







































































































	Дерев'яні церкви в Україні
	Дерев'яні церкви в Україні
	Церква Св. Юрія в Дрогобичі (поч. XVII ст.)
	Дзвіниця церкви Св. Юрія в Дрогобичі (поч. XVII ст.)
	Церква чесного хреста в Дрогобичі (1661 р.)
	Церква Св. Параскеви в Крехові, Львів. обл. (1724)
	Дзвіниця церкви Св. Параскеви в Крехові (1638)
	Церква в Кам'янці Подільському (XVIII ст.)
	Залужжя, Кам'янець Под. обл. (церква з XVIII ст.)
	Церква в Канорі, Закарпатська обл. (XVIII ст.)
	Церква з с. Должки, повіт Турка (1882 р.)
	Церква в с. Князівське, пов. Долина (1771 р.)
	Церква в с. Поворозник, пов. Новий Санч (1612 р.)
	Церква в с. Виців, пов. Самбір (XVIII ст.)
	Пантна, пов. Горлиці, церква з XVIII ст.
	Дзвіниця у Сунгурах, Житомирської обл. (1756 р.)
	Миколаївська церква у Вінниці (XVIII ст.)
	Церква з 1661 року в с. Дусівці, пов. Перемишль
	Стояки, що на них побудована церква в Тучапах, пов. Городок (1680 р.)
	Церква з 1749 року в с. Цеперів, пов. Львів
	Придорожня капличка в с. Баличі, пов. Жидачів
	Церква св. Михаїла в с. Пляшево, Волинської обл. (1630 р.)
	Церква XVIII ст. у с. Татарів пов. Надвірна
	Церква з 1700 р. в Слободі Болехівській пов. Долина
	Угольна, повіту Долина, церква з 1781 року
	Церква з 1803 р. в Синевідську Нижнім, пов. Сколє
	Ростічки, повіту Долина, церква з 1832 року
	Дзвіниці з сіл. Потелич (1502), Курники (1616) і Топільниця (1730)
	Церква в Утішкові з 1687 року (рис. А. Лушпинський)
	Ясиня Горішня, Закарп. область, церква XVIII ст. 
	Галерія церкви XVIII ст. в Майдані, Закарп. обл.
	Церква Успення преч. Діви в Чорткові (XVIII ст.)
	Церква XVIII ст. в Слюднім, Станиславської області
	Цінева, пов. Долина, церква з 1745 року
	Воля Цеклинська, пов. Ясло, церква з 1776 р.
	Матієва, пов. Новий Санч, церква з 1813 р.
	Рихвальд, пов. Горлиці, церква з 1653 р.
	Церква у Черниці й побіч церква у Ворохті, Станиславської області (XVIII ст.)
	Церква з 1701 р. в с. Цішки, пов. Золочів (рис. А. Лушпинський)
	Церква з 1723 р. в Довгім, пов. Дрогобич
	Церква з 1791 р. в Яблінці Вижній, пов. Турка
	Рафайлів, Станиславської області, церква з XVIII ст.
	Липа, пов. Долина, церква з XVIII ст.
	Тернавка, пов. Сколє, церква з поч. XIX ст.
	Кальне, пов. Сколє, церква з 1820 року
	Конятин, Буковина, церква з ХІХ ст.
	Тухолька, пов. Сколє, церква з 1845 року
	Мохнате, пов. Турка, церква з поч. ХІХ ст.
	Церква св. Тройці в Маткові, пов. Турка (1899 р.)
	Церква XVIII ст. в Гусному, Закарпатська обл.
	Росохач, пов. Турка, церква з 1882 року
	Межирічка, Харківської обл., церква з XVIII ст.
	Верем'я біля Києва, церква з 1757 року
	Розлуч, пов. Турка, церква з 1876 року
	Чуква, пов. Самбір, церква з 1850 року
	Поляниця, пов. Долина, церква з 1850 року
	Камінка, пов. Сколє, церква з 1872 року
	Ростока Вижня, пов. Сколє, церква з 1862 року (з входової брами)
	Ростока Вижня, церква з 1862 р. (вид збоку)
	Дусівці, пов. Перемишль, церква з 1641 року
	Водники, пов. Бібрка, церква з 1729 року
	Церква з пол. XVII ст. в Сихові, біля Львова (рис. В. Січинський)

	Ілюстрації до цього альбому взято з таких видань


