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Опис об'еднання упродовж трьох P0kiB, що передують дню подання

заяви на участь у

Сприяння збереженню 06'ekTiB культурно? спадщини та природи Державного

”Тустань”, та проведення

Фестивалю украТнськоТ культури ”Ту Стань!” (13 P0kiB) у с. Урич

району 36ip на збереження, розвиток та

TycTaHi; налагодження 06MiHY та

державними та громадськими а також ними та органами

влади i громадянського та

проведення наукових, творчих та культурних k0HkypciB, вистав,

книжкових та образотворчих виставок з метою розвитку та

популяризацй• iCTOPiT, культури краю, мови, та народних

звичаТв, та



2018 pik

Проект: ”TustanAR” — додаток ”доповненоТ для

Тустань. з SoftServe. Розробка

завдяки якому, з допомогою можна побачити, який вигляд

мала фортеця у IX—XVI Створено безкоштовний додаток

“Tustan AR”, який можна завантажити на платформах Play Market та IOS (Арр

Store). Додаток пращое у визначених скель на дестинацй.

Проект: “Тустань в — за ceMiHapcbk0T програми
Promuseum, МФ МБФ «УкраТна 3000», ГО «УкраТнський центр

розвитку музейно; справи>>, Lviv Fashion Week, журнал «Ателье>>,

портал MODA 3,14, LFW MODELS. культурноТ спадщини TycTaHi

через дизайнерську колекц{ю одягу, яка адаптуе образ до сього-

дення. Створено капсульну з 12 та одягу

фортецею Тустань та природою, що й оточуе. Проведено майстер-

класи та модельноТ школи LFW MODELS

Проект: туристичного барометра. Програма

карпатських громад €ВРОРЕПОН «КАРПАТИ —

УкраТна»). {нтерактивноТ фотозони «Туристичний барометр TycTaHi».

Фотозона знаходиться у 30Hi Тут можна зробити з

видом на kiJTbkicTb об'екту та BMicT СО2 в

2019 pik
Проект: натхнення” в рамках гранту СС ”Креативна

€вропа” з Machaon Intemational (Словаччина) та iH. Заохочення

i творчих креативних людей до як джерела Тх

натхнення. Використання Тх для

розвитку (туризму), охорони природи та культурноТ спадщини. CTBopeHi

арт-об'екти на «Тустань».

Проект: Фестиваль ТуСтань! Розширення впливу та

фестивало украТнськоТ культури.

УкраТнським культурним фондом Створено сайт фестивалю украТнськоТ

модель 

VR” 

Проект 

культури ”Ту Стань!” Сформовано та операщйну

фестивалю. Створено BipayaJIbH0i 
” Тустань

з ”SoftServe”.

спадщини TycTaHi до розвитку Урича”. MiHicTepcTB0M

культури УкраТни у рамках програми MiCTa — враженн#'. Створено

каталог виставки Створено каталог

характерних для Урича. Розроблення знакування (брендування) 
“ Урич —

село”. та проведено фестиваль культури

”Бойе”.



'020 pik
k0MYHix•aIlilVIHa «Культурна спадщина для сталого розвитку».

УкраТнським культурним фондом.

сталого розвитку туристичноТ Тустань на

ocH0Bi культурно? спадщини. УкраТнським культурним фондом.
(3.Micr проекту, строки результати)

заходи:

Фестиваль украТнськоТ культури «Ту Стань!», 2007-2019

(13 P0kiB) , i фестиваль украТнськоТ

культури.
13 жовтня 2019 Фестиваль “Бойе” (с.Урич району

25 липня-2 серпня 2020 Тиждень Живот iCTOPiT (с. Урич району

(назви дати проведення)

та видання

Каталог виставки (грант враження»)

Каталог характерних для Урича. (грант MicTa-

враження»)

Альбом «Урич. Село скелями. (грант
••Культурна спадщина для сталого розвитку», що УкраТнським Культурним Фондом

(про1ра.ма та аудиторй•, лот Формування аудиторйЭ

Книга-вАсмельбух «Тустань. людини i (грант

-Культурна спадщина для сталого розвитку», що УкраТнським Культурним

Фондом (програма та лот Формування

(наћменування. посилання. посилання в 1нтернет)

про

Рожко Василь Михайлович Дата народження: 8 жовтня 1980 р. роботи:

20 серпня 2016 — дотепер — консультант i Державного

культурного «Тустань»; директор Фестивалю украТнськоТ

культури «Ту Стань!», голова ГО «Тустань»

2014-2016 — начальник музейно? справи та культурних

MiHicTepcTBa культури УкраТни.

2005-2014 — Державний Тустань, директор.

зокрема Taki проекти: У охорони

пам'яток розроблено та затверджено пам'яткоохоронну (паспорт

пам'ятки, проект охоронних зон пам'ятки, плану територй,

детальний план територй); зупинено незаконне в 30Hi

пам'яжи; питання пам'яток

культури та 06'€kTiB фонду, та взяття пам'ятки

археологй на баланс тощо. У реставрацй проведене

стану скельних та територй• пам'ятки, розроблено програму науково-

реставрацЈйних p06iT на ньому, проводиться руйнувань. У



наукових 

прилеглою 

проведено лазерне 

створено 

вперше в YkpaTHi 

таран; проведено експеримент «Карпатська 

започаткований та проводиться 

Фестиваль украТнськоТ 

видаеться та розповсюджуеться 

з громадою. 

сканування скельних

скель та наскельноТ з

та випробувано требуше i
У популяризацй•

та один з в

культури «Ту Стань!» (11 pa3iB),

«Тустань»; налагоджена TiCHa

та проведено Hayk0Bi

конференцй: «На пошану М. Рожка» (2009) та «Пам'ятки TycTaHi в k0HTekcTi

освоення Карпат в добу та у (2011). У

музейництва та обслуговування на територй

пам'ятки, розпочато оновлення Музею iCTOPiT TycTaHi, залучено як

об'ект Церкву св. Миколая, створено культурно-громадський центр «Хата у

Глубок{м.

2004 — 2005 — ApxiTekTypHa майстерня apxiTekTop.

0cBiTa:
1998-2003,

i споруд>>.
2007-2010,

18.00.01 — пам'яток

Кандидат за темою «Методика та

реконструкцй• дерев'яноТ наскельноТ

Курси, навчання:
2001 — практика при Державному apxiTekTypH0MY бюро. Байройт,

2001 навчання у з

Диплом проходження середнього Байройт,

2003 — участь у „Введення в та практику

охорони пам'яток”. Мюнхен,

2006 — II конгрес з iCTOPiT (II Intemational Congress оп

Construction History), Кембридж,

2008 — та УкраТни. Замостя-

Польща.

2009 — III конгрес з iCTopiT (III International Congress оп

Construction History), Котбус,

2009 — участь у 06MiHiB «Роль музеТв у

США.

2012 науково-практичний ceMiHap 

ансамблями пам'яток особливого значення>>, 

2014 всеукраТнський

культурних та головних 

УкраТни на тему роботи з фондами, Галич.

Знання мов:

та

Польща.

MiHicTepcTBa культури

(читаю та перекладаю 3i словником),

1. Рожко В. Шляхи збереження, та розвитку пам'яток дерев'яноТ



Hacx-e.1bH0i ap,xitevtypft B CinbCbKifX perionax / B. Po;€K0 // BiC"HK JIbBiBCLK.oro
HauionanbHoro allapitoro .suiBepcsttery : apxilerrypa i ci0iRLKorocnonapcbKe

Jl. 2009, - s,10. C. 212-217.
2, PO>KKO B. BH.xiAHi natti r pad)iqnoi pewoncxpysuii nepeb'gnoi qacxe.'JLH0i

; Be P0ÆK0 // BicujfK incTHTYTY «YKr»a.xinnpoerrpecvanpauig», -o- JL. 2009.
-- MHC. I O, C. 84-91).

3. P0*K0 B. anagan itaCKeJ1bHHX cainib ytpaqeH0i aepcø'guoi 3a6y.10BH
ii peKoucxpyxuii / B, P0ÆK0 // CyqacHi np06ne'.og apxirerrypH ta

: 36ipllbfK / Biar10B. pen. M. M. JIbOMiH, K 2010. -

4. Rozhko M. Defining the Ninth to 'Ihirteenth Century Fortress Tustan' : Building
Archaeology of a Log, Cliff-side Structure / M. Rothko, v Rozhko, M, Stachiv //
Proceedings of the Second International Congress on Construction History / edited by
Dunkeld Nt., Campbell J.. Louw ll., Tutton M., Addis B., Powell C., Thorne R.
Cambridge-Exeter : Short Run Press. 2006. vol. 3.- P. 2743 2757. ISBN 0-7017.
0205-2

5. Rozhko V Methods of Graphical Reconstruction Of Log Cliff-Side Architecture / V.
Rothko // Proceedings of the Third International Congress on Construction History /
edited by Kurrer K.-E., Lorenz W., Wetzk V. — Berlin : Neunplusl. Vol. 3.
1287 - 1292. ISBN 978-3-936033-31-1
6. POXKO B. CyqacHi Ilia.xonsf no nepeø•guoi Hacx•eJ1bHOi apxirex-typH / B.

Poe,Kk0 // Ilp06.'testH cyqacH0i Koncepnattii xa pecTaBpauii : starepiWIH Ta aor10Binefi

Jlpyoro Mixuapo;1Horo (bopyMY pectagpaxopiB y JIbBOBi, 15-18 Tpaa. 2008 p. Jl.,
2008. c. 42-44.

7. B. TPH POKH AiR.%HOCti 3an0Bi:tHHKa «TycraHb» : KOMnneKCHHVf niaxin no

36epexeHHR Ta P03BHTKY Micta-(bop-reui / B. POKKO // (I)opmeug : 36iPHHK

3k1J10BiÄHHK•a «TycxaHE,» : Ha nomany MHxalina Poxxa. Jl., 2009. KH. I. C. 704-714.

8. Poxxo B. TeopeTHHHi gacaAH rpad)iquoi peK0Hc-rpyK1iii nepeB'*H0i HaCKet1bHOi
/ B. POKK'O // (bopteug : 36ipHHK 3ar10BiÄHHKa «TYCTaHb». Jl.: Konip ITPO,

2012. KH. 2. C. 8-20.

9. POXKO B. TycmaHb TypH3My: BHKOPHC-raHHR MOX11HBOCTeji Ta nonepexxeHHR

garp03 / B. // lcmopHKo-KYJ1bTYPHi naM'*TKH flpmcapna•rrx Ta Kapnat --- Bax11HBi

06'€KTH B P03BHTKY TypH3MY : 36. Matep. BceyKT. HayK.-npaxr. KOH<). JIbBiB, 21—22

6epe3H% 2013 p. -- Jl. : Ma}lyci€pvtrrr. 2013. C. 296-303.

(ftpinwute. iu•g. no 6dtLÜ)Bi•. pig itapo.txeHi1g•. i"+opuauig lipo ocuity ta itayxt)bitn etyniHb y pa-si nuntOCti•. i}t+opuatti• rtpo tpyaoo

Äig„tLHicrs; ncpcaig ti)6nirauiA y y uepcxi Irrrepnet touto; ttpo y ny6.tiqnux

uxoaax. øgctynia)

upo iHUIHX qneHiB

MHCbKa Poyqatf rpqrop0BHq. HayKOBHVf cryniHb Kaunvuta•r ic•ropHYHHX HayK BqeHe

3BaHHR noneHT Ocgita: JIbBiBCbKHii HattiOHaJ1bHHii YHiBepcb1TeT iMeHi IBaHa (bpaHKa:

1996 2001 pp. icTopH t(HHh (IvaKY1bTeT. cnet1iaJ1bHiCTb apxeonorix, 2002 2006 pp.

acripaHTypa JIbBiBCbKOro HatlionaJ1bHoro YHiBepcHTeTY iM. IBaHa (bpaHKa; JIbBiBCbKUji

iHCTHTyr 6aHKiBCbKOi cnpaBH YbC HEY: 2010-2013 pp. - cneuianbHicTb «baHKiBCbKa

crrpaga", J10CBin p060TVC 2019 p. no naHHfi yac gacTYflHHK nuperropa 3 HayKOBOi

p060T}f K3 JIOP AJIIK3 «TyctaHE,», 2016—2019 pp. ngpeKTop T30B bi3Hee tilKOna



навчаЛЬНОГО закладу «Уп i верситет банкйвсько•ј' справи». 20] ()—

2010 гр. начальник паукового incTw!YT 6aHkiBcbk0'f

справн YlliBepcltxe•vy (3atlkiBCbk0\ CllP[1131A банку УкраТни (м. КиТв), .

2007 20 старгннЙ науковнй Дерлсавний

«€13'C'l•atlV,». Громадеька З 1992 року по даний час с членом

В рр. був

толовою М В р. сегав JTbBiBcI)k0T обласноТ

громеддсько\ «(lS'Cj•atll,», на даний час с заступником голови ц;сТ

Автор понад 40 науковнх !ty6JIikaIAiii, учасник понад 6()

науковн.\ конференц\й, учасннк rpaHTiB та HpoekTiB. Науковий

2019 р. ([йнансовнй директор в проек'1А «Фестиваль ТуСтань! - розширення впливу

та CllPOMO)kHOCTi фестивалю украТнськоТ

культурн», що ([йнансувався УкраТнським Культурним Фондом (програма

11021ii для украТнсько\ кулыгури»),

Поснлання на 3ac06iB масовоТ у Шнтернет, в яких

об'сднання упродовж трьох P0kiB

https://tustan.con).ua/
https://old.tustan.ua lvivska-oblasna-hromadska-orhanizaciia-tustan/
https://tustan.ua
https://www.facebook.com/tustan.ua/

Заступник голови Миська РГ
(п)ијнс)

У 3509960 $


