
НАЙКРАСИВІШІ ЗАМКИ ТА ФОРТЕЦІ УКРАЇНИ 

Літня пора вважається найзручнішим 
часом для подорожей. В цей період і на 

морі чудово, і в горах є чим зайнятися. А як 
на рахунок казкових замків та фортець? 

Фортеця-карантин, Одеса 
Одеську фортеця ще називають «Карантином» або «Аркада». Це
фортифікаційні укріплення, що складаються з аркади і порохової вежі.
Колись з їх допомогою контролювали потік товарів і пасажирів, які
прибували в порт. Пам'ятнику вже більше 200 років.

Незважаючи на 
своє не надто 
романтичне 
призначення, 
кріпосні стіни 
досить 
мальовничі. 
Також звідси 
відкривається 
чудовий вид на 
море.

Аккерманська фортеця, Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровська, або Аккерманська фортеця, в Одеській області
до сих пір залишається загадкою для багатьох істориків. Це найбільша
фортифікаційна споруда України. Відомо, що вона була зведена на
залишках давньогрецького міста Тіра, але коли точно і ким саме? ..
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Замок-садиба Попова, Василівка
Замок Попова - архітектурна гордість Запорізької області. Він
належить до поширеного в 19 столітті типу замків-садиб (або замків-
палаців), які тоді масово поширювалися як в Західній Європі, так і в
сучасній Україні.

Територія замку - це великий палацово-парковий ансамбль. На
державному рівні він визнаний як Василівський історико-
архітектурний музей-заповідник «Садиба Попова». Також іноді
можна зустріти назви «Таврійський палац» або «Таврійська садиба».

Військові зміцнення, острів Березань
Острів Березань знаходиться на території Миколаївської області.
Старовинні цивілізації (давньогрецька, тюркська, скіфська) залишили
тут численні сліди. Археологічні знахідки досі не пояснюють повністю
історії острова. А тогочасна архітектура додає таємничості цьому
місцю.



Замок-палац Кеніга, Шарівка
Білосніжний замок-палац - прикраса Шарівського парку, який має
статус пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного
значення. Розташований замок Кеніга на Харківщині.

На початку 18 століття осавул Шарій отримав у власність мальовниче
слобожанський село, так виникла Шарівка. Ще через 100 років тут
заклали садово-парковий комплекс і побудували замок-палац.
Досьогодні палац має нагоду дарувати радість відвідувачам. Цікаво,
що споруду можна роздивится не тільки зовні, але й з середини.

Преображенський монастир-фортеця, Новгород-Сіверський
Спасо-Преображенський чоловічий монастир на Чернігівщині -
єдиний збережений в настільки гарному стані зразок
фортифікаційного будівництва на Лівобережжі України. Оборонні
споруди навколо храмів та келії існували вже в 12 столітті.



Замок-палац Даховських, Леськове
Садиба Даховських - унікальна пам'ятка Черкаської області. Це
замок-палац, зведений в середині 19 століття. Його доля трагічна,
адже за радянських часів палац став не пам'ятником архітектури, а
режимним об'єктом ... А отже, і доступ сюди був обмежений.

Навколо палацу, побудованого в дусі англійської готики, зеленіє
парк. Одна з стежок веде до озера і Острову любові. в 2013 році
ландшафтно-архітектурний комплекс «Садиба Даховських», званий
на Черкащині «Лісківським дивом» отримав статус історико-
культурного заповідника державного значення.

Замок-музей Радомисль, Радомишль
Реконструйований замок-музей Радомисль на Житомирщині став
одним з історико-культурних комплексів України. Багато туристів вже
оцініли красу архітектури та відчули неймовірну атмосферу
середньовіччя біля стін замку.



Кам'янецький замок, Кам'янець-Подільський 
Найвідоміший замок Хмельницької області знаходиться в Кам'янці-
Подільському. Це один з найвідоміших замків України.

Зараз Старий і Новий замки, вежі і ворота (ті, що збереглися),
Замковий міст, а також Старе місто, прилеглий каньйон Смотрича
входять до складу Національного історико-архітектурного
заповідника «Кам'янець».

Фортеця «Білий лебідь», Меджибіж
Меджибізький замок, який вважається зразком фортифікації 17
століття, також знаходиться в Хмельницькій області. «Білим
лебедем» фортецю називали за особливий білий колір, який їй
надали вже в столітті 19. Сучасний трішки пожовклий колір будівлі
повертає у далекі часи…



Дубенський замок, Дубно
Вважається, що Дубенський замок на Волині (Рівненська обл.) Був
заснований в 1492 році. Це в повному розумінні замок Острозьких.
Один князь - Костянтин почав, а інший Острозький - князь Януш –
продовжив будівництво замку в стилі ренесанс.

Нова Дубенська фортеця, Тараканів
Є на Рівненщині і занедбані перлини фортифікаційного мистецтва...
Тараканівський форт - дивовижне місце, краси якого не зіпсувало
навіть руйнування. Містична атмосфера пронизує ці місця. Для
любителів незвичайних мандрів - це чудовий варіант.



Острозький замок-музей, Острог
Величі Острозького замку час трохи торкнувся, але прекрасна
будівля витримала всі випробування. Історія її заснування йде до
1241 року! Це один з найдивовижніших - і зовні, і всередині -
краєзнавчих музеїв України.

Збаразький замок, Збараж
Збаразький замок-музей - перлина Тернопільщини і один з об'єктів
Національного заповідника «Замки Тернополя». У заповідник також
входять Вишневецький замок, замки в Скалаті, в Золотому Потоці і
Кривче; руїни Чортківського замку та замку в Підзамочку;
Язловецький, Теребовлянський і Микулинецький замки, а також
замок у Скалі-Подільській.



Замок-палац Вороніна, Білокриниця
Палац Вороніна у Білокриниці - сусід вже неіснуючого
Кременецького замку, від якого залишилися жалюгідні руїни.

Замок тут побудували князі Збаразькі. В Білокриниці залишили сліди
і інші власники - Вишневецькі, Радзівіли, Чосновскіе і останній
володар, граф Воронін. Він заповів, щоб тут була рільнича школа
для селянських дітей.

Хотинська фортеця, Хотин
Хотинська фортеця на Буковині досі є величною оборонною
спорудою. До того ж це один з найкраще збережених пам'яток
архітектури в Чернівецькій області. Хотинська фортеця – одне із 7
чудес України. Обовязкове місце для відвідування.

Сподіваємось, що підбірка замків та 
фортець надихне вас на захоплюючу 

мандрівку надзвичайними місцями 
нашої Батьківщини!

ПОДОРОЖІ 

Стаття створена на оснві матеріалів https://ua.igotoworld.com
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