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Анотація. У статті проаналізовано архітектурний потенціал садиби Рея 

– пам’ятки архітектури національного значення ХVІІІ – ХІХ ст. та показано 

можливості використання комплексу споруд в рекреаційно-туристичному 

просторі Прикарпаття. 
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Abstract. In the article analyzed the architectural potential manor Reya – 

architectural monument of national importance ХVІІІ – ХІХ centuries and are shown 

possibilities of using the complex of buildings in the recreation and tourist space of 

Ciscarpathian. 
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 Актуальність проблеми.  Дворянські садиби, палаци та замки 

приваблюють туристів своєю величчю. На Прикарпатті частково збереглися  

такі палацово-замкові комплекси: садиба Рея в с. Приозерне, палац Потоцьких  

і оборонні укріплення в м. Івано-Франківську, палацово-парковий комплекс в 



смт. Більшівці, палац Яблоновського і замкові укріплення в с. Маріямпіль, 

палац Дідушицьких у смт. Єзупіль, палац Скарбеків у смт. Рожнятів та садиба 

Балабана й замкові укріплення в смт. Перегінському [1]. Один з кращих зразків 

архітектури розташований в селі Приозерному Рогатинського району. Це – 

садиба графа Рея – пам’ятка архітектури національного значення ХVІІІ – ХІХ 

ст.; охоронний № 1193(згідно Постанови Ради Міністрів УРСР № 442 від 06 

вересня 1979 р.) [2]. На даний час садиба Рея перебуває на межі руйнування, 

тому необхідне проведення реставраційних робіт для збереження та 

відновлення комплексу споруд маєтку. Важливим чинником регенерації садиби 

Рея є використання її архітектурного потенціалу в рекреаційно-туристичному 

просторі Прикарпаття. 

Метою статті є аналіз туристичних ресурсів с. Приозерного та визначення 

пріоритетних напрямків використання архітектурного потенціалу садиби Рея 

(пам’ятки архітектури національного значення ХVІІІ – ХІХ ст.) в рекреаційно-

туристичному просторі Прикарпаття.  

Виклад матеріалу. Перші згадки про село Приозерне (до 1968 р. – Псари) 

в архівних джерелах датуються д. п. ХVІІІ ст. Дане поселення розвивалось 

завдяки рибному промислу. На околиці села до нашого часу збереглася система 

природних та штучних рибних ставів [3]. Поселення Приозерне у д. п. ХVІІІ ст. 

– п. п. ХХ ст. належало шляхетським родам Яблоновських - Глоговських - Реїв. 

За місцевими переказами, на просторому пагорбі, що на околиці Приозерного, з 

ХVІІ ст. існував оборонний замок. У д. п. ХVІІІ ст. на його місці спорудили 

дерев’яний класицистичний палац, який було розібрано до 1880 р. Варто 

зазначити, що перед знесенням старого палацу, Вільгельміна Рей розпочала 

будівництво нового палацу (мурованого з цегли) в стилі необароко, який було 

завершено в 1882 р. До комплексу споруд маєтку Рея належали також 

господарські будівлі: зерносховище та конюшня, споруджені за часу зведення 

дерев’яного палацу [4]. Окремим акцентом садиби була в’їзна брама, 

розташована на одній композиційній осі з палацом. З обох боків до брами 

прибудовано флігелі, які разом утворювали прибрамний корпус [3]. Також на 



території маєтку в 1822 р. було створено ландшафтний парк, площею 

приблизно 8 га [4]. Окрасою парку був платан, якому на даний час – більше 200 

років. Композицію парку доповнювали рибні стави [3]. 

На сьогодні стан садиби Рея є незадовільним: під впливом антропогенних і 

природних чинників будівлі комплексу та первісна структура ландшафтного 

парку продовжують руйнуватися (рис. 1(а - г)).  
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Рис. 1. Сучасний стан будівель комплексу садиби Рея: 
 

а - б - палац Рея                    
в - г - в’їзна брама садиби Рея 

 

З метою збереження пам’ятки архітектури національного значення, 

необхідним є проведення відновлювальних робіт всього комплексу споруд 

садиби Рея та паркової території маєтку. Включення в рекреаційно-

туристичний простір Прикарпаття та використання архітектурного потенціалу 



садиби Рея є важливим чинником її регенерації. Щоб зрозуміти можливості 

сучасного використання комплексу споруд садиби Рея, автор зосереджується на 

прикладах світового досвіду. 

В Європі активно розвиваються та виникають нові способи збереження, 

реконструкції та використання палацово-замкових комплексів. Найчастіше 

дворянські садиби, палаци та замки пристосовують під заклади в рекреаційно-

туристичному просторі. Наприклад, готель Villa Feltrinelli (Італія), 

розташований на березі озера Гарда. В головному корпусі комплексу (Villa) 

інтер’єр готельних номерів прикрашений предметами антикваріату. Комплекс 

готелю включає також окремі будинки з апартаментами класу люкс (Casa di 

Fiori, Casa Rustica, La Limonaia, Boat House), відкритий басейн, ресторан 

італійської, французької та міжнародної кухні. Villa Feltrinelli розміщений на 

території парку   ХІХ-го ст., де відновлено автентичну оранжерею, майданчик 

для гри в крокет, влаштовано величезну галявину для проведення концертів і 

фестивалів [5]. Палацово-паркові комплекси також використовують як музеї-

заповідники. Приміром – історико-архітектурний та ландшафтний музей-

заповідник «Царіцино» (Росія) слугує не тільки для проведення музейних 

виставок і експозицій – там також відбуваються різноманітні концерти та 

щороку проходить міжнародний музичний фестиваль «Класика і джаз» [6].  

На основі дослідження європейського досвіду щодо регенерації та 

використання подібних архітектурних пам’яток садибно-палацового типу, 

автором пропонується: 

• враховуючи той факт, що с. Приозерне розташоване поблизу автомобільної 

траси Івано-Франківськ - Рогатин - Бібрка - Львів, сформувати туристичний 

маршрут для огляду архітектурних пам’яток, який пролягатиме через такі 

населені пункти як с. Крилос, м. Галич, с. Поплавники, с. Більшівці, с. 

Бовшів, м. Бурштин, м. Рогатин, с. Чесники, с. Черче,  с. Підкамінь. Кінцева 

точка маршруту – с. Приозерне (як показано на розробленій автором схемі – 

рис. 2). Такий підхід сприятиме формуванню рекреаційно-туристичної 

інфраструктури Прикарпаття; 



 
Рис. 2. Схема туристичного маршруту, що включатиме садибу Рея в 

рекреаційно-туристичний простір Прикарпаття 



• сприяти розвитку готельного туризму в с. Приозерне, завдяки створенню 

готельних номерів у відреставрованому палаці садиби Рея,  пристосуванню 

другого поверху флігелів в’їзної брами під апартаменти для туристів (на 

першому поверсі розміщуватиметься адміністрація всього садибно-

палацового комплексу), а будинків, де проживали слуги, – під тимчасове 

житло для працівників комплексу садиби Рея. Такий підхід сприятиме 

охороні туристичних ресурсів (передусім комплексу споруд садиби); 

• сприяти формуванню екологічного й аграрного туризму в с. Приозерне, 

використовуючи  садиби місцевих жителів і агроготелі, що активізуватиме 

розвиток сільських господарств, місцевого ринку праці та створення 

додаткових робочих місць, підвищуватиме екологічну свідомість і 

культурний рівень жителів поселення, створюватиме можливості для 

повноцінного відпочинку малозабезпечених людей; 

• враховуючи факт, що в давні часи с. Приозерне розвивалось завдяки 

рибному промислу, а до наших днів на околиці села збереглася система 

природних та штучних рибних ставів,  сприяти розвитку пригодницького 

туризму – насамперед – риболовлі, а також організовувати  прогулянки зі 

збиранням грибів і ягід в поблизькому лісі з відправною точкою на території 

садиби Рея;  

• організувати розвиток пізнавального туризму, пристосувавши приміщення 

колишнього зерносховища під музейно-виставкові зали для періодичних 

виставок (сучасного мистецтва: фотографії, живопису, графіки, макетування, 

скульптури, декоративно-прикладного мистецтва  тощо) та проводячи вело-, 

мото- кінні та пішохідні екскурсії територією села Приозерне (включаючи 

садибу Рея), а також історико-архітектурними пам’ятками довколишніх 

населених пунктів; 

• враховуючи факт, що на території садиби Рея збереглася споруда конюшні, 

організувати для відвідувачів прогулянки верхи на конях, а також майстер-

класи по любительському фотополюванню, спортивному пейнтболу, 



стрільбі з лука й арбалета, що в цілому сприятиме розвитку спортивно-

оздоровчого туризму; 

• сформувати фестивально-анімаційний туризм на базі садибно-палацового 

комплексу Рея, організувавши проведення на території садиби тематичних 

фестивалів, театральних постановок із життя й побуту знаті ХVІ ст. – ХІХ 

ст., фольк-концертів (концертів етно-рокової музики) анімаційних шоу й 

вечірніх фаєр-шоу, майстер-класів по етно-танцях, а також історичних 

реконструкцій і демонстрацій (приміром, змагань лучників, лицарських 

турнірів та бугуртів);  

• активізувати розвиток рекреаційного туризму, провівши реконструкцію 

ландшафтного парку садиби Рея, згідно  робочих креслень благоустрою 

території, зроблених УДНРПІ «Укрпроектреставрація» та влаштувавши 

неподалік передбаченого проектом спортивного майданчика [7], 

багаторівневі сади, на терасах яких проводити виставки топіарного 

мистецтва, квіткових композицій і декорацій; створивши (поблизу в’їзної 

брами) самшитовий лабіринт, в центрі якого розташовуватиметься відкритий 

театр і танцполе; влаштувавши різнорівневі прогулянкові мостики через 

рибні стави, а також передбачивши влаштування альтанок і пергол по всій 

території садиби. 

Висновки. В результаті проведеного аналізу документальних матеріалів і 

натурних обстежень пам’ятки архітектури національного значення ХVІІІ – ХІХ 

ст. – садиби Рея – встановлено, що ступінь збереження садибно-палацового 

комплексу є незадовільним. З цієї причини, необхідним є проведення 

відновлювальних робіт всього комплексу споруд та паркової території маєтку. 

Важливим чинником регенерації пам’ятки є включення садиби Рея в 

рекреаційно-туристичний простір Прикарпаття та активне використання її 

архітектурного потенціалу. На основі робочих креслень УДНРПІ 

«Укрпроектреставрації» по благоустрою території та реставрації будівель 

садиби Рея, автором запропоновано шляхи включення садиби Рея в 



рекреаційно-туристичний простір Прикарпаття й перетворення архітектурної 

пам’ятки на привабливий туристичний об’єкт.  
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