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В південносхідній частині Меджибізької фортеці роз
ташований палацовий комплекс, який складається з палацу,
східного корпусу, бастіону, що примикає до барбакану, круглої
п’ятиярусної вежідонжону та Південної вежі, яка зберіглась
частково. Нині реставрації підлягає палац, пам’ятка архітектури
національного значення (охоронний №764/1, статус пам’ятки
надано постановою Ради Міністрів УРСР від 24 серпня 1963 р.
№970). Споруда прибудована до південного оборонного муру з
масивними контрфорсами, зі сходу прилягає до вежідонжону, з
заходу – до залишків Південної вежі. Палац прямокутний в плані,
має один підземний та два надземних поверхи.
За часів радянської влади палац, як і всю фортецю,

використовували для господарчих потреб та розбирали на
будівельні матеріали. Ще у першій половині ХХ ст. з палацу
зняли покрівлю, демонтували вікна, двері, розібрали печі та
підлоги. Таким чином, протягом кількох десятиліть споруда не
використовувалась, жодні ремонтнореставраційні роботи не
проводились, здійснювалася лише фотофіксація стану її
поступового занепаду. Регулярні звернення щодо виділення
коштів для реставрації палацу залишалися безрезультатними. У
підсумку, 23 грудня 2014 р. та 5 лютого 2015 р. були зафіксовані
обвали західної стіни палацу. Загальний стан споруди
оцінювався як аварійний. Дирекція Державного історико
культурного заповідника «Межибіж» звернулася до управління
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культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької
обласної державної адміністрації з проханням сприяти
терміновій протидії аварійному стану палацу. 23 січня 2015 р.
Хмельницькою обласною радою було прийнято рішення про
виділення з резервного фонду обласного бюджету коштів на
проведення термінових протиаварійних заходів для запобігання
подальшому руйнуванню пам’ятки фортифікаційної архі
тектури ХVІ століття –Меджибізької фортеці.
У березні 2015 р. дирекція Державного історикокультурного

заповідника «Межибіж» звернулась до будівельної компанії – ТОВ
«КТКБУД» (м. Київ) з пропозицією розробити науковопроектні
рішення концепції протиаварійних та робіт на об’єкті «Палац
замку XVI ст. в смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької
області (пам’ятка архітектури національного значення охор.

Фрагмент північного і
західного фасадів
палацу, фото 1950 р.

Вигляд палацу з
західного фасаду,
фото 2015 р.
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№764/1)». Згідно акту огляду технічного стану пам’ятки від 2
червня 2015 р. комісією у складі начальника управління культури,
національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержад
міністрації І. М. Трунової, виконуючого обов'язки директора ДІКЗ
«Межибіж» В. С. Щенсневича, директора ТОВ «КТКБУД» С. О.
Тарковського, наукового керівника Ю. Г. Лосицького та головного
спеціаліста зазначеного підприємства І. Д. Бєлова стан палацу був
визначений як гостро аварійний. Внаслідок попередніх обвалів
частково відсутні перекриття між першим і другим поверхами,
повністю зруйновано західну фасадну стіну на рівні двох
надземних поверхів. Ділянки північної стіни мали численні
пошкодження та дефекти, що загрожувало непрогнозованим
падінням масивних фрагментів. Покриття та конструкції даху
повністю втрачено. 25 червня 2015 р. Вченою радою Державного
історикокультурного заповідника «Межибіж» розглянуто та
ухвалено запропоновані науковопроектні рішення, які перед
бачали влаштування металевої конструкції для стабілізації пів
нічної стіни, влаштування тимчасового даху на металевих фермах
і тимчасової конструкції підтримки західної стіни з опорою на
систему металевих фахверкових стійок.
Того ж року підприємцем Андрієм Арсентьєвим були проведені

інженерногеологічні вишукування для першочергових та невід
кладних консерваційних робіт, за підсумками яких об’єкт відне
сено до ІІ категорії складності інженерногеологічних умов.

Початок протиаварійних робіт
всередині палацу. Велика зала,
фото 2016 р.

Розчищення території біля
палацу, фото 2016 р. Під шаром
дерну видно бруківку попередніх
будівельних періодів
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Товариством з обмеженою відповідальністю «Випробувальний
центр будівельних конструкцій» проведено обстеження основних
несучих конструктивних елементів палацу: підвалів та
контрфорсів. Встановлено, що стіни та склепіння надземної
частини виконані зі змішаної кладки – буту та червоної глиняної
цегли на вапнянопісчаному розчині. Віконні та дверні перемички
клинчасті. Конструкції підвальної частини змуровані з місцевого
природного каменю на вапняному розчині. Контрфорси виконані
у вигляді масивних кам’яних конструкцій трапецеподібної форми,
що опираються на власні фундаменти. Разом з іншими кон
структивними особливостями будівлі, з’ясовано, що основна її
частина прибудована до оборонного муру без перев’язки кладки
поперечних стін з ним. Також виявлено масові наскрізні тріщини,
випадання цегли, обвали ділянок стін, викривлення стіни північ
ного фасаду, наявність рослинності на поверхні стін. За
підсумками обстеження для будівлі встановлено IV категорію
технічного стану, тобто визнано її небезпечною і непридатною
для експлуатації через загрозу обвалення. Крім того, товариством

Фахверкова конструкція для
стабілізації північної стіни
палацу, фото 2016 р.

Обговорення концепції
реставраційних робіт з
учасниками семінару «Zamki Rusi
Halickiej i Podola» за участі
керівників заповідних установ
Республіки Польща, 28.07.2016 р.
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з обмеженою відповідальністю «Земпроект груп» проведено
топографогеодезичні роботи зі складання топографічного плану
території Державного історикокультурного заповідника
«Межибіж» у масштабі 1:500, включаючи наземні і підземні
комунікації та споруди.
Робочий проект «Реставрація палацу XVI ст. (пам’ятка

архітектури національного значення охор. №764/1) у смт
Меджибіж Летичівського району Хмельницької області. Попе
редні роботи. Протиаварійні роботи» (головний архітектор
проекту Вадим Бояркін) розроблено у 2015 р. ТОВ «КТКБУД»
на замовлення Державного історикокультурного заповідника
«Межибіж» та погоджено Міністерством культури України. Під
час виготовлення наукової документації застосовувались кон
цептуальні рішення проведення науковопроектних та науково
реставраційних робіт, які було розроблено Українським на
уковореставраційним проектним інститутом «Укрпроектре
ставрація» в 19861994 рр. на основі комплексного обстеження
палацового ансамблю Меджибізької фортеці головним
архітектором проекту Євгенією Лопушинською.
У червні 2016 р. проведено процедуру державних закупівель

на роботи «Реставрація палацу XVI ст. (пам’ятка архітектури
національного значення охор. №764/1) у смт Меджибіж

З ходом реставрації
ознайомлюються учасники
польового семінару «Дослідження,
реставрація та музеєфікація
палацу Сенявських 
Чарторийських», 26.05.2017 р.

Завершення монтажу дахових
конструкцій палацу.
Фото 2016 р.
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Летичівського району Хмельницької області. Попередні роботи.
Протиаварійні роботи» з очікуваною вартістю 4198780,80 грн.
Переможцем стало ТОВ «Уютный дом» (м. Київ), пропозиції
якого визначено найбільш економічно вигідними: вартість –
4195302,00 грн., термін виконання робіт – 210 календарних днів,
гарантійний строк – 10 років.

10 листопада 2016 р. Державна архітектурнобудівельна
інспекція України надала дозвіл на виконання будівельних
робіт. Робочим проектом протиаварійних робіт передбачалось:
підсилення існуючої північної цегляної стіни металевою
просторовою конструкцією; демонтаж деструктивних та
аварійних ділянок цегляного мурування зовнішніх і внутрішніх
стін та склепінь; відновлення ділянок цегляного мурування в
існуючих цегляних конструкціях; ін’єктування тріщин у
цегляних конструкціях стін та склепінь; монтаж фахверку з
металевих колон з горизонтальними та вертикальними в’язами;
мурування нової цегляної стінової конструкції з кріпленням до
металевих колон; підсилення існуючих конструкцій цегляних
стін і склепінь; влаштування елементів покриття. До кінця 2016
року протиаварійні роботи виконані в повному обсязі
відповідно до розробленої та затвердженої науковопроектної
документації.
У травні 2017 р. проведено процедуру державних закупівель

з кошторисною вартістю 66245834,00 грн. на роботи:
«Реставрація палацу XVI ст. (пам’ятка архітектури націо
нального значення охор. №764/1) з пристосуванням під музей в

Археологічний нагляд за веденням реставраційних робіт
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смт Меджибіж Летичівського району Хмельницької області». За
результатами проведеного електронного аукціону найбільш
економічно вигідною виявилась пропозиція товариства з
обмеженою відповідальністю «Уютный дом», яке визначене
переможцем торгів.
Дозвіл на виконання будівельних робіт Державна

архітектурнобудівельна інспекція України надала 18 серпня
2017 р. З урахуванням попередніх протиаварійних робіт та
досліджень, проектом реставрації палацу з пристосуванням під
музей передбачено такий комплекс робіт: розчищення підвалів
та наземних конструкцій палацу ззовні та всередині від
наслідків обвалів; демонтаж деструктивного мурування
елементів стін та цегляних закладок прорізів; антисептичну
обробку стін та склепінь з консервацією поверхні мурувань
гідрофобними сумішами; підсилення існуючих конструкцій
цегляних стін, обрамлення металевими рамами; реставрація
карнизів та елементів аттика з відтворенням втрачених
елементів; влаштування перекриттів над склепінями
підвального та першого поверхів; влаштування підлоги;
відтворення та влаштування вхідної частини будівлі;
заповнення дверних та віконних прорізів; влаштування
дерев’яних балок перекриття і даху із зовнішніми водостоками;
влаштування системи опалення та освітлення приміщень;

Зубці аттика палацу до і після реставрації. Через катастрофічний
ступінь вивітрювання (фото ліворуч) було прийняте рішення про їх

повну заміну за автентичним зразком
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оздоблення фасадів та інтер’єрів палацу. Також реставрації і
відтворення підлягають чотири наріжні вази карнизного
завершення. Відповідно до розробленого та затвердженого
проекту реставрації палацу, на двох існуючих вазах необхідно
виконати демонтаж верхньої частини, пошаровий розбір цегли,
встановлення монолітної основи і нового стрижня, мурування з
автентичної цегли за попередньою формою. Інші дві втрачені
вази будуть відновлені за кресленнями Тетяни Філіпової з
монолітного залізобетону з покриттям, яке ідентичне покриттю
збережених ваз.
Проектом реставраційних робіт у палаці передбачено такі

приміщення: у підвалі – хол, сходова клітка та евакуаційний
вихід, сім експозиційних залів та допоміжні приміщення; на
першому поверсі – хол, вестибюль, шість експозиційних залів,
тамбур, службові приміщення, технічне приміщення, дві
сходових клітки; на другому поверсі – два холи, шість
експозиційних залів, технічні приміщення. Висота поверхів від
2,5 м до 3,2 м. Реставраційнооздоблювальні роботи в інтер’єрах
виконуватимуться згідно картограм оздоблювальних робіт.
Інженерні роботи передбачають встановлення в інтер’єрах

палацу опалювальних приладів – електричних конвекторів ,
розташованих під вікнами в конструкції підлоги. Система
вентиляції – припливновитяжна, з механічним та природним
спонуканням та рекуперацією повітря. Розроблено також
рішення з влаштування силового та електроосвітлювального
обладнання, захисні заходи з електробезпеки, захисту від
блискавок. Пожежогасіння будівлі забезпечить пожежний
гідрант, який встановлено на внутрішній водопровідній мережі.
Відведення атмосферних вод з двору фортеці передбачено
системою дощоприймальних лотків на спланований рельєф.
Нині реставрація палацу триває. За календарним графіком

виконання робіт, за умови відповідного фінансування, її буде
завершено у 2020 році.


