план заходів щодо організації та
проведення в 2009–2015 рр. Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти». Одним із пріоритетів декларувалося посилення роботи, спрямованої на захист, збереження, утримання і відповідне використання, паспортизацію середньовічних замків, проведення ремонтно-реставраційних робіт на
пам’ятках. Функції виконавців розпорядження отримали управління культури
обласної державної адміністрації та районні державні адміністрації [19, 15].
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Регіональна цільова Програма розвитку туризму в Івано-Франківській
області на 2011–2015 рр., затверджена рішенням обласної ради від 24 березня
2011 р. № 74-4/2011, передбачала здійснення комплексу заходів збереження,
охорони, відновлення архітектурних пам’яток, забезпечення раціонального
використання історико-культурних ресурсів у пізнавальних, екскурсійнотуристичних, наукових цілях, серед яких були й замкові споруди [28].
Важливість збереження матеріальної історико-культурної спадщини проголошувалося й в регіональній цільовій Програмі «Культура Івано-Франківщини»
на 2011–2015 рр., схваленій розпорядженням обласної державної адміністрації
від 10 лютого 2011 р. та затвердженій рішенням Івано-Франківської обласної
ради від 10 червня 2011 р. № 155-6/2011. Відповідно до Програми визначався
комплекс заходів щодо кадастрифікації і паспортизації архітектурних пам’яток, виготовлення проектно-кошторисної документації, здійснення ремонтнореставраційних робіт тощо[26].
Чергова комплексна регіональна цільова Програма розвитку туризму в
області на 2016–2020 рр., затверджена рішенням Івано-Франківської обласної
ради від 16 жовтня 2015 р. № 1820-39/2015, визначила пріоритетним напрямком
збереження і облаштування культурно-історичних пам’яток з метою туристичного та екскурсійного використання [13]. А тому, в рамках виконання зазначеної Програми розпорядженням Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 12 вересня 2016 р. № 605 «Про виготовлення проектно-кошторисної
документації» на управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції,
туризму та інвестицій облдержадміністрації покладено функції виготовлення
проектно-кошторисної документації для реставрації замку в с. Пнів, для чого
виділено кошти в сумі 35 тис. грн на оплату витрат [6]. Крім того, заходи збереження та реставрації Пнівського замку, пошуку інвесторів та грантів для відбудови декларувалися також в Програмі розвитку туризму в Надвірнянському
районі на 2016–2019 рр., затвердженій рішенням районної ради від 18 лютого
2016 р. [22].
Регіональна цільова Програма «Культура Івано-Франківщини» на
2016–2020 рр., затверджена рішенням обласної ради від 16 жовтня 2015 р.
№ 1828-39/2015, вчергове анонсувала заходи щодо покращення стану збереження
об’єктів культурної спадщини, модернізації способів охорони, виготовлення
проектно-кошторисної документації, проведення ремонтних та реставраційних
робіт, організації моніторингу функціонального стану [27].
У серпні 2016 р. відділом культури Надвірнянської райдержадміністрації
був розроблений інвестиційний проект «Музейний острів замку Куропатви» –
створення культурно-історичного центру на базі замку в с. Пнів. Повна вартість
проекту становила 173,6 тис. дол. США (164 тис. дол. – інвестор та 9,6 тис. дол. –
відділ культури), а термін повної окупності складав 4–5 років.
20 вересня 2016 р. рішенням Надвірнянської міської ради № 298-9/2016 був
затверджений спільний проект із Надвірнянською районною радою та Пнівською
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сільською радою – «Великі зміни малими кроками. Замок Куропатви XVI століття
в селі Пнів», який розроблений з метою розвитку туристичної інфраструктури
регіону, збереження, відновлення, використання архітектурної пам’ятки національного значення шляхом реставрації Західної вежі Пнівського замку. Також
визначено суму проекту – 780 тис. грн, з яких 150 тис. грн виділялися з міської
казни, 100 тис. грн надавала Пнівська сільська рада, 130 тис. грн – кошти організацій-партнерів [11]. 25 листопада 2016 р. згідно з розпорядженням ІваноФранківської обласної ради № 902-р «Про підсумки обласних конкурсів розвитку
місцевого самоврядування» проект «Великі зміни малими кроками. Замок Куропатви XVI століття в селі Пнів» визнаний одним із переможців та отримав грант
обласного конкурсу програм розвитку місцевого самоврядування – 400 тис. грн,
які було виділено з обласного бюджету [18].
З метою ефективної реалізації заходів рішенням Надвірнянської районної ради від 5 січня 2017 р. № 314-10/2017 відділ культури райдержадміністрації отримав право оперативного управління Пнівським замком [10]. У Програмі
соціально-економічного та культурного розвитку Надвірнянського району на
2017 р., затвердженій рішенням районної ради 16 березня 2017 р. № 335-11/2017,
передбачалося збільшення видатків до 908,7 тис. грн (міський бюджет – 150 тис.,
обласний – 400 тис., районний – 258,7 тис., бюджет Пнівської сільської ради –
100 тис. грн). Крім того, у 2017 р. планувалися облаштування системи електропостачання (встановлення трансформатора, для чого відділу культури райдержадміністрації було виділено 198 тис. грн) та початок реставраційних робіт Західної
вежі Пнівського замку (виконавці: Надвірнянська міська рада та Пнівська сільська рада) [25]. А рішенням Надвірнянської міської ради від 30 червня 2017 р.
№ 663-17/2017 «Про внесення змін в кошторисні призначення міського бюджету»
кошти в розмірі 150 тис. грн спрямовано як субвенцію районному бюджету на
реставрацію Пнівського замку [8].
7 вересня 2017 р. прийнято рішення Надвірнянської районної ради
№ 416-15/2017 «Про надання згоди на укладення Охоронного договору на
пам’ятку архітектури національного значення замку ХV ст. в с. Пнів», відповідно до якого укладено Охоронний договір між відділом культури райдержадміністрації та сектором з питань охорони культурної спадщини управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації [15].
Можна констатувати, що в 1991–2017 рр. пам’яткоохоронна діяльність
декларувалася обласними органами влади та місцевого самоврядування у вигляді
нормативно-правових актів й офіційних документів, які умовно варто поділити
на декілька груп, безпосередньо та опосередковано дотичних до питання збереження, охорони, реставрації і використання Пнівського замку:
- окремі розпорядження Івано-Франківської обласної та Надвірнянської
районної державних адміністрацій, рішення Івано-Франківської обласної,
Надвірнянських районної та міської рад, відповідних виконавчих органів;

Пам’яткоохоронна діяльність

- обласні та районні програми культури, охорони культурної спадщини,
національного і духовного відродження, соціально-культурного розвитку та
розвитку туризму тощо;
- адміністративне листування з центральними органами виконавчої влади –
Кабінетом Міністрів України та йому підпорядкованими галузевими міністерствами й державними службами.
Негатив нормативно-правової діяльності владних структур – це:
1. Непослідовність пам’яткоохоронних заходів;
2. Дублювання, нелогічність та заплутаність нормативно-правових актів;
3. Відсутність контролю за виконанням та покарання за невиконання розпоряджень та рішень;
4. Махінації в процесі розробки проектно-кошторисної документації, закритість тендерів та конкурсів.
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ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН. ЕЛЕКТРОННИЙ НАУКОВИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ

© Игорь ЛЫСЫЙ

ОХРАНА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПНЕВСКОГО ЗАМКА
В НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ ОБЛАСТНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПЕРИОДА 1991–2017 гг.
На основе использования комплексно-системного подхода проведено хронологический анализ и осуществлено структурирование нормативно-правовых актов
исполнительной власти и органов местного самоуправления Ивано-Франковской
области за период 1991–2017 гг. по вопросам охраны, сохранения, восстановления
и использования Пневского замка, который расположен в c. Пнев Надворнянского
района Ивано-Франковской области.
Ключевые слова: Пневский замок, Ивано-Франковская область, распоряжения, решения.

© Igor LYSYI

THE PROTECTION AND RESTORATION OF PNIV CASTLES IN
NORMATIVE LEGAL ACTS OF REGIONAL EXECUTIVE POWER
AND LOCAL SELF-GOVERNMENT IN IVANO-FRANKIVSK
OBLAST DURING THE YEARS 1991–2017
On the base of using of a systematic approach was made chronological analysis and
structurization of normative legal acts of regional executive power and local self-government
in Ivano-Frankivsk oblast, which relate to the preservation, restoration and using of Pniv
castle near to Nadvirna. The protection of castles was declared by regional executive power
and local self-government in the form of legal acts and official documents, which can
be divided into several groups: directions of regional and district state administrations,
decisions of regional, district, city and village councils; regional and district programs for
culture, for protection of cultural heritage, for certification of architectural monuments, for
national and spiritual revival, for tourism development, for socio-economic and cultural
development etc.; administrative correspondence with central executive authorities – the
Cabinet of Ministers of Ukraine and subordinated sectoral ministries and public services.
Keywords: Pniv castle, Ivano-Frankivsk region, prescript.

