
Пам’ятні таблиці (дошки) Львова, присвячені І. Франку 
 

Іван Якович Франко (27 серпня 1856 — 28 травня 1916) — український письменник, поет, 
публіцист, перекладач, вчений, громадський і політичний діяч. Народився у с. Нагуєвичах 

Самбірського округу (тепер с. Івана Франка Дрогобицького району Львівської області). 

 

 Пам’ятна дошка Іванові Франку на вул. Грушевського, 4 

 

Вулиця Грушевського у 1871 р. носила 

назву Св. Миколая, на ній знаходилася 

споруда Львівського університету. За цією 

адресою починалося студентське життя 

Івана Франка. Тут він слухав лекції з 

української та класичної філології.  

 

 

 

Раніше приміщення університету належало колегії єзуїтів. 

Зараз будинок використовується як навчальний конкурс Львівського національного 

університету імені Івана Франка. 

На другому поверсі цього корпусу є меморіальна таблиця з бронзовим барельєфом Івана 

Франка та написом «У цій аудиторії 22 березня 1895 року Іван Франко прочитав габілітацій- 
ну лекцію «Наймичка» Т. Шевченка». Ця дошка встановлена до 150-річчя від дня 

народження письменника. Вона замінила простішу з білого мармуру, яка тут висіла з 1956 р.  

Біля входу до будинку встановлено низку таблиць.  

У липні 1956 р. органи місцевої влади виділили 10 тис. карбованців з обласного бюджету на 

таблиці до 100-ліття від дня народження Івана Франка. Їх спорудили на Грушевського, 4; 

Вічевій, 1; Винниченка, 24.  

На Грушевського, 4 встановили таблицю з білого мармуру: «Тут з 1875 по 1881 р. на 

філософському факультеті Львівського університету вчився І. Я. Франко – великий 

український письменник, революціонер-демократ». У 1976 р. її замінила бронзова таблиця, 

яку виконав скульптор Е. Мисько. 
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 Пам’ятна таблиця Іванові Франку на вул. Вічевій, 1 
 
 

Двоповерховий будинок, який до Другої світової 

війни був першим номером на пл. Стрілецькій, 

тепер не існує. На його місці сквер. 
 Поряд зі сквером розташована вулиця Вічева. У 

будинку на вул. Вічевій, 1 у прачки Йосифи 

Федорович, яка мала невелике помешкання на 

другому поверсі, в 1876–1877 рр. наймав кімнату 

двадцятирічний студент Львівського університету 

Іван Франко. У 1877 р. І. Франка, за підозрою у 

приналежності до таємних соціалістичних 

організацій, заарештувала австрійська поліція, і з 12 червня 1877 до 5 березня 1878 р. він був 

ув’язнений.  
У 1956 р. до 100-річчя від дня народження Івана Франка на будинку встановлено пам’ятну 

таблицю, виготовлену з білого мармуру, з написом: «У цьому будинку в 1876–1877 рр. жив і 
працював І. Я. Франко – великий український письменник, революціонер-демократ». У 1981 

р. її замінили на бронзову (скульптор Дмитро Крвавич, архітектор Михайло Федик). 
 
 
 

 Пам’ятна таблиця Іванові Франку на вул. Князя Романа, 1–3 
 
 
На місці сучасного будинку на вул. Князя Романа, 1–3, колись містився монастир 

Кармелітів Взутих та костел Св. Леонарда.  
У 1870-х рр. на цьому місці за проектом Юліана 

Захаревича збудували крайовий суд та в’язницю. Тут у 

1877–1878 рр. відбував своє перше ув’язнення Іван 

Франко.  
Про це нагадує пам’ятна таблиця з чавуну на фасаді 

теперішнього будинку: «На подвір’ї цього будинку в 

приміщенні колишньої австро-угорської тюрми, в 

1877–1878 рр. відбував ув’язнення І.Я. Франко». 

Таблицю відкрили наприкінці травня 1972 р. На 

художньо-меморіальній дошці, виготовленій 

скульптором Анатолієм Галяном, – барельєфне 

зображення І. Франка. Таблицю відлили робітники 

Львівського заводу автонавантажувачів за кошти 

Львівської обласної організації Українського товариства охорони пам’ятників історії 

та культури.  
 

 
 
 
 



 
 Пам’ятна дошка Іванові Франку на вул. Крушельницької, 25 (на розі вул. 

Каменярів) 

У 1978 р. на будинку відкрито горельєфну композицію 

(скульптор Микола Посікіра, архітектор Богдан Черкес) з 

написом: „В цьому будинку жив з 1878 до 1879 року 

великий український письменник, учений та громадський 

діяч Іван Якович Франко”.  

Поселився тут Іван Франко після виходу з Кармелітської 

тюрми. 

Студент Львівського університету Франко мешкав тут з 

Михайлом Павликом. Вони видавали разом часопис 

«Громадський Друг». 

Тут у квартирі, де жили М.І.Павлик та І.Я.Франко, 

містились редакції українських видань “Дзвін”, “Молот”, 

“Громадський друг”, “Дрібна бібліотека”. 

 Пам’ятна таблиця Іванові Франку на вул. Винниченка, 26 
 
 

У 1956 р. до 100-річчя від дня народження Івана Франка на 

будинку (вул. Винниченка, 26), який НТШ придбало у 1898 р., 

встановили дошку з білого мармуру на пошану поета: «В 

цьому будинку з 1898 до 1906 р. у редакції «Літературно-
наукового вісника» працював Іван Франко» (скульптор 

Теодозія Бриж, архітектор Л. Романюк). 
 
 
 
 
 
 
 

 Пам’ятна таблиця Іванові Франку на вул. Ген. Чупринки, 14 
 

На вул. Ген. Чупринки у наріжній кам’яниці № 14 в 

1895–1902 рр. жив з родиною Іван Франко. Це було 

останнє наймане помешкання письменника перед 

його переселенням до власного будинку на Софіївці. 

На кам’яниці у 1986 р. встановлено бронзову 

пам’ятну дошку з горельєфом І. Франка (скульптор П. 

Мазур). 
  
Молода письменниця Катря Гриневичева під впливом 



творчості Франка писала: „Ледве дитина іще, яка відчувала красу подвигу, я поклала 

собі в той час обіт при майбутній подорожі до Львова зустрітись з І. Франком і 

побожно поцілувати його в руку”.  
Побувала вона на вул. Кшижовій, де на першому поверсі жив Франко. Поет радо 

зустрів її, під час розмови поскаржився на своє гірке життя. В той час сини Франка 

вчились у школі Марії Магдалини, часто йому потрібно було піклуватись про них, 

дружина його хворіла.  
В пам’ять про зустріч з Катрею Франко написав поетичні рядки: 

Опівніч. В душі глибока павза 

А серце в мені вижерла гадюка 

 Меморіальна таблиця Іванові Франку на вул. Драгоманова, 5 
 

Меморіальна таблиця Іванові Франку на фасаді 

будинку № 5 по вул. Драгоманова встановлена в 

1990 р. Вона виконана з бронзи скульптором 

Любомиром Яремчуком. 

У цьому будинку працював Іван Франко в 1911–

1912 рр. 

 

 

 Пам’ятна дошка І. Франку на будинку Літературно-меморіального музею Івана 

Франка 
 

У будинку під № 152 нині розташований Літературно-меморіальний музей Івана Франка. 
Письменник мешкав у цьому будинку з 1902 р. й до дня смерті 28 травня 1916 р. Про це 

нагадує дошка з сірого мармуру, яку встановили у 1956 р. до 100-річчя від дня його 

народження. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


