
К р а є з н а в ч и й  м у з е й 

«Бойківщина» Тетяни і Омеляна 

Антоновичів – це один з 

наймоло дш их м у зе ї в  на 

території карпатського регіону, 

заснований 5 вересня 2003 року. 

Експозиція музею складається з 

6 основних відділів: кімната 

«Родини Антоновичів», в якій 

експонуються світлини з життя 

відомих меценатів та їхні 

особисті речі; зал «Природа», де 

відображено всю велич і красу 

флори і фауни Карпат; «Історія»; 

« П о б у т  т а  е т н о г р а ф і я » ; 

«Бойківська хата», а також відділ 

«Сакральних пам’яток». У 1550-х 

рр. у Долині на горі Знесіння 

діяли три храми,  розвивалася 

іконописна школа. Колекція 

старовинних ікон із Долинщини 

(більше 120 шт.) зберігаються у 

Національному музеї ім. Андрея 

Шептицького у Львові. Копії 

багатьох ікон  зберігаються у 

відділі сакральних пам’яток 

Д о л и н с ь к о г о  м у з е ю 

“Бойківщина” . 

The Dolyna Regional Museum of 

Boykivschyna of Tetyana & Omelan 

Antonovych is one of the youngest in 

the Carpathian region and was 

founded on September 5, 2003. The 

museum consists of six main rooms: 

the Antonovych family room in which 

photographs are exhibited about the 

life of famous patrons, the collection 

of personal items and souvenirs of the 

Antonovych family; the Nature room 

that reflect the greatness and beauty 

of flora and fauna of the Carpathians; 

the History room, the Household and 

Ethnography room; a life size "Boyky” 

house and the room of Sacred Art. In 

1550-ies there were three churches 

and a respected icon-painting school 

in Dolyna. The collection of ancient 

icons from Dolyna region (over 120 

pieces) are stored in the Andrey 

Sheptytsky National Museum in Lviv. 

Copies of many of these icons are 

stored in the department of sacred 

sites in Dolyna Boykivschyna Museum. 

 

Музей «Бойківщина» збирає, зберігає, вивчає та експонує 

етнографічні колекції, які знайомлять сучасників із 

культурою бойків. 

 

The mission of the Boykivschyna Museum is to collect, preserve, 

study and exhibit ethnographic collections which promote 

Boyky culture. 



        музей  

  “Бойківщина”  

Долинський краєзнавчий 

Долинський музей «Бойківщина» Тетяни і Омеляна Антоновичів 

Чорновола, 2 A 

Долина, Україна 77550 

тел: (03477) 2-79-00, 2-74-40 e-mail: muzey_dolyna@ukr.net  

Працює з 9.00 до 17.00 щоденно, п’ятниця з 9.00 до 16.00  

http://museum.dolyna.info/ 

 

 
Dolyna Boykivschyna Museum of Tetyana & Omelan  Antonovych   

Chornovola St., 2 A 

Dolyna, Ukraine 77550 

tel: (03477) 2-79-00, 2-74-40  е-mail: muzey_dolyna@ukr.net 

Open 9-5 everyday, Friday 9-4 

http://museum.dolyna.info/ 

Boykivschyna Museum 

Tetyana & Omelan Antonovych Досвідчені екскурсоводи музею “Бойківщина” допоможуть вам 

організувати екскурсійні тури Долинщиною, якщо ви хочете 

побачити стару солеварню,  бункер, де переховувались українські 

націоналісти, Скелі Довбуша чи Гошівський монастир.  
  

 

The Boykivschyna museum is happy to help you plan your excursion in 

the Dolyna region. Whether you want to visit the old salt factory, the 

bunker where the nationalist hid,  Dovbush rocks, or Hoshiv Monastery 

our experienced guides can arrange a tour for you.  

Тетяни та Омеляна Антоновичів 


