
Старосільський замок є одним з 

найбільших замків України, межі якого 

займають близько двох гектарів площі. 

Його також 

можна назвати 

найміцнішим 

замком 

Львівщини, 

адже він 

неодноразово 

вистоював 

напад ворогів і залишався майже 

неушкодженим після завершення битв. 
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До вашої уваги пропонується 

пам’ятка, присвячена популярному 

туристичному маршруту найбільш 

відомими замками Львівщини "Золота 

Підкова". 

Назву "Золота Підкова" цей маршрут 

отримав через розташування замків дугою, 

що схожа на підкову. 

Головними об’єктами "Золотої 

Підкови" є п’ять замків в Олеську, 

Підгірцях, Золочеві, Свіржі та Старому 

Селі. 

1. Олеський замок, без сумніву, одна 

з найгарніших прикрас у скарбниці 

української і 

навіть 

європейської 

історії 

XIII—XVIII 

століть. 

Суворі стіни 

цієї 

унікальної 

будівлі сотні років зберігають таємниці 

королів, а тисячі туристів щодня 

прибувають сюди у пошуках цікавих знань 

та вражень. 

Польські королі Ян III Собеський та 

Міхал Корибут Вишневецький, литовський 

князь Любарт, Михайло Хмель - батько 

гетьмана Богдана Хмельницького, 

знаменитий магнат Іван Данилович – 

життя усіх цих історичних постатей так чи 

інакше пов’язано із Олеським замком. 

2. Підгорецький замок - один з 

найкращих у Європі зразків поєднання 

ренесансного палацу із бастіонними 

укріпленнями. Палац називали 

"польським Версалем". 

Мурований 

замок 

заснував у 

1635 році 

коронний 

гетьман 

Станіслав 

Конецпольський на місці давніших 

укріплень, що належали родині 

Підгорецьких. 

Однією з цікавинок Підгорецького 

замку є ...містика. Загадкові історії про 

білу постать жінки, яку начебто бачив 

чи не кожен другий місцевий житель, 

та незвичайна енергетика приваблюють 

на Львівщину ще більше відвідувачів.  

Підгорецький парк належить до 

пам'яток садово-паркового мистецтва 

державного значення. 

3. Золочівський замок — як 

свідок історичних подій є однією з 

найвизначніших пам'яток культури й 

оборонної 

архітектури 

на теренах 

галицької 

землі. 

Замок 

було 

зведено на кошти Якуба Собеського 

(батька короля Речі Посполитої Яна III 

Собеського) у 1634 році як оборонну 

фортецю. Потім він став королівською 

резиденцією. 

На території Золочівського замку є 

мініатюрна красива будівля - Китайський 

палац. На сьогоднішній день у 

Китайському палаці розміщується музей 

східних культур. 

4. Серед мальовничої природи 

Львівщини, на невеличкому пагорбі, 

овіяному історією, височіють білокам'яні 

вежі Свірзького замку. Фортечний 

комплекс 

розташований 

у селі Свірж, 

передмісті 

Львова. 

Закладений у 

XV столітті 
українськими 

шляхтичами 

Свірзькими, укріплений замок був однією 

з найміцніших перешкод за татарської 

навали на Львів. Зокрема, стіни фортеці 

витримали багатоденну облогу ворожих 

військ у 1672 році. 

У ХVIII столітті замок змінив бойові 

обладунки на пишні покої. Основним 

штрихом, що підкреслював 

індивідуальність замку того часу, був 

англійський парк. 

5. Замок у Старому Селі 
(Старосільський замок) — пам'ятка 

оборонної архітектури XVI—XVII 

століть. Будувався він у 1589 році для 

захисту від татар південно-східних 

шляхів до Львова. 
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