
Підземелля
Гарнізонного храму 

святих апостолів 
Петра і Павла

Сподобалось у нас?
Залиште відгук тут!

1. Добре дивіться під ноги та 
бережіть голову. Вона у Вас 
одна  В деяких місцях є низькі 
склепіння та нерівна підлога.

2. Не спирайтесь на скляні 
огорожі експонатів.

3. Не перелазьте через ого-
рожі.

4. Якщо Ви прийшли з дітьми – 
стежте за їх безпекою!

КОНТАКТИ

Правила техніки 
безпеки!

Адреса: м. Львів, вул. Театральна, 11
(вхід з просп. Свободи).

Тел: 067-373-36-83

www.underpetrapavla.lviv.ua

Підземелля 
Гарнізонного храму 
святих апостолів 
Петра і Павла

@underpetrapavla

underground@petrapavla.org.ua

ВАЖЛИВО!
Багато експонатів мають QR-коди, 

які доповнюють розповідь про них, 
тому не забудьте користатись свої-

ми смартфонами!



ПРО НАС
Підземелля Гарнізонного храму свв. апп. 

Петра і Павла – комплекс приміщень під 
одним з найбільших храмів Львова, біль-
ша частина з яких була відкрита протягом 
2016-2019 рр. В основі підземелля – за-
лишки будинків, які знаходились на місці 
церкви до її побудови і датуються XIV-XVII 
ст. Після будівництва храму аж до кінця 
XVIII ст. підземелля використовувались 
в якості крипт – місця для поховання свя-
щеників та донаторів церкви. Поховання 
були перенесені в кін. XVIII - ХІХ ст., після 
цього підземелля були частково засипані 
та не використовувались. Вперше, архео-
логічні розкопки тут були проведені в 1997 
р. під керівництвом Миколи Бандрівсько-
го. Зараз тут облаштований музей історії 
Гарнізонного храму. Також в експозиції на-
явні три макети вигляду давнього Львова, 
авторства Ігоря та Любові Качор, які ілю-
струють історію міста в період XIII-XVIII ст.

Зала №8-10
Знаходяться унікальні макети вигляду 

Львова у XIV-XVIII ст., авторства Ігоря та 
Любові Качор. Завдяки ним Ви на власні очі 
зможете побачити як виглядало наше місто 
у давнину та дізнатись багато цікавого про 

життя людей у ті часи.

Завершуватиме мандрівку підземеллям 
експозиція, присвячена історії Львова у 

ХІХ-ХХ ст.

Зала №1

Зала №7

Зала №2-4

Зала №5-6

Присвячена історії хра-
му. Тут Ви зможете поба-
чити що збереглось до 
наших днів, як проходить 
реставрація одного з 
найбільших храмів Львова 
та роздивитись справж-
ню карту світу XVIII ст., на 
якій зображена Велика 
Китайська стіна та багато 
іншого!

Експозиція побудована за хронологічним 
принципом. Кожна зала під храмом присвя-
чена окремому періоду/темі в історії церкви 

від XVII до ХХІ ст. Тематично окремою є ча-
стина підземелля під колишнім колегіумом. 

Тут розміщена експозиція присвячена історії 
Львова від XIV ст. і далі.

Тут Ви дізнаєтесь про те, 
хто такі монахи єзуїти, які 
побудували цей храм на 
початку XVII ст. Також тут 
розповідається про те що 
було на місці храму і що 
збереглось до наших днів. 

Після побудови храму підземелля використо-
вували в якості крипт, в яких ховали, по смерті, 

монахів та фундаторів церкви. Ким були ці 
люди? Чому їх ховали під церквою і чому зберіг-
ся саркофаг архієпископа Миколая Вижицько-

го? Про це Ви дізнаєтесь у цих залах.

У коридорі правої нави та залі № 7 
Ви дізнаєтесь про те, який внесок в 

історію міста внесли єзуїти, зокрема 
про перший університет та багато 

іншого.

ЕКСПОЗИЦІЯ


