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1. СЛУШАЛИ: Результаты участия в конференции «Гиротехнологии, навигация, 

управление движением и конструирование авиационно-космической техники»  

  

Центр принял участие в конференции , посвященной С.П. Королеву «Гиротехнологии, 

навигация, управление движением и конструирование авиационно-космической 

техники» публикацией научных статей в одноименном сборнике, аккредитированным 

ВАК Украины, а также посещением пленарного заседания (Кириченко А., Миронов 

Н.). 

 

2. СЛУШАЛИ: Подготовка к конференции «Экстрасенс -2011» и другие 

мероприятия 

 

2.1. Продолжается подготовка к конференции «Экстрасенс -2011». 

 

Підготовлений рекламний проспект конференції : 

 

Международная конференция “Экстрасенс’ 2011” 

27 мая 2011г. в Киеве, в Украине состоится Международная конференция 

“Экстрасенс’ 2011”. В конференции примут участие представители эзотерических школ 

развития личности, а также организаций, исследующих аномальные и паранормальные 

явления в Украине и за рубежом.  

http://www.zond.kiev.ua/
mailto:kuforg@ua.fm


Впервые в рамках одной конференции будут рассматриваться такие интересные, но 

малоизученные темы, как радиоэстезия (биолокация), экстрасенсорика, магия,  

целительство, трансерфинг, пирамидотерапия, НЛО, полтергейст и другие. 

 

Тема конференции: "Современные направления эзотерического развития личности". 

На конференции с докладами выступят ведущие специалисты из Украины и России. 

Участники конференции смогут получить достоверную информацию о современных 

направлениях эзотерического развития личности в современных условиях, задать вопросы 

и получить ответы профессионалов, имеющих огромный опыт и практику, владеющих 

сакральными знаниями.  

Место проведения: Украина, Киев. 

Организатор: Международная конференция “Экстрасенс”, клуб “Радиоэстезист”. 

Партнеры: специализированные издания Украины, специальные Интернет-проекты 

Украины и зарубежья. 

Целевая аудитория: приглашаются представители эзотерических школ, организаций, 

изучающих аномальные и паранормальные явления, широкий круг людей, 

интересующихся своим эзотерическим развитием из Украины и зарубежья. 

Оргкомитет Международной конференции "Экстрасенс' 2011"  
Украина, Киев 
E-mail: extrasens-1@i.ua- для писем и заявок  
http://www.extrasens.in.ua - Международная конференция "Экстрасенс' 2011" 

Украина, Киев, 5.04.2011. 

 

УНДЦА «Зонд» виступає як модератор, учасник і інформаційний партнер 

конференції. 

 

mailto:extrasens-1@i.ua
http://www.extrasens.in.ua/


2.2. В Центр поступило предложение участвовать в выставке 

«Нетрадиционная медицина – 2011». 

 

 
 

Мета виставки : 
- Привернення уваги громадськості до методів нетрадиційної та народної 

медицини, націлених на збереження та зміцнення здоров’я людини. 
- Демонстрація нетрадиційних методів діагностики, профілактики, та 

лікування. 
- Пропаганда здорового способу життя, нетрадиційного оздоровлення,  

омолодження та здорового харчування. 
- Презентація продуктів народної медицини.  
- Вивчення споживчого ринку товарів та послуг у сфері нетрадиційного 

лікування та оздоровлення. 
 
Організатор виставки: НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ» 
 
Тематика виставки: 

 Гомеопатія, остеопатія, мануальна терапія. 

 Природні методи лікування (траволікування, аромотерапія, фунготерапія, 
апітерапія, таласотерапія, гірудотерапія, аерофітотерапія, лікування 
мінералами, солями, глинами, оздоровчі бальзами та масла). 

 Системи оздоровлення (природні та авторські) 

 Водолікування (морські, йодобромні, перлинні ванни, лікування парами) 

 Східні практики та методики.(йога, акупунктура, тібетська та китайська 
медицина, цигун, аплікації) 

 Психотерапія. (арт-терапія, гіпноз, емоційно-образна терапія, 
гештальтерапія, аутотренінг) 

 Біоенерготерапія. (діагностика карми, лазерна, світлова, магнітна терапія, 
вібраційна медицина) 

 Масаж (загальний, масажне обладнання). 

 Біологічно активні добавки, натуральна косметика. 

 Фізіотерапія (магніто терапія, метало терапія, лікування браслетами) 

 Наукові, освітні та просвітницькі центри. 

 Лікувальні дієти, гімнастики, лікування голодом. 

 Нетрадиційна діагностика. 

 Знахарство, цілительство. 

 Езотерика. 

 Спеціальна література  

 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ:  
 

Ввиду того, что Центр на данный момент не предоставляет никаких услуг для 

широкого потребителя и не производит продукции коммерческого назначения, 

воздержаться от участия в выставке. 

 

3. СЛУШАЛИ: Предварительные результаты экспедиции в Подгорецкий замок по 

исследованию предполагаемых привидений. 

 

По Подгорецкому замку была собрана следующая информация: 

 

 
 

Матеріал з Вікіпедії 

Підгірці (Бродівський район) 

Підгі рці — село, центр сільської ради. Розташовані понад шосе Золочів — Броди, за 1.7 

км від траси Київ — Львів на схилах гір Вороняків, що підіймаються тут до 403 м над 

рівнем моря. Віддаль до районного центру — 24 км. Населення — приблизно 1400 

чоловік. Сільраді підпорядковане також село Загірці. 

Підгірці відомі давньоруським поселенням городище Пліснесько, Підгорецьким замком, 

монастирем василіан, чудотворним джерелом та Підгорецькою іконою Божої Матері. 

 

Основні дані 

Засноване 400 

Населення 1076 

Площа     2,394 км² 

Густота населення 449,46 осіб/км² 

Поштовий індекс 80660 

Телефонний код +380 3266 

Географічні дані 

Географічні координати 49°56′08″ пн. ш. 24°59′05″ сх. д. (G)Координати: 49°56′08″ пн. 

ш. 24°59′05″ сх. д. (G) 

Середня висота  над рівнем моря 383 м 

Місцева влада 



Адреса ради 80660, Львівська обл., Бродівський р-н, с.Підгірці , тел. 30-7-35 

 

Історія 

Околиці Підгорець здавна приваблювали людей. Вже у VII—XIV століттях тут на одній із 

гір на вигідному для оборони місці існувало давньоруське укріплене поселення 

Пліснесько. Під різними назвами воно згадується у літописах за 1188 і 1233 роки та в 

«Слові о полку Ігоревім». Перша літописна згадка пов'язана з невдалою спробою князя 

Романа Галицького вигнати з Пліснеська галицьких бояр та їх союзників — угорських 

феодалів. Друга — повідомляє про перемогу в Пліснеську Данила Романовича над 

боярами Арбузовичами. Збереглись рештки стародавнього міста — городище, площею 

близько 160 га, оточене системою земляних валів та ровів, загальна довжина яких 

становить приблизно 7 км. Це найбільша і найкраща пам'ятка руських фортифікаційних 

споруд. 

Якщо їхати по шосе з Бродів на Львів, то відразу ж за Ясеновом погляд подорожніх 

привертає величний силует старовинного замку, що видніє на вершині сусідньої гори. Це і 

є уславлений колись у всій Європі, а тепер призабутий Підгорецький замок. В його 

ансамбль входить оточений складною оборонною системою триповерховий палац, 

заїжджий двір, костьол і парк. 

 

Підгорецький замок 

 Підгорецький замок побудований протягом 1635—1640рр. під керівництвом відомого 

архітектора Андреа дель Аква за вказівкою коронного гетьмана Станіслава 

Конєцпольського. Є одним із найкращих в Європі зразків поєднання ренесансного палацу 

з бастіонними укріпленнями [1]. 

Замок має форму квадрата. Зі сходу, півдня і заходу замок оперізує смуга оборонних 

укріплень, оточена глибоким ровом та земляними валами. 

Ренесансно-бароковий замок оточений двома парками: на півночі — парком італійського 

типу (на терасах), на півдні — регулярним парком французького типу у спрощених 

формах. Парк італійського типу заклали за єдиним планом. Йому притаманні неабиякий 

смак і високі художні якості. Для його створення були використані фонтан, партери 

різних типів, мармурові скульптури. Це був один з найкращих барокових садів на теренах 

України. 

Підгоре цький за мок або Палац в Підгірцях — пам'ятка архітектури епохи Ренесансу, що 

стоїть у селі Підгірці Бродівського району Львівської області. 

Замок було збудовано протягом 1635—1640 років під керівництвом архітектора Андреа 

дель Аква за вказівкою коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. Є одним із 

найкращих в Європі зразків поєднання ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями. 

 

Замок видно з міжнародної траси М 06 на відтинку Олесько-Броди (проходить за 2 км від 

замку). 

Підгорецький замок розташований на одному з відрогів Подільської височини на висоті 

399 м над рівнем моря, біля підніжжя якого починається долина річки Стир. Південна 

частина плато у цьому місці рівнинна, саме в її бік спрямовані укріплення замку і в'їзна 

брама, а в сторону долини — палац, з вікон якого відкривається чудовий краєвид. Під час 

хорошої погоди місцевість проглядається на десятки кілометрів. 

Замок має форму квадрата, сторона якого дорівнює приблизно 100 метрів. На його рогах 

розташовані п'ятикутні бастіони. 

Замок збудований з цегли і каменю. Між внутрішньою і зовнішньою стінами замку 

влаштовано каземати. Вимощена гладкими кам'яними плитами покрівля казематів 

утворює тераси, огороджені балюстрадами. Ці тераси, очевидно, використовувались для 

прогулянок, а у випадку військової потреби — для розміщення гармат. Вістря бастіонів 

увінчують витесані з каменя-пісковику витончені сторожові вежі-кавальєри. Зі сходу, 



півдня і заходу замок оперізує смуга оборонних укріплень, важливими елементами якої є 

глибокий, облицьований каменем рів і земляні вали. 

 

XVII століття - Будівництво та королівська власність 

На місці теперішнього замку існували більш давні укріплення, які згадуються під 1530 

роком. На замовлення коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського, який придбав 

його 1633 року у родини Підгорецьких, відомий архітектор фортифікацій Гійом Левассер 

де Боплан створив проект укріплень, а Андреа дель Аква - двоповерхового палацу з 3-

поверховими павільйонами по боках і вежею, в стилі бароко та пізнього ренесансу. 

Будівництво велося протягом 1635—1640 років. Службові приміщення утворювали 

квадратний двір з терасою, пристосованою до оборони. З трьох боків палац був оточений 

глибоким ровом, з північного боку, зверненого до долини, він мав гарну терасу з 

балюстрадою і скульптурами. До замку в'їжджали через велику браму — портал з двома 

колонами. Мармурова таблиця на брамі зустрічала гостей латиномовним написом: "Вінець 

ратних трудів — перемога, перемога — тріумф, тріумф — відпочинок". 

Вже у 1646 році замок зустрічав феєрверком короля Владислава IV. Під час бойових дій 

часів Хмельниччини замок зазнав серйозних ушкоджень. Станіслав Освєнцим 1651 року 

писав:«Я бачив Підгірці, гарний палац і фортеця... тепер місцями зруйновані і напсовані». 

1656 - почалася відбудова замку. Онук коронного гетьмана подарував його Яну ІІІ 

Собєському разом із селами Підгірці і Загірці за умови, що той буде наглядати за 

Бродівською фортецею до повноліття Якуба Собєського. Реставрація замку тривала до 

1680 року, та вже у 1688 він постраждав від нападу татар. 

 Фасади Підгорецького замку мають відверто "французький слід". Тричастинна 

композиція ризалітів простежується, як у замках Франції та у палацах, побудованих за їх 

взірцями (наприклад, львівський палац "Під Лебедем"). 

Інтер'єри Підгорецького замку вражали сучасників своєю красою і пишнотою. Тематичні 

зали мали назви Китайська, Золота, Лицарська, Зелена, Дзеркальна та Мозаїчна. Інтер'єр 

Китайської зали Підгорецького замку, ймовірно, слід визнати найкращим інтер'єром в 

стилі шинуазрі на теренах тодішньої України. Окремо зберігалися речі, що належали 

королю Яну ІІІ Собєському. Кімнати прикрашали портрети власників замку, копії з 

Рафаеля, Рубенса, Тіціана, Караваджо. Картини польського художника Чеховича, полотна 

Якоба де Баана на історичні теми - "Облога Смоленська" і "Прийом шведських і 

бранденбурзьких послів Володиславом IV". Їдальню прикрашали портрет гетьмана 

Конецпольського на стелі та 72 портрети видатних політичних та духовних діячів, чорний 

мармуровий стіл, на якому хрестили короля Яна ІІІ. 

 

XVIII-XIX століття - Жевуські та Сангушки 

1720 - замок разом із численними селами у Костянтина, сина Яна ІІІ Собєського, купив 

Станіслав Жевуський. 1728 року його син Вацлав Жевуський почав масштабну 

реконструкцію Підгорецького замку. Між павільйонами і вежею збудували додаткові 

приміщення, і палац став 3-поверховим. Підйомний міст з іншим павільйоном розібрали. 

Для численних гостей маєтку збудували так званий "Гетьманський заїзд" із сонячним 

годинником. Вацлав Жевуський зібрав велику колекцію цінних картин та старовинної 

зброї, перевіз до Підгірців найцінніші речі з Олеського замку. Були створені друкарня та 

театр. 

  

Кароль Ауер. Замок у Підгірцях. Перша половина XIX століття 

1779 - Вацлав Жевуський помер, проживши останні роки ченцем-капуцином. Відбулися 3 

аукціони для розпродажу майна і на останньому (1787) Підгірці разом із селами Хватів, 

Гутище та Загірці викупив син Вацлава Северин Жевуський, відомий своїми алхімічними 

дослідами та пошуками скарбів. 



У цей час замок поступово занепадає. Фактичним власником став управитель 

Ремішевський, який поступово розпродав цінності. Так триває і за спадкоємця Северина 

Жевуського, Вацлава, який провів більшу частину життя в подорожах і загинув 1831 року. 

1833 - до замку переїхав Леон Жевуський. Він відновив зірваний дах, двері, шибки і довів 

замок до ладу. Бездітний Леон передав замок князю Євстахію Сангушку за умови, що той 

відреставрує його. Відтак у 1867—1903 роках тривали ґрунтовні реставраційні роботи. 

 

XX століття - музей - лікарня - музей 

Під час Першої світової війни замком опікувався граф М.Ґрабіковський. Спочатку замок 

пограбувала російська армія. Влітку 1915 року в замку дислокувався штаб 5-го австро-

угорського корпусу. У той час Підгорецький замок був на лінії фронту і йому загрожувало 

знищення від російської артилерії. Проте з наказу генерала Брусилова замок збережено, 

хоч і ще раз пограбовано (понищене внутрішнє оздоблення). 

  

Наполеон Орда. Королівський замок в Підгірцях. XIX століття 

До 1939 року тут діяв приватний музей князів Сангушків. З початком Другої світової 

війни князь Роман Сангушко евакуював більшу частину колекції. Частина з неї опинилася 

у Сан-Пауло (Бразилія) і склала основу мистецької фундації. 

1940 року, після приходу радянської влади, замок-палац передали Львівському 

історичному музею. Під час радянсько-німецької війни палац сильно постраждав. 1945 

року замок розграбували військові Золочівського гарнізону. 1947 року музей закрили, а 

1949-го в ньому влаштували санаторій для хворих на туберкульоз. 

1956 - в замку сталася велика пожежа, яка знищила більшу частину внутрішнього 

оздоблення. Були проведені відновлювальні роботи, але туберкульозний санаторій для 

хворих залишаєвся в замку до часів незалежності України. 

1997 - стався переломний момент у історії замку - завдяки клопотанням громадськості та 

праці Бориса Возницького Підгорецький замок передали Львівській галереї мистецтв. 

Того ж року створено благодійний фонд відродження замку на чолі з Б.Возницьким. У 

фондах галереї збереглися 85% речей із замку, які планують туди повернути, а у 

відновлений палац - перетворити на музей інтер'єрів. 

 

Новітні часи 

Станом на сьогодні замок зачинено на реставраційно-відновлювальні роботи. Для огляду 

доступні лише навколишні території та фасад. 

 Підгорецький парк належить до пам'яток садово-паркового мистецтва державного 

значення. Побудований на рівні найкращих зразків так званих "італійських парків", він є 

найгарнішим і чи не єдиним в Україні парком такого типу. Розкішний колись парк оточує 

замок з усіх боків, його план вирізняється цілісністю художнього задуму і глибоко 

продуманим взаємозв'язком рельєфу, архітектури, скульптури й рослинності. 

Так званий італійський парк міститься з північного боку ансамблю. Його розташували на 

терасах. Зберігся старий дереворит із зображенням того парку. На першій терасі був 

невеликий партер з рослинним візерунком. До другої тераси вели барокові сходи, що 

спиралися на аркаду. Нині аркаду з міркувань безпеки закладено цеглою, бо вона 

загрожує обвалом. 

Найбагатшою за оздобленням була друга тераса з фонтаном, партерами та мармуровими 

скульптурами з Італії. Зараз скульптур нема - за переказами, в радянський час їх вивезли 

до Санкт-Петербургу. 

Третю терасу прикрашав зелений масив з просіками, що їх використовували для 

прогулянок. На пагорбах за останньою терасою був виноградник. Парк на терасах не 

зберігся, його ще належить реставрувати. 

З багатьох причин замковий парк давно втратив свій первісний вигляд. Руйнації замку та 

італійського парку почалися ще в XVII столітті. Тільки за 40 років (1650-1690) парк 



руйнували тричі - у 1650, 1672 та 1688 роках. Остаточно бароковий парк зник у XX 

столітті. 

  

Замок на початку 21 століття 

У 2008 р. Підгорецький замок потрапив в Перелік 100 пам'яток світу, що потребують 

негайної реставрації. Перелік складають працівники Всесвітнього фонду пам'яток. 

Внесення до Переліку полегшує отримання пам'ятокою коштів на реставрацію. 

 

Публікація в газеті «Україна молода» 

На вас чекає Біла пані (http://www.umoloda.kiev.ua/print/84/45/42113) 

 Що то за замок без привида? «Ловці за привидами» запевняють: зустріти 

невидимих мешканців замків можна здебільшого тоді, коли 13–те число припадає на 

п’ятницю. Тож журналiстка «УМ» не втрималася від спокуси і у ніч з четверга на 

п’ятницю, 13 червня 2008 року, відважно вирушила на пошуки одного із найзагадковіших 

привидів Західної України — Бiлої панi, обплутаної легендами примари, яка 400 рокiв 

поспіль мешкає у Пiдгорецькому замку... 

 При входi у Пiдгорецький замок, що у селi Пiдгiрцi, неподалiк мiста Броди на Львiвщинi, 

— невеличка кiмната. Примiщення сучасне, iнтер’єр також не графський: посерединi — 

вичовганий лiктями дерев’яний стiл, у кутi — старенький тапчан. Тут «живе» охорона 

замку. Сiдаю з паном Степаном зiграти у пiдкидного. «Пiдрулюю» до стража з рiзних 

боків, намагаючись випитати про оказiї з нiчного життя замку. Чи, бува, не зустрiчалися 

охоронцi з привидами? Вуйко Степан мовчить, мов партизан. Врешті, коли він таки 

програв у «підкидного», каже: «Графиня шаленіла від азартних ігор. Ви їй сподобалися, от 

вона i помагає вам вигравати»... 

...Вацлав Жевуський, дарма що був непоказним, дратiвливим та скупуватим, мав 

графський титул, незлiченнi багатства, амбіції — взяв собi за дружину юну красуню 

Марiю. Невiдомо, що штовхнуло 19–рiчну княжну в обiйми графа, на 40 років старшого за 

неї. Подейкують, що вийти заміж дівчину змусило зубожіння її родини. 

Відтак нi родючi землi з рабами–селянами, нi багатi на рiзноманiтну дичину лiси, анi 

золото–діаманти не могли розвiяти постійного смутку графинi. Єдиною втiхою красунi, 

котра стала добровільною заручницею старого замку, був розкiшний парк. Ще родина 

Конецпольських заклала парк. Разом із рідкісними деревами привозили і 

найдивовижніших птахів. Саме сюди, до зелені та пташиного співу, i втiкала юна жінка 

вiд нелюбого чоловiка. 

Дiтей у Жевуських не було. Що не день — то все бiльше й бiльше присiкувався граф до 

своєї молодої дружини. То вважав, що вона втiкає до парку на зустрiч з невiдомим 

лицарем у чорному, який невiдь звiдки приїжджає на бiлому рисаку, то йому 

примарювалося, що Марушка закохалася у мiсцевого холопа. Ревнощi старого перейшли 

будь–якi межi. Граф, уже нiкого не соромлячись, ходив за Марушкою тiнню, 

випрошуючи, наче жебрак, кохання. 

Одного ранку, як стверджує легенда, — у п’ятницю тринадцятого, графиня не вийшла у 

свiй улюбленний сад на прогулянку. Відтоді її нiхто не бачив. Округою поповзли недобрi 

чутки: одні казали, що граф убив дружину, іншi уточнювали: замурував у стiні замку 

живцем, бо чули звiдти стогін... 

Обережно спускаємося у пiдвали. Тут темно i моторошно. Триметровi стiни душать, 

важко дихають зусібіч пліснявою. Затамовую подих: здається, поруч зi мною ступає хтось 

невидимий. Згадую, що у кишенi лежать сiрники. Вогонь у тремтячих пальцях вихоплює 

два дивно видовженi силуети. Сiрник гасне i... я наштовхуюся на щось велике i м’яке. «О, 

привид!» — зойкаю. Напевно, втiкала б, але не видно куди бiгти. «Що таке?» — голос 

охоронця повертає мене до життя. Виявилося, панiкуючи, я наштовхнулася на нашого 

провожатого — реставратора Василя Яковича. 



— Раз, два, три, чотири, — рахує сходинки пан Василь. — Стiйте! У цьому мiсцi 

найчастiше з’являється Бiла панi. За однiєю з версiй, саме тут граф убив Марушку.  

«Скiльки тут є сходинок, стiльки тут проживе поколiнь», — згадую легенду про 

замордовану красуню. До речі, це факт: у Пiдгорецькому замку мешкало лише чотири 

роди — Конецпольськi, Собеськi, Жевуськi та останнi власники замку — брати Сангушки.  

Пан Василь веде до покоїв, де, за ще однiєю з версiй, може бути замуровано тiло графинi, 

душа якої й досі самотньо бродить замкiвською територiєю. У стiнi передпокою, що веде 

до спальнi графа, — камiн. Цей, повнiстю збереженнний із XYII столiття, витвiр, дуже 

дивний: не передбачено пiчки, де можна розпалити вогонь, анi димоходу. На камiнi — 

гравюра голови красивої жiнки. Що знаходиться усерединi камiна — нiхто не знає. За 

третьою з версiй, нашептаних легендами, у цьому каміні ревнивець також міг замурувати 

дружину... 

— Тут, на другому поверсi, найчастіше самі вiдкриваються дверi й без протягу гаснуть 

свічки. Тоді з’являється панi в бiлому широкому платтi й навіть не йде, а пливе по 

другому поверху, — цитує спогади князiв Сангушки науковий спiвробiтник, iсторик Iгор 

Петрович. До–речi, однієї глухої ночi Петрович таки не втримався від спокуси: iз чотирма 

мiсцевими юнаками вирушив у пiдвали замку на пошуки привида Бiлої панi.  

— О третiй ночi ми спустилися в пiдвал, де, за переказами, граф замордував Марушку. 

Хлопець, який iшов першим, вибiг із пiдвалу блiдий i наляканий. Перше, що сказав, — що 

бiльше нiколи не пiдiйде сюди й близько. Сказав, що в пiдвалi, розпростерши руки, до 

нього iшла жiнка в широкій бiлій сукні. Наш компаньйон не розгледів обличчя, але чiтко 

бачив, як вона рухалася: так, наче не йшла, а пливла повiтрям, — згадує Петрович. І додає, 

що сам колись мав зустрiч iз привидом. 

— Якось я повертався зi своєю дiвчиною з танців. Ми йшли через графський парк. Обоє 

почули кроки i дихання. Моя дiвчина налякалася й почала тікати, я побiг услiд, i «воно» 

також побiгло за нами, — згадує iсторик.  

Виявляється, зустрiчатись iз привидами замку доводилося багатьом місцевим людям. 

Третина мешканцiв села Пiдгiрцi спостерігала в замкiвському парку чудернацькi речi. 

Жiнка в бiлому одязі, кроки, трiск кущiв без присутностi звiра чи людини — далеко не 

повний перелiк побаченого пiдгоречанами. Було й таке, що хлопцi з села, озброївшись 

мисливськими рушницями з зарядженими у них посвяченими кулями, вирушали на 

полювання привида. «Ми бачили, як вгинаються крони дерев i як розлягаються з 

трiскотом кущi. При цьому не було жодного звiра чи людини», — розповiдає 35–рiчний 

Михайло, тутешнiй «мисливець» за привидом. 

Василь Якович переконанний, що побачити Марушку можна лише в п’ятницю 13–го. А 

якщо така дата ще й випаде в останній місяць року — успіх гарантовано! Та напередоднi 

зустрічі з нею обов’язково треба поститися. Зазвичай привид графинi являється мiж після 

полуночі до другої години ночi. Вона завжди тримається осторонь, нiколи людині не 

шкодить, але вiд неї вiє «якоюсь особливою тугою». Марушка, або як її нiжно називають в 

селі — Марусина, з’являється в рiзних мiсцях. То бродить кiмнатами прекрасного замку, 

то тужить у пiдвалi, а iнколи обнiмає старi дерева ще й нині розкiшного парку... 

 

Джерело  (http://www.castles.com.ua/gor.html) 

 

Карта 49°56′08″ пн. ш. 24°59′05″ сх. д.  

Стародавнє село (близько 1 т.ж.) в 20 км. на північ від Золочева і в 24 км на південний 

схід від Бродів. Замок в Підгірцях, разом з замками Золочева та Олеська, творить так 

звану Золоту Підкову Львівщини, виплекану серцем та руками Героя України, директора 

Львівської галереї мистецтв Бориса Григоровича Возницького. До Олеська тут лише 6 км, 

але не раджу долати цю відстань пішки - ми от спробували в квітні 2010 року, нам ДУЖЕ 

не сподобалося - розмокла польова дорога, довгий підйом.  



Хитрість у тому, що Підгорецький замок лежить на вершині одного з пагорбів Вороняків - 

ідивиться на початок Малого Полісся на північ від себе. Так що ну його до біса, те піше 

мандрування в гору. Попутками краще :о)  

 

Вже на під‘їздах до селища з боку Золочева бачимо ліворуч від дороги пам‘ятку історії 

промисловості – Підгорецький пивзавод, збудований в середині XVIII ст. графом 

Вацлавом Жевуським. Недалеко від пивзаводу є хутір Гута, де в давньоруський період 

видобували руду і виплавляли залізо для могутнього тоді міста Плісненська, яке 

згадується у Галицько-Волинському літописі під 1188 та 1232 рр. і в “Слові о полку 

Ігоревім”. Тут збереглись фортифікаційні вали давньоруського міста. На основі 

археологічних досліджень відомо, що городище займало близько 160 га. і було укріплене 

сімома рядами валів (!). Крім цього, городище мало ще й східний оборонний вал. Тут 

можна знайти укріплення, починаючи з Х ст., які весь час удосконалювалися і остаточно 

оформилися в ХІІ-ХІІІ ст.  

З Пліснеськом пов‘язано багато легенд і переказів. В одному розповідається про княжну 

Олену, яка заснувала в Пліснеську монастир. Вона нібито була сестрою Белзького князя 

Олександра Всеволодовича. Можливо, на основі цього переказу ченці Василіанського 

монастиря в Пліснеську (а до нього добратися не так і складно. На під‘їздах до Підгірців 

буде вказівник на монастир – 1,5 км.) зробили відповідний напис на кам‘яній плиті в 

церкві, побудованій у 1706 р. У записі латинкою говориться, що монастир заснувала у 

1180 р. княжна Олена Всеволодівна. З переказів також відомо, що княжна загинула 

героїчною смертю під час нападу половецької орди. Так цю частину Пліснеська і 

називають – “Оленин парк”.  

Якесь дворище Батиїв уперше згадане в актах Бродських у 1445 р. Можливо, це латинська 

назва укріплення на Підгорецькій горі.  

 

В 1440 р. польський король Владислав Варненчик дарував навколишні маєтності Янушу 

Підгорецькому. В руках Підгорецьких село було майже двісті років. В 1633 р. Підгірці 

відкупив гетьман великий коронний Станіслав Конецполсьький (1594-1646), власник 

сусідніх Бродів і майбутній розбудовник підгорецького замку. В 1773 р. в Підгірцях 

народився Евзебіуш Словацький, батько всесвітньовідомого поета Юліуша Словацького і 

професор Кременецького ліцею. Дід поета і батько професора Якуб Словацький був 

адміністратором Підгорецького замку за Жевуських.  

 

Головний орієнтир в Підгірцях - багато прикрашений скульптурами костел-усипальня. 

Якщо ви їдете автобусом, не треба гарячково смикати водія за рукав - він і так біля храму 

зупиниться, бо там і розташована автобусна зупинка. Від костелу 300-метровою липовою 

алеєю, колись прикрашеною клумбами, а зараз цілком девастованою, потрапляємо, 

можливо, в найгарніший з українських замків. Він більше схожий на палац, ніж на 

фортецю, і різко контрастує з суворими, войовничими форпостами Поділля. Не дарма 

відомий творець кіно-клюкви Г.Юнгвальд-Хількевич у 1970-х саме тут фільмував 

версальські бійки д'Артаньяна-Боярського з гвардійцями кардинала - вусань ніс саме в 

Підгірці діамантові підвіски - і ніс від замку герцога Бекінгема, який, by the way, лише в 6 

км звідси - в Олеську :о) 

Припускають, що великий мурований замок в французькому стилі побудований для 

гетьмана Конецпольського у 1635-1640 рр. швидше за все французьким військовим 

інженером Гійомом ле Вассером де Бопланом (Beauplan). Триповерховий палац спорудив, 

мабуть, королівський архітектор Андреа Дель Аква (Andrea dell'Aqua). А. дель Аква трохи 

пізніше виконає ще одне замовлення Конецполсьького - замок в Бродах. Оздоблювальні 

роботи в Підгірцях тривали ще 20 років і завершилися вже після смерті гетьмана, за його 

дітей і онуків. Підгорецький замок - архітектурний смаколик все-європейського рівня, 

чудове поєднання магнатської резиденції і оборонної фортеці.  



 

Службові приміщення утворювали квадратний двір з терасою, пристосованою до оборони. 

З трьох боків весь палац оточений глибоким ровом, з північного боку, зверненого до 

долини, він мав гарну терасу з балюстрадою і скульптурами. Від двору – відкриті аркади-

галереї. До замку в‘їжджали через велику браму–портал з двома колонами. Брама, щедро 

прикрашена різбленням, збереглася.  

Під час визвольної війни під приводом Б.Хмельницького замок був частково знищений. 

Дворянин короля Владислава ІV писав у 1651 р.: “Я бачив Підгірці, гарний палац і 

фортеця... тепер в більшості руками розлюченого хлопства місцями зруйновані і 

напсовані”. Наприкінці XVII ст. замок відремонтували, провели реконструкцію 

приміщення палацу. Зберігся докладний опис замку, зроблений в 1680-х рр.  

 

У другій половині XVII - на початку XVIII ст. село було власністю Конецпольських (1646-

1682 рр.), Собєських (1682 – 1720 рр.). У 1720 р. від сина Яна ІІІ – Костянтина – замок 

разом з численними селами перейшов до Жевуських.  

 

Вацлав Жевуський зібрав у замку велику колекцію цінних картин, книг, зброї, меблів. 

Переніс сюди також усе найцінніше з Олеського замку. Перед резиденцією завжди стояла 

парадна військова варта, декілька гармат. У палаці відбувались гучні забави, що тривали 

тижнями, на які з‘їжджалася навколишня шляхта. Їх прикрашали феєрверки, військові 

паради та гарматні залпи. Тут були свій оркестр, театр, працювала друкарня. У замковому 

парку прогулювалися рідкісні птахи. Для численних гостей та їх слуг у XVIII ст. біля 

замку збудували корчму-заїзд з сонячним годинником на стіні, який зберігся й дотепер. 

Тут зупинявся Оноре де Бальзак.  

 

Жевуські влаштовували для численних гостей розваги, організувавши для цього оркестр і 

театр. Працювала тут і друкарня. 

Реставрація замку, побудова у 1752-1763 рр. багато оздобленого костелу, гучні бали і 

бенкети, численна військова залога і таке інше вимагали великих коштів.  

Прикрашали палац та замковий костел відомі скульптори і художники. Деякі з цих робіт 

зараз можна побачити в Олеському замку, музеях Львова. Тут була чудово оздоблена 

їдальня – величезний зал, прикрашений портретом гетьмана Конецпольського на стелі і 

цілою серією портретів державних і духовних діячів (разом 72 портрети), а також інші 

твори мистецтва. Чорний мармуровий стіл, перевезений з Олеська, на якому хрестили 

короля Яна ІІІ, більярд і стародавнє фортепіано - список раритетів можна було б 

продовжити. Були в замку кармазинова кімната, а також китайський, золотий, 

дзеркальний, мозаїчний, зелений кабінети. Усі цінності, що зберігалися в кабінетах і 

залах, відповідали їх назвам. Крім цього, в замку був арсенал, величезна бібліотека та 

архів. Окремо зберігалися особисті речі короля Яна ІІІ Собєського і трофеї, здобуті у 

битвах Вацлавом і Северином Жевуськими.  

 

У 1787 р. власником села став Северин Жевуський, який за 201 000 злотих купив Підгірці 

разом з селами Хватів, Гутище і Загірці при розпродуванні за борги на публічних торгах 

олеського маєтку. Він нічим не гребував, щоб збільшити своє багатство. Він навіть 

займався пошуками скарбів на території Пліснеського городища, по-хижацькі вирубував 

ліси, визискував селян. У гонитві за наживою він влаштував в замку алхімічну 

лабораторію, де намагався перетворювати неблагородні метали на золото.  

З цього часу замок почав підупадати, багато цінних творів мистецтва зникає без слідів. 

Польський письменник У. Немцевич оглядав у 1820 р. замок: в ньому ще зберігалося 

чимало вартісних картин, але стіни кімнат були вогкі, багато картин пожовкло.  

 



Унікальний для України королівський замок-палац в Підгірцях радянська влада прирекла 

на знищення: спочатку вивезли до Ленінграда дивовижні скульптури, які прикрашають 

тепер Літній Сад (білі мармурові бюсти Марії Казиміри та Яна ІІІ Собєського), а згодом 

відкрили в замку обласний санаторій для хворих на туберкульоз.  

 

Поблизу замку cтояла невелика дерев‘яна церква XVIII ст. (згоріла в 2006 р.). 

 

На початку ХХ ст. власниками замку Сангушками була проведена ґрунтовна реставрація 

палацу, тоді ж в ньому почав діяти музей. В 1940 р. замок було передано Львівському 

історичному музею. Під час Другої Світової війни споруда сильно постраждала, а після 

війни художні цінності були значною мірою знищені радянськими військовослужбовцями 

Золочівського гарнізону, а те, що залишилось, передали до львівських музеїв. В 1956 р. в 

замку сталася велика пожежа і від палацу залишились голі стіни. В 60-х рр. споруду 

відреставрували, проте ні плафонів, ні мармурових підлог відновити не вдалось.  

1997 р. розпорядженням Львівської держадміністрації замок передано Львівській галереї 

мистецтв. Того року був створений благодійний фонд відродження Підгорецького палацу, 

президентом якого був обраний Б.Г. Возницький. В фондах галереї збереглося 85% творів 

мистецтва з палацу, що можуть повернутися до відновленої споруди, в якій планується 

розмістити музейно-культурний центр. Зараз триває розчищення залів від пізніших 

перебудов та надання їм первісного вигляду.  

 

Фрагмент статті "Давні мури береже Біла Пані, а зберігає молочна сироватка" (Олена 

ЛАНЬ): 

 

Перед грозою Підгорецький замок виглядав особливо величним. Над пам’яткою 

архітектури XVI століття нависли свинцеві хмари і гнітюча тиша. Коли ми вирушали до 

Підгірців, директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький переконував нас, що 

там ідуть реставраційні роботи. Але, підходячи до палацу з тилу, ми не побачили біля 

нього ні душі. Виявляється, гроза зігнала реставраторів з даху, і вони рядочком посідали 

перед парадним входом до цієї філії Львівської галереї мистецтв.  

- Ну от,- бідкався інженер Василь Медвідь, - дах ще не доремонтували, і тепер вода на 

третій і другий поверхи протече. Там ще 200 листів бляхи бракує, а грошей на них нема. 

Бляха ж дорога – по 180 гривень за лист. От хлопці і покривають дах поволі. А два тижні 

тому атланта на куполі встановили – того, що під час пожежі у 1956 році згорів. Гарний 

такий – Землю на плечах тримає. Невдовзі і хрест на іншому куполі встановлять – зараз 

він у комірчині стоїть. Від картинної галереї нас тут у замку 20 осіб – науковці, 

завідувачка, сторожі, майстри, їздовий. А чого ви дивуєтесь? Нам, як у давнину, без коней 

не можна. Цементу треба підвезти, піску…  

Сам я з реставраторів буду. Пропрацював у Львівській реставраційній майстерні 44 роки. 

Тепер тут будівельними роботами керую. Від галереї майстрів тут четверо. То там щось 

потече, то тут відвалиться. От балюстраду полагодили, кам’яні вази попіднімали з землі, 

балясини – але то все, звичайно, мізер. (Ми переходимо по розкуроченій підлозі на другий 

бік палацу.)  

- Бачите, - каже наш співрозмовник, вказуючи на стовпи кам’яних перил,- щоб витесати з 

піщаника одну балясину, треба з півмісяця. Раніше я сам такі речі у майстерні для 

Золочівського замку робив, а тепер матеріал став дорогий, балясини нам привозять зі 

Львова, а у Львівській реставраційній майстерні їх робить один-єдиний чоловік. Останню 

роки три тому привозили. Щоб піщаник не псувався, його треба покрити особливим 

розчином, який роблять на основі молочної сироватки та відвару дубової кори. Без нього 

цей камінь, як зуб без емалі, вмить починає кришитися.  

А знаєте, чому давній вапняковий розчин тримає каміння краще, ніж сучасний цемент? Бо 

люди заготовляли в ямах вапно на кілька років наперед, перш ніж починали будівництво. 



Цей замок звели на замовлення великого коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського 

всього за 5 років. Архітектор Андреа дель Аква будував його від 1635 року до 1640-го. А 

вапно завезли задовго до того. Та ще й час від часу кидали до нього мертвих тварин – 

диких звірів, а то й коня. Органіка гашене вапно сильно скріплювала. А зараз як роблять? 

Сьогодні загасили вапно, а завтра з ним вже працюють – ледь не гарячим.  

Будівельне дерево – це зовсім інша технологія. Насамперед для столярки його треба різати 

взимку, коли соки у корінь ідуть. А з сосни, яку використовують для вікон, дахів та 

дверей, не можна спускати живицю. (Живиця – це як сік у берези). Років 20-30 тому її 

усюди стягали для каніфолі, а саме вона не пропускає у деревину вологи. Така сосна може 

і у річці лежати – не буде гнити. Колишні майстри про це добре знали. Тому їхні двері та 

рами від живиці жовтуваті були. А хто не розумівся - брав до роботи біле, знекровлене 

дерево.  

Тут, у замку, старої деревини нема. Вся згоріла. Чого тільки цей палац не пережив! До 

1939 року тут княгиня влітку жила. А ти спробуй таке махинище взимку протопити. 

Каміни - це ж так, для краси, хоча вони у замку дуже гарні, з карпатського мармуру. 

Пізніше, до 1950 року, тут був музей – знаменитий на цілу Європу. Зокрема, у ньому була 

дуже гарна лицарська зала – з латами, картинами на стелі.  

Ми піднімаємося сходами на другий поверх і йдемо через порожні кімнати повз холодні 

зіниці камінів. Від колишньої величі лицарської зали не лишилося жодного сліду. До речі, 

у 60-90-х роках у лицарській залі розташовувалося гінекологічне відділення. 

Ординаторська була у капличці.  

- Під час війни росіяни зробили тут свою казарму, а пізніше німці свою, та ще й частину 

тераси, як відходили, підірвали. Пожежа сталася у 1956 році, коли тут вже була 

туберкульозна лікарня. Палац загорівся, як сірник, – перекриття ж бо були дерев’яні, все 

лаковане, - вів далі пан Василь. - Ледь встигли винести хворих. Словом, лишилися самі 

стіни. Та до 1961 все відремонтували, відкрили санаторій, а у 1997 році директор 

Львівської галереї мистецтв Борис Возницький цю будівлю під музей відвоював. Тут, 

коли санаторій був, люди парком гуляли, на терасах танцювали – дім був веселий, а тепер 

стоїть тихий, як на згарищі. Тільки ми та реставратори інструментами грюкаємо. А то 

екскурсанти приїдуть.  

Ми спускаємося крутими сходами у підвал. “Що ж ви вдень до нас приїхали? - жартує мій 

екскурсовод. - От якби вночі, я б вас з нашим привидом познайомив – Маруською”. (Це 

він так називає Марисеньку – дружину Яна ІІІ Собеського або Білу Пані. Працівники 

музею не раз бачили її у палаці.) “А що, вештається?”, - пожвавлююся я. “Та кажуть... Але 

мене Господь милував. Я за життя ще жодного привида не бачив, хоча багато де на 

реставраційних роботах був і навіть сам у давніх церквах ночував. Це підгорецькі дітиська 

в Маруську вірять. Набіжать до палацу і все просять: “Заведи нас у підвали на привида 

подивитися”. А в нас і щури під землею довго не затримуються, тільки поламані труби 

центрального опалення “живуть”. Навпомацки пробираємося до тої стіни підвалу, яка має 

під стелею маленьке віконечко з ґратами. Навколо тихо, на диво чисто і холодно. Десь у 

кутку зі стелі крапає вода. “Ви не курите? А шкода,- порушує мовчанку Василь Медвідь. - 

Бачите, електрики в нас нема. А взимку без неї і взагалі погано”. ”Бомжі до замку не 

пробираються?”- цікавлюся. “Ні! Ми бомжів на роботу не приймаємо. Ми належимо до 

міністерства культури!”.  

“За княгині замок доглядали польські майстри,- розповідав пан Василь. - Лагодили, що 

треба, переважно по вихідних днях, а так працювали у Львові. Висококласні були фахівці. 

Поляки жили у верхніх Підгірцях, а українці - у нижніх. У нас своє життя було, у них 

своє. Вони звели собі бароковий костел у 1752-1766 роках. Ми собі - дерев’яну церкву 

св.Михаїла у 1720-му. Наших людей до палацу наймали хіба дров нарубати… А наглядав 

за ним в останні “богатирські роки” наш підгірець Ільящук. Я його ще з вигляду пам’ятаю. 

Здоровенний чолов’яга був – за 100 кг вагою та під 2 метри зросту. Він ще і за музеєм 



дивився, а його донька сестрою-господинею у санаторії була. Отака історія – все життя 

при палаці...  

Гарно тут колись було – парк ХVIII століття, скульптури, фонтан. Тут і досі липа стара 

збереглася, під якою сам Богдан Хмельницький відпочивав, коли цей замок брав. 

Величезна – обхопити її можуть 5 людей. Шкода, що табличку про те, що вона 

охороняється державою, вкрали. Певно, здали на металобрухт. А зрештою, Борис 

Григорович хоче тут все відновити – зробити під’їзди, відпочинкові зони, символічний 

оборонний вал”. “А немає відчуття, що це тільки мрії? З майстрів від галереї вас тут 

четверо. Навколо все валиться…”. “Нема. Ми з Возницьким ще Олеський замок разом 

відкопували, як він наполовину завалений був. Тут справа у грошах. Будуть гроші - і 

фахівці знайдуться. Бачите, які дачі теперішні начальники собі будують? А пам’ятки 

архітектури щось дуже холодно сприймають”.  

 

Вісім місяців тому Кабінет Міністрів України видав постанову “Про розвиток музеїв 

України до 2005 року”. Згідно з нею, Львівська облдержадміністрація мала виділити 6,5 

мільйона гривень на реставрацію пам’яток архітектури “Золотої підкови” Галичини. 

Півмільйона цих грошей мали піти на Олеський замок, 2,5 - на Золочівський і 3,5 - на 

Підгірці. Та в області таких великих “зайвих” коштів нема. “За офіційними підрахунками, 

останні вибори до Верховної Ради України поглинули 300 мільйонів гривень, - каже 

директор Львівської галереї мистецтв Борис Возницький. - За неофіційними - 9 мільярдів. 

Та в будь-якому випадку цих грошей вистачило б на те, щоб відремонтувати усі пам’ятки 

архітектури нашої країни!”. (2002) 

 

Джерело (http://www.syfy.com/ghosthuntersinternational) 

 

Привид Підгорецького палацу з’являється у п’ятницю, 13-го  

Мільйони людей на теренах колишнього Союзу заочно знайомі з Підгорецьким палацом, 

хоча про це і не підозрюють. Пригадуєте стрічку про трьох мушкетерів із Михайлом 

Боярським в ролі д’Артаньяна? Паризький Лувр у тій кіноепопеї “зіграв” палац, 

розташований у тихому селі на Львівщині — Підгірцях.  

Тоді там, за іронією долі, діяла лікарня-санаторій для хворих на туберкульоз, а в костелі, 

що навпроти, був гараж для авто головного лікаря... 

Палац - на реставрації 

 Коли кореспонденти “RIA плюс” побачили замість суворого замку-фортеці легкий, наче з 

казки, палац, альтанки для відпочинку на природі і аж три парки: англійський, 

французький та італійський, то від захоплення їм перехопило подих. 

 — Я й не знала, що у нас під боком “ховалося” таке диво!  — не стримує емоцій жіночка з 

групи туристів. — Палац — не гірший за Версаль, а головне — наш, український! Шкода, 

що в такому занедбаному стані.  

 Біля старовинної, прикрашеної різьбою барокової брами гостей зустрів науковий 

працівник пан Ігор.  

 — Палац перебуває на реставрації. Це одразу впадає в око, правда? —запитує чоловік. — 

Зараз тривають роботи в капличці всередині палацу і на подвір’ї. 

 На самому вершечку брами бачимо герб Конєцпольського. Трохи нижче  - два інші: 

ліворуч — герб Вацлава Жевуського, праворуч — герб короля Польщі Яна Собеського ІІІ. 

Нестримна уява живе своїм життям. Здається, що через хвилину-другу ми побачимо 

розкішні екіпажі, які в’їжджають на просторе, мощене бруківкою, подвір’я, почуємо 

шелест суконь і кокетливий сміх знатних дам... 

 — Ця сторона палацу — службова, — пояснює наш провідник. — Парадна — з іншого 

боку. Ми побачимо її, коли піднімемося на балкон. 

 

 



Привид одягнений у білу сукню 

 Так заведено, що кожен романтичний замок має привида — “жіночої” чи “чоловічої” 

статі, доброго чи злого, а то й двох одразу! Підгорецький - не виняток.  

— Наш палац має “жінку в білому” або Марусеньку. Вона блукає тут вночі, — стишує 

голос пан Ігор. — Не вірите? Переконайтеся самі — приїжджайте в Підгірці у п’ятницю, 

13-го, коли місяць уповні.  

Історія “жінки в білому” виявилася дуже сумною. За легендою, власник палацу Вацлав 

Жевуський вбив із ревнощів свою юну дружину. От душа нещасної, яка не знайшла 

спокою на тому світі, досі й блукає маєтком та дає про себе час від часу знати... Але 

“дамський” привид, як стверджує гід, поводиться мирно, не виконує бажань і майбутнього 

не передбачає.  

— Під ногами у нас — палацові підвали. Там і вбили Марусеньку, — розповідає пан Ігор, 

коли ми зупиняємося на першому поверсі палацу. 

 За часів Союзу там зберігали овочі і фрукти, окрім того, була кочегарка, що опалювала 

весь палац. Коли санітарки спускалися за продуктами в ті підвали, зустрічали “жінку в 

білому”. Вона була без обличчя, інколи з накидкою на плечах. Власне, привид 

Марусеньки, за словами чоловіка, мешкає у замку вже не одне століття. Бачили його і за 

часів Сангушків: вночі у палаці двері відчинялися самі собою, без причини гасли свічки. 

Пані, одягнута в розкішне бальне плаття, ходила мармуровою долівкою другого поверху. 

Стук її каблуків доносився до охоронців.  

— Нещодавно привид випадково сфотографували, — зауважує пан Ігор.— Зараз знімок 

вивчають експерти. На фото видно білу постать, обриси волосся і сукні. 

У французькому парку полювали 

 Історія Підгорецького палацу, який збудували за п’ять років (!), повертає нас у сповнене 

романтики минуле, в епоху відважних рицарів й прекрасних дам. 

 — За 18 км звідси, в Бродах, коронний гетьман Речі Посполитої Конєцпольський мав 

фортецю, а сюди приїжджав, аби перепочити після битв, — каже чоловік. 

 Розповідь нашого провідника творить дива: нам уже видається, що надворі — перша 

половина XVII ст., над брамою висить напис: «Вінець ратних трудів — перемога, 

перемога — тріумф, тріумф — відпочинок». 

 — Навколо палацу - три парки: англійський, французький та італійський, — продовжує 

чоловік. — Кожен із них мав своє призначення. Так, французький був для полювання.  

 Після смерті Конєцпольського три замки — Олеський, Золочівський і Підгорецький — і 

всі землі магната перейшли до Яна Собеського ІІІ. Той навідувався у маєток рідко.  

 — У 1720 р. палац купили Жевуські, — розповідає пан Ігор. — Вацлав Жевуський 

реставрував палац, добудував третій поверх. Бачите ті три вікна праворуч? Там був 

приватний театр, в якому грали кріпаки. Ліворуч були гігантські бальні зали. 

 Поверхом нижче магнат створив приватний музей. Господар перевіз туди з Олесько 

багату колекцію зброї Яна Собеського, зібрані під час битви трофеї, китайську порцеляну, 

меблі і картини.  

 — У палаці були мармурові підлоги, каміни, портали, печі заввишки три метри і підвісні 

стелі з позолотою (зразки цих стель зберігаються у Вавелі — прим. ред.). А ще — 650 

портретів і 460 картин на релігійну тематику, — зазначає пан Ігор. — На ті часи це був 

перший приватний музей у Європі. За багатством він поступався лише Вавелю і Лувру. 

Власника замку заарештували 

У Підгірцях колись бучні бенкети змінювали маскаради, а військові паради — пишні 

бали. Та сталося лихо — Жевуського на сеймі заарештували і заслали під Москву, в 

Калугу. Там дворянин “затримався” на чверть століття. До Підгірців він уже не 

повернувся, оселився в Польщі, поблизу Тарнова. 

— Після смерті Вацлава Жевуського провели три аукціони з продажу палацу, — каже наш 

провідник. — На останньому його придбав син Вацлава Северин Жевуський. Відтоді 

палац почав занепадати... 



 Так тривало б і далі, якби майно не продали за копійки відомому польському роду 

Сангушків. Покупець мусив виконати одну умову — проводити приватні екскурсії до 

колекції Вацлава Жевуського.  

 — В “епоху” Сангушків палац відвідав австрійський цісар Франц-Йосип І, — продовжує 

наш гід. — А під час Першої світової війни тут проводили військові паради. На них 

головував німецький кайзер Вільгельм ІІ. 

Нащадки Сангушків живуть у Бразилії 

 Коли почалася Друга світова війна, Сангушки стривожилися - не знали, яка влада прийде 

на Західну Україну: поляки, росіяни чи німці, і вирішили “накивати п’ятами”. Вони 

завантажили у “Форд” 5% цінних речей — переважно зброю й обладунки — і виїхали до 

Румунії, звідти — в Польщу, Італію, згодом — до Бразилії. Останнє покоління досі живе у 

Сан-Паоло. 

 — За інформацією, яка є у нас, Сангушки — найбагатший рід у цьому місті. В Бразилії 

вони володіють іподромами і машинними автопарками, — уточнює пан Ігор. — Жодного 

стосунку до цього палацу Сангушки вже, на жаль, не мають, бо відмовилися від нього 

офіційно.  

 Схожий палац — двоповерховий і менший за розмірами — родина має в польському місті 

Тарнов. Туди Сангушки навідуються раз на рік. 

 — Там зберігаються ті речі, які вони вивезли із Підгорецького палацу, — пояснює пан 

Ігор. — Приблизно стільки ж має і російський “Ермітаж”. 

 Цікаво, що два роки тому у палац навідався сам Паоло Сангушко. Він приїхав із 

польською групою і навіть не зізнався, що хотів побачити маєток, де жили його предки, 

просто зайшов і тихо вийшов із палацу. 

 — Нам подзвонили з посольства: “У вас перебуває власник замку”, — пригадує гід. — Та 

було надто пізно. Коли ми прийшли на стоянку, автобус уже поїхав... 

Цікавинки 

 — Будівництвом палацу керували італійський архітектор Андре дель Аква і французький 

військовий інженер Гійом Левассер де Боплан. 

 — Северин Жевуський шукав скарби, навіть влаштував у палаці алхімічну лабораторію, 

де намагався петворити неблагородні метали на золото.  

 — У палаці знімали чорно-білий фільм “Богдан Хмельницький”, “Пастух Янко”, “Дике 

полювання короля Стаха”, “Пан Володиєвський”,  “Опер Крюк” з Ігорем Ліфановим у 

головній ролі, кліп Руслани тощо.  

 — На другому поверсі палацу були Дзеркальна, Золота, Китайська, Кармазинова, 

Лицарська, Зелена і Жовта зали, капличка, покої Вацлава Жевуського, більярдна і спальня 

Яна Собеського ІІІ. 

 — У 1956 р. в палац загорівся. Вогонь знищив написи на стінах, підвісні різьблені стелі з 

позолотою і мармурові підлоги. 

 — У гетьманському або заїжджому дворі зупинявся французький письменник Оноре де 

Бальзак.  

 — У 1766 р. навпроти палацу побудували костел. Там збереглися фрески Семена 

Чеховича, мармурові статуї Жевуських і дерев’яна балюстрада, якій 250 років.        

 

 

Джерело (http://www.3oko.net/2010/08/blog-post_4892.html) 

ПРИВИД У ПІДГІРЦЯХ ПОПРОСИВ В АМЕРИКАНЦІВ ВІЗУ В США  
  

Учора члени американської дослідницької групи "Мисливці за привидами" закінчили 

свої пошуки привидів у Підгорецькому замку, що на Львівщині. Схоже, що американці 

знайшли те, за чим полювали. Однак ділитися якимись подробицями із місцевивими 

журналістами навідріз відмовилися.  



 «До січня, поки не буде випущено програму, ми не можемо оголошувати жодних 

результатів нашого дослідження і давати коментарів. Скажу єдине: в цьому замку 

насправді існують якісь загадки», - заявив дослідник команди «Мисливці за привидами» 

Бері Фіцтжерельд.  

«Мисливці за привидами» працювали у багатьох країнах Європи, Південної 

Америки, Азії, Південної Африки: «На Філіппінах нам вдалося навіть поговорити з 

привидами, записати їх голоси. Це були американські солдати, котрі загинули там», - 

зазначив Бері Фіцтжерельд. 

 Для своїх досліджень команда американців, що складається з 6 дослідників, 

використовує спеціальне електронне обладнання: пристрої, які здійснюють звукозапис, 

вимірюють електромагнітні поля, радіоактивність, термографічні камери, камери нічного 

бачення, портативні і статичні відеокамери.  

 «Ми використовуємо обладнання, яке дозволяє побачити те, що не може побачити 

людське око. Нова технологія, зокрема, використання інфрачервоного світла, обладнання, 

котре записує звук та вібрації, а також інше тестове обладнання», - зазначив Бері 

Фіцтжерельд.  

 Американці – це вже п’ята група, котра проводить дослідження паранормальних 

явищ на території замку з часу випадкової фотофіксації дивних об’єктів у 2008 році, пише 

сайт Захід.нет.  

 «4 квітня 2008 року ми вирішили підняти у повітря неподалік Підгорецького замку 

повітряну кулю, аби зробити фотозйомку. Під час надування кулі випадково зробили 

фотографію і біля виходу із підземелля. Пізніше розгледіли на ній невідомий об’єкт, 

схожий на привида. З того часу і проводимо тут різноманітні фотозйомки зі спеціальною 

апаратурою та фотографами. На нових фото були зафіксовані нові світлові ефекти – дуже 

схожі на розпливчасті рядки тексту», - зазначив Ігор Жук.  

 Одне з досліджень провела тут і команда української телепередачі «Битва 

екстрасенсів». «Цей замок шокуючий, аномальний. До того, як потрапити сюди, я не 

читала жодних легенд, пов’язаних з замком. Однак, коли ми знімали у цьому місці, я 

повинна була відповідати на запитанні і тут боковим зором побачила блідий жіночий 

силует, оточений туманом. 

Це була жінка з довгим розпущеним волоссям. У мене було відчуття легкого вітру і 

запаху сирості. Страху не було, легкий холод змінився жаром. Однак це створіння не було 

страшним чи агресивним, воно викликало позитивні емоції і легкий сум. Інші емоційні 

відчуття у мене виникли в підвалі замку, там я відчула присутність людей у військовій 

формі», - розповіла фіналіст VI «Битви екстрасенсів» Олена Курілова. 

«Замки – це легенди. Вони мають у собі багато історій людей, котрі там жили. Ці явища… 

вони існують, хоча я особисто їх наколи не зустрічав. Крім того, такі дослідження – це 

дуже добре. Це популяризація замку», - зазначив привид-директор Львівської галереї 

мистецтв Богдан Возницький. За його словами, американці заплатили за оренду замку для 

проведення досліджень $1000, котрі підуть на потреби реставрації. Нагадаємо, минулого 

року «Мисливці за привидами» вже працювали у Золочівському замку, однак нічого там 

не знайшли». 

 

Експедиція була проведена 16-18.04.2011. 

 

В ході експедиції УНДЦА «Зонд» були виконані наступні роботи: 

 Рекогносцировка місцевості  

 Експерименти із фотофіксації аномалій 

 Магнітометричні дослідження низьких і високих частот 

 Радіометричні дослідження 

 Опитування очевидців 

 Стаціонарні відеоспостереження  



 Стаціонарні записи аудіочутного спектру 

 Стаціонарні записи «білого шуму» 

 Тепловізійна зйомка  

 Дистанційні біолокаційні та сенситивні дослідження 

 Пошук прихованих металевих предметів у конструкціях замку та оточуючій 

місцевості 

 Дослідження планів замку та виявлення можливих місць розміщення 

потаємних та закритих приміщень 

 

Отримані наступні результати: 

 

 В результаті опитування очевидців встановлено, що періодично від різних 

мешканців і працівників замку надходять повідомлення про спостереження 

білої постаті, невідомі звуки тощо. Працівниками замку зареєстроване 

самочинне відкривання дверей навстіж за відсутності протягу на першому 

поверсі замку. Вдалося переговорити з дружиною лікаря, який працював у 

замку під час розташування у ньому тубдиспансера і бачив пані у білому, 

яка спускалася сходами і навіть привіталася до нього польською мовою, 

після чого зникла. Кількома мешканцями спостерігалася біла постать в 

парку та на стіні замку.  

 В результаті експерименти із фотофіксації аномалій встановлено, що 

механізм утворення «білих постатей» на фотографіях біля зовнішніх дверей 

замку – конденсування вологи в «точці роси» при різниці температури (в 

замку зазвичай холодніше аніж ззовні). Встановлено, що фото «дівчинки» 

на вхідній групі є грою світлотіні при певних умовах зйомки. Написи у 

повітрі на фото очевидців не вдалося дослідити і перевірити за відсутності 

оригіналу фото.  

 В результаті стаціонарних записів «білого шуму» виявлені кілька 

статистично значущих сплесків невстановленого походження, результати в 

процесі обробки 

 Тепловізійна зйомка не виявила аномальних температурних відхилень. 

Проте в результаті зйомки, пошуку металошукачем та досліджень планів, 

конструкцій замку у підвалі виявлено імовірні місця входу у підземний 

нижній рівень 

 Дистанційні біолокаційні та сенситивні дослідження (дистанційний 

оператор – експерт УНДЦА «Зонд» к.т.н. Ніколенко В.) показали місце 

імовірного знаходження кімнати із тілом Марушки, що опосередковано 

співпало із даними експертів програми «Битва екстрасенсів», американських 

«Мисливців за привидами» та натурними обстеженнями конструкцій замку 

згідно із планами обмірів 1924, 1956 років та в теперішній час 

 

 



 
Рис.1. Об’єкт дослідження  

 

 
Рис.2. Перефотографування фото з музею у підвалі замку. Оригіналів фото на жаль надані 

не були 

 

 
Рис.3. Перефотографування фото з музею у підвалі замку. Оригіналів фото на жаль надані 

не були. В результаті досліджень встановлено що на фото гра світлотіні на зруйнованому 

вхідному порталі замку 

 



 
Рис.4. Перефотографування фото з музею у підвалі замку. Оригіналів фото на жаль надані 

не були 

 

 
Рис.5. Залучене до досліджень обладнання 

 



 
Рис.6. Утворення конденсату на виході із підвалу при різниці +14

0
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Рис.7. Локалізація конденсованої вологи шляхом оброблення фото графічним 

поліфільтром  



 

Висновки: 

 В ході експедиції проведено дослідження із залученням новітніх методик, 

отримано якісно нові результати щодо замку та його внутрішньої будови, 

встановлено імовірну локацію прихованих та недосліджених приміщень. 

Дослідження такого рівня і оснащення проведено в Україні вперше. 

 Виявлено і в цілому пояснено механізм утворення «білих постатей» на 

фотографіях біля зовнішніх дверей замку – конденсування вологи в «точці 

роси» при різниці температури (в замку зазвичай холодніше аніж ззовні). 

Форма постатей може бути різноманітна, в т.ч. людиноподібна. Проте даний 

ефект не пояснює спостереження постатей очевидцями поза дверима замку, 

на мурах тощо. Також механізм конденсування може стосуватися 

проявлення справжніх явищ типу «привиди», що не мають власної 

матеріальної оболонки і маючи електромагнітну компоненту природи (т.зв. 

ектоплазму – Романов) формують по певній поверхні зконденсовану вологу 

і пил. 

 Отримано аномальні сплески у записах білого шуму, що може свідчити про 

порушення ентропії та генерацію аномалій в дослідженій зоні. 

 Отримано нові свідчення щодо аномальних проявів у замку. Цілком 

можливо, що ми маємо місце взаємодії феноменів або місць зі свідомістю 

людей – потенційних очевидців. Зокрема загальна відомість історії про 

Марушку при знаходженні людей у певний час (нічний час доби сприяє 

квантовим нелокальним ефектам – Неман) і взаємодії з феноменом інгібітує 

його появу і рефлексивне прийняття форми у відповідності із очікуваннями 

очевидця у формі «білої пані». В цьому плані цікавими були б стаціонарні 

довгострокові відеоспостереження та залучення до спостережень очевидців, 

необізнаних із історією замку.  

 

4. СЛУШАЛИ: Разное   

 

Относительно следующего Заседания. Предложено провести очередное Заседание Центра 

11.05.2011. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Организационно подготовить проведение очередного Заседания Центра 11.05.2011. 

 

Глава координационного совета Центра                              

Билык А.  

 

Второй зам. главы координационного совета Центра, зав. отделом информационно-

технического обеспечения  

Кириченко А. 

 

 

 


