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ПАМ’ЯТКИ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» У МЮЗИКЛІ «СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК» 

У статті розкривається роль НІЕЗ «Переяс-

лав» у створенні мюзиклу «Сорочинський ярма-

рок». Проводиться аналіз фільму, визначено 

сцени, зняті на території НІЕЗ «Переяслав» та 

об’єкти, що були задіяні у зйомках. 
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лав»,музей просто неба, скансен, Сорочинський 
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У контексті вивчення фільмографії, створеної 

на базі переяславських музеїв (кінофільми, сері-

али, телепередачі), на прикладі мюзиклу «Соро-

чинський ярмарок», здійснено спробу проаналі-

зувати комплекс пам’яток НІЕЗ «Переяслав». До 

уваги взято інтер’єрні та екстер’єрні сцени фі-

льму. На момент написання статті автору відомо 

про понад п’ятдесят відповідних відеоджерел. 

З часу появи в телевізійному просторі мюзикл 

«Сорочинський ярмарок» набув неабиякої попу-

лярності з-поміж глядачів. Популярний склад ак-

торів, задіяних у зйомках, забезпечив фільму зна-

чний успіх. Великою мірою він сприяв популяри-

зації як Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини, так і НІЕЗ «Переяс-

лав» в цілому. Через показ у телеефірах різних те-

леканалів інформація про цей розважальний про-

дукт неодноразово з’являлася у друкованих засо-

бах масової інформації. Важливе значення у 

створенні відповідного колориту мали пам’ятки 

архітектури, експоновані в переяславському 

скансені та поза ним. 

Основним джерелом інформації для подаль-

шого аналізу виступили безпосередньо сцени 

мюзиклу, відзняті в Переяславі, а також публіка-

ції у місцевій пресі. 

Національний історико-етнографічний запо-

відник «Переяслав» − один з найбільших музей-

них комплексів України, де зосереджено значну 

кількість пам’яток народної архітектури та по-

буту. Особливе місце в його структурі займає 

Музей народної архітектури та побуду Середньої 

                                                           
1Сікорський М. І., Шимченко Д. К. Переяславські музеї просто неба / ред. О. Помойницький. [Б. м.]: Науково-виробнича 

фірма «Світа», 2000. С. 3. 
2 Батрак В. 17 днів, які потрясли Переяслав… «Вісник Переяславщини». 2004. 16 липня. С. 11. 
3 [Інф. «ВП»] «Сорочинський ярмарок» приїхав до Переяслава. «Вісник Переяславщини». 2004. 30 червня. С. 2. 

Наддніпрянщини. Заснований у 1964 р. він став 

першим музеєм просто неба в Україні. Скансен 

створювався при безпосередній участі корифеїв 

вітчизняної музейної справи – М. І. Сікорського, 

П. Т. Тронька, Є. Ф. Іщенка, М. І. Жама та інших. 

Розташований на околиці міста Переяслава в уро-

чищі Гора, сьогодні він має площу 24,2 га та 

структурно поділений на п’ять розділів: матеріа-

льна культура найдавнішого часу, ремесла та 

промисли, вітряки, 12 тематичних музеїв та осно-

вний розділ – українське село Середньої Наддні-

прянщини ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. У забудові 

він має майдан, центральну вулицю та кутки, ха-

рактерні для українського села Середньої Над-

дніпрянщини. До експозиції музею входить: 

385 пам’яток народної архітектури XVII–

XIX ст., 20 дворів з хатами та господарськими 

будівлями, 25 різноманітних установок та майс-

терень, понад 20 тис. творів народного мистец-

тва, знарядь праці, речей побуту та вжитку1. Саме 

тому на базі заповідника було створено велику кі-

лькість художніх і документальних фільмів, сері-

алів та телевізійних програм. 

Зйомки мюзиклу «Сорочинський ярмарок» на 

території Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини тривали упродовж 

26 червня – 12 липня 2004 р.2. Фільм було знято 

на замовлення телеканалу «Інтер» режисером Се-

меном Горовим за мотивами однойменної повісті 

М. В. Гоголя3. Прем’єра мюзиклу відбулась 1 сі-

чня 2005 р. До знімальної групи фільму увійшли: 

режисер-постановник Семен Горов, сценаристи: 

Аркадій Гарцман, Ігор Шуб, Семен Горов, опера-

тор-постановник Олексій Степанов, художник-

постановник Віталій Ясько, музика і вірші Костя-

нтина Меладзе, художник по костюмах Анжела 

Лисиця, художник-гример Анжела Посохова, 

звукорежисери: Олександр Цельмер, Любов Це-

льмер, продюсерська група: Сергій Амелічев, 
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Ольга Мєнская. Продюсерами мюзиклу висту-

пили Тарас Гавриляк та Влад Ряшин. 

У зйомках кінофільму були задіяні відомі ар-

тисти та співаки української та російської ес-

тради: Георгій Хостікоєв – Грицько, Надія (Мей-

хер) Грановська – Параска, Софія Ротару – цига-

нка, Валерій Меладзе – чорт, Андрій Данилко – 

Хівря, Андрій Фєдорцов – москаль, Анатолій Дя-

ченко – Черевик, Юрій Гальцев – піп, Сергій Ме-

льниченко – кум Цибуля, Ніна Білоконь – кума 

Цибуля, Ірина Білик – співачка Ліона, Віктор Це-

кало – шинкар, Василь Баша – Козак, Володимир 

Задніпровський – московський купець, Віра 

Брєжнєва – Мотря, Світлана Лобода – Горпина, 

Руслана Писанка – актриса на ярмарку, Юрій Ра-

дковский, Ярослав Гуревич – друзі Грицька, Пе-

тро Чорний – циган, Георгій Дрозд – кравець, Во-

лодимир Горобей – Писар, Людмила Ігнатенко – 

мати шинкаря, Любов Богдан – дружина шин-

каря, Йосип Найдук – пан, Лілія Майборода – 

крамарка, Андрій Криворучко – фотограф та 

інші.  

Зйомки мюзиклу проходили як у павільйонах 

кіностудії імені О. П. Довженка, так і під відкри-

тим небом, зокрема, в переяславському скансені. 

Активну участь у зйомках брали працівники му-

зею (двадцять осіб)4 та місцеві жителі (в масових 

сценах фільму було задіяно більше чотирьохсот 

осіб)5. 

При створенні окремих епізодів фільму, в яко-

сті екстер’єрів були використані краєвиди 

(плани) та об’єкти НІЕЗ «Переяслав». До основ-

них його сцен потрапили наступні локації: са-

диба заможного селянина-промисловця та база-

рна площа (ярмарковий майдан). До першої лока-

ції увійшли об’єкти: хата заможного селянина-

промисловця із с. Єрківці Переслав-Хмельниць-

кого р-ну Київської області, повітка-олійниця та 

погрібник із с. Рудяків Бориспільського р-ну Ки-

ївської обл. (Див. Додаток). До другої – крамниця 

(лавка) з с. Ярешки Баришівського р-ну Київсь-

кої області, крамниця (лавка) з с. Гланишів Пере-

слав-Хмельницького р-ну Київської обл., крам-

ниця (лавка) з с. Соснова Переслав-Хмельниць-

кого р-ну Київської обл., крамниця-комора з 

с. Дениси Переслав-Хмельницького р-ну Київсь-

кої обл., будівля сільської управи з с. В’юнище 

                                                           
4 Фрагменти сценарію фільму з нотатками М. С. Свитко. Особистий архів Є. Г. Єгорова. С. 9, 12, 16. 
5 Набок В. Любов Богдан: «Мені сподобалися переяславці!». «Вісник Переяславщини». 2004. 9 липня. С. 11. 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., 

реконструкція торгових рядів (Див. Додаток). 

Основне дійство фільму, безпосередньо ярма-

рок, знімалося у центральній частині музею на 

ярмарковій площі (центральному майдані). Епі-

зоди, відзняті на цій локації, можна побачити 

протягом усього мюзиклу. Зокрема, на початку 

фільму саме на базарній площі відбувається пе-

рша поява персонажів мюзиклу. Так, у кадрі впе-

рше з’являються персонажі: фотограф (Андрій 

Криворучко), пан (Йосип Найдук), циганка (Со-

фія Ротару), циган (Петро Чорний), кума Цибуля 

(Ніна Білокінь), чорт (Валерій Меладзе), Піп 

(Юрій Гальцев), московський купець (Володи-

мир Задніпровський), козак (Василій Баша), ши-

нкар (Віктор Цекало), дружина шинкаря (Любов 

Богдан), кравець (Георгій Дрозд), кум Цибуля 

(Сергій Мельниченко), актриса на ярмарку (Рус-

лана Писанка). Також саме на цій локації в одній 

із сцен фільму (18 хв 23 с –21 хв 51 с) Москаль 

(Андрєй Фєдорцов) та актриса (Руслана Писанка) 

виконують пісню К. Міладзе «Нормально». 

Упродовж фільму у сценах, що були зняті на 

цій локації з’являються такі пам’ятки: Крамниця 

(лавка) з с. Ярешки Баришівського району Київ-

ської обл., Крамниця (лавка) з с. Гланишів Пере-

яслав-Хмельницького р-ну Київської обл., Крам-

ниця (лавка) з с. Соснова Переяслав-Хмельниць-

кого р-ну Київської обл., Крамниця-комора з 

с. Дениси Переяслав-Хмельницького р-ну Київ-

ської обл., Будівля сільської управи з с. В’юнище 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., 

торгові ряди, альтанка (Див. Додаток). 

Наступна локація – садиба заможного селя-

нина промисловця. Вона з’являється у кадрі на 

початку фільму. У короткому епізоді (2 хв 17 с – 

2 хв 24 с), в кадрі на передньому плані, ми ба-

чимо молодих людей, які збирають яблука, а на 

задньому – повітка-олійниця (Див. Додаток). 

Наступним об’єктом цієї локації, що фігурує у 

фільмі є погрібник с. Рудяків Переяславського 

повіту Полтавської губернії середини ХІХ ст. 

(Див. Додаток). Цей об’єкт з’являється у корот-

кому епізоді (27 хв 14 с – 27 хв 52 с), що супро-

воджує розповідь козака (Василій Баша) про «чо-

ртовщину». Цей епізод є екранізацією, що відтво-

рює сюжет з повісті М. В. Гоголя «Сорочинський 
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ярмарок», а оповідач (козак) говорить словами 

одного з персонажів твору: «…Засідатель – щоб 

він не діждав більше витирати губи після пансь-

кої слив’янки – одвів для ярмарку прокляте мі-

сце, на якому, хоч лусни, ні зернини не продаси. 

Бачиш ти отой старий розвалений сарай, що ген-

ген стоїть під горою? В тому сараї й водяться чо-

ртячі штуки; і жоден ярмарок на цьому місці не 

минав без біди. Вчора волосний писар проходив 

пізно ввечері, коли зирк, – аж у вікно на даху ви-

сунулось свиняче рило та й рохнуло так, що йому 

мороз пішов за спиною; так і жди, що знову 

з’явиться червона свитка!»6. У самому ж епізоді 

ми бачимо волосного писаря (Володимир Горо-

бей), що йде повз погрібник наспівуючи: «Ой хто 

п’є – тому наливайте… Хто не п’є – тому не да-

вайте…»7. Зупинившись біля «сараю», він бачить 

як дверцята погрібника раптом відчиняються і 

назовні вивалюється «нечиста сила» – чоловіча 

фігура у чорному з свинячою головою. Побачи-

вши це писар починає чимдуж тікати. 

Одним з основних об’єктів, що був використа-

ний у зйомках мюзиклу, є хата заможного селя-

нина-промисловця с. Єрківці Переяславського 

повіту Полтавської губернії 60-х рр. ХІХ ст. 

(Див. Додаток). Цей об’єкт неодноразово фігурує 

у кадрах фільму, а перша його поява відбувається 

у сцені сварки Хіврі (Андрій Данилко) з Саватієм 

(Анатолій Дяченко) з приводу сватання їхньої до-

ньки Параски (42 хв 32с – 47 хв 27 с). Визначена 

сцена також є екранізацією епізоду з твору 

М. В. Гоголя8. У мюзиклі сварка відбувається 

саме на фоні хати заможного селянина-промис-

ловця. Під час сварки персонаж Андрія Данилко 

(Хівря) виконує пісню К. Меладзе «Ти напився 

як свиня». Також ця пам’ятка присутня у сцені 

монологу Саватія Черевика до пса Бровка (50 хв 

28 с – 51 хв 29 с). 

Об’єктами, що фігурують у сцені зустрічі Хі-

врі (Андрій Данилко) з попом (Юрій Гальцев) 

(55 хв 51 с – 56 хв 11 с) є Трьохсвятительська це-

рква та хата заможного селянина-промисловця. 

Сцена була знята за мотивами твору М. В. Го-

голя. 

                                                           
6 Гоголь Микола Васильович. Зібрання творів: у 7 т. / голова ред. кол. М. Г. Жулинський; НАН України, Ін-т л-ри ім. 

Т. Г. Шевченка. Київ: Наукова думка, 2008–2009. Т. 1: Вечори на хуторі біля Диканьки / упоряд. П. В. Михед. Київ: Науково-

виробниче підприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2008. С. 42. 
7 Фрагмент сценарію фільму з нотатками М. С. Свитко. Особистий архів Є. Г. Єгорова. С. 14. 
8 Гоголь Микола Васильович. Зібрання творів: у 7 т. … С. 44. 

Інтер’єрні сцени фільму також були відзняті у 

хаті заможного селянина-промисловця. Зокрема, 

сцена спілкування Хіврі з попом з подальшим 

його переховуванням під столом від неочікува-

них гостей, гадання та розповідь кума Цибулі про 

червону свитку, що закінчується її появою та не-

самовитою втечею героїв. 

Поза визначеними локаціями у зйомках фігу-

рують наступні пам’ятки: Трьохсвятительська 

церква 1651 р. із с. Пищики Сквирського району 

Київської області, вітряний млин кін. ХІХ ст. із 

с. Ярославець Кролевецького р-ну Сумської обл., 

вітряний млин поч. ХХ ст. із с. Попівка Хороль-

ський р-н Полтавська обл., корчма поч. ХІХ ст. із 

м. Переяслав, садиба заможного селянина-земле-

власника, двір олійника, двір безземельника, аль-

танка (Див. Додаток). Також у кадрах з’явля-

ються Вознесенський собор та дзвіниця Вознесе-

нського собору, що розташовані у центральній 

частині міста Переяслава (Див. Додаток). 

Наступним епізодом, події якого відбува-

ються в оточенні об’єктів переяславського музею 

просто неба, є арешт москалем Саватія Черевика 

та кума Цибулі. За сценарієм, москаль разом з 

своїми помічниками знаходить Черевика і Ци-

булю та звинувачує їх у крадіжці коней у циган. 

Москаль зачитує підозрюваним їхні права та ро-

зпочинає обшук, під час якого знаходить у кума 

Цибулі рукав від червоної свитки. Побачивши 

свитку, кум та Черевик починають тікати. Розпо-

чинається несамовита гонитва, що закінчується 

арештом. Під час гонитви та арешту у кадрі з'яв-

ляться наступні пам'ятки: вітряний млин кін. 

ХІХ ст. із с. Ярославець Кролевецького р-ну 

Сумської обл., вітряний млин поч. ХХ ст. із 

с. Попівка Хорольського р-ну Полтавської обл., 

корчма ІІ пол. ХІХ ст. із м. Переяслава, садиба 

заможного селянина-землевласника, садиба олій-

ника ІІ пол. ХІХ ст., хата селянина-безземель-

ника ІІ пол. ХІХ ст. із с. В’юнище Переяслав-

Хмельницького р-ну Київської обл. та альтанка 

(Див. Додаток). 

Завершальний епізод фільму присвячений ве-

сіллю головних героїв мюзиклу Грицька та Пара-

ски, також має низку кадрів, у яких з’являються: 
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садиба заможного селянина-промисловця, Трьо-

хсвятительська церква, вітряний млин 

поч. ХХ ст. із с. Попівка Хорольського р-ну Пол-

тавської обл. (Див. Додаток). Під час епізоду го-

ловні герої фільму: циганка, чорт, Хівря, Пара-

ска, Мотря та Горпина виконують пісню Д. Го-

льде, К. Меладзе «Не купишь любовь». 

Отже, зважаючи на все вищезазначене, можна 

з впевненістю стверджувати, що при створенні 

мюзиклу «Сорочинський ярмарок» комплекс 

пам’яток НІЕЗ «Переяслав» відіграв далеко не 

останню, а подекуди й провідну роль. На користь 

цього свідчить подяка від знімальної групи у фі-

нальних титрах фільму: «Особая благодарность 

за оказанную помощь в сьемках фильма Дирек-

тору Музея народной архитектуры и быта Укра-

ины (г. Переяслав-Хмельницкий) Михаилу Ива-

новичу Сикорскому». Левова частка сцен фільму 

була відзнята у «декораціях» музею просто неба, 

саме на фоні пам’яток заповідника, що надало фі-

льму неповторного колориту та атмосфери укра-

їнського села ХІХ ст. 

ДОДАТОК 

Відомості щодо пам’яток НІЕЗ «Переяслав», 

що були задіяні у зйомках мюзиклу  

«Сорочинський ярмарок»9 

Будівля сільської управи 

з с. В’юнище Переяслав-Хмельницького  

р-ну Київської обл.10 

Будівля сільської управи з с. В’юнище Пере-

яслав-Хмельницького р-ну Київської обл. Об’єкт 

культурної спадщини місцевого значення (кін. 

ХІХ ст.). Адміністративна споруда. Розташована 

на рівнинній відкритій території площею 95,5 м2 

в центральній частині Музею народної архітек-

тури та побуту Середньої Наддніпрянщини Наці-

онального історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав», у центральній частині музею, на ба-

зарній площі. Збудована в кінці ХІХ ст. в 

с. В’юнище, Переяславського повіту, Полтавсь-

кої губернії сільськими майстрами. Хата чотири-

камерна: канцелярія, сіни, холодна, комірчина. 

Власне «хата» – збудована в «зруб», сіни – «в 

                                                           
9 Тексти додатку сформовано за службовою документацією Національного історико-етнографічного заповідника «Переяс-

лав». 
10 Паспорт об’єкта культурної спадщини Будівля сільської управи з с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 

обл. // НІЕЗ «Переяслав». С. 1–3. 
11 Паспорт об’єкта культурної спадщини Вознесенський собор // НІЕЗ «Переяслав». С. 1; Паспорт пам’ятки архітектури та 

містобудування національного значення Вознесенський собор 1700 p. // НІЕЗ «Переяслав». С. 1–4. 

шули». Стіни хати оббиті дранкою «шерцов-

кою», мазані товстим шаром глини та білені. Чі-

льна і тильна сторона сіней не мазані і не білені. 

Хата має 7 вікон на 6 шибок: 3 – на чільній сто-

роні, 3 – на причілках, 1 – на тильній стороні. На-

вколо стін – призьба: на чільній та на тильній сто-

роні з дошок, на причілкових – з лози. Дах чоти-

рисхилий, критий очеретом по латах. Перевезена, 

встановлена та реконструйована на території Му-

зею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини в 1971–1972 рр. Управа розта-

шована на рівнинній, відкритій місцевості, на те-

риторії базарної площі, в центральній частині 

Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини ліворуч від центрального 

шляху. З північного боку територія ділянки, на 

якій розташована будівля, межує із центральною 

дорогою Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини, із східного – базар-

ною площею, із західного і південного боків – де-

ндропарком. 

Вознесенський собор 1700 р.11 

Пам’ятка національного значення. Центра-

льна будівля ансамблю колишнього Вознесенсь-

кого монастиря, знаходиться в центральній час-

тині м. Переяслава. Споруда цегляна, викладена 

на піщано-вапняному розчині, потинькована і ва-

пнована, на підвалі. Розміри собору: довжина – 

29,4 м, ширина – 24,15 м, висота з хрестом – 

42 м.  

В плані собор хрещатий, західна частина ви-

довжена. Вхідні кути заповнені апсидами одна-

кової висоти, вужчими за головні рамена. Нарі-

жні фасади оформлені широкими пілястрами. 

Портали входів в собор прикрашені рослинним 

орнаментом. Над північним, південним та захід-

ним порталами розташовані великі прямокутні 

віконні прорізи, обрамлені наличниками склад-

ної будови, карнизами і оздоблені ліпними голо-

вками херувимів, над якими розташовані свічко-

подібні елементи. Віконні прорізи різної форми і 

розмірів, що розташовані у два яруси по площині 

стін головних рамен та апсид, оздоблені прямо-
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кутними, на півциркульними і трикутними санд-

риками. Підвіконний простір віконних порізів 

першого ярусу оздоблений фігурними нішами. 

Над віконними прорізами другого ярусу під про-

фільним карнизом розташовані ніші у вигляді ві-

зантійського хреста. 

Над середохрестям споруди розташований 

світловий барабан, який завершується двоярус-

ною видовженою ребристою банею та глухим лі-

хтарем з маківкою і хрестом. Об’єми гілок хреста 

завершені фігурними бароковими фронтонами, а 

двоповерхові кутові камери – наметовими даш-

ками. 

Внутрішній простір собору поділений чоти-

рма опорними стовпами на декілька компози-

ційно пов’язаних між собою просторових 

об’ємів.  

Центральний квадрат за допомогою трикут-

них парусів переходить у восьмикутний барабан 

з боковими вівтарями, які з’єднуються за допомо-

гою аркад. Перекрита нава зімкнута склепінням, 

західне рамено – циліндричним. 

Головний вівтар має напівсферичне скле-

піння, що бере початок з профільованого кар-

низу. Північний та південний вівтарні стовпи пе-

реходять у підпружні арки, утворюючи великий 

головний вівтар та два бічних. Кожен парус вось-

мерика прикрашений медальйоном, обрамлений 

ліпним рослинним орнаментом. 

Завдяки особливому ладу пропорцій, оригіна-

льній композиції мас, архітектурним деталям і 

декору, собор належить до видатних споруд ба-

рокової архітектури доби українського Відро-

дження. 

Собор був побудований у 1695–1700 рр. кош-

том гетьмана Івана Мазепи, навколо якого сфор-

мувався ансамбль нового чоловічого монастиря, 

який став резиденцією правлячого архієрея і по-

клав початок створенню нового центра міста пів-

нічніше цитаделі. З 1738 р. при монастирі діяв 

Колегіум – одна з найвищих шкіл України 

ХVIII ст., який у 1776 р. був перетворений на ду-

ховну семінарію. В період 1753–1754 рр. в Коле-

гіумі викладав філософ Григорій Сковорода. Ос-

таточного вигляду монастир набув після будівни-

цтва дзвіниці у 1770–1776 рр. Під час Другої сві-

тової війни собор зазнав значних пошкоджень: по 

                                                           
12 Облікова картка об’єкта культурної спадщини Вітряний млин з с. ЯрославецьКролевецького р-ну Сумської обл. // НІЕЗ 

«Переяслав». С. 1–2. 

стінах пішли вертикальні тріщини, купол отри-

мав пробоїни, була повністю зруйнована різниця.  

У 1946 році була проведена перша реставрація 

собору. У 1962 році всередині храму був забіле-

ний стінопис. З 1946 р. по 1974 р. собор був зачи-

нений і використовувався як складське примі-

щення. У 1975 р. у приміщенні головної нави 

була відкрита музейна експозиція – діорама «Би-

тва за Дніпро в районі Букринського плацдарму», 

в підземному склепі – меморіал «вічного вогню» 

пам’яті загиблим воїнам та місцевим жителям. Ці 

об’єкти експонуються і сьогодні. 

Вітряний млин (с. Ярославець Кролевецького 

р-ну Сумської обл.) кін. ХІХ ст.12 

Вітряк шатрової конструкції («голландка»), 

восьмигранний, чотирикрилий, на один постав. В 

основі невисокий зрубний восьмерик. Над ним 

піднімається восьмикутний двоярусний каркас, 

звужений до верху і обшитий вертикально дош-

кою-шалівкою. Дах конічної форми, двосхилий, з 

ломаними фронтонами, критий залізом. На рівні 

зрубного восьмерика – вхідні двері, двоствор-

чаті, скріплені горизонтально металевими плас-

тинами. Заводня складається з трьох жердин, ни-

жні кінці яких скріплені, а верхні розведені та 

прикріплені до даху з крилами. Висота – 5,60 м. 

Довжина основи – 5 м. Ширина основи – 4,80 м. 

Площа – 24 кв. м. Об’єм – 134 м3.Розташований 

на території Музею народної архітектури та по-

буту Середньої Наддніпрянщини Національного 

історико-етнографічного заповідника «Переяс-

лав», у західній частині музею, обабіч централь-

ного тракту. Із північного боку межує із хатою бі-

дняка (с. Єрківці, Переяслав-Хмельницький р-н, 

Київська обл.), зі східного боку – вітряним мли-

ном (с. Попівка, Хорольський р-н, Полтавська 

обл.). Збудований в кін. ХІХ ст. місцевими майс-

трами на кошти заможного селянина. Признача-

вся для помелу зерна селянами за «мірчук» 

(1/10 частина перемеленого зерна). У плані забу-

дови знаходився на околиці села. Під час колек-

тивізації був усуспільнений. До 1968 р. належав 

колгоспу ім. Щорса. Використовувався для по-

мелу зерна господарства і колгоспників. Переве-
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зений, встановлений та реконструйований на те-

риторії Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини в 1968 р. 

Вітряний млин (с. Попівка Хорольського  

р-ну Полтавська обл.) поч. ХХ ст.13 

Розташований на території Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрян-

щини Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав», у західній частині му-

зею. Зі східного боку межує із хатою ткача 

(с. В’юнище, Переяслав-Хмельницький р-н, Ки-

ївська обл.), з північно-західного боку – із хатою 

бідняка (с. Єрківці, Переяслав-Хмельницький р-

н, Київська обл.), із західного – вітряним млином 

(с. Ярославець, Кролевецький р-н, Сумська обл.). 

Збудований на поч. ХХ ст. місцевими майстрами 

на кошти братів-середняків. Під час колективіза-

ції був усуспільнений. До 1969 р. належав колго-

спу «Червона Зірка». Використовувався для по-

молу зерна господарства і колгоспників. Переве-

зений, встановлений та реконструйований на те-

риторії Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини в 1969 р. У плані за-

будови знаходився на околиці села, на підви-

щенні. Вітряк стовпової конструкції, одноповер-

ховий, каркасний, вертикально шальований дош-

ками, чотиригранний, шестикрилий, на один по-

став. Зведений на високому зрубному колодязі. 

Покрівля двохскатна, металева. На чільній сто-

роні ганок з дахом. Висота – 2,87 м. Довжина – 

5,25 м. Ширина – 3,70 м. Площа – 19,5 м2. 

Об’єм – 58,5 м3. 

Дзвіниця Вознесенського собору (1770–

1776 рр.) ХVIII ст.14 

Культова споруда. Пам’ятка культурної спад-

щини національного значення (1770–1776 рр. 

ХVIII ст.) розташована у центральній частині 

м. Переяслава, історичному середмісті біля цент-

рального майдану (вул. Сковороди, 54). Будівлі 

Вознесенського собору та дзвіниці є містобудів-

ною домінантою в загальній структурі міста та 

                                                           
13 Облікова картка об’єкта культурної спадщини Вітряний млин з с. Попівка Хорольського р-ну Полтавської обл. // НІЕЗ «Пе-

реяслав». С. 1–2. 
14 Паспорт об’єкта культурної спадщини Дзвіниця Вознесенського собору // НІЕЗ «Переяслав». С. 1. 
15 Облікова картка об’єкта культурної спадщини Крамниця (лавка) з с. Ярешки Баришівського району Київської обл. // НІЕЗ 

«Переяслав». С. 1–2. 
16 Облікова картка об’єкта культурної спадщини Крамниця (лавка) з с. Гланишів Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 

обл. // НІЕЗ «Переяслав». С. 1–2. 

входить до комплексу пам’яток Вознесенського 

монастиря. 

З 1953 по 1986 рр. дзвіниця була переоблад-

нана і використовувалась як водонапірна башта. 

На сьогоднішній день будівля дзвіниці викорис-

товується за призначенням релігійною громадою 

міста Переяслава. 

Крамниця (лавка) з с. Ярешки  

Баришівського району Київської обл.15 

Об’єкт культурної спадщини місцевого зна-

чення (кінець ХVІІІ ст.). Громадська споруда для 

розміщення та продажу різноманітних товарів 

першої необхідності. Розташований на території 

Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини Національного історико-етног-

рафічного заповідника «Переяслав» у централь-

ній частині музею, ліворуч від входу на ярмарко-

вий майдан з головного тракту (перша в ряду). 

Рублена, однодільна будівля з дубового бруса, 

в’язаного в замки з короткими випусками («з ли-

шком»), на кам’яних опорах. Два верхні вінці 

зрубу винесені назовні, за рахунок чого утворе-

ний вузький піддашок, підтримуваний з боків 

двома підкосами (кронштейнами), які розміщені 

і закріплені під кутом до передньої стіни. Підда-

шок прикрашений різьбою по дереву (підкоси де-

коративно оформлені). З чола по центру влашто-

вані дерев’яні двері з обох боків, від яких по од-

ному великому вікну з залізними однопільними 

віконницями, які обладнані металевими смуж-

ками (штабами). Двері також з метою забезпе-

чення безпеки приміщення, оббиті металом та 

мають потрійні штаби (шпуги). Підлога з дошок, 

стеля дощана, дах чотирисхилий, критий покрі-

вельним залізом. Розміри об’єкту: довжина – 

5,35 м, ширина – 3,85 м, висота – 2,15 м, площа – 

20,6 м2. 

Крамниця (лавка) 

з с. Гланишів Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл.16 

Об’єкт культурної спадщини місцевого зна-

чення (кінець ХІХ ст.). Господарська споруда 
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для розміщення, зберігання та реалізації продук-

тових та господарських товарів першої необхід-

ності. Розташований на території Музею народ-

ної архітектури та побуту Середньої Наддніпрян-

щини Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав» у центральній частині 

музею, ліворуч від входу на ярмарковий майдан, 

з боку головного тракту (друга в ряду). Збудована 

у зруб «з лишком». Фасад складений із пиляних 

плах, решта стін – тесані колоди. У плані споруда 

прямокутної форми, встановлена на кам’яних 

брилах. Складається з двох частин: відкритого 

ганку-навісу, що спирається на чотири стовпці, 

та однокамерного закритого приміщення. Обидві 

частини під одним чотирисхилим дахом, вкритим 

металом «в замок». Освітлюється двома вікнами 

на чотири шибки: одне влаштоване з чола (право-

руч від дверей), друге – на правому причілку. На 

обох причілкових стінах – по душнику. Підлога 

дощана. Стеля виготовлена з шалівки. Двері од-

нопільні широкі дерев’яні. Розміри: довжина – 

6,96 м, ширина – 5,60 м, ширина ганку – 1,36 м, 

висота – 2,36 м, загальна площа – 46,4 м2. 

Крамниця (лавка) 

з с. Соснова Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл.17 

Об’єкт культурної спадщини місцевого зна-

чення (кінець ХІХ ст.). Громадська споруда для 

розміщення, зберігання та реалізації продукто-

вих та господарських товарів першої необхідно-

сті. Розташований на території Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрян-

щини Національного історико-етнографічного 

заповідника «Переяслав», у центральній частині 

музею, ліворуч від входу на ярмарковий майдан, 

з боку головного тракту (третя в ряду, поряд з то-

рговими рядами). Будівля складена в зруб (прос-

тий замок з короткими випусками) із дуже широ-

ких пиляних плах. У плані споруда прямокутної 

форми, складається з двох частин: відкритого га-

нку-навісу, що спирається на чотири стовпці та 

однокамерного закритого приміщення. Обидві 

частини під одним чотирисхилим дахом, вкритим 

«бляхою» «в замок». На кам’яних опорах. Двері 

                                                           
17 Облікова картка об’єкта культурної спадщини Крамниця (лавка) з с. Соснова Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 

обл. // НІЕЗ «Переяслав». С. 1. 
18 Облікова картка об’єкта культурної спадщини Крамниця-комора з с. Дениси Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 

обл. // НІЕЗ «Переяслав». С. 1. 
19 Облікова картка об'єкта культурної спадщини Корчма // НІЕЗ «Переяслав». С. 2, 3. 

дерев’яні двопільні на залізних навісах, що пере-

ходять у скоби для замків, посередині обладнані 

металевою пластиною (штабою). Освітлюється 

одним вікном з чільного боку (праворуч від две-

рей). Віконниці двопільні на металевій штабі. 

Верхній наличник вікна оздоблений ромбовид-

ним орнаментом. Підлога дощана. Розміри: дов-

жина – 7 м, ширина – 6,25 м, висота – 2,3 м, 

площа – 32,8 м2. 

Крамниця-комора 

з с. Дениси Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл.18 

Об’єкт культурної спадщини місцевого зна-

чення (90-ті рр. ХІХ ст.). Громадська, господар-

ська споруда для розміщення, зберігання та реа-

лізації продуктових та господарських товарів 

першої необхідності, зберігання запасів зерна, 

цінного господарського інвентарю. Розташова-

ний на території Музею народної архітектури та 

побуту Середньої Наддніпрянщини Національ-

ного історико-етнографічного заповідника «Пе-

реяслав» у центральній частині музею на базар-

ній площі, поряд з торговими рядами. Рублена 

будівля із тесаних дубових брусів з «лишком». У 

плані споруда прямокутної форми, складається з 

двох частин: відкритого ганку-навісу, що спира-

ється на чотири фігурні стовпці та однокамер-

ного закритого приміщення. Обидві частини під 

одним двосхилим дахом на кроквах, фронтони 

дерев’яні. Комора вкрита «бляхою». Фронтон та 

проміжки між стовпами вгорі прикрашені на-

скрізною різьбою. Стовпи посередині також 

оздоблені різьбою. Підлога дощана. Стеля виго-

товлена з шалівки. Двері дощані. Розміри: дов-

жина – 5,90 м, ширина - 5,05 м, висота – 2,50 м, 

ширина ганку – 1,30 м, площа – 30 м2. Переве-

зена та встановлена на території Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрян-

щини у 1976 р. 

Корчма19 

Корчма – громадська будівля для відпочинку, 

розваг та спільних зібрань, ночівлі подорожую-
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чих. Побудована у м. Переяславі (друга поло-

вина ХІХ ст.) і перевезена в музей у 1975 р. Роз-

ташована у південно-західній частині Музею на-

родної архітектури та побуту Середньої Наддні-

прянщини Національного історико-етнографіч-

ного заповідника «Переяслав». Споруда п’ятика-

мерна: власне корчма, дві кімнати для приїж-

джих, кімната господаря, приміщення для саней, 

карет, шарабанів. У зрубній прибудові розташо-

вана продуктова комора. Стіни корчми складені 

в зруб, мазані та білені зовні та зсередини. Вікон 

у будівлі 11, всі на чотири шибки, за винятком да-

льньої кімнати для приїжджих, задня стіна якої 

оздоблена вікном на шість шибок. У «власне ко-

рчмі» – чотири вікна, два з яких розміщені на чі-

льній стіні та оздоблені одностулковими вікон-

ницями з замальовками на козацьку тематику. У 

кімнаті для господарів одне вікно, у ближній кі-

мнаті для приїжджих – чотири, два з яких на чі-

льній стіні, аналогічно прикрашені віконницями. 

Дальня кімната для приїжджих оздоблена двома 

вікнами, одне з яких на шість шибок. Двері, що 

ведуть до «власне корчми» та кімнат для приїж-

джих, – одностулкові, фільончасті. Дах корчми – 

стрімкий, чотирисхилий, з очерету. На гребені 

влаштовані два димоходи. Призьба відсутня. Чі-

льний бік споруди по всій довжині прикрашений 

галереєю, сім круглих стовпів якої підтримують 

дах. Підлога галереї дощана, крім заїзду. Розміри 

споруди: довжина – 17,48 м, ширина – 11,10 м, 

висота – 2,85 м, площа – 194 м2. Розміри прибу-

дови: довжина – 5,10 м, ширина – 3,53 м, ви-

сота – 2,20 м, площа – 15,79м2. 

Повітка-олійниця із с. Рудяків Бориспільсь-

кого р-ну Київської обл.20 

Повітка-олійниця – типова оригінальна про-

мислова установка характерна для двору замож-

ного селянина-промисловця ХVIII-ХIХ ст. Збу-

дована в першій половині ХІХ ст. в с. Рудяків Пе-

реяславського повіту Полтавської губернії в са-

дибі прадіда Якова Собка місцевими майстрами. 

У 1930 р. дворище Собка було усуспільнене, 

воно стало базою для створеного колгоспу. Олій-

ниця використовувалась за призначенням до 50-

                                                           
20 Облікова картка об’єкта культурної спадщини Повітка-олійниця із с. Рудяків Бориспільського р-ну Київської обл. // НІЕЗ 

«Переяслав». С. 1; Паспорт об’єкта культурної спадщини Комплекс споруд «Садиба заможного селянина-промисловця» // 

НІЕЗ «Переяслав». C. 1–4. 
21Паспорт об’єкта культурної спадщини Комплекс споруд «Садиба заможного селянина-промисловця». С. 1–2, 4. 
22Облікова картка об’єкта культурної спадщини Комплекс споруд «Садиба селянина олійника» // НІЕЗ «Переяслав». С. 2–3. 

х рр. ХХ ст. Перевезена та встановлена на тери-

торії Музею народної архітектури та побуту в 

1965 р. Прямокутна будівля. Розміри: довжина – 

11,87 м, ширина – 6,30 м., висота – 1,78 м, 

площа – 74,78 м2. Стіни будівлі каркасні, верти-

кально зашиті дошкою-шалівкою. Споруда має 

двоє дверей (одні – для входу, другі – для виносу 

олії). Дах чотирисхилий, очеретяний. Всередині 

повітки міститься дубовий прес ХVIII ст. (дов-

жина – 9 м, діаметр – 70 см), призначений для ви-

добутку олії. 

Погрібник з с. Рудяків Бориспільського р-ну 

Київської обл.21 

Пам’ятка культурної спадщини місцевого зна-

чення (середина ХІХ ст.), що входить до компле-

ксу споруд «Садиба заможного селянина проми-

словця». Погрібник – наземна, однодільна зрубна 

господарська будівля квадратної форми. Дах дво-

схилий до фронтонів, покритий очеретом. З чіль-

ної сторони – невеликі дверцята. Призначався 

для збереження кисломолочних продуктів, горо-

дини та квашні. Розміри: довжина – 2,97 м, ши-

рина – 4,15 м, висота – 1,05 м, площа – 12,32 м2. 

Збудований в середині ХІХ ст. в с. Рудяків Пере-

яславського повіту Полтавської губернії, в садибі 

заможного селянина Собка П. В. Перевезений та 

встановлений на території музею народної архі-

тектури та побуту в жовтні 1968 р. Розташований 

в північно-західній частині музею на території 

садиби заможного селянина-промисловця. 

Садиба селянина олійника22 

Садиба селянина олійника розташована у 

центральній частині Музею народної архітектури 

та побуту Середньої Наддніпрянщини Націона-

льного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав». До її складу входить: хата, комора 

та клуня з с. В’юнище Переяслав-Хмельницького 

району Київської обл. (друга половина ХІХ ст.). 

Хата – чотиридільного типу: хата, хатина, 

сіни, прихатня комора. Побудована з не товстих 

тесаних, соснових колод в шули. Стіни усіх кім-

нат хати дранковані, мазані глиною та білені зо-
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вні і з середини. Знизу зовні, навколо стін, неви-

сока, широка глинобитна призьба, із фасаду і пра-

вого причілка обрамлена дошкою, із тильної сто-

рони і лівого причілку цеглою та підведена жов-

тою глиною. Хата має сім вікон, чотири у «власне 

хаті», три у хатині. Дах чотирисхилий, на крок-

вах, критий очеретом по латах. Хата (с. В’юнище 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.) – 

двокамерна споруда типу: хата + сіни. Стіни хати 

складені в зруб, стіни сіней складені в шули, ни-

жні частини яких закріплені в другу підвалину, 

далі – горизонтальна закидка. Стіни хати зовні та 

всередині шеретовані, мазані та білені, стіни сі-

ней зовні шеретовані, мазані та білені, за виклю-

ченням чільної стіни, що зашпарована. Вікон – 

чотири на шість шибок, всі в житловій кімнаті: 

1 – на причілковій стіні, 2 – на фасадній, 1 – на 

задній. Хата має одні широкі вхідні двері, які ро-

зміщені в сінях. Крокви врубані у верхні вінці 

зрубу. Дах хати чотирисхилий, покритий очере-

том. Для утеплення стін та їх міцності довкола 

будівлі влаштована глинобитна засипна призьба 

з червоною підводкою, оббита дошками. В сере-

дині хати розташована експозиція житла селя-

нина олійника, що містить численні знаряддя 

праці та пристрої для олійного промислу. Роз-

міри: довжина – 11,05 м, ширина – 6,80 м, ви-

сота – 2,66 м, площа – 75,14 м2. 

Торгові ряди23 

Реконструкція пам’ятки народної архітектури 

середини ХІХ ст. збудована реставраторами му-

зею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини на території базарної площі в 

1976 р. Розміри: довжина ряду – 37 м; ширина 

ряду – 1,1 м; ширина полиць – 1,0 м; висота 

ряду 1,8 м. 

Хата заможного селянина-промисловця 

з с. Єрківці Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл.24 

Об’єкт культурної спадщини місцевого зна-

чення. Збудована в 60-х рр. ХІХ ст. в с. Єрківці 

                                                           
23Акт обстеження та переоцінки торгових рядів базарної площі музею народної архітектури і побуту від 1.02.1997 р. // НІЕЗ 

«Переяслав». С. 1. 
24Паспорт об’єкта культурної спадщини Комплекс споруд «Садиба заможного селянина-промисловця» // НІЕЗ «Переяслав». 

С. 1–3; Паспорт об’єкта культурної спадщини Хата заможного селянина-промисловця з с. Єрківці Переяслав-Хмельницького 

р-ну Київської обл. // НІЕЗ «Переяслав». C. 1–3. 
25Облікова картка об’єкта культурної спадщини Хата селянина-безземельника з с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл. // НІЕЗ «Переяслав». С. 1–2. 
26Сікорський М. І. Переяславські музеї просто неба… С. 32. 

Переяславського повіту Полтавської губернії мі-

сцевими майстрами. Хата займала центральне мі-

сце в садибі, знаходилася в глибині двору, вік-

нами виходила на південний схід. Перевезена та 

встановлена на територію садиби заможного се-

лянина-промисловця Музею народної архітек-

тури та побуту Середньої Наддніпрянщини в 

1966 р. Хата – п’ятикамерна споруда: хата, вань-

кір, хатина, сіни, комора. В плані прямокутної 

форми. Стіни з соснових тесаних колод, покладе-

них в дубові шули, шпаровані, мазані, біленні зо-

вні і з середини. Стеля в хаті дощана покладена в 

розбіжку на сволоки і стіни, зверху вальковані, 

знизу шпарована і побілена. Освітлюється 6 вік-

нами на чотири шибки з віконницями: два на чі-

льній стіні, два на тильній (задній), два на лівій 

причілковій. Хата має одні двері посеред чільної 

стіни. Над дверима збудований невеликий напів-

відкритий ганок на чотирьох пиляних фігурних 

стовпцях, вкритий бляхою. Дах чотирисхилий на 

кроквах, критий очеретом по латах, гребінь при-

давлений дерев’яними «півзинами» з дощаним 

димарем. Крокви врубані у верхні вінця верхньої 

обв’язки. Підлога хати глинобитна, на ганку – до-

щана. Навколо нижніх вінців хати, оббита дош-

ками глинобитна призьба з червоною підводкою. 

В середині хати розташована експозиція житла 

заможного селянина-промисловця. В коморі 

представлено домашнє начиння, господарський 

реманент. Розміри: довжина – 12,78 м, ширина – 

7,10 м, висота – 2,20 м. Площа – 90,3 м2. 

Хата селянина-безземельника 

з с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл.25 

Хата селянина-безземельника з с. В’юнище 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл., 

побудована в 1889 р. (друга половина XIX ст.)26. 

Демонтована, перевезена і встановлена на тери-

торії музею в 1973 р. Розташована на території 

Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини Національного історико-етног-
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рафічного заповідника «Переяслав» у централь-

ній частині. Хата – трьохкамерна будівля типу: 

хата + сіни + комірчина, збудована в шули, при-

чілковою стороною розміщена до центральної 

дороги, вхід до хати прямо з двору. Стіни хати 

мазані й білені. Довкола стін хати заплетена лі-

сою широка глинобитна призьба, підведена ру-

дою глиною. Освітлюється чотирма вікнами 

(одне на напільній стіні, одне – на причілковій, 

два – на фасадній стіні) на чотири шибки. Дах чо-

тирисхилий, покритий очеретом. Розміри: дов-

жина – 9,95 м, ширина – 6,08 м, висота – 1,92 м, 

площа – 121 м². 

Хата заможного селянина-землевласника 

з с. Гайшин Переяслав-Хмельницького р-ну 

Київської обл.27 

Хата з с. Гайшин Переяслав-Хмельницького 

р-ну Київської обл. (кінець ХІХ ст.) перевезена у 

1974 р.28. Розташована на території Музею на-

родної архітектури та побуту Середньої Наддні-

прянщини Національного історико етнографіч-

ного заповідника «Переяслав» в південно-захід-

ній частині музею, в південній частині великого 

відкритого дворища заможного селянина-земле-

власника. Чільна стіна хати орієнтована на півні-

чний схід. П’ятикамерна споруда. Стіни з сосно-

вих тесаних плах, покладених у дубові шули, 

шпарованні, мазані, біленні зовні і з середини. 

Освітлюється 11 великими вікнами на три ши-

бки: п’ять – на чільній стіні, три – на тильній (за-

дній), три – на лівій причілковій. Хата має двоє 

дверей. Одні – посеред чільної стіни, інші – в 

правій причілковій. Над дверима збудовані неве-

ликі ганки вкриті бляхою. Дах чотирисхилий 

критий металом. З чільного боку даху розташо-

вані два віконця-віддушника для освітлення та 

вентиляції горища. Крокви врубані у верхні вінця 

верхньої обв’язки. Навколо хати засипна призьба 

з дубових дошок. В середині хати розміщена екс-

позиція житла заможного селянина-землевлас-

ника. Розміри: довжина – 12,9 м, ширина – 

8,65 м, висота – 4,5 м. Площа – 121,7 м2. 

                                                           
27Облікова картка об’єкта культурної спадщини Хата заможного селянина-землевласника з с. Гайшин Переяслав-Хмельниць-

кого р-ну Київської обл. С. 1–2; Паспорт об’єкта культурної спадщини Садиба заможного селянина-землевласника. С. 1–4. 
28Сікорський М. І. Переяславські музеї просто неба ... С. 23. 
29Облікова картка пам’ятки архітектури та містобудування національного значення Церква Трьохсвятительська // НІЕЗ «Пе-

реяслав». C. 2–3; Паспорт об’єкта культурної спадщини Церква Трьохсвятительська // НІЕЗ «Переяслав». С. 2–3. 
30Сікорський М. І. Переяславські музеї просто неба… C. 14. 
31Переяслав мовою музеїв / Ред. О. Помийницький. Київ: Науково-виробнича фірма «Світа», 2000. С. 29. 
32Сікорський М. І. Переяславські музеї просто неба ... C. 14. 

Трьохсвятительська церква29 

Козацька церква 1651 р., пам’ятка архітектури 

національного значення, розташована на терито-

рії музею народної архітектури та побуту Серед-

ньої Наддніпрянщини Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав», у пів-

нічній частині. 

Перевезена до музею у 1983 р. з с. Піщики, 

Сквирського району, Київської області30. У при-

міщені церкви було створено Музей українського 

рушника, відкриття якого припало на 1995 р.31 

Музей функціонує і сьогодні та входить до два-

надцяти тематичних музеїв, розміщених на тери-

торії Музею народної архітектури та побуту Се-

редньої Наддніпрянщини. У музеї експонується 

до 1000 рушників, притаманних Середньому По-

дніпров’ю: Київській, Чернігівській, Полтавській 

та Черкаській областям та Поліссю32. 

Церква дерев’яна, тридільна, триверха, на ос-

нові трьох зрубів з дубових тесаних, щільно при-

пасованих колод. Зруби усіх трьох дільниць пря-

мокутні, мають однакову висоту. Установлена на 

цегляному фундаменті з виступаючим цоколем. 

Зовні церква обшита горизонтально шалівкою; 

наріжники обшиті вертикальною дошкою по всій 

висоті. Розміри: притвор: довжина – 4,16 м, ши-

рина – 4,0 м, площа – 18,72 м2; нава: довжина – 

6,02 м, ширина – 5,35 м, площа – 31,8 м2; вівтар: 

довжина – 3,85 м, ширина – 3,70 м, площа – 

14,44 м2, ганок (паперть) – 11,2 м2. Загальна 

площа 76,16 м2. Освітлюється п’ятьма прямокут-

ними вікнами, розміщеними у верхній частині 

зрубу стін вівтаря та нави, а притвор (бабинець) – 

напівкруглим вікном, яке знаходиться над вхід-

ними дверима. Двері – двостулкові, дубові, об-

биті зовні залізом. Верхи двозаломні під залізним 

покриттям. Центральний восьмерик ширший і 

вищий. Маківки вивершені хрестами складного 

профілю (ковані). Перед притвором – ганок (па-

перть) з шістьма східцями та двосхилим дахом, 

який тримається на шести різьблених колонах. 

Фронтони у верхній та нижній частині ганку при-

крашені декоративною накладною різьбою.


