
Міністерство культури і туризму України
Державна служба з питань національної культурної спадщини
Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ЗАПОВІДНИКИ

УКРАЇНИ

довідкове видання

Київ

Фенікc

2007



УДК 726.6(477-751.2)(035)

ББК 85.11(4Укр)я2

І-90

Координатор проекту – Сердюк О.М.

Відповідальні за випуск – Зливкова О.О., Градун Е.Ю.

Рецензенти: Тітова О.М., кандидат історичних наук,

  Денисенко Г.Г., кандидат історичних наук

Історико-культурні заповідники України. Довідкове видання/ 

Автори-упорядники: Зливкова О.О., Градун Е.Ю., Звіряка А.І., 

Єрзіна І.В. – К.: Фенікс, 2007. – 176с.

ISBN 978-966-651-552-3
Довідкове видання «Історико-культурні заповідники України» стало результа-

том плідної співпраці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень 

та Державної служби з питань національної культурної спадщини Міністерства куль-

тури і туризму України з історико-культурними заповідниками України. Інформація 

про кількість пам’яток та кількість фондових одиниць вказується згідно з наданими 

заповідниками відомостями. Довідник спрямований на поширення знань не тільки про 

історико-культурні заповідники, а й в цілому про національну культурну спадщину дер-

жави.

УДК 726.6(477-751.2)(035)

ББК 85.11(4Укр)я2

ISBN 978-966-651-552-3 ©НДІ пам’яткоохоронних досліджень, 2007

 ©Фенікс, оригінал-макет, 2007

І-90



ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ПО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ ЗАПОВІДНИКАХ

1. Закон України «Про охорону культурної спадщини»

від 08.06.2000 р. за № 1805—III.

2. Закон України «Про музеї та музейну справу»

від 29.06.1995 р. за № 249/95—ВР.

3. Закон України «Про охорону археологічної спадщини»

від 18.03.2004 р. за № 1626—VI.

4. Закон України «Про затвердження загальнодержавної програ-

ми збереження та використання об’єктів культурної спадщини на 

2004–2010 рр.» від 20.04.2004 р. за № 1692—IV.

5. Закон України «Про природно-заповідний фонд України»

від 16.06.1992 р. за № 2456—XI.

6. Указ Президента України «Про Положення про національний за-

клад (установу) України» від 16.04.1995 р. за № 451/95.





Вступне слово

- 5 -

ВСТУПНЕ СЛОВО

Важливу роль у становленні та розбудові Української держа-

ви, входженні її до світової спільноти відіграє ставлення суспільства 

до історичного минулого, духовних цінностей українського народу, 

втілених в пам’ятках історії та культури. На початку третього тисячоліття 

все виразніше усвідомлюється велике значення культурної спадщи-

ни нашої держави, створеної впродовж тисячоліть, яка представлена 

пам’ятками археології, історії, архітектури та містобудування, садово-

паркового мистецтва, науки і техніки, монументального мистецтва.

Державні та національні заклади культури відіграють визначну 

роль у духовному житті суспільства. В умовах переосмислення над-

бань національної культури, визначення пріоритетів і нових шляхів 

її розвитку на початку XXI ст. важливим є питання охорони та науко-

вих досліджень культурного спадку. В Україні на державному обліку 

перебуває понад 130 тис. пам’яток, з них 57206 – пам’ятки археології 

(у тому числі 418 – національного значення), 51364 – історії (142 – 

національного значення), 16797 – архітектури та містобудування 

(3541 – національного значення). Найбільш визначні з них включені 

до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відповідно до п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про за-

твердження Типового положення про державний історико-культурний 

заповідник» від 24.07.2003 р. за № 1149 основними завданнями заповідника 

є здійснення заходів з охорони і збереження об’єктів культурної спадщи-

ни, пов’язаних з ними територій та рухомих предметів, творів монумен-

тального, образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, а також 

проведення науково-дослідної, науково-методичної, інформаційної та 

культурно-освітньої роботи з метою популяризації культурного нащад-

ку, духовного збагачення громадян.

Україна бере участь у міжнародному співробітництві в галузі 

охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду на основі багатосторонніх та двосторонніх міжнародних 

угод. З цією метою розробляються і реалізуються міжнародні 
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наукові та науково-технічні програми, забезпечується обмін 

одержаною науковою інформацією, створюються на суміжних 

територіях заповідники, національні природні парки та інші 

території і об’єкти природно-заповідного фонду, організовуються 

спільна підготовка науковців і фахівців, еколого-виховна та видав-

нича діяльність (Закон України «Про природно-заповідний фонд 

України» від 16.06.1992 р. за № 2456—ХІІ). 

Поряд з ґрунтовними академічними виданнями, що присвячені 

питанням пам’яткознавства, важливо збільшувати видання довід-

кової і краєзнавчої літератури, розрахованої на широкий загал. 

Путівники, довідники, каталоги в стислій формі доносять до чита-

ча інформацію про пам’ятки історії та культури в різних регіонах 

України, популяризують національну культурну спадщину.

Структура довідкового видання «Історико-культурні заповідни-

ки України» побудована за територіально-адміністративним принци-

пом. В Україні на сьогодні існує 24 області та Автономна Республіка 

Крим. У виданні надано коротку інформаційну довідку про області 

та обласні центри, до яких відносяться заповідники. Інформація по 

заповідниках надається за територіальним  поділом областей України 

у алфавітному порядку. Окремо подано м. Київ та м. Севастополь 

(відповідно до Списку історичних населених місць України згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. за № 878). 

На території нашої держави нараховується 404 історичних населе-

них місця, в яких збереглися містобудівні ансамблі, комплекси пам’яток 

архітектури, археології, історії та садово-паркового мистецтва.

На території України діє 61 державний історико-культурний 

заповідник, до яких входять комплекси (ансамблі) пам’яток, що скла-

дають виключну архітектурну, археологічну, історичну, художню, нау-

кову та мистецьку цінність. Заповідникам, провідним в сфері охорони 

культурної спадщини, надано статус національного закладу.

Довідкове видання «Історико-культурні заповідники України» 

стало результатом плідної співпраці Науково-дослідного інституту 

пам’яткоохоронних досліджень та Державної служби з питань 

національної культурної спадщини Міністерства культури і туризму 
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України з історико-культурними заповідниками України. Інформація 

про кількість пам’яток та кількість фондових одиниць вказується 

згідно з наданою заповідниками інформацією. Довідник спрямований 

на поширення знань не тільки про історико-культурні заповідники, а 

й в цілому про національну культурну спадщину держави.
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КИЇВ

Перші поселення на території Києва датуються кам’яним  віком 

(40 — 10 тис. р. до н.е). У V ст. з’явилися поселення на горах Замковій, 

Старокиївській та ін. В кінці VI — на початку VII ст. у північній частині 

Старокиївської гори виникло перше укріплене київське городище. За 

легендою, Київ заснували три брати слов’янського племені полян Кий, 

Щек, Хорив та їхня сестра Либідь, і нарекли його на честь старшого брата 

Києвом. Місто було центром Полянського князівства. Перша літописна 

згадка датується 862 р. У 882 р. перший князь київський Олег Рюрикович 

об’єднав усі землі руські і почав своє княження в Києві. В 988 р. князь 

Володимир ввів християнство на Русі, і Київ став одним з найбільших 

центрів християнства. У ті часи почалося будівництво багатьох храмів 

і монастирів. 980—1015 рр. датується спорудження нового укріпленого 

району Києва — “Міста Володимира”. Розквіт Київської Русі припав 

на часи князювання Володимира Святославовича (980 — 1015 рр.) та 

Ярослава Мудрого (1019—1054 рр.). У 1017—1037 рр. споруджено но-

вий укріплений район Києва “Місто Ярослава”. За Ярослава вперше на 

Русі складено звід законів — “Руську правду”. 1169 р. — спустошення 

Києва князем Андрієм Боголюбським. У 1203 р. Київ було пограбовано 

князем Рюриком Ростиславовичем та Ольговичами разом з половцями. 

В 1240 р. місто захопили і зруйнували війська монголо-татарського хана 

Батия. У 1470 р. Київське князівство перетворюється на воєводство у 

складі Литовської держави. В 1484 р. місту надано Магдебурзьке право. 

У 1569 р. Київ підпадає під владу Польщі у зв’язку з Люблінською унією. 

В 1654 р. місто опинилося під протекторатом Московської держави, а 

в 1667 р. Київ, згідно з умовами Андрусівського перемир’я, тимчасово, 

а за “Вічним миром” 1686 р. — остаточно, увійшов до складу Російсь-

кої імперії. У місті було введено російське воєводство. В 1708 р. була 

утворена Київська губернія. У XIX ст. Київ — важливий торговельний 

центр (Контрактові ярмарки), осередок українського духовного і полі-

тичного життя.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК „СОФІЯ КИЇВСЬКА”

01034
ì. Êè¿â,
âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 24. 
Òåë.: (8044) 2782620; 2786706

Cтворений відповідно до Постанови Ради Народних Комісарів УРСР 

від 07.03.1939 р. за № 217. У 1944 р. його перейменовано у Державний 

архітектурно-історичний заповідник „Софійський музей”. Указом Пре-

зидента України від 11.10.1994 р. за № 587 заповіднику надано статус 

національного з подальшим найменуванням “Національний заповідник 

“Софія Київська”.

До складу заповідника входить 54 пам’ятки архітектури та місто-

будування, серед яких всесвітньовідомі Софійський собор (ХІ ст.) з 

архітектурним ансамблем монастирських споруд (ХVІІІ ст.), Золоті ворота 

(ХІ ст.), Кирилівська церква (ХІІ ст.), Андріївська церква (ХVІІІ ст.) у місті Київ 

та комплекс пам’яток архітектури (VІ—ХV ст.) Судацької фортеці у м. Су-

даку (Автономна Республіка Крим). Три пам’ятки — Кірха, Кирилівська та 

Андріївська церкви — використовуються спільно з релігійними громадами.

Серцевиною заповідника є славетна Софія Київська — 

найвизначніша та найвідоміша пам’ятка архітектури, побудована у 

першій половині ХІ ст. як Митрополичий собор Київської Русі. До на-

шого часу зберігся унікальний інтер’єр собору з комплексом мозаїк і 

фресок ХІ ст. (260 кв.м. мозаїк, 3000 кв.м. фресок), різьблені парапе-

ти хорів та залишки підлоги ХІ ст., золочений дерев’яний іконостас 

ХVІІІ ст., мармуровий різьблений саркофаг, у якому в 1054 р. був 

похований князь Ярослав Мудрий. На фресках збереглося понад 

300 середньовічних написів-графіті, які є унікальними пам’ятками 

писемності та важливими історичними документами.

Золоті ворота — пам’ятка архітектури першої половини ХІ ст., 

одна з небагатьох пам’яток оборонного зодчества Київської Русі, що 

збереглась. Автентичні залишки споруди зберігаються під зведеним 

у 1982 р. павільйоном-реконструкцією, який відтворює старовинні 

в’їзні ворота та надбрамну церкву.
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Андріївська церква — визначна пам’ятка архітектури ХVІІІ ст., 

збудована в стилі бароко за проектом видатного російського архі-

тектора італійського походження Ф.Б. Растреллі. Це один з небага-

тьох архітектурних шедеврів ХVІІІ ст. в Україні, який довершеністю 

архітектурних форм і пропорцій споруди, творами живопису та ба-

гатим декоративним оздобленням інтер’єру, дивовижною гармонією 

з навколишнім ландшафтом зажив всесвітньої слави.

Кирилівська церква — пам’ятка архітектури першої полови-

ни ХІІ–XVII ст. — була споруджена як усипальниця чернігівських 

князів Ольговичів. Тут у 1194 році було поховано київського князя 

Святослава — одного з героїв давньоруської поеми „Слово о полку 

Ігоревім”. В інтер’єрі церкви зберігся унікальний фресковий розпис 

ХІІ ст. загальною площею 800 кв.м.

Комплекс пам’яток Судацької фортеці є однією з найбільших ар-

хітектурно-археологічних пам’яток на території України. До комп-

лексу, площа якого складає понад 28 гектарів, належать фортифіка-

ційні споруди часів давньогрецької та хозарської культури, а також 

пам’ятки раннього та пізнього середньовіччя (генуезького періоду 

VІ—ХV ст.): оборонні мури і башти, передмостове укріплення, комп-

лекс головних воріт, Консульський замок, Дозорна (Дівоча) башта, 

мечеть, храми, склади, фрагменти відкритих під час досліджень жит-

лових та ремісницьких споруд тощо.

Музейні колекції заповідника нараховують понад 80 тис. 

одиниць зберігання: це унікальні археологічні колекції, предме-

ти декоративно-прикладного мистецтва, архітектурні деталі та 

архітектурна графіка різних років тощо.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. за 

№ 624 була затверджена Комплексна програма збереження об’єктів 

Національного заповідника “Софія Київська” на 2003—2010 роки. 

У 1987 р. Міжнародне жюрі Гамбурзького фонду ФРН нагороди-

ло заповідник Європейською Золотою медаллю за збереження істо-

ричних пам’яток. У 1990 р. Міжнародною радою з питань пам’яток 

і визначних місць (ICOMOS) архітектурний ансамбль Софійського 

собору занесено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-

КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

01015
ì. Êè¿â,
âóë. ²âàíà Ìàçåïè, 21, êîðï. 8.
Òåë.: (8044) 2806646, 2542226

Створений відповідно до Постанови ВУЦВК та РНК УСРР від 

29.09.1926 р. “Про визнання колишньої Києво-Печерської лаври за 

історико-культурний державний заповідник і про перетворення її на 

Всеукраїнське музейне містечко” на базі Музею культів та побуту, 

який існував на території з 1922 року. 

Указом Президента України від 13.03.1996 р. за №181/96 Києво-

Печерському заповіднику було надано статус національного. 

Загальна площа заповідника — 23,5 га.

На території заповідника знаходиться 144 будівлі та споруди, се-

ред яких 120 пам’яток архітектури та містобудування, що історично 

сформувалися протягом XI—XX ст.

На території заповідника розміщуються Державна історич-

на бібліотека України, Національний музей історії України, Му-

зей історичних коштовностей, Всеукраїнський фонд відтворення 

пам’яток архітектури ім. О.Гончара, Державна служба з питань 

національної культурної спадщини, Український центр культур-

них досліджень, Українське товариство охорони пам’яток історії і 

культури, Музей українського народного декоративного мистецтва, 

Музей книги та друкарства України, Музей мікромініатюр Сяд-

ристого М.С.

Фонди заповідника налічують понад 70 тис. одиниць зберігання, 

що є експонатами V—ХІХ ст. До національних раритетів, що 

зберігаються в заповіднику, належать: шиферні плити із рельєфними 

зображеннями (XI ст.), хрест Марка Печерника (XI ст.), книги: 

“Апостол” Івана Федорова (1574 р.), “Євангеліє” Петра Мстиславія 

(1575 p.), патерик Печерський видання 1661 р. та 1678 p., “Требник” 

Петра Могили (1646 р.) та ін. 
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У колекції ікон — всесвітньовідомі “Зішестя до пекла (XV ст.), 

“Спас в силах” (XVI ст.), “Царські врата” (XVI ст.), “Втеча до Єгипту” 

(XVI ст.), “В’їзд до Єрусалиму” (XVI ст.) та ін.

У Ближніх та Дальніх печерах покояться нетлінні мощі канонізо-

ваних печерських ченців. Частина території заповідника (так звана 

“Нижня лавра”) передана в користування чоловічому монастирю 

Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православ-

ної церкви Московського патріархату. Церква Феодосія Печерсько-

го знаходиться у користуванні Української православної церкви 

Київського патріархату.

Реставрацією предметів з фондових колекцій займається спе-

ціальний підрозділ заповідника — Центр реставрації та експертизи. 

За станом історичних будівель і території наглядає науково-техніч-

на частина з реставрації, музеєфікації та інженерного забезпечення 

об’єктів культурної спадщини.

В заповіднику постійно проводяться археологічні дослідження 

пам’яток Печерського монастиря.

Виходять наукові монографії, видаються наукові журнали, дру-

куються фотоальбоми, проводяться міжнародні наукові та науково-

практичні конференції.

 Друком вийшли каталоги за матеріалами фондової збірки 

заповідника: “Напрестольні Євангелії в зібранні заповідника”, 

“Вклади і вкладники в Успенський собор Києво-Печерської лав-

ри”, “Вкладні дерев’яні хрести в зібранні заповідника”, “Предме-

ти побуту з кераміки ХVII—XVIII ст. з археологічних розкопок на 

території заповідника”, “Образ Богородиці на предметах культового 

шитва XVII—XIX ст.” Щорічно видаються збірники наукових праць: 

“Лаврський альманах” та “Могилянські читання”.

Національний Києво-Печерський історико-культурний 

заповідник — один із найзначніших музейних центрів в Україні, ком-

плекс пам’яток якого “Архітектурний ансамбль Києво-Печерська 

лавра” за рішенням 14-ої сесії Міжурядового Комітету ЮНЕСКО від 

7 грудня 1990 року внесено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
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ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК  „СТАРОДАВНІЙ КИЇВ”

01025
ì. Êè¿â,
âóë. Àíäð³¿âñüêèé óçâ³ç, 5. 
Òåë.: (8044) 4250270, 4250102

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР 
від 18.05.1987 р. за № 183 “Про оголошення комплексу пам‘яток 
історичного центру м. Києва державним історико-архітектурним 
заповідником “Стародавній Київ” та наказом Міністерства культу-
ри УРСР від 03.07.1987р. “Про створення історико-архітектурного 
заповідника “Стародавній Київ”. 

Рішенням Київського міськвиконкому від 10.10.1988 р. за № 976 
було визначено межі його території (близько 175 га). На території 
заповідника розташовано 113 пам‘яток історії і культури національного 
та місцевого значення і близько 150 щойно виявлених пам’яток. На цій 
території знаходяться пам‘ятки архітектури та містобудування (ком-
плекси споруд Братського монастиря, Іллінської церкви, Фролівського 
монастиря, церкви Миколи Набережного, Покровська та Притисько-
Микільська, храми і келії Покровського монастиря), пам‘ятники кня-
зю Володимиру, Магдебурзькому праву, українському філософу і 
поету Г. Сковороді та ін. 

З 1995 р. заповідник підпорядковано створеному в структурі 
Київської міської державної адміністрації управлінню охорони 
пам‘яток історії, культури та історичного середовища.

У 1998 р. заповідник увійшов до складу створеного на підставі роз-
порядження Київської міської державної адміністрації від 15.09.1997 р. 
за № 1421 Київського науково-методичного центру по охороні, 
реставрації та використанню пам‘яток історії, культури і заповідних 
територій.

Фонди заповідника нараховують понад 5 тис. одиниць зберігання.

У складі заповідника функціонують Музей історії Михайлівського 

Золотоверхого монастиря та Музей історії Магдебурзького права.

Одним з основних напрямів діяльності заповідника є забезпечення 

реалізації державної політики в галузі вивчення, охорони, використан-
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ня та популяризації пам’яток культурної спадщини на його території, 

збереження унікального міського історичного середовища завдяки си-

стематичному нагляду за всіма видами будівельно-реставраційних та 

відновлювальних робіт на пам‘ятках заповідника та фоновій забудові.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ

ЗАПОВІДНИК „ЛУК’ЯНІВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ”

04112
ì. Êè¿â,
âóë. Äîðîãîæèöüêà, 7.
Òåë.: (8044) 4408077

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Украї-

ни від 1.07.1994 р. за № 447 “Про оголошення комплексу пам’яток 

історії та культури Лук’янівського цивільного кладовища в м. Києві 

Державним історико-меморіальним заповідником”.

На Лук’янівському кладовищі (офіційно було відкрите у 1878 р.) роз-

ташовані поховання видатних людей нашої держави та багатьох країн 

Європи — Болгарії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Франції, Бельгії.

Загальна площа заповідника складає 20,45 га.

На державному обліку перебувають 227 поховань, розташованих 

на території заповідника.

У складі заповідника функціонує музейна кімната. Фонди 

заповідника нараховують 2 тис. одиниць зберігання. Сформовано 

400 особистих фондів.

З 2004 р. ведуться роботи по реалізації проекту генерального пла-

ну розвитку заповідника, яким передбачено будівництво музею, від-

творення церкви, здійснення робіт з благоустрою території кладови-

ща, ремонту, реставрації пам’яток історії, архітектури, мистецтва.
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БИКІВНЯ

Розташована на північному сході Києва, між Броварським проспек-

том і вул. Бобринецькою, уздовж вул. Радистів. 

Вперше згадане як хутір на початку ХХ ст. З 1923 р. — у межах 

Києва. Сучасне розпланування — з 50-х рр. 20 ст. Біля селища Биків-

ня у 1930-х — на початку 1940-х років (до окупації німцями Києва) 

в таємній обстановці здійснювались масові поховання осіб, репре-

сованих і страчених у Києві органами НКВС. Офіційно будівництво 

спеціальної зони для таємних поховань розпочалося в 1936 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ

ЗАПОВІДНИК „БИКІВНЯНСЬКІ МОГИЛИ”

ì. Êè¿â,
ñ. Áèê³âíÿ

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 22.05.2001 р. за № 546.

Указом Президента України від 17.05.2006 р. за № 400/2006 за-

повіднику надано статус національного.

Неподалік від с. Биківня, що розташовується на північно-східній 

околиці Києва, у 1930-х — на початку 1940-х років у лісі здійснюва-

лись масові поховання осіб, репресованих і страчених у Києві органа-

ми НКВС. У 19 та 20 кварталах Дарницького лісництва, за даними дослід-

ників, поховано більше 100 тис. осіб. Сьогодні у Биківнянському лісі 

під Києвом — сотні хрестів, могил і дерев зі стрічками та вінками.

На території заповідника у 1995 р. встановлено скульптурну ком-

позицію в пам’ять жертв комуністичного режиму.
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СЕВАСТОПОЛЬ

Місто знаходиться в Автономній Республіці Крим на південно-
західному узбережжі Чорного моря.

На півострові між Карантинною й Пісочною бухтами збереглись 
руїни давньогрецького міста — Херсонесу Таврійського. В V столітті 
до н.е. тут виникла грецька колонія, яку заснували вихідці з Гераклеї 
Понтійської. У І ст. до н.е. Херсонес прийняв зверхність боспорсько-
го царя Мітрідата VІ, з І ст.н.е. — Риму. З кінця ІV ст. н.е. він увійшов 
до складу Візантійської імперії. У ІХ—Х ст. відігравав важливу роль в 
економічних та політичних зв’язках між Візантією і Києвом. У Х ст. 
містом оволодів київський князь Володимир Великий. 1299 р. Херсонес 
пограбував і зруйнував хан Ногай, а в кін. ХІV ст. — хан Едігей. Місто 
проіснувало до середини ХV ст. У 1778 р. О.В. Суворов, командуючи 
російськими військами в Криму, звів перші військові укріплення по-
близу селища Ахтіар (Ак-Яр — Білий Стрімчак). Збудована фортеця й 
порт. У 1804 р. російський уряд офіційно оголосив Севастополь голов-
ним військовим портом Чорноморського флоту, а в 1809 р. — військовою 
фортецею. Під час Кримської війни Севастополь перебував в облозі 
(1854—1855 рр.) і був майже повністю знищений. За Паризьким мир-
ним договором 1856 р. — демілітаризований. У 1871 р. виникає знову 
як військова база. 

У 1784 р. місто отримало назву Севастополь від грецького “се-

бастос” — величний, царський, “поліс” — місто. Під час правління 
Павла І місто було перейменоване на Ахтіар.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК

„ХЕРСОНЕС ТАВРІЙСЬКИЙ”

99045
ì. Ñåâàñòîïîëü,
âóë. Äðåâíÿ, 1. 
Òåë.: (80692) 241369, 241415, 241363.

Державний заповідник з філіями “Фортеця Чембало”, “Фортеця 

Каламіта”, відділом “Гераклейські клери” створений відповідно до 



- 20 -

Історико-культурні заповідники України

Постанови Ради Міністрів УРСР від 31.01.1978 р. за № 77, враховуючи 

історичну, архітектурну, художню цінність комплексу пам’яток ан-

тичного Херсонеса, на базі Херсонеського історико-археологічного 

музею у м. Севастополі. 
Указом Президента України від 11.10.1994 р. за № 587/94 

заповіднику надано статус національного.
Місто Херсонес виникло наприкінці VI ст. до н.е. і проіснувало 

до початку XV ст. н.е. Протягом двох тисячоліть, за часів розквіту 
стародавніх Греції, Риму та Візантії, Херсонес був значним центром 
культури на Кримському півострові. Він відіграв важливу роль у 
взаємовідносинах між Візантією та Київською Руссю і був провідним 
центром розповсюдження християнства на східнослов’янських зем-
лях. Херсонес та його сільськогосподарська округа (хора) насичені 
пам’ятками, які в унікальному автентичному стані збереглися до сьо-
годення тільки на цій території та є надбанням світової цивілізації.

Площа заповідника — близько 500 га.
Комплекс пам’яток заповідника “Херсонес Таврійський” має не 

тільки національне, а й міжнародне значення. До його складу вхо-
дять: 5 археологічних комплексів (городище Херсонес Таврійський, 
некрополь Херсонеса в Карантинній балці, фортеця Чембало, 
фортеця Каламіта, античні земельні наділи та садиби); 11 пам’яток 
архітектури та містобудування на території городища та фортеці 
Каламіта.

Розроблений і затверджений Генеральний план розвитку 

заповідника.

З 1994 р. заповідник веде дослідження на херсонеській хорі ра-

зом з групою науковців Техаського університету, зусиллями яких 

реалізований проект реконструкції колишньої монастирської лазні, 

розташованої на території Херсонеського городища, з пристосуван-

ням її під сучасне фондосховище.

На цей час опрацьовується проект концепції Державної програ-

ми розвитку Національного заповідника “Херсонес Таврійський” на 

2007—2015 р., якою, зокрема, передбачається утворення Археологіч-

ного парку.



АР КРИМ
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АР Крим утворена 12 лютого 1991 р. Адміністративна одиниця на 

півдні України, розташована на Кримському півострові. 

На державний облік узято (з урахуванням м. Севастополя) 1004 

пам’ятки архітектури  та містобудування (з них 216 — національного 

значення), 7227 пам’яток археології (з них — 21 національного зна-

чення), 3861 пам’ятка історії (з них — 13 національного значення), 

520 пам’яток монументального мистецтва. До Списку історичних 

населених місць (міста і селища міського типу) включено 29 насе-

лених пунктів: Алупка, Алушта, Армянськ, Балаклава, Бахчисарай, 

Білогірськ, Гаспра, Гурзуф, Євпаторія, Інкерман, Керч, Коктебель, 

Кореїз, Лівадія, Массандра, Новий Світ, Ореанда, Партеніт, Саки, 

Севастополь, Сімеїз, Сімферополь, Старий Крим, Судак, Форос, 

Феодосія, Чорноморське, Щебетовка, Ялта.
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АЛУПКА

Місто розташоване в Автономній Республіці Крим. Це відомий 
курорт за 97 км від Сімферополя.

Найдавніше поселення на цій території датується VIII тис. до н. е. 
Вперше згадується у 960 р. під назвою Алубіка (Алопеніа). У ХІІІ ст. 
Алупка входила до складу князівства Феодоро. У XIV—XV ст. тут зна-
ходився генуезький опорний пункт на чорноморському узбережжі 
“Люпіко”. У 1454 р. місто було знищено турками. В 1475—1774 рр. 
тут знаходилися володіння Османських султанів. Після приєднання 
Криму до Російської імперії у 1783 р. місто належало князю 
Г. Потьомкіну, згодом Алупка стала власністю Ф. Ревеліоті. У 1823 р. 
місто перейшло в володіння генерал-губернатора Новоросійського 
краю князя М. Воронцова, який у 1828 р. почав зводити тут палац.

ДЕРЖАВНИЙ ПАЛАЦОВО-ПАРКОВИЙ

МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК У М. АЛУПКА

98676
Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì 
ì. Àëóïêà, Ïàëàöîâå øîñå, 10.
Òåë.: (80654) 722951

Створений на виконання Рішення сесії Кримської обласної ради 
народних депутатів від 7.09.1990 р. і Рішення Кримського облвикон-
кому від 20.11.1990 р. за № 300 на базі Алупкінського палацу-музею.

Музей-заповідник розташований у палаці, який був побудова-
ний за проектом англійського архітектора Е. Блора в 1828—1848 рр. 
для генерал-губернатора Новоросійського краю, графа, згодом кня-
зя Михайла Семеновича Воронцова (1782—1856 рр.). Музей було за-
сновано у палаці 11 серпня 1921 р.

До складу заповідника входять:
— палацово-парковий ансамбль (Воронцовський палац) у м. Алупка;
— палацово-парковий ансамбль (палац Олександра III) у селищі 

Массандра на засадах філії.
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В основі колекції музею-заповідника — зібрання картин, скульптур, 

меблів, порцеляни. Фонди бібліотеки складаються із зібрань нотних 

альбомів, гравюр, архітектурних креслень, географічних карт.

У музеї працює кілька постійнодіючих експозицій, що знайом-

лять з побутом перших власників палацу і характером палацових 

інтер’єрів 30—40 р. XIX ст. Працює виставка “Фамільна галерея 

Воронцових”, яка знайомить із зібранням творів образотворчого 

мистецтва, пов’язаного з кількома поколіннями родини Воронцових 

і Воронцових-Дашкових, а також Шувалових, Наришкіних, Дол-

горуких. Експонуються акварелі заслуженого художника України 

Я.О. Басова. Щорічно проводяться виставки живопису і графіки з 

фондових зібрань музею.

БАХЧИСАРАЙ

Місто розташоване в Автономній Республіці Крим у долині річки 
Чурук-Су, за 38 км від Сімферополя. 

Територія міста була заселена понад 40 тис. років тому. Тут існували 
таврське, пізньоскіфське, середньовічне поселення. Жителями були 
нащадки таврів, скіфів, сарматів, аланів і греків. У XV ст. ханом Хаджі-
Гіреем з міста Солхата (Старий Крим) сюди було перенесено столи-
цю Кримського ханства. Вперше місто згадується у 1502 р. в грамоті 
кримського хана Менглі-Гірея. Бахчисарай зводили місцеві майстри, а 
також майстри з Ірану, Італії і Туреччини. У 1628 р. гетьман М. Доро-
шенко здійснив похід на Крим, розгромив під Бахчисараєм військо хана 
Кан-Теміра. У 1648 р. в Бахчисараї Б. Хмельницький уклав угоду з ханом 
Іслам-Гіреєм ІІІ про боротьбу з Польщею. За цією угодою гетьман був 
змушений залишити тут заложниками свого сина та декількох знатних 
козаків. У 1675 р. козаки під проводом кошового отамана І. Сірка захо-
пили місто. У 1681 р. в Бахчисараї був підписаний мирний договір, за 
яким Туреччина і Кримське ханство відмовлялись від дальших зазіхань 
на Лівобережну Україну і Київ. Останній кримський хан Шагін-Гірей 
у 1783 р. зрікся престолу, і Бахчисарай був приєднаний до Російської дер-
жави. Протягом ХІХ—поч. ХХ ст. Бахчисарай був центром культурно-



- 26 -

Історико-культурні заповідники України

го і громадського життя кримських татар. Назва в перекладі з кримсько-
татарської мови означає “сад-палац” (“бахчи” — сад, “сарай” — палац).

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК У М. БАХЧИСАРАЙ

98405
Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì
ì. Áàõ÷èñàðàé, âóë. Ð³÷íà, 133.
Òåë.: (806554) 42881

Державний заповідник створений відповідно до Рішення сесії 
Кримської ради народних депутатів від 07.09.1990 р. та Рішення 
Кримського облвиконкому від 20.11.1990 р. за № 300 на базі Бахчиса-
райського історико-архітектурного музею. 

Основу заповідника складають три категорії пам‘яток: об’єкти, 
що пов’язані з історією формування і розвитку кримсько-татарської 
державності; пам’ятки, об’єднані терміном “печерні міста” і “печерні 
монастирі”; різноманітні археологічні комплекси, а також Ханський палац 
XVI—XVIII ст. Специфічною особливістю даного кола пам’яток є абсолют-
на унікальність перших двох категорій, що не мають аналогів у країні. 

У 1996 р. до заповідника на правах філій увійшли Музей історії і 
культури кримських татар та Музей археології та “печерних” міст. 
При заповіднику працюють ще два музеї: Художній музей та Дім-
музей Ісмаїла Гаспринського. 

У складі заповідника існує Наукова бібліотека, що нараховує 
понад 10 тис. найменувань спеціалізованої наукової літератури, та 
Науковий архів.

Фондові колекції заповідника нараховують понад 110 тис. одиниць 
зберігання, які представлені, переважно, археологічним матеріалом.

Головними напрямками діяльності заповідника є археологічні 
розкопки на територіях “печерних міст” і інших археологічних 
пам’яток, та сприяння охоронним заходам на пам‘ятках археології.
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КЕРЧ

Нині це залізничний вузол і важливий порт Чорного та Азовсько-
го морів. Місто розташоване в Автономній Республіці Крим, за 210 км 
від Сімферополя. 

В VI ст. до н.е. на узбережжі Керченської протоки, на сході Кер-
ченського півострова між Чорним і Азовським морями, засновано 
грецьку колонію Пантикапея (Боспор Кімерійський), яка стала сто-
лицею Боспорського царства. Місто займало вигідне географічне 
положення на перетині важливих морських і сухопутних шляхів. 
У 370-х р. його було зруйновано після навали гунів. У V ст. античний 
Пантикапей припинив своє існування. В VI ст. місто перебувало під 
владою Візантійської імперії. У VIІ ст. ним заволоділи хозари. 
В ІХ—ХІ ст. входило до складу Тмутараканьського князівства й нази-
валося Кърчевъ. Місто було важливим торговим центром, де торгу-
вали купці Русі, Сходу, Візантії, Західної Європи, Кавказу. З ХІV ст. 
під назвою Черкіо входило до складу генуезької колонії. В кінці XV ст. 
Керч, як і весь Крим, потрапляє в залежність до турецького султа-
на. В XVІ—XVІІІ ст. сюди здійснювали походи козаки. У 1774 р., за 
умовами Кучук-Кайнарджійського мирного договору з Туреччиною, 
Російська імперія включила місто до складу своїх володінь. Керч 
відігравала помітну роль у встановленні торговельних відносин Росії 

з іншими країнами. 

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК У М. КЕРЧ

98300
Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì 
ì. Êåð÷, âóë. Ñâåðäëîâà, 7 (Àéâàçîâñüêîãî, 5).
Òåë.: 82612 04 75 

Державний історико-культурний заповідник створений від-

повідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 05.03.1987 р. за № 66 

“Про оголошення комплексу пам’яток історії та культури в м. Керч 
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державним історико-культурним заповідником” на базі історико-

археологічного музею.

Територія заповідника складає 64,5 га.

До складу заповідника входять унікальні пам’ятки історії та куль-

тури м. Керч: античне місто Пантикапей, античні городища Німфей, 

Мірмекій, Тірітака, Порфеній, античний кам’яний склеп Деметри, 

церква Іоанна Предтечі VIII—XII ст., городище давньоруського міста 

Корчев X—XII ст., що було одним із центрів Тмутараканьського 

князівства. 

Велика кількість пам’ятних місць на території заповідника 

пов’язані з обороною та звільненням Керченського півострова в 

роки Великої Вітчизняної війни 1941—1945 рр. Серед них — ме-

моріальні ансамблі Аджимушкайських каменоломень та плацдарму 

Ельтигенського десанту 1943 р.

У складі заповідника діє один із найстаріших в Україні Історико-

археологічний музей. Фонди цього музею налічують понад 167 тис. 

одиниць зберігання, найчисельнішими є археологічні фонди — по-

над 100 тис. одиниць. В їхньому складі — лапідарна колекція, що 

нараховує майже 2 тис. одиниць зберігання, датованих III тис. 

до н.е. — XVIII ст. н.е.

КОКТЕБЕЛЬ

Коктебель (крим. Kоktоbel) знаходиться в Автономній Республіці 

Крим на південно-східному узбережжі Чорного моря, на узбережжі 

Коктебельської бухти, біля підніжжя гірського масиву Кара-Даг, за 

129 км від Сімферополя. 

Долини навколо Кара-Дагу в Криму здавна були заселені. На 

початку І ст. до н.е. тут вже існувало поселення. У VIII ст. на місці 

нинішнього Коктебелю був порт. В X ст. поселення зруйнували пе-

ченіги. У ХІІІ ст. виникає селище під назвою Коктебель. Слово ста-

роарабського походження, перекладають його як “поселення біля 

голубої гори”. У 1945—1991 роках — Планерське.
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КОКТЕБЕЛЬСЬКИЙ ЕКОЛОГО-ІСТОРИКО- КУЛЬТУР-

НИЙ ЗАПОВІДНИК  „КІМЕРІЯ М.О. ВОЛОШИНА”

98100
Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì
ì. Ôåîäîñ³ÿ, âóë. Â.Êîðîáêîâà, 13.
Ò/ôàêñ: (806562) 21760

Створений відповідно до Постанови Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим від 18.10.2000 р. за № 1476—2, наказу Міністерства 

культури Автономної Республіки Крим від 04.12.2000 р. за № 206, на 

базі Будинку-музею М.О. Волошина в смт Коктебель, Старокримсь-

кого історико-літературного музею і Будинку-музею О.С. Гріна в 

м. Старий Крим.

До складу заповідника увійшли: Будинок-музей М.О. Волошина; 

будинок “Пра” (матері М.О. Волошина — О.О. Кириєнко-Волоши-

ної); будинок А.Е. Юнге — сина першовідкривача Коктебельської до-

лини Е.А. Юнге; склеп Юнге (смт Коктебель); могила М.О.Волошина 

на пагорбі Кучук-Єнішар (смт Коктебель); комплекси могил на ста-

рокримському і коктебельському цвинтарях; Меморіальний буди-

нок-музей О.С. Гріна у м. Старий Крим; могила О.С. Гріна і Н.Н. Грін 

на старому міському цвинтарі в м. Старий Крим.

У складі заповідника працюють музеї Максиміліана Волошина, 

Олександра Гріна, Костянтина Паустовського та літературно-ху-

дожній музей.

Фонди заповідника налічують понад 50 тис. одиниць зберігання.

Музеї заповідника проводять наукові конференції, творчі сим-

позіуми, семінари. 

Один раз на два роки проводиться міжнародна науково-практич-

на конференція “Волошинські читання”.
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ЧОРНОМОРСЬКЕ

Калос Лімен — давньогрецьке місто — було засноване греками-

іонійцями на початку ІV ст. до н.е. Місто займало вигідне географічне 

положення, мало родючі землі й зручну гавань. Наприкінці ІV ст. 

до н.е. місто було включене до складу дорійського полісу Херсонесу 

Таврійського, і воно стало головним форпостом на північному заході 

Криму. З середини II ст. до н.е. Калос Лімен займають скіфи. Місто 

припинило своє існування до I ст. н.е., коли сармати остаточно зни-

щили цей колись процвітаючий центр. Останній раз назва згадується 

у XIII-XVI ст. відносно Ак-Мечетської бухти. 

Назва в перекладі з старогрецької означає “прекрасна гавань”. 

На даний час — це селище Чорноморське.

РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ 

ЗАПОВІДНИК „КАЛОС ЛІМЕН”

96400
Àâòîíîìíà Ðåñïóáë³êà Êðèì
ñìò ×îðíîìîðñüêå, âóë. Ôðóíçå, 22 à. 
Òåë.: 91867, 92076, 92077

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів АРК від 

22.04.1997 р. за № 124 на основі одного з найбільших античних міст 

Північно-Західного Криму — Калос Лімен (Прекрасної Гавані), з ме-

тою вивчення, збереження і популяризації унікального археологіч-

ного комплексу. 

1 лютого 2001 р. до складу заповідника “Калос Лімен” увійшов 

Чорноморський історико-краєзнавчий музей. Експозиція музею 

охоплює історичний період з найдавніших часів до сьогодення, а та-

кож дає уявлення про природу і клімат регіону. 

Основу фондової колекції заповідника складають матеріали до-

сліджень, які здійснює Західно-Кримська експедиція Кримської 

філії Інституту археології НАН України з 1988 р. 
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Республіканський історико-археологічний заповідник «Калос 

Лімен» активно співпрацює з Національним заповідником «Хер-

сонес Таврійський», Кримською філією Інституту археології НАН 

України, Євпаторійським краєзнавчим музеєм, Кримським рес-

публіканським краєзнавчим музеєм, Донузлавською експедицією 

Російської академії наук. 





ВІННИЦЬКА

ОБЛАСТЬ
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Область утворена 27 лютого 1932 р. Розташована на Правобережжі 

Дніпра в межах Придніпровської та Подільської височин.

В області взято на державний облік 640 пам’яток архітектури та 

містобудування (з них — 167 національного значення), 1434 пам’ятки 

археології (з них — 14 національного значення), 1798 пам’яток 

історії (з них — 5 національного значення), 201 пам’ятку монумен-

тального мистецтва (з них — 3 національного значення). До Списку 

історичних населених місць включено 24 пункти Вінничини: Бар, 

Бершадь, Браїлів, Брацлав, Вінниця, Вороновиця, Гайсин, Дашів, 

Жмеринка, Іллінці, Копайгород, Могилів-Подільський, Муровані 

Курилівці, Оратів, Погребище, Немирів, Ситківці, Томашпіль, Туль-

чин, Хмільник, Чечельник, Шаргород, Ямпіль.
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БУША

Селище розташоване на р. Бушанка. 

У другій половині ХVІ ст. землями, на яких стоїть містечко 

Буша, володів коронний канцеляр Ян Замойський (1541—1605), а 

пізніше — його син Томаш (1594—1638). За часів Яна Замойського у 

Буші, посередині мису, утвореного ріками Мурафа і Буша, почалося 

будівництво замку. На початку ХVІІ ст. Буша отримала статус міста. 

В 1617 р. неподалік від Буші, під Яругою, відбулась битва польської 

армії гетьмана Станіслава Жолкевського і військ Іскандера-паші. 

Після 1648 р. поляки залишили Бушу, і вона стала прикордонним 

містом Брацлавського козацького полку. Тут постійно відбувалися 

сутички між поляками та козаками. У листопаді 1654 р. війська С. По-

тоцького і С. Чарнецького взяли місто в облогу. Воно було зруйнова-

не і практично перестало існувати.

 ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК „БУША”

24500
Â³ííèöüêà îáëàñòü, 
ßìï³ëüñüêèé ðàéîí, ñ. Áóøà.
Òåë.: (04336) 26130

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 13.08.2000 р. за № 1275 “Про Державний історико-культурний за-

повідник “Буша” у Вінницькій області” та розпорядження обласної 

державної адміністрації від 12.10.2000 р. “Про Державний історико-

культурний заповідник “Буша” Ямпільського р-ну Вінницької облас-

ті, з метою збереження пам’яток архітектури, археології та історії.

Загальна площа заповідника — 6,68 га.

До складу заповідника входять 11 об’єктів: 5 пам’яток археології 

від VI тис. до н. е. — до V—VII ст. н.е., залишки фортеці та підземних 

ходів XVI—XVII ст., що увійшли в історію як один з форпостів бо-
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ротьби українського народу за незалежність, міська ратуша XVI ст., 

дохристиянський та християнський скельний храм V –  VI ст. н. е. з 

унікальними художніми рельєфами, кладовище XVIII — XIX ст.

На території заповідника розташований парк історичної скульпту-

ри, де щорічно проводяться міжнародні пленери скульпторів-каме-

нотесів.

На території заповідника діє один музей, кількість фондових оди-

ниць зберігання якого складає 382 предмети.

У 2004 р. Українським регіональним спеціалізованим науково-

реставраційним інститутом “Укрзахідпроектреставрація” розробле-

но Генеральний план розвитку заповідника.





ВОЛИНСЬКА

ОБЛАСТЬ
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Область утворена 4 грудня 1939 р. Обіймає північно-західні тере-

ни історичної Великої Волині. 

В області на державний облік узято 495 пам’яток архітектури та 

містобудування (з них — 200 національного значення), 149 пам’яток 

археології (з них — 16 національного значення), 1282 пам’ятки 

історії (з них — 7 національного значення), 35 пам’яток монумен-

тального мистецтва (з них — 1 національного значення). До Спи-

ску історичних населених місць включено 20 поселень: Берестечко, 

Володимир-Волинський, Голоби, Головно, Горохів, Іваничі, Камінь-

Каширський, Ковель, Луків, Луцьк, Любешів, Любомль, Олика, Рат-

не, Рожище, Стара Вижівка, Турійськ, Устилуг, Цумань, Шацьк.
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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ

Місто розташоване на р. Луга. Володимир-Волинський заснова-

ний у IX ст. Вперше згадується в 988 р., коли київський князь Володи-

мир Святославович приєднав Волинь до Київської Русі. Володимир 

засновано як місто-фортецю. У 1199 р. володимирський князь Ро-

ман Мстиславович об’єднав волинсько-галицькі землі в Волинсько-

Галицьку державу, і у 1199—1341 рр. Володимир є столицею 

Галицько-Волинського князівства. У ХІІ—ХІІІ ст. місто стало одним 

із значних центрів торгівлі Русі з країнами Західної Європи, цьому 

сприяло вигідне його розташування на водному шляху: Балтійське 

море — Вісла — Західний Буг — Дністер — Чорне море. В 1325 р. 

місту надано Магдебурзьке право. В 1340 р. литовський князь Лю-

барт Гедімінович захопив Володимир. Польський король Казимир ІІІ 

оволодів містом у 1349 р. У 1370 р. Західна Волинь з Володимиром 

відійшла до Литви. Протягом ХV ст. місто постійно піддавалось руй-

нуванню від набігів татар. Володимир перебував у складі Литви до 

Люблінської унії, а в 1569 р. переходить під владу Польщі. В 1795 р., після 

третього поділу Польщі, місто було приєднано до Росії як повітове 

місто новоутвореної Волинської губернії. Володимир-Волинський 

був одним з центрів давньоукраїнської писемності. Наприкінці 

ХІІІ — початку ХІV ст. тут був написаний Волинський літопис. Місто 

відігравало визначну роль і в поширенні православ’я у Південно-

Західній Русі.

Місто назване іменем його засновника — київського князя 

Володимира Святославовича. Уточнення ”Волинський” додано 

пізніше для розрізнення двох міст з однаковою назвою: Володимир 

на Волині і Володимир на Клязьмі. У 1921—1931 рр. Волинь була у 

підпорядкуванні Польщі. У цей період поселення носило назву 

Владзімеж.
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ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК „СТАРОДАВНІЙ ВОЛОДИМИР”

44700
Âîëèíñüêà îáëàñòü,
ì. Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, âóë. Äðàãîìàíîâà, 18.
Òåë.: (8242) 28989

Заповідник створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 17.11.2001 р. за № 1509, враховуючи історичну, архітектурну 
і художню цінність пам’яток міста Володимира-Волинського.

З часу свого заснування Володимир був столицею Волинсько-
го удільного князівства, а від 1199 р., коли волинський князь Роман 
Мстиславович захопив Галич, — столицею об’єднаного Галицько-
Волинського князівства, важливим політичним і економічним цент-
ром Київської Русі. З 1202 р., в часи князювання Данила Романо-
вича Галицького, і до 1340 р. навіть давня столиця Русі Київ була 
підпорядкована галицько-волинським князям і саме волинський 
воєвода Дмитро очолював оборону Києва від татар.

В давньоруські часи місто Володимир складалося з добре 
укріпленого княжого дитинця — граду, а також укріпленого 
торгово-ремісничого посаду — окольного міста і багатьох обширних 
передмість, таких як Федорівка, Завалля, Іллівщина, Острівок та інші. 
Розміри міста були дуже значними навіть за європейськими мірками 
того часу, а його розпланувальна структура визначалася особливос-
тями давньоруського містобудування. Оборонні споруди дитинця 
являли собою систему городень та веж на високих, оточених ровами 
земляних валах, які утворювали городище волинського типу. В дитинці 
розміщувалася княжа резиденція та церква Іоакима і Анни. Брама 
дитинця зв’язувала його з окольним містом, теж оточеним потужним 
кільцем оборонних споруд, кінці якого впиралися в заплаву річки Луг.

На території заповідника площею 14,5 га серед інших знаходять-
ся пам’ятки національного значення: вали Городища (Х ст.), Успенсь-
кий собор (ХІІ ст.), Василівська церква (ХІІ ст.)

У 2003 р. Львівським спеціалізованим інститутом “Укрзахідпроект-

реставрація” був розроблений Генеральний план розвитку заповідника.
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ЛУЦЬК

Розташований на р. Стир, за 470 км від Києва. Місто вперше 

згадується у Іпатіївському літописі від 1085 р. В ХІІІ ст. його нази-

вають Лучеськом Великим. 1340 р. Луцьк отримує статус столиці 

Галицько-Волинського князівства. В цей час тут зводиться резиденція 

князя Любарта — Луцький замок. В 1388—1480 рр., за князювання 

литовського князя Вітовта, Луцьк було обрано другою після Вільно 

великокняжою резиденцією. Тогочасний Луцьк — місто, де мешка-

ли українці, поляки, євреї, караїми. Кожна громада мала свою святи-

ню (церкву, синагогу, костел, кенасу), систему податей та особливу 
архітектуру і розпланування кварталів. В 1429 р. тут відбувався з’їзд 
монархів європейських країн, на якому обговорювалися питання 
про захист Європи від нападу турків. У 1432 р. Луцьк отримує Маг-
дебурзьке право. Розташоване на перетині торговельних шляхів, що 
вели до країн Заходу та Прибалтики, у ХV—ХVІ ст. місто стає одним із 
центрів міжнародної торгівлі. Тут свою резиденцію влаштовує польсь-
кий королівський канцлер Альбрехт Радзивілл. У 1569 р. внаслідок 

Люблінської унії Луцьк перейшов під владу Польщі. У ХVІІ ст., під час 
національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького, місто 
було зруйноване. У 1795 р., після ІІІ поділу Польщі, Луцьк з рештою 
Західної Волині приєднано до Російської імперії, і він стає центром 
губернії. 1921 р. за умовами Ризького договору Луцьк переходить до 

складу Польщі. 

ЛУЦЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

43001
Âîëèíñüêà îáëàñòü,
ì. Ëóöüê, âóë.Äðàãîìàíîâà, 23.
Òåë.: (80322) 23432

Історико-культурний заповідник створений відповідно до Поста-

нови Ради Міністрів УРСР від 26.03.1985 р. за № 130 на базі комплек-

су історичних архітектурних споруд Старого Луцька.
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До складу заповідника входять 58 пам’яток історії та культури 

(19 — національного значення), серед них: Верхній замок (закладе-

ний останнім князем Галицько-Волинського князівства Любартом 

у 1340—1384 рр.); монастир бригіток (1624 р.); колегія єзуїтів (1639 р.); 

монастир шариток ( XV—XVIII ст.); двоповерхова кам’яниця (XVIII—XIX ст.); 

синагога — “Малий замок” (XVII ст.); кірха (1906—1907 рр.); церква 

Святої Покрови (XVII ст.) з дзвіницею (XIX ст.) та інші.

У складі заповідника діють Музей історії сільського господарства 

Волині, а також розташований у замку Музей дзвонів.

На території заповідника розташовані Художній музей та Музей 

волинської ікони — єдиний музей подібного профілю в Україні, який 

представляє самобутню волинську школу іконопису.

Зібрання музею нараховує понад 1,5 тис. експонатів. Перли-

ною колекції є Холмська чудотворна ікона Божої Матері, унікальна 

пам’ятка візантійського мистецтва XI — XII ст.

Основні напрями діяльності заповідника — збереження і рестав-

рація архітектурних пам’яток Луцька, охорона і відтворення істо-

ричного середовища шляхом відновлення давнього образу і функцій 

міста.





ДОНЕЦЬКА

ОБЛАСТЬ
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Утворена 17 липня 1932 р. Область охоплює історичні терени 

Південної Слобожанщини та колишнє Дике Поле. 3 червня 1938 р. 

Донецька область була розділена на Сталінську (Донецьку) й Воро-

шиловградську (Луганську). 

На державний облік узято 76 пам’яток архітектури та 

містобудування (з них — 13 національного значення), 1956 пам’яток 

археології (з них — 11 національного значення),1940 пам’яток історії 

(з них — 2 національного значення), 180 пам’яток монументального 

мистецтва (з них — 1 національного значення).

До Списку історичних населених місць, затвердженого Постано-

вою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. за № 878, включено: 

Артемівськ, Горлівку, Донецьк, Краматорськ, Макіївку, Маріуполь, 

Слов’янськ, Святогірськ.



- 50 -

Історико-культурні заповідники України

СВЯТОГІРСЬК

В ХV ст. на правому березі Сіверського Донця в місцевості, що здав-

на звалася “Святі Гори”, монахи пробили ходи в крейдяній скелі та її 

вершині і збудували печерну церкву. Письмові джерела середини ХVІ ст. 

згадують “Святі Гори” як один з донецьких дозорів. Було організовано 

сторожову і станичну служби по Донцю. На лівому березі Сіверського 

Донця діяла 5-а Святогірська сторожа. З 1624 р. згадується Святогірський 

Успенський чоловічий монастир. В 1679 р. кримські татари захопили й 

спустошили його. У 1787 році монастир закрили. А у 1790 р. Катерина ІІ 

подарувала Святогірський маєток князеві Г. Потьомкіну. З 1844 р. мона-

стир відроджено під назвою “Святогірська Успенська пустинь”. 

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК У М. СВЯТОГІРСЬК

84133
Äîíåöüêà îáëàñòü,
ì. Ñâÿòîã³ðñüê, âóë. Çàð³÷íà, 4.
Òåë.: (806262) 55163

Державний історико-архітектурний заповідник у м. Свято-

гірську створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 

27.05.1980 р. за № 365 на базі комплексу пам’яток Свято-Успенського 

монастиря (XVII—XIX ст.), що розташований в місцевості з історич-

ною назвою Святі Гори.

Комплекс пам’яток заповідника нараховує 30 об’єктів.

До його складу входять: Успенський собор (1868 р.); Миколаївсь-

ка церква (XVII ст.), частина якої висічена у крейдовій скелі; Пок-

ровська церква (1850 р.); церква Святих преподобних Антонія і Фео-

досія; Всіхсвятський скит; гостинний комплекс та ін. 

Основною святинею монастиря та його найвизначнішою 

пам’яткою є комплекс печерних споруд — келій та церков, висіче-

них у крейдовій скелі.
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На території монастиря знаходиться цвинтар з родовими уси-

пальницями князів Голіциних і графів Іловайських.

До комплексу історичних пам’яток також відносяться: мону-

ментальна скульптура Артема роботи І.П. Кавалерідзе (1927 р.), Ме-

моріал Великої Вітчизняної війни (поховання генерал-майора Ба-

тюка М.Ф. (1943 р.), братська могила воїнів, Блок пам’яті (1996 р.), 

пам’ятник розвіднику-артилеристу Камишеву В.М.

На території заповідника діють музейні виставки.





ЗАПОРІЗЬКА

ОБЛАСТЬ
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Запорізька область утворена 10 січня 1939 р. Розташована на 

південному сході України, займає головним чином лівобережну ча-

стину басейну нижньої течії Дніпра.

В області нараховується 7735 пам’яток, з них 16 — національного 

значення. 6 міст Запорізької області включено до Списку історичних 

населених місць України: Запоріжжя, Бердянськ, Гуляйполе, Мелі-

тополь, Оріхів, Токмак.
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ВАСИЛІВКА

Селище розташоване на березі Каховського водоймища, за 50 км 

від Запоріжжя. Від імені власника села Василя Степановича Попова 

виникла його назва.

Василівка заснована наприкінці ХVIII ст. запорізькими козака-

ми і кріпаками-втікачами. У 1784 р. місто стало власністю генерал-

майора Василя Степановича Попова — начальника канцелярії князя 

Потьомкіна. Василівка була розташована біля переправи через річку 

Карачекрак, на шляху до Криму. Колишній маєток “Васильєво” на-

лежав родині дворян Попових. 

ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК 

„САДИБА ПОПОВА”

71600
Çàïîð³çüêà îáëàñòü,
ì. Âàñèë³âêà, âóë. Ãàãàð³íà, 16.
Òåë.: (806175) 47388, 47362

Створений відповідно до Рішення Запорізької обласної держав-

ної адміністрації від 29.01.1993 р. на базі районного краєзнавчого му-

зею. 

“Садиба Попова” — комплекс будівель палацово-паркового ан-

самблю колишнього маєтку “Васильєво”, побудованого у 1894 р. 

коштом власника маєтку генерала Василя Павловича Попова.

До складу музею-заповідника “Садиба Попова” входять два комп-

лекси:

— історичний — “Садиба поміщика періоду освоєння Дикого 

поля” (житловий будинок поміщика (1790 р.), корівник (1835 р.), мо-

лочарня (1836 р.), погріб (1830 р.); 

— архітектурний — залишки палацового комплексу (три флігелі, 

оглядова башта, каретний двір, стайні, будівлі електростанції та май-

стерні, головна башта зруйнованого палацу).
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На думку окремих дослідників, архітектурний комплекс є творін-

ням видатного російського архітектора XIX ст. Миколи Бенуа.

Фонди музею нараховують близько 9 тис. одиниць зберігання.

В концепції розвитку та збереження музейної установи передба-

чено використання зазначеного архітектурного комплексу як знач-

ного туристичного і культурного центру.

ЗАПОРІЖЖЯ

Місто розташоване по обох берегах Дніпра, де річище розділене 

островом Хортицею на два — Старе і Нове.

Вдале географічне положення та сприятливий клімат Запоріжжя 

приваблювали людину з давніх часів. Найдавніші стоянки первісних 

людей у річковій долині Дніпра відносяться до доби пізнього палео-

літу. Виявлено поселення раннього неоліту та доби бронзи. Цей край 

знавав скіфів, сарматів і гунів. Відомі поселення на острові Хортиця 

датуються Х ст. до н.е. 

Виникнення міста пов’язане з будівництвом Дніпровської 

укріпленої лінії, яка була створена для захисту від турків і кримсь-

ких татар. Фортецю було закладено в 1770 р. і названо на честь ко-

мандуючого князя Олександра Голіцина “Олександрівською“. Біля 

фортеці виросло поселення Олександрівськ. Після ліквідації Січі 

1775 р. частина запорозьких козаків оселилась поблизу фортеці, за-

снувавши передмістя — Карантинку. Наприкінці XVIII століття ці 

землі увійшли до складу Російської імперії. У 1802 р. Олександрівськ 

увійшов до складу Катеринославської губернії, з 1806 р. став 

повітовим містом.

1921 р. місто було перейменовано в Запоріжжя. Запорожжям зва-

лась місцевість на островах, що лежали на південь від дніпровських 

порогів.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК „ХОРТИЦЯ”

69017
Çàïîð³çüêà îáëàñòü, 
ì. Çàïîð³ææÿ, î. Õîðòèöÿ.
Òåë.: (80612) 525188

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів Україн-

ської РСР за № 991 від 18.09.1965 р., з метою увічнення пам’ятних 

місць, пов’язаних з історією запорозького козацтва.

На території історико-культурного заповідника Постановою 

Ради Міністрів Української РСР за № 500 від 28.10.1974 р., з метою 

збереження в природному стані унікальних пам’яток геології, рід-

кісних видів рослин, утворено геологічний заказник “Дніпровські 

пороги” загальною площею 1383 гектари.

Постановою Кабінету Міністрів України за № 254 від 6.04.1993 р. 

заповіднику надано статус національного, з включенням до нього те-

риторії острова Хортиця та прилеглих островів і скель Байди, Дубо-

вий, Розтьобін, Три Стоги, Середня, Близнюки, урочища Вирва на 

правому березі Дніпра в м. Запоріжжі.

Острів Хортиця є комплексною історико-культурною та природною 

пам’яткою, на території якої нараховується близько 70 пам’яток історії 

та археології. Серед них — багатошарова пам’ятка на о. Байди (доба не-

оліту—XVIII ст.); давньослов’янське поселення “Протолче” (XII—XIV ст.); 

Совутинське городище скіфського часу (V—III ст. до н.е.); поселення 

Сабатинівської культури (XIV—XII ст. до н.е.); військові укріплення 

козацьких часів та російсько-турецької війни 1735—1739 р.; рештки 

земляних укріплень замку Дмитра Вишневецького (середина XVI ст.); 

залишки укріплень Запорозької верфі (корабельні), спорудженої у 1739 р. 

на місці замку Д. Вишневецького на о. Мала Хортиця; рештки земля-

них укріплень Хортицького ретраншемента на о. Хортиця та правому 

березі Дніпра, зведеного під час російсько-турецької війни 1735—1739 р.; 

місця розташування козацьких зимівників.

Унікальною особливістю Хортиці є те, що на острові представ-

лені всі тополандшафтні зони України — від степу до гір.



Запорізька область

- 59 -

Загальна площа території заповідника складає близько 2386 га.

До складу заповідника входить Музей історії козацтва. Загальний 

музейний фонд заповідника становить 63,4 тис. одиниць зберігання. 

Програмою відтворення видатних пам’яток історії та культури 

України, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.04.1999 р. за № 700, передбачено будівництво історико-культурного 

комплексу “Запорозька Січ”, що являтиме собою комплекс споруд, 

присвячених історії запорозького козацтва XVI—XVIII ст.

З метою подальшого розвитку заповідника та на виконання Ука-

зу Президента України від 29.04.2005 р. за № 732 “Про невідклад-

ні заходи щодо розвитку Національного заповідника “Хортиця”, 

розроблено концепцію Державної програми розвитку Національно-

го заповідника “Хортиця”, яка схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ

ЗАПОВІДНИК „КАМ’ЯНА МОГИЛА”

Çàïîð³çüêà îáëàñòü,
Ìåë³òîïîëüñüêèé ðàéîí, ñåëèùå Ìèðíå.
Òåë.: 9 76 60

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 06.06.2007 р. на базі комплексу пам’яток історико-археологічного 

музею-заповідника “Кам’яна Могила”, що був заснований згідно з 

Розпорядженням Ради Міністрів України за № 676—р від 07.07.1954 р. 

Постановою Ради Міністрів УРСР від 21.07.1965 за № 711 “Кам’яна 

Могила” оголошена пам’яткою природи та археології національного 

значення.

Постановою Кабінету Міністрів України за № 1760 від 27.12.2001 р. 

історико-археологічний заповідник “Кам’яна Могила” занесено до 

Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Заповідник представляє матеріальну та духовну культуру древ-

ніх мешканців Північного Причорномор’я. 
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Комплекс заповідника — унікальна пам’ятка стародавньої історії, 

культури і природи. В його 50 гротах і печерах зосереджено велику 

кількість унікальних зразків первісного наскального мистецтва епо-

хи палеоліту, мезоліту, неоліту, міді та бронзи, і навіть середньовіччя. 

Навколо заповідника розкинувся степ з реліктовими та 

ендемічними рослинами, які занесено до Червоної книги України.

Загальна площа заповідника — 15 га.

У складі заповідника функціонує музей “Первісне мистецтво” 

та лапідарій — пагорб “Кам’яна могила” (площа — 3 га, висота па-

горбу — 12 м.).

Фонди музею налічують понад 3,5 тис. одиниць зберігання.



ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

ОБЛАСТЬ
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Івано-Франківська область займає північно-східну частину 

Українських Карпат, Прикарпаття і частково Опілля. Утворена 4 

грудня 1939 р. (до 1962 р. — Станіславська область). Вона межує з 

Львівською, Тернопільською, Чернівецькою та Закарпатською об-

ластями.

На території області знаходяться 3947 об’єктів культурної спад-

щини, 162 з них — національного значення. До Списку історичних 

населених місць України включено наступні міста і селища місько-

го типу Івано-Франківщини: Івано-Франківськ, Більшівці, Богород-

чани, Болехів, Букачівці, Бурштин, Войнилів, Ворохта, Галич (разом 

із селами Крилос і Шевченкове), Гвіздець, Городенка, Дилятин, До-

лина, Заболотів, Калуш, Коломия, Косів, Кути, Надвірна, Обертин, 

Отиня, Рогатин, Рожнятів, Снятин, Солотвин, Тисмениця, Тлумач.
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ГАЛИЧ

Вперше місто згадується в Іпатіївському літописі під 1140 р. 

З 1144 р. тут був центр Галицького князівства. Значного розквіту він 

досяг у другій половині ХІІ ст. за князювання Ярослава Осмомисла і 

Романа Мстиславича. В 1238 р. князь Данило Романович Галицький 

остаточно утвердився в цьому місті. Тут було складено першу поло-

вину Галицько-Волинського літопису. У 1241 р. Галич був зруйнова-

ний монголо-татарами. Місто занепало і втратило своє значення. 

В 1349 р. Галич підпав під владу Польщі. Після її розпаду в 1772 р. 

Галич перейшов до складу Австро-Угорщини.

За 6 км від сучасного міста на березі р. Лукви розташоване село 

Крилос — колишній центр стародавнього Галича, столиця Галицько-

Волинської держави.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК „ДАВНІЙ ГАЛИЧ”

²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü, 
ì. Ãàëè÷, âóë. ². Ôðàíêà, 3.
Òåë.: (803431) 21458; 21803; 21663; 21991

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 8.02.1994 р. за № 81, з метою збереження та раціонального вико-
ристання комплексу пам’яток історії та культури давнього Галича. 

Указом Президента України від 11.10.1994 р. за № 587/94 заповіднику 

надано статус національного.

Загальна площа заповідника складає 76,8 кв. км.

До складу заповідника увійшли пам’ятки: церква Різдва (ХІІІ—ХV ст.) 

у м. Галичі; церква Успіння (ХVІ ст.) у с. Крилос; церква св. Панте-

леймона (ХІІ ст.) у с. Шевченкове; костел кармелітів з монастирсь-

ким комплексом (ХVІІ ст.) у с. Більшівці; Митрополичі палати 

(ХVІІІ—ХІХ ст. — нині Музей історії давнього Галича у с. Крилос); 

фундаменти 14 літописних церков (ХІІ—ХІІІ ст.); залишки Галиць-

кого замку (ХІІІ—ХVІІ cт.); 131 пам’ятка археології від доби пізнього 
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палеоліту до доби пізнього середньовіччя; 4 історико-ландшафтних 

заповідних зони, органічно пов’язані з пам’ятками історії.

У складі заповідника 3 музеї: історії давнього Галича, народної 

архітектури і побуту Прикарпаття, історії і культури Галицьких ка-

раїмів. Працює постійно діюча виставка “Природа нашого краю”. 

У фондах музеїв заповідника зберігається і експонується 9678 

предметів основного фонду, серед яких унікальні колекції фраг-

ментів кам’яного декору галицьких храмів ХІІ—ХІІІ ст., матеріали 

археологічних досліджень Галича за 100 років, пам’ятки долітопис-

ної історії Галича з колекціями матеріалів археологічних розкопок 

унікальних трипільських поселень, верхньопалеолітичних стоянок 

Галич-1 та Галич-2. 

Вивченням пам’яток давнього Галича займається створена при 

заповіднику комплексна науково-дослідницька експедиція, яка 

діє у тісному взаємозв’язку з Інститутом археології НАН України, 

Львівським інститутом Українознавства ім. І.Крип’якевича, Львівсь-

ким та Прикарпатським університетами.

Основною метою діяльності заповідника є збереження, комп-

лексне вивчення і використання об’єктів матеріальної і духовної 

культури давнього Галича, залучення широких верств населення до 

історико-культурного надбання українського народу, формування 

національної свідомості громадян України.

Для цього заповідником здійснюється комплекс заходів з вивчення, 

збереження, упорядкування, благоустрою пам’ятних місць, пов’язаних 

із зародженням та подальшим розвитком давнього стольного міста — ре-

зиденції Галицьких князів, максимального збереження та відтворення 

історичного і природного краєвиду, створення найсприятливіших 

умов для відвідувачів заповідника з метою ознайомлення з історією 

Галича, усвідомлення значення його в історії України.
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Утворена 27 лютого 1932 р. Розташована на півночі України, в 

басейні середньої течії Дніпра, головним чином на Правобережжі. 

Обіймає частину історичних теренів Середньої Наддніпрянщини, 

Київського Полісся і Сіверщини. 

На території Київської області розташовано: 2968 пам’яток 

археології (з них — 18 національного значення), 2573 пам’ятки історії 

(з них — 3 національного значення), 208 пам’яток архітектури та 

містобудування (з них — 91 національного значення), 257 пам’яток 

монументального мистецтва. 8 населених місць Київської області 

увійшли до Списку історичних населених місць України, затвердже-

ного Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. за  

№ 878. До цього переліку входять: Біла Церква, Богуслав, Васильків, 

Вишгород, Переяслав-Хмельницький, Ржищів, Фастів, Яготин.
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ВИШГОРОД

Місто розташоване на правому березі Дніпра, за 12 км від Києва. 

Вишгород був великим феодальним замком, однією з давньо-

руських фортець. Вже з середини Х століття він був відомий Візантії, 

і імператор Костянтин VІІ Багрянородний у творі “Про управління 

імперією” згадує його як важливий торговельний центр. Вперше зга-

дується в літописі в 946 р. як “Ольжін град” — резиденція київської 

княгині Ольги. За часів Ярослава Мудрого Вишгород став значним 

духовним і релігійним центром Русі. Під час його князювання у Виш-

городі відбувся з’їзд князів, на якому було прийнято “Правду Ярос-

лава”, що увійшла до складу “Руської правди”. З 1020 р. у Вишгороді 

перебували останки мучеників Бориса і Гліба — перших канонізова-

них церквою русичів. У 1072 р. тут було збудовано храм Св. Бориса і 

Гліба. У Вишгороді перебували ставленики Великого князя Київсько-

го на правах воєвод: Ярополк Ізяславович, Всеволод Мстиславович, 

В’ячеслав Володимирович, Андрій Юрійович та ін. З середини ХІІ ст. 

роль Вишгорода поступово почала знижуватися. 1240 р. місто було 

зруйноване монголо-татарами. За литовських часів (1362—1569) 

Вишгород — невелике містечко. Ще раз воно було знищене татарами 

у 1482р. У 1569 р. місто захопила Польща. В 1595 р. Вишгород увійшов 

до складу королівських маєтностей і став центром Вишгородського 

староства. Надаючи йому значення як форпосту Києва, тут були від-

новлені укріплення. За часів визвольної війни 1648—1654 рр. та вій-

ни Московського царства з Польщею 1654—1667 рр. місто остаточно 

було зруйноване. З ХVІІІ ст. Вишгород згадується як київське село.
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ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК

08730
Êè¿âñüêà îáëàñòü, 
ì. Âèøãîðîä, âóë. Øê³ëüíà, 58.
Òåë.: (804496) 56219; 54179; 53532

Історико-культурний заповідник створений відповідно до Ука-
зу Президента України від 6.07.1994 р. за № 379/94 та Постанови 
Кабінету Міністрів України за № 642 від 19.09.1994 р. “Про історико-
культурний заповідник у місті Вишгороді Київської області”. 

Саме у Вишгороді була резиденція княгині Ольги, а також роз-
міщувалася резиденція Ярослава Мудрого, в якій у 1054 р. він провів 
останні дні свого життя.

До складу Вишгородського історико-культурного заповідника 
входять пам’ятки археології й архітектури: дитинець літописного го-
родища Вишгород із залишками валу та фундаментами храму-мав-
золею Святих Бориса і Гліба XI—XII ст.; окольний град з кварталами 
металургів та гончарів; поселення ранньозалізного та давньоруського 
часів; могильники та окремі кургани різних епох; церква Святих Бо-
риса і Гліба, побудована в 1862 — 1863 рр. за проектом відомого архі-
тектора К. Тона на фундаментах храму-мавзолею XI — XII ст.; цегля-
ний будинок кінця XIX — початку XX ст., так званий “Дім Клюкви”, де 
нині розташовано адміністрацію заповідника та археологічну вистав-
ку; комплекс земської школи кінця XIX — початку XX ст.

На території заповідника розташовано музей, в експозиції якого 
представлені матеріали від доби палеоліту до XIX ст. включно. В експо-
зиційних залах музею створено постійно діючу виставку за матеріа-
лами археологічних розкопок “Давній Вишгород”. У краєзнавчому 
відділі діють три експозиційні зали, де представлена історія Виш-
города та околиць з найдавніших часів. В залах розміщено значну 
частину фондових, археологічних, етнографічних матеріалів, творів 
народно-ужиткового мистецтва: кераміка, ткацтво, вишивки.

Головними напрямками роботи заповідника є дослідження, збе-
реження та популяризація пам’яток археології, історії, реставрація 
пам’яток архітектури, проведення екскурсій, конференцій та інших 

масових заходів в м. Вишгороді та районі.
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НОВІ ПЕТРІВЦІ

Село розташоване за 12 км від Києва.
Нові Петрівці відомі з часів Київської Русі. Село славилося вироб-

ництвом кераміки та випалюванням вогнетривкої цегли — межигірки. Під 
час Великої Вітчизняної війни у Нових Петрівцях на початку листопада 
1943 р. містився командний пункт 1-го Українського фронту, яким коман-
дував генерал армії М.Ф. Ватутін. 1958 р. тут створено Пам’ятник-музей 
визволителям Києва. На території збережено польові оборонні споруди.

ДЕРЖАВНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК

„БИТВА ЗА КИЇВ У 1943 РОЦІ”

07354 
Êè¿âñüêà îáëàñòü, 
ñ. Íîâ³ Ïåòð³âö³, âóë. Âàòóò³íà, 1.
Òåë.: (8296) 45123

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 
12.03.1996 р. за № 309 на базі Пам’ятника-музею визволителям Києва, 
спорудженого в 1958 р.

Площа заповідника — 8 га.
На території заповідника збережено 650 м ходів сполучення, 

а також бліндажі і командно-спостережні пункти генерала армії 
М.Ф. Ватутіна, генерал-полковника К.С. Москаленка, генерал-
лейтенанта М.С. Хрущова та генерал-лейтенанта танкових військ 
П.С. Рибалка.

В 1993 р. на заповідній території було збудовано нове приміщення 

Музею-діорами, в якому відкрито експозиційні зали і розташовується 

полотно діорами “Битва за Київ. Лютізький плацдарм 1943 р.”, 

присвяченої Київській наступальній операції 1943 р.

В експозиції музею знаходиться Книга Вічної Слави, куди зане-

сено імена офіцерів і генералів 1-го Українського фронту, які брали 

участь у визволенні м. Києва. На основі зібраних матеріалів у музеї 

постійно створюються стаціонарні та пересувні виставки.
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Поряд зі Свято-Покровською церквою розташовується Ме-

моріальний комплекс, споруджений у 1983 році на честь 40-річчя 

битви за Дніпро, де встановлено Пам’ятний знак “Героям Лютізь-

кого плацдарму” у вигляді прапора, з барельєфним зображенням 

воїнів, що форсують Дніпро. На меморіальних плитах комплексу 

увічнено імена понад 1300 бійців і командирів, які загинули в боях 

під Києвом.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Місто розташоване у районі злиття річок Трубежа та Альти 

неподалік Канівського водосховища. Перші письмові згадки про Пе-

реяслав датуються 907 р., в інших наукових джерелах — 860 роком. 

Володимир Великий заснував тут фортецю для захисту південних 

рубежів Русі від степових кочовиків. З другої половини ХІІ ст. Пере-

яслав — центр удільного князівства, де володарювали князі: Володи-

мир Мономах, Юрій Долгорукий, Володимир Глібович та ін. У 1239 р. 

місто було зруйновано монголо-татарами. В 60-х рр. ХІV ст. Переяс-

лавом володіло Велике князівство Литовське. У 1585 р. Переяслав 

отримав Магдебурзьке право. У ХV—ХVІ ст. відігравав значну роль 

у формуванні козацтва. У 1654 р. тут відбулася Переяславська рада, 

яка проголосила злуку України з Московським царством. Певний 

час був частиною Полтавської губернії. У ХVIІ—ХVIІІ ст. Переяслав 

був одним з найбільших торговельних центрів України.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ

ЗАПОВІДНИК „ПЕРЕЯСЛАВ”

08400
Êè¿âñüêà îáëàñòü,
ì. Ïåðåÿñëàâ-Õìåëüíèöüêèé, âóë. Ò. Øåâ÷åíêà, 8.
Òåë.: (804467) 54103, 51675

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 

13.03.1979 р. за № 123. Постановою Кабінету Міністрів України від 

15.03.1999 р. за № 376 Державний історико-культурний заповідник 

“Переяслав” перейменовано на історико-етнографічний. Статус 

національного заповіднику надано Указом Президента України від 

1.06.1999 р. за № 598/99.

Площа заповідника — 3050 га.

До його складу входять території і околиці м. Переяслава-

Хмельницького та Переяслав-Хмельницького району. Під охоро-

ною заповідника знаходиться територія історико-археологічного 

комплексу давньоруського Переяслава, з його дитинцем, окольним 

градом та пам’ятками. В заповідній зоні дитинця та окольного граду 

розкопані і досліджені археологами пам’ятки: Єпископські ворота 

XI ст., Єпископський палац XI ст., Спаська церква XI ст., церква св. Фе-

дора XI ст., Успенська церква XII ст. 

На території заповідника знаходяться 163 пам’ятки. Серед 

пам’яток архітектури та містобудування вирізняються унікальні, 

національного значення: Вознесенський собор 1696—1700 рр., збу-

дований коштом гетьмана Івана Мазепи; дзвіниця Вознесенського 

монастиря 1776 р.; Переяславський колегіум 1753 р.; Михайлівська 

церква 1666 р., збудована на залишках Михайлівського собору 

XI  ст.; будинок і садиба переяславського лікаря А. Козачковсько-

го 1820  р., де в 1845 та в 1859 рр. жив і творив великий український 

поет Т.Г. Шевченко. 

Найбільш цікаві з наукової точки зору і з погляду музеєфікації 

пам’ятки археології: поселення трипільської культури в м. Переяс-

лаві-Хмельницькому, на х. Комуна та в с. Веселе; унікальний комп-
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лекс різночасових пам’яток трипільської культури, епохи бронзи, 

скіфського часу, зарубинецької і черняхівської культур; археологіч-

ні пам‘ятки давньоруського часу в селах Ташань, Віненці, Пристро-

ми, Циблі; могильники та поселення черняхівської культури в м. Пе-

реяславі-Хмельницькому, в с. Соснова та близько 400 курганів і 200 

археологічних пам’яток різних епох і культур.

Археологічні дослідження на території сьогоднішнього заповід-

ника проводяться з початку XX ст.

Під охороною заповідника знаходяться також пам’ятки міста 

XIX — поч. XX століть.

У складі заповідника 26 тематичних музеїв різних профілів: істо-

ричний, археологічні, літературні, етнографічні, технічні.

У заповіднику зберігається більше 170 тис. одиниць музейних 

предметів основного фонду. Серед них — унікальна археологічна 

колекція, колекція козацького періоду XVI — XVII ст. (1800 од.), 

колекції стародруків XVI — XVIII ст. (10 тис. од.), ікон XVIII — XX ст. 

(1400 од.), етнографічні колекції.
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Утворена 10 січня 1939 р. Обіймає землі історичного регіону 

Новосербії. На державний облік узято 389 пам’яток архітектури та 

містобудування (з них — 17 національного значення), 2656 пам’яток 

археології (з них — 15 національного значення), 2362 пам’ятки 

історії, 29 пам’яток монументального мистецтва.

6 населених місць Кіровоградської області увійшли до Списку 

історичних населених місць України: Кіровоград, Бобринець, Нова 

Прага, Новомиргород, Новоукраїнка, Олександрія.
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ДЕРЖАВНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК

І. КАРПЕНКА-КАРОГО (ТОБІЛЕВИЧА)

„ХУТІР НАДІЯ”

27600
Ê³ðîâîãðàäñüêà îáëàñòü,
ñ. Ìèêîëà¿âêà.
Òåë.: (0522) 222710, 312733

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 

01.08.1956 р. на базі комплексу пам’яток садиби, що належала виз-

начному українському драматургу, актору, театральному та громад-

ському діячу Івану Карповичу Тобілевичу (Карпенку-Карому).

Садиба належала родині письменника з 1871 р. У 1881 р. вона 

отримала назву “Надія” на честь Надії Тарковської — дружини Іва-

на Тобілевича. Саме тут були написані його найкращі твори (11 з 18 

п’єс драматургічної спадщини видатного митця), тут він похований 

на Карлюжинському кладовищі. 

На території заповідника розташовані “Батькова хата” та стара 

чумацька криниця, що збереглися з часу заснування садиби. 

Під час Великої Вітчизняної війни у 1944 р. будинок Тарковсь-

ких-Тобілевичів було зруйновано. У 1982 р., до 100-річчя заснуван-

ня українського театру корифеїв, будинок був відновлений. В ньому 

відкриті театрально-літературна і меморіальна експозиції.

У заповіднику-музеї експонується близько 2 тисяч предметів, 

значна частина з яких передана сім’єю Тобілевичів-Тарковських.

З 1970 р., під час святкування 125-річчя від дня народження Івана 

Карповича Тобілевича (Карпенка-Карого) за участю найвидатніших 

сучасних українських письменників та діячів театру, започатковано 

щорічне свято театрального мистецтва “Вересневі самоцвіти”, яке з 

1990 р. стало всеукраїнським.



ЛЬВІВСЬКА

ОБЛАСТЬ
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Утворена 4 грудня 1939 р. Область обіймає історичні терени Га-

личини і є найбільшою в Україні за кількістю, різноманітністю 

і ступенем збереження архітектурно-містобудівної спадщи-

ни. На території Львівської області розташовано: 886 пам’яток 

археології (з них — 14 національного значення), 3822 пам’ятки історії 

(з  них  — 7 національного значення), 3431 пам’ятка архітектури та 

містобудування (з них — 794 національного значення), 302 пам’ятки 

монументального мистецтва (з них — 1 національного значення). 

До Списку історичних населених місць України, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. за № 878, 

включено 55 поселень Львівщини: Белз, Бібрка, Борислав, Броди, 

Брюховичі, Буськ, Великий Любінь, Великі Мости, Винники, Гли-

няни, Гніздичів, Городок, Добромиль, Дрогобич, Дубляни, Жидачів, 

Жовква, Золочів, Івано-Франкове, Кам’янка-Бузька, Комарне, Кра-

ковець, Куликів, Львів, Магерів, Меденичі, Миколаїв, Моршин, Мос-

тиська, Немирів, Нижанковичі, Новий Яричів, Олесько, Перемиш-

ляни, Підкамінь, Поморяни, Пустомити, Рава-Руська, Роздол, Рудки, 

Самбір, Сколе, Сокаль, Старий Самбір, Стара Сіль, Стрий, Судова 

Вишня, Турка, Угнів, Хирів, Ходорів, Червоноград, Шкло, Щирець, 

Яворів.
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БЕЛЗ

Місто розташоване на р. Соколії, за 25 км від Сокаля.
В VІІІ—Х ст. було осередком східнослов’янського племені бужан. 

Вперше згадується у літописі 1030 р., коли при поході на Польщу та 
завоюванні Червенських міст князь “Ярослав взяв Белз”. Згадується 
ще одна дата — 1188 р.На цей час Белз був княжою резиденцією мо-
лодшого із волинських князів. ХІІ—ХV ст. місто було столицею окре-
мого удільного князівства. На початку ХІІІ ст. тут княжив Василько 
Романович (князь Белзький). У 1340—1377 рр. місто підпорядкувалося 
Великому князівству Литовському. У 1388—1462 рр. воно перебува-
ло у володінні мазовецьких князів — васалів Польщі. У 1462 р. місто 
було приєднане до складу Польського королівства. А в 1499 і 1502 рр. 
татари двічі здобували Белз. У 1509 р. місто отримало Магдебурзьке 
право. Набіги татар, шведська навала в другій половині ХVІІ — на 
початку ХVІІІ ст., воєнні контрибуції довели Белз до повної руїни. 
В  1772 р. Белз попадає під владу Австро-Угорщини.

З Белзом пов’язана історія чудотворної ікони Ченстоховської 
Божої Матері. За легендою, написав її євангеліст Лука. Існує декіль-
ка версій, як ця ікона попала в Україну. Одна з них, що її привезли 
Кирило та Мефодій. Друга, що в Х ст. святою іконою благословили 
на шлюб з князем Володимиром грецьку царівну Анну, яка її взяла 
з собою до Києва. До Белза ікона потрапила шляхом шлюбів русь-
ких князівен з князями галицькими та польськими. За ще однією 
версією — князь Лев привіз ікону з Константинополя до Белза. 
В 1382 р. князь Владислав Опольський вивіз ікону у Польщу до Ченс-
тохови (назва походить від цієї місцевості).

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК У М. БЕЛЗ

80062
Ëüâ³âñüêà îáëàñòü,
ì. Áåëç.
Òåë.: (8257) 54157

Державний історико-культурний заповідник створений від-

повідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 р. 
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за № 1678 на базі комплексу пам’яток м. Белз, з метою його збере-

ження і раціонального використання.

На території заповідника розташовано понад 50 об’єктів, 10 з 

яких — пам’ятки національного і місцевого значення. Серед них 

одна із найдавніших українських дерев’яних церков св. Параскеви 

з дзвіницею (XVII ст.), комплекси домініканських монастирів (ХVІ—

ХVІІІ ст.), церква Св. Миколи (1653 р.), ратуша (XVII ст.), шестикут-

на Аріанська вежа (1606 р.) та інші.

Перші археологічні дослідження у Белзі сягають ще 30-х рр. ХХ ст. 

Тоді їх проводив відомий український археолог Ярослав Пастернак 

в урочищі Замочок, де у давнину розташовувався “княжий город”. 

Сучасні розкопки проводяться археологічною експедицією Інститу-

ту археології НАН України.

ЖОВКВА

Місто розташоване на схилах Розточчя — гори Гарай, за 32 км 

від Львова.

Перша літописна згадка про цю місцевість відноситься до 1368 р. 

Тоді на місці Жовкви існувало с. Винники. Після розпаду Галицько-

Волинського князівства і захоплення його земель Польщею у 1588 р. 

місцевість стала власністю гетьмана С. Жолкевського. У 1603 р. він 

одержав королівський привілей назвати село містечком Жовквою 

(Жовква — від прізвища власника). В 1594 р. почалося будівництво 

замку. В першій половині ХVІІ ст. Жовква перетворилася на укріп-

лене місто-фортецю, оточену валами та ровами. В 1678 р. Жовківсь-

кий замок став резиденцією польського короля Яна ІІІ Собеського. 

У ХVІІ— ХVІІІ ст. місто досягло свого найвищого розквіту.
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ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК У М. ЖОВКВА

80300
Ëüâ³âñüêà îáëàñòü, ì. Æîâêâà.
Òåë.: (8251) 22547

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 10.08.1994 р. за № 546, з метою забезпечення охорони, вивчен-

ня, реставрації та належного використання унікального комплексу 

пам’яток архітектури, містобудування, історії та природи м. Жовкви. 

Територія заповідника охоплює історичне середмістя Жовкви — 

ренесансного оборонного міста з територією, на якій розташовані 

його оборонні споруди і частина замкового парку. 

Площа заповідника — 22 га.

Навколо заповідника визначені межі охоронної зони та зони охо-

ронюваного ландшафту. До території охоронних зон входять части-

на історичних передмість, історичний Винниківський двір та окремо 

розташовані пам’ятки архітектури, історії і культури. Загальна пло-

ща територій, що мають охоронний статус, становить 280 га.

На території заповідника розташовано 100 пам’яток архітектури 

та містобудування, з них 49 пам’яток національного значення. 

В пам’ятках зберігаються твори мистецтва та історичні реліквії. Се-

ред них — два унікальні ренесансні містобудівні комплекси, місця, 

безпосередньо пов’язані з народженням, перебуванням і діяльністю 

найвидатніших державних діячів України, Польщі і Росії, а також з 

видатними діячами та явищами культури і мистецтва. До комплек-

су заповідника входять пам’ятки архітектури світового рівня: один з 

найцікавіших в Європі ансамбль ринкової площі з прилеглим замком 

1594 р., ренесансний парафіяльний костьол 1606 р. — національна 

святиня польського народу, одна з найвеличніших в Європі — рене-

сансна оборонна синагога 1690 р. В числі найбільш цікавих пам’яток 

Жовкви — комплекси василіянського і домініканського монастирів, 

дві дерев’яні церкви початку XVIII ст. з прекрасними іконостасами 
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майстрів Жовківської школи, унікальні в Україні зразки ренесансної 

житлової архітектури — житлові кам’янички поч. XVII ст. з 

відкритими аркадами галерей-підсінь, еклектичні і сецесійні вілли 

та адміністративні будинки австрійських часів кінця ХІХ — почат-

ку ХХ ст. Під охороною заповідника знаходиться також дві пам’ятки 

садово-паркового мистецтва, 15 пам’яток історії, низка щойно вияв-

лених об’єктів архітектури та містобудування, археології.

ІВАНО-ФРАНКОВЕ

Знаходиться у долині р. Збір між відрогами Карпатських гір, за 
10 км від Дрогобича.

Вперше згадується у 1424 р. Виникло на місці слов’янського посе-
лення і мало назву Сольне, оскільки тут були знайдені запаси соляної 
ропи. Нове поселення, що виникло на місці Сольного, стало назива-
тися Башів. З ХІV ст. селище знаходилося під владою Польщі. Король 
подарував його С. Нагуєвському, який перейменував Башів на Нагує-
вичі. 1779 р. на околиці Нагуєвичів було закладено присілок “Слободу” 
або “Нове село”, що належало панам Туркулам. В Слободі оселився рід 
Франків. Тут народився Іван Франко. Сьогодні музей-садиба відтворе-
на саме такою, якою її описав Франко у спогаді “Моя вітцівська хата”.

У 1952 р. Нагуєвичі перейменовано на честь Івана Франка. 

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК „НАГУЄВИЧІ”

82100
Ëüâ³âñüêà îáëàñòü, ñ. Íàãóºâè÷³
Òåë.: (8244) 78777

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 10.03.1994 р. за № 154 на базі пам’яток і пам’ятних місць, 
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пов’язаних з народженням, життям і творчістю видатного українсь-

кого поета Івана Франка.

Загальна площа заповідника — 14 га.
До його складу входять: батьківська садиба поета, Будинок 

літератора, скульптурно-просторовий ансамбль “Іван Франко і 
світова література” (автори: народний художник України, академік 
Е. Мисько, заслужений діяч мистецтв України, професор Й. Са-
довський, С. Мигаль), художньо-меморіальний комплекс “Стежки-
дороги Івана Франка”.

 “Стежки-дороги Івана Франка” — художньо-меморіальний ком-
плекс, що складається з чотирьох тематичних частин: “Дороги Івана 
Франка”, “Дороги малого Мирона” (в дитинстві поета звали Миро-
ном), “Стежка Івана Франка”, “Франкова казка”.

“Дорога Івана Франка” містить знаки: “Я — син народу”, “Шлях 
поета”, “Вічний революціонер”.

“Дорога малого Мирона” включає знаки: “Малий Мирон” і “До 
знань”.

“Стежка Івана Франка” — це понад двадцять групових і пооди-
ноких пластичних творів із дерева. Комплекс складають композиції: 
“Захар Беркут”, “Прометей”, “Каменярі”, “Дзвін”, “Ріпники “, “Мой-
сей”, “Зустріч з лісом”, “Мати”, “Кохана”, “Материнство”, “Батько-
коваль”, “Пісня і праця”.

“Франкова казка” — дитячий соціально-культурний центр — 
казкова галявина зі скульптурних композицій за казками І. Франка 
“Лис Микита” та “Коли ще звірі говорили”.

У складі заповідника діє Літературно-меморіальний музей.

ЛЬВІВ

Місто розташоване на річках Полтва і Зубря. Лежить на стику трьох 

природних областей — Розточчя, Побужжя і Львівського плато.

Місто було засноване в середині ХІІІ ст. галицько-волинським 

князем Данилом Галицьким на території староруського городка. Назву 

одержало від імені його сина Лева. Перша літописна згадка про місто 

датована 1256 р. У 1270-х рр. Львів — столиця Галицько-Волинсько-
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го князівства. В 1349 р. Львів перейшов під управління польського 

короля Казимира ІІІ, який в 1356 р. надає місту Магдебурзьке право. 

Після недовгого часу перебування Львова у складі Угорщини (1370—

1387 рр.) місто знову відійшло до Польщі.

Львів розташований на перехресті торговельних шляхів. Зі сходу 

проходили шляхи з Києва, з півдня — з Молдавії, Угорщини та соля-

них джерел Прикарпаття. Західний шлях зв’язував місто з Австрією, 

Чехією, Польщею та Німеччиною. З півночі пролягали шляхи з 

прибалтійських країн. Тут проживали вірмени, татари, німці, гре-

ки, євреї, італійці. У 1572—1573 рр. організовано першу на Україні 

друкарню. В 1574 р. тут вийшли друковані книжки “Апостол” і 

“Буквар”. В  1661 р. єзуїтська колегія перетворюється на академію, 

з 1787 р. — це світський університет. Напад шведського короля 

Карла XII на Львів 1704 р. спричинив до його занепаду. За першим 

поділом Польського королівства (1772 р.) Львів відійшов до Австрії 

і став столицею новоствореної провінції (1772—1918 рр.). Місто в 

цей час швидко зростає. Посилюються торговельні зв’язки Львова з 

західноєвропейськими країнами.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК У М. ЛЬВІВ

79001
ì. Ëüâ³â,
âóë. Âàëîâà, 20.
Òåë.: (80322) 728538

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 

12.06.1975 р. за № 297 на базі історичного архітектурно-містобудів-

ного комплексу центральної частини м. Львова.

Державний історико-архітектурний заповідник у м. Львові — 

перший в Україні, що охопив увесь середньовічний центр міста. 

Загальна площа заповідника складає 120 га.
Пам’ятки м. Львова представляють розвиток усіх історичних 
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стилів: від романо-візантійського до сучасної функціональної 
архітектури. На території заповідника розташовано понад 

1 тис. пам’яток архітектури та містобудування, історії та цінних 
історичних споруд, з яких 200 належать до пам’яток національного 
культурного надбання.

До складу комплексу пам’яток заповідника входять: церква 
Миколи (XIII ст.), П’ятницька церква (XIII — поч. XIV ст.), костьол 
Івана Хрестителя (1260 р.), костьол Марії Сніжної (XIV ст.), мона-
стир бенедиктинок (1597 р.), Латинський (Кафедральний) собор 
(закладений у 1360 р.), Вірменський собор (1363 р.), собор св. Юра 
(XVIII ст.), ансамбль Успенської церкви (1629 р.) та інші.

У 1998 р. центральну частину Львова було внесено до Списку 

Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО.

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

 „ЛИЧАКІВСЬКИЙ ЦВИНТАР”

79000
ì. Ëüâ³â,
âóë. Ëè÷àê³âñüêà, 10.
Òåë.: (80322) 767987

Створений відповідно до Рішення Львівської міської ради народ-

них депутатів та наказу управління житлово-комунального госпо-

дарства міської Ради від 25.11.1991 р.

Личаківський цвинтар виник у 1786 р. Кладовище призначалось 

для Середмістя і IV дільниці м. Львова. Оскільки в Середмісті меш-

кали найбільш заможні львівські міщани, а віддаленість цвинтаря від 

регулярної забудови забезпечувала можливість постійного розши-

рення, то нове кладовище отримало статус репрезентаційного головно-

го некрополя м. Львова, який зберігся до наших днів.

Загальна площа заповідника — 46,4 га — розбита на 86 секторів.

На території заповідника знаходиться майже 3,5 тис. пам’ятників 

і композицій кінця XVII — ХХ ст. роботи відомих скульпторів і 

архітекторів: Г. Вітвера, А. і Й. Шімзерів, Г. Баронча, К. Годебського, 
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Ю. Марковського, Г. Кузневича та ін. А також каплиці, гробівці, пан-

теон армії УПА, польський військовий цвинтар, могили видатних діячів 

різних народів: українців, поляків, австрійців, німців, вірменів, росіян.

ТУСТАНЬ

Була прикордонним пунктом і входила в єдину систему 
Карпатської лінії оборони південно-західних рубежів Київської 
Русі, а згодом і Галицько-Волинського князівства. Писемні доку-
менти свідчать, що Тустань виконувала роль митниці з ІХ до сере-
дини ХV  ст. Тут проходив шовковий шлях з Китаю до Португалії. 
Тустань була одним з основних пунктів торгівлі галицькою сіллю. 
Дерев’яна забудова міста існувала з другої половини IX до середини 
XIII століття. Центральна частина укріплень площею 3 га була розта-

шована на скельній групі „Камінь Ямненських пiсковикiв” висотою 
40 метрів. У 1241 р. місто було зруйноване під час монголо-татарської 
навали хана Батия. У 1340 р. Тустань переходить під владу Польщі. 
У 1539 р. король дарує фортецю М. Бліцинському, який продає її в 
1541 р. Тустань занепала через зміну торговельних шляхів. 

Тут зберігся комплекс наскельного оборонного міста-фортеці 

Тустань X–ХІІІ ст.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК „ТУСТАНЬ”

82612
Ëüâ³âñüêà îáëàñòü,
ñ. Óðè÷.
Òåë.: (8067) 6729372; (8097) 4870003

Створений відповідно до Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України 

вiд 5.10.1994 р. за № 687 на базi видатної пам’ятки iсторiї, археології 

й мiстобудування — наскельного оборонного комплексу мiста-фор-

тецi Тустань IХ—ХIII ст.
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Розпорядженням голови Львівської обласної держадміністра-

ції “Про Державний історико-культурний заповідник “Тустань” від 

26.12.1995 р. за № 1159 функції керування цим заповідником покла-

дено на Львівський історичний музей. Був розроблений і затвердже-

ний генеральний план фортеці.

Заповiдник “Тустань”, загальна площа якого складає 464 га, роз-

ташований на території Національного природного парку “Сколівсь-

кі Бескиди”.

До складу заповідника входять: центральна частина оборонного 

комплексу давньоруського міста-фортеці Тустань (комплекс скель 

Камінь, Гострий Камінь, Мала Скеля, Жолоб та скелі, що тери-

торіально прилягають до Воронового хребта); прилегла до вказаних 

скель територія з культурними шарами від найдавніших часів до пе-

ріоду середньовіччя включно; система оборони (багаторядні рови та 

вали) наскельного комплексу Тустань; гідроспоруда (дамба) в урочи-

щі “Стави”; землі, на яких розташовані пам’ятки природи. 

Основними завданнями є здійснення заходів з охорони і збе-

реження об’єктів культурної спадщини заповідника, пов’язаних з 

ними територій та рухомих предметів, а також проведення науково-

дослідної, науково-методичної, інформаційної та культурно-освіт-

ньої роботи з метою популяризації культурної спадщини.



МИКОЛАЇВСЬКА

ОБЛАСТЬ
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Утворена 22 вересня 1937 р. Розташована на півдні країни в 

межах Причорноморської низовини в басейні нижньої течії ріки 

Південний Буг.

На території Миколаївської області розташовано: 2953 пам’ятки 

археології (з них — 25 національного значення), 1211 пам’яток історії 

(з них — 3 національного значення), 143 пам’ятки архітектури та 

містобудування (з них — 14 національного значення), 347 пам’яток 

монументального мистецтва. До Списку історичних населених місць 

України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

26.07.2001 р. за № 878, включено 4 поселення Миколаївської області: 

Вознесенськ, Миколаїв, Очаків, Первомайськ.
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ПАРУТИНЕ

Розташоване на правому березі Бузького лиману.

Місцевість, де розкинулось село, здавна привертала людину 

зручним розташуванням, родючими землями, багатим на рибу лима-

ном, близькістю торговельних шляхів. Тут було поселення ще за доби 

бронзи. VІ ст. до н.е. — V ст. н.е., при злитті Південного Бугу і Дніпра, 

існувала давньогрецька держава Ольвія, яку заснували вихідці з 

Мілета та інших іонійських міст давньої Греції. Назву переклада-

ють з давньогрецької як “щаслива”. Уже в V ст. до н.е. місто стало 

значним економічним, торговим і культурним центром Північного 

Причорномор’я. В першій половині І ст. до н.е. Ольвія увійшла до 

складу Понтійського царства. В середині І ст. до н.е. місто було зруй-

новане. В ІІ ст. н.е. тут розміщено стоянку римського гарнізону. На 

початку ІІІ ст. н.е. місто було включене до складу римської провінції 

Нижньої Мезії. У III ст. н.е. його розгромили готи, а вторгнення ко-

чових орд гунів у кінці IV ст. н.е. остаточно знищило місто-державу 

Ольвію. В ХVІ—ХVІІІ ст. турки перетворили місто на каменоломні. 

Село Парутине було засноване в 1787 р. В 1792 р. воно подароване 

графу Іллі Безбородьку. У 1795—1917 рр. носило назву Ільїнське.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ

ЗАПОВІДНИК „ОЛЬВІЯ”

392244
Ìèêîëà¿âñüêà îáëàñòü, 
Î÷àê³âñüêèé ðàéîí, ñ. Ïàðóòèíå. 
Òåë.: (05154) 92453, 92453

Створений відповідно до Постанови Ради Народних Комісарів 

УСРР від 31.05.1926 р. на базі комплексу пам’яток — залишків відо-

мого античного міста-держави Ольвії.

Указом Президента України від 17.01.2002 р. за № 26/2002 за-

повіднику надано статус національного.
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Територія історико-археологічного заповідника «Ольвія» охоп-

лює залишки міста (приблизно 33 га), некрополя (приблизно 300 га) 

та давньогрецького поселення на о. Березань (приблизно 20 га).

На території заповідника розташовуються залишки фортечних 

мурів, житлових кварталів, римської цитаделі, Західного та Централь-

ного теменосів, поховальних склепів, лапідарій та наукова бібліотека. 

У складі заповідника діє музей, фонди археологічних матеріалів 

якого складають понад 50 тис. одиниць зберігання. 

Систематичні археологічні дослідження Ольвії розпочалися ще 

у 1900 р. Під час перших розкопок було виявлено залишки громад-

ських і приватних будівель, велику кількість високохудожніх творів 

мистецтва, що нині знаходяться в музеях Києва, Миколаєва, Одеси, 

Полтави, Херсона, а також Берліна, Лондона, Парижа, Петербурга. 

У дослідженнях Ольвії і нині беруть участь відомі спеціалісти-ар-

хеологи Німеччини, США, Франції, Греції, Канади та інших країн.





ПОЛТАВСЬКА

ОБЛАСТЬ
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Утворена 22 вересня 1937 р. на теренах Гетьманщини та Слобо-

жанщини. 

Регіон Полтавщини представлений пам’ятками: археології (1236, з 

них 10 — національного значення), історії (2464, з них 8 — національного 

значення), монументального мистецтва (499, з них  5 — національного 

значення), архітектури та містобудування (203, з  них 62 — національного 

значення). Загалом на державному обліку в Полтавській області зна-

ходиться 4402 пам’ятки.

13 населених місць Полтавщини увійшло до Списку історичних 

населених місць України (міста і селища міського типу), затверджено-

го Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. за № 878. 

До цього переліку входять: м. Полтава, смт Велика Багачка, м. Гадяч, 

смт Диканька, м. Зіньків, смт Козельщина, м. Кременчук, м. Лохвиця, 

м. Лубни, м. Миргород, смт Опішня, м. Пирятин, м. Хорол.
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ОПІШНЯ

Розташована на правому березі річки Ворскла в 44 км від Полтави. 

У VІІ—ІІІ ст. до н.е. Опішня — укріплене поселення скіфів. У VІІІ ст. 

це слов’янське городище роменської культури. Перша літописна згад-

ка — в ХІІ ст. У 1668 р. козацька рада в Опішні ухвалила, що вона 

не визнає умов Андрусівського перемир’я (за яким Україна була 

поділена на дві частини, залежні від Москви та Польщі). 

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК

УКРАЇНСЬКОГО ГОНЧАРСТВА В СМТ ОПІШНЯ

38164
Ïîëòàâñüêà îáëàñòü, 
 ñìò Îï³øíÿ, 
âóë. Ïàðòèçàíñüêà, 102.
Òåë.: (805353) 42416, 42415, 42416

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 

03.11.1989 р. на базі Музею гончарства, заснованого 11.03.1986 р. 

Указом Президента України від 29.03.2001 р. за № 220/2001 за-

повіднику надано статус національного.

На цей час музей-заповідник є центром дослідження, збережен-

ня й популяризації гончарської спадщини України. 

У 1995 р. був відкритий Науково-дослідницький центр музею-

заповідника, який не має аналогів у жодному іншому музейному 

закладі як України, так і поза її межами. У його складі функціонують: 

Центр досліджень українського гончарства, Центр спеціальних 

методів дослідження кераміки, Центр інформації та джерелознав-

ства українського гончарства (Гончарська книгозбірня України, 

Національний архів українського гончарства, Аудіовізуальний фонд 

українського гончарства, Аудіовізуальна студія українського гончар-

ства, видавництво “Українське Народознавство”), Центр збережен-

ня мис тецьких традицій, Центр розвитку духовної культури.
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Діяльність музею-заповідника спрямована на збирання польових 

матеріалів, формування колекцій, наукове вивчення та популяриза-

цію українського гончарства.

Музей-заповідник виступив ініціатором створення Міжнародної 

асоціації музеїв кераміки.

ПОЛТАВА
Розташована на правому березі р. Ворскла, за 333 км від Києва. 
Перше селище на території сучасного міста виникло у 

ранньоскіфську добу (VІІ—VІ ст. до н.е.). Згодом тут були поселен-
ня роменської культури та Княжої доби, розвиток яких припинився 
після монголо-татарського погрому. Поселення під назвою Полтава 
згадується у 1430 р. У 1608 р. коронний гетьман Польсько-Литовської 
Речі Посполитої Станіслав Жолкевський заснував тут фортецю. 
1630 р. король Зигмунт ІІІ надав місто своєму секретареві Бартоло-
мею Обалковському. 1631 р. Полтава знаходиться під володінням 
Мартина Калиновського. У 1646 р. ним заволодів Я. Вишневецький. 
В ХVІ—ХVІІ ст. місто входило до Переяславського староства. Під час 
визвольної війни 1648–1654 рр. Полтава стала центром козацького 
Полтавського полку. Місто не раз спустошували татари (останній — 
в 1695 р.). Влітку 1709 р. поблизу Полтави відбулася битва між 
російським військом царя Петра І і шведсько-українським коро-
ля Карла ХІІ. З 1802 р. Полтава— губернське місто.

ДЕРЖАВНИЙ ЗАПОВIДНИК

„ПОЛЕ ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ”

36006
Ïîëòàâñüêà îáëàñòü,
ì. Ïîëòàâà, âóë. Øâåäñüêà ìîãèëà, 32.
Òåë.: (805322) 527427

Відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 31.03.1981 р. 

за № 153, Музей історії Полтавської битви і комплекс пам’ятників, 
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пов’язаних з Полтавською битвою, оголошено Державним історико-

культурним заповідником “Поле Полтавської битви”.

Площа охоронної зони історичного поля — 771,5 га.

З історією Полтавської битви пов’язана низка пам’яток у Полтаві 

й на полі Полтавської битви: братська могила загиблих російських 

воїнів (1894 р.), Самсоніївська церква (1852 — 1856 рр., реконструйо-

вана 1895р.), Спаська церква (1705 — 1706 рр., реконструйована 

1845 р.), Хрестовоздвиженський монастир (1650 р.), пам’ятники: 

Петру I перед будинком Музею історії Полтавської битви (1915 р.), 

захисникам фортеці Полтава і коменданту О.С. Келіну (1909 р.),  

на місці відпочинку Петра I (1849 р.), десять гранітних обелісків на 

місці колишніх редутів (1939 р.), шведам від росіян (1909 р.), шведам 

від шведів (1909 р.), на місці переправи російської армії через Вор-

склу (1959 р.), пам’ятний знак на місці командного пункту Петра І 

(1973 р.), пам’ятник Слави (1811р.).

З 1994 р в Музеї історії Полтавської битви постійно діє виставка 

“Козацька держава”.

Заповідник — єдиний в Україні — входить до (ІАМАМ) Міжна-

родної організації військово-історичних музеїв під егідою ЮНЕСКО 

та включений до всесвітнього туристичного маршруту.

ДЕРЖАВНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК М.В. ГОГОЛЯ

38040
Ïîëòàâñüêà îáëàñòü, 
ñ. Ãîãîëåâå (êîëèøíÿ Âàñèë³âêà),
Òåë/ôàêñ: (805352)93874

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 

17.07.79 р. за № 353 на базі комплексу пам’яток, пов’язаних з життям 

сім’ї Гоголів.

Площа заповідника — понад 30 га.

До комплексу пам’яток музею-заповідника входять: батьківсь-

кий будинок, флігель, альтанка “Мрія”, кам’яний грот “Храм самот-

ності”, мальовничі ставки, могила батьків письменника, парк-сад.
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Головна тема експозиції музею — “Гоголь і Україна”, де широко 

представлені матеріали тих періодів життя і творчості геніального 

майстра слова, які пов’язані з його перебуванням у батьківській са-

дибі.

Одним з першочергових завдань заповідника є відтворення 

церкви Різдва Богородиці родини Гоголів-Янівських.





РІВНЕНСЬКА

ОБЛАСТЬ
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Розташована на північному заході країни. Утворена 4 грудня 

1939 р. Належить до історичного регіону Волинського Полісся. 

На території Рівненської області розташовано: 1088 пам’яток 

археології (з них — 20 національного значення), 1761 пам’ятка 

історії, 352 пам’ятки архітектури та містобудування (з них — 109 

національного значення), 84 пам’ятки монументального мистецт-

ва. До Списку історичних населених місць України, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. за № 878, 

включено 13 населених пунктів Рівненської області: Березне, Воло-

димирець, Гоща, Дубно, Дубровиця, Клевань, Корець, Мізоч, Млинів, 

Острог, Радивилів, Рівне, Степань.
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ДУБНО

Місто розташоване за 45 км від Рівного, на р. Іква.

Вперше згадується в Іпатіївському літописі за 1100 р. На з’їзді 

князів у Витичеві було вирішено передати Дубен разом з Острогом, 

Чарторийськом та Буськом князеві Давиду Ігоревичу. В 1240 р. місто 

було зруйноване монголо-татарами. 1337 р. князь Любарт Гедимино-

вич утвердив за князем Данилом Дмитровичем Острог з маєтками, 

до яких входило й Дубно. 1386 р., за дарчою грамотою, Дубно відхо-

дить князю Федору Даниловичу Острозькому. Місто перебувало у 

володінні Острозьких до 1620 р. У XIV ст. на місці давньоруського 

городища Дубен збудоване перше укріплення. У 1498 р. Костянтин 

Іванович Острозький добився для Дубна права називатися містом. 

1507 р. місто отримало Магдебурзьке право. В 1539-1568 рр. в Чес-

нохрестському монастирі створене Дубенське Четвероєвангеліє. На 

початку XVII ст. після Люблінської унії місто було включене до складу 

Волинського воєводства. В 1577 р. Дубно двічі зазнало нападу татар і 

було зруйноване. 1609 р. князь Януш засновує Острозьку ординацію 

із столицею в Дубно. 1620 р. володіння перейшли до князів Заславсь-

ких. 1648 р. на Дубно напали козацькі полки Максима Кривоноса. 

На початку 1660 р. під Дубном відбулася битва між російськими та 

польськими військами. 1674 р. Дубно перейшло у власність князів 

Любомирських. 1703 р. містом почали володіти князі Сангушки, які в 

1753 р. подарували його Станіславу Любомирському. У ХVІІІ ст. Дуб-

но набуло високого економічного й культурного піднесення завдяки 

Дубенським контрактам, перенесеним сюди зі Львова в 1774 р. 1795 р. 

місто ввійшло до складу Росії. Указом Катерини II 1795 р. воно було 

визначено повітовим містом Подільської губернії. Згодом відходить 

до Волинської губернії. Наприкінці ХVІІІ ст. Дубно тимчасово було 

столицею одного з нащадків династії Бурбонів — принца Конде. 1871 р. 

Любомирські продають Дубно княгині Барятинській.
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ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК У М. ДУБНО

35600
Ð³âíåíñüêà îáëàñòü,
ì. Äóáíî, âóë.Çàìêîâà,7 à. 
Òåë.: (803656) 42401, 43986, 41230

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 14.06.1993 р. за №444 на базі комплексу пам’яток історії, культури 

й архітектури та містобудування м. Дубно. 

На території заповідника збереглися видатні пам’ятки: Дубенсь-

кий замок (XV—XVIII ст.); палац князів Острозьких; палац князів 

Любомирських; надбрамний корпус; Луцька брама (ХVI ст.); синаго-

га (ХVI ст.); Спасівська церква (1643р.); Юріївська церква (XVIII ст.); 

костел (ХІХ ст.); костел бернардинів і його келії (XVII ст.); Іллінський 

собор (поч. ХХ ст.); світські будівлі (XVIII—XIX ст.) у центральній 

частині міста. 

До складу заповідника входить Дубенський краєзнавчий музей.

ОСТРОГ

Місто розташоване на р. Стир, за 46 км від Рівного. 

Перша літописна згадка відноситься до 1100 р., коли Острог пере-

дали князю Давиду Ігоревичу. У другій половині ХІІ ст. Острог вхо-

див до Володимир-Волинського, а з 1199 р. до Галицько-Волинського 

князівства. У другій половині ХІV ст. він потрапив під владу Ли-

товського князівства.  ХІV—ХVІІ ст. Острог — головна резиденція 

княжого роду Острозьких. Після Люблінської унії місто ввійшло 

до складу Польщі. В ХV—ХVІ ст. через Острог пролягали торгові 

шляхи зі Львова, Молдавії, Балкан, Польщі, Литви, Білорусії, Росії. 

Наприкінці ХVІ ст. Острог став визначним культурно-освітнім цен-

тром. У 1576 р. тут заснована Острозька слов’яно-греко-латинська 
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академія. 1577р. І. Федоров відкрив друкарню. За три роки було ви-

дано: Буквар (1578 р.); Новий Завіт з Псалтирем (1580 р.); Острозька 

Біблія (1581  р.); Хронологія (1581 р.). За зборівською угодою Острог 

залишився під владою Польщі. З 1797 р. він став повітовим містом 

Волинської губернії у складі Російської імперії.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК У М. ОСТРОГ

35800
Ð³âíåíñüêà îáëàñòü,
ì. Îñòðîã, âóë. Àêàäåì³÷íà, 5.
Òåë.: (803654) 22656

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 

11.08.1981 р. за № 413 на базі комплексу пам’яток історії та культури 

м. Острога.

До складу заповідника ввійшла територія Замкової гори з 

відреставрованими залишками замку князів Острозьких: Круг-

лою баштою (XVI cт.), Мурованою баштою (XV cт.), Богоявлен-

ською церквою (XV cт.). Зберігаються також залишки старовинних 

укріплень, інші пам’ятки історії. 

Заповідник зберігає свідчення про діяльність першого в Україні 

вищого навчального закладу — Острозької академії (XVI — XVII cт.), 

друкарні, де видана всесвітньо відома “Острозька Біблія”. З історією 

міста пов’язані життя і діяльність визначних історичних і культур-

них діячів — Миколи і Григорія Смотрицьких, Семена і Дмитра На-

ливайків. 

На території заповідника діють музеї: краєзнавчий, книги і дру-

карства; у його фондах налічується понад 48 тисяч одиниць зберіган-

ня.
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ПЛЯШЕВА

Село розташоване на березі річки Пляшівки.

Перша згадка про Пляшеву датується 1545 р. Після Люблінської 

унії воно входило до складу Волинського воєводства. У 1577 р. було 

знищене татарами. В кінці ХVІ — на початку ХVІІ ст. воно перебувало у 

володінні князя О.Пронського. У 1651 р. під час національно-визвольної 

війни поблизу села відбулася битва, відома як битва під Берестечком. 

У битві брали участь козацьке військо Б. Хмельницького і польське 

військо короля Яна ІІ Казимира. Через зрадництво союзників-татар 

гетьман опинився в полоні, а його військо — в оточенні поляків. Під 

час цієї трагічної битви загинуло більше 10 тис. козаків і селян. Село 

було цілковито зруйноване. У пам’ять про полеглих козаків у 1910—

1914 рр. під Пляшевою було збудовано Георгіївський собор. Для про-

ведення богослужінь на місці козацьких могил у 1912 р. сюди пере-

несли старовинну козацьку Михайлівську церкву ХVІІ ст. з с. Острів. 

У народі це місце назвали “Козацькі Могили”.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ

ЗАПОВІДНИК „ПОЛЕ БЕРЕСТЕЦЬКОЇ БИТВИ”

35511
Ð³âíåíñüêà îáëàñòü,
ñ. Ïëÿøåâà.
Òåë.: (803633) 42084, 28727, 28739

Створений на базі Музею-заповідника “Козацькі могили” відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.06.1991 р. за № 20.

Загальна площа заповідника — 140 га.

До складу заповідника входять:

— Михайлівська церква — пам’ятка дерев’яної сакральної архі-

тектури XVII ст. у якій, за народними переказами, перед битвою мо-

лився Богдан Хмельницький.



- 114 -

Історико-культурні заповідники України

— Георгіївська церква — пам’ятка архітектури XX ст. Проект 

церкви був розроблений студентом Петербурзької Академії мистецтв 

В. Максимовим. Розписували церкву народний художник України 

І. Їжакевич, разом з О. Корецьким та П. Пилипчуком. Михайлівська 

і Георгіївська церкви з’єднані між собою підземним ходом.

Гордістю заповідника є Музей Берестецької битви. Основу 

музейної колекції складають особисті, побутові речі, зброя козаків та 

селян, учасників Визвольної війни українського народу 1648—1657 рр. 

та однієї із найбільш визначних битв цієї війни — Берестецької, що 

відбулася 18—30 червня 1651 р. Кількість експонатів складає 3780 оди-

ниць зберігання.

Експозиційними місцями заповідника є території острова Гайок 

(місце загибелі 300 козаків); урочище Монастирщина (місце захоро-

нення загиблих козаків); озерце “Козакова яма”; місця козацьких 

переправ; Попів Горб; місце ставки Богдана Хмельницького; місце 

ставки кримського хана Іслам-Гірея III.



СУМСЬКА

ОБЛАСТЬ
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Утворена 10 січня 1939 р. на теренах земель Гетьманщини і Сло-

божанщини. 

На державному обліку перебуває 515 пам’яток архітектури та 

містобудування (з них — 127 національного значення), 687 пам’яток 

археології (з них — 17 національного значення), 1451 пам’ятка історії 

(з них — 3 національного значення), 95 пам’яток монументально-

го мистецтва. 15 населених пунктів Сумщини увійшли до Списку 

історичних населених місць України (міста і селища міського типу): 

Суми, Білопілля, Ворожба, Вороніж, Глухів, Конотоп, Кролевець, 

Лебедин, Низи, Охтирка, Путивль, Ромни, Середина-Буда, Терни, 

Трос тянець.
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ГЛУХІВ

Перша згадка зустрічається в Іпатіївському літописі в 1152 р. 

У ХІІІ  ст. місто входило до Новгород-Сіверського князівства 

Чернігівської землі. У 1239 р. Глухів захопили татаро-монголи. 

Після 1350 р. місто знаходилося під владою Литви. В першій половині 

ХVІІ  ст. відійшов до Польщі. У 1635 р. Глухів перебудував магнат 

Олександр Пісочинський — староста Новгород-Сіверський. В цей 

період Глухів згадується під назвою «містечко Новий Острог» і 

одержує Магдебурзьке право. Внаслідок національно-визвольної 

війни 1648— 1654 рр. місто отримало статус сотенного міста 

Ніжинського козацького полку. 1708 р. Глухів став гетьманською 

резиденцією після того, як за наказом Петра І було зруйновано геть-

манську столицю Батурин. Місто стало головним адміністративним і 

діловим центром Лівобережної України. В 1763 р. тут було ухвалено 

складену К. Розумовським записку “Про відновлення старовинних 

прав Малоросії”. Після відставки гетьмана К. Розумовського новим 

правителем Глухова стає граф П. Румянцев-Задунайський.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК У М. ГЛУХІВ

41400
Ñóìñüêà îáëàñòü, 
ì. Ãëóõ³â, âóë. Øåâ÷åíêà, 30. 
Òåë.: (805444) 23557; 26015, 26897

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 08.02.1994 р. за № 80 “Про державний історико-культурний 

заповідник у м. Глухові”.

Територія заповідника складає 75 га. 

Всього у реєстрі заповідника налічується 52 об’єкти культурної спад-

щини, серед яких 35 є пам’ятками історії, архітектури та містобудування 

(5 мають статус національних, 30 — місцевого значення). 
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На території заповідника знаходиться Глухівський краєзнавчий 

музей, музеї на громадських засадах: Народний історико-педагогіч-

ний музей Глухівського педуніверситету; Народний музей двічі Ге-

роя Радянського Союзу С. Ковпака; Музей історії євреїв Глухівщи-

ни; Меморіальна кімната композитора Ю. Шапоріна.

Фонди заповідника налічують 1554 одиниці зберігання.

Державний історико-культурний заповідник у м. Глухові з 2004 р. 

видає власний друкований орган — газету “Соборний майдан”.

ПУТИВЛЬ

Місто розташоване на правому березі р. Сейм, за 100 км від Сум.

Місцевість навколо Путивля була заселена ще в IV тис. до н. е. 

Неподалік і на його території виявлені поселення доби неоліту та брон-

зи, городище скіфського часу та ранньослов’янське поселення перших 

століть нашої ери. Давньоруський Путивль виник у кінці Х ст. на базі 

групи роменських поселень VІІІ—ІХ ст. Місто відігравало значну роль 

у системі оборони Русі від кочівників. У XII ст. місто було феодальною 

вотчиною новгород-сіверських князів Ольговичів і найбільшим містом 

у Посейм’ї. Вперше Путивль згадується в Іпатіївському літописі під 

1146 р. у зв’язку з міжусобицями князів Святослава Ольговича та 

Ізяслава Мстиславича. Тут сходились шляхи, що вели до Володимиро-

Суздальської землі, на Волгу та в половецький степ. У 1152 р. половці спу-

стошили навколишні села. З Путивлем пов’язані події походу новгород-

сіверського князя Ігоря Святославовича на половців у 1185 р. ( Ігорів 

похід оспіваний у пам’ятці давньоруської писемності “Слово о полку 

Ігоревім”). 1239 р. Путивль було знищено одним із монголо-татарських 

загонів Менгу-хана. У 1356 р. місто захопив литовський князь Ольгерд 

і воно стало повітовим центром Литовського князівства. 1500 р. місто 

увійшло під володіння Російської держави. Путивль було перетворено на 

прикордонну фортецю, що належала до “Путивльського рубежу”. Місто 

стає крупним центром міжнародної торгівлі. На початку XVII ст. Пу-

тивль був захоплений поляками, але за умовами Деулінського пере-



- 120 -

Історико-культурні заповідники України

мир’я 1618 р. знову відійшов до Росії. З 1680-х рр. починається зане-

пад міста, пов’язаний з переміщенням торгових шляхів і державних 

кордонів. Місто дуже постраждало під час Лівонської війни. З 1779 р. 

Путивль знаходився у складі Курської губернії. 

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК У М. ПУТИВЛЬ

41500
Ñóìñüêà îáëàñòü, 
ì. Ïóòèâëü, âóë. Ðàäÿíñüêà, 70.
Òåë.: (8242) 51266

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів України від 

30.12.1986 р. за №453 на базі комплексу пам’яток історії та культури 

міста Путивль та його округи. 

Путивль належить до найдавніших міст України. Виникло у кінці 

X ст. на базі групи сіверянських поселень VIII — IX ст.

Площа території заповідника — 225 га, із них 72 га в місті Путивлі 

і 153 га у Спадщанському лісі.

На території заповідника розташовано 44 об’єкти культурної спад-

щини (23 пам’ятки архітектури та містобудування, 15 пам’яток історії, 

3 пам’ятки археології і 3 пам’ятки монументального мистецтва). З них до 

категорії пам’яток національного значення відносяться: археологічна 

пам’ятка Городок — дитинець давньоруського Путивля, архітектурні 

ансамблі нині діючого Молчанського монастиря (XVI — XIX ст.) та ко-

лишнього Святодухівського монастиря (XVII– XIX ст.).

У Спадщанському лісі, який у роки Великої Вітчизняної війни 

1941 — 1945 рр. став місцем зародження партизанського загону під 

керівництвом С.А.Ковпака та С.В.Руднєва, створено меморіальний 

комплекс, що увічнює історію партизанського руху. До складу 

меморіального комплексу входять об’єкти: пам’ятний знак “Народні 
месники”, алея скульптурних портретів партизанів — Героїв Ра-
дянського Союзу, монумент партизанської слави, братська могила, 
дев’ять партизанських землянок, тощо. 
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До складу заповідника входять два музеї: Путивльський краєзнав-
чий музей та Музей партизанської слави у Спадщанському лісі. 

Музейні фонди заповідника налічують 17 тис. оригінальних екс-
понатів.

В с. Нова Слобода працює відділ заповідника — меморіал жерт-

вам фашизму “Дзвін Скорботи”.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК „ПОСУЛЛЯ”

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
26 липня 2006 р. за №1201. Документ прийнятий в рамках виконання 
розпорядження Президента «Про заходи з увічнення пам’яті останньо-
го кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського».

Петро Калнишевський народився 1691 р. в с. Пустовійтівка Ро-
менської сотні Лубенського полку. У 1762 р. козацька рада обирає 
його кошовим отаманом Запорозької Січі. У 1775 р. російські війсь-
ка оточили Січ. Калнишевський пішов на переговори, намагаючись 
вирішити конфлікт без кровопролиття, але був схоплений, закутий в 
кайдани і відправлений до Москви, а потім засуджений до довічного 
ув’язнення в Соловецькому монастирі, де і помер в 1803 р.

До складу заповідника увійшли визначні пам`ятки Роменського і 

Недригайлівського районів, а саме: скіфські кургани, пам’ятник ос-

танньому кошовому отаману Запорозької Січі П. Калнишевському і 

дерев’яна церква Святої Трійці, яку зараз відроджують на батьків-

щині Калнишевського (с. Пустовійтівка).

У складі заповідника працює Роменський краєзнавчий музей.
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ОБЛАСТЬ
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Утворена 4 грудня 1939 р. Включає частини історичних теренів 

Південної Волині, Західного Поділля і Східної Галичини. 

На території Тернопільської області розташовано: 426 пам’яток 

археології (з них — 6 національного значення), 1673 пам’ятки історії 

(з них — 1 національного значення), 1315 пам’яток архітектури та 

містобудування (з них — 180 національного значення), 164 пам’ятки 

монументального мистецтва. До Списку історичних населених місць 

України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

26.07.2001 р. за № 878, включено 30 населених місць Тернопільської 

області: Бережани, Борщів, Бучач, Вишнівець, Гримайлів, Гусятин, 

Залізці, Заліщики, Збараж, Зборів, Золотий Потік, Козова, Копичинці, 

Коропець, Кременець, Ланівці, Мельниця-Подільська, Микулинці, 

Монастирська, Підволочиськ, Підгайці, Почаїв, Скала-Подільська, 

Скалат, Теребовля, Тернопіль, Товсте, Хоростків, Чортків, Шумське.
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БЕРЕЖАНИ

Місто розташоване по обох берегах річки Золота Липа, притоки 

Дністра, за 52 км від Тернополя.

Найдавніші поселення на цій території відносяться до доби пізнього 

палеоліту. Наприкінці Х — на початку ХІ ст. територія сучасного міста 

входила до складу давньоруської держави, протягом ХІІІ — першої по-

ловини ХІV ст. — до Галицько-Волинського князівства. В 1375 р. місто 

було передане князем Владиславом Опольським у власність бояринові 

Васькові Тептуховичу. У 1530 р. король Сигізмунд І передає Бережани 

у власність воєводі Миколі Синявському, в цьому ж році місто отримує 

Магдебурзьке право. У 1534 р. Синявський заклав тут замок-фортецю. 

У 1648 р. загони козацького війська, очолюваного Б. Хмельницьким, 

оволоділи Бережанами, а в 1772 р. місто підпало під владу Австрії.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК У М. БЕРЕЖАНИ

47501
Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü,
ì. Áåðåæàíè, ïë. Ðèíîê, 1. 
Òåë.: (803548) 21437, 24552

Створений на виконання Постанови Кабінету Міністрів України 

від 17.11.2001 р. за № 1508.

Загальна площа заповідника — 7,8 га.

Найбільш визначними пам’ятками архітектури та містобудуван-

ня, що увійшли до складу заповідника, є: комплекс замку Синів ських 

(1534—1554 рр.); будівля ратуші (1803—1811 рр.); адмінбудинок 

(поч.  XIX ст.); споруда магістрату (середина XIX ст.); будівля “Рідна шко-

ла” (середина XIX ст.); комплекс споруд вірменської церкви (1764 р.).

У приміщенні ратуші розташовано чотири музеї: краєзнавчий, 

книги, Богдана Лепкого, переслідуваної церкви.
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На цей час основним завданням заповідника є проведення повної 

реставрації замку Синівських до 650-літнього ювілею міста (2025 р.), 

а також відродження міської ратуші, будівель магістрату, “Рідної 

школи” та комплексу споруд вірменської культури — до 500-річчя 

надання Бережанам Магдебурзького права (2030 р.).

У 2004 р. затверджений Генеральний план розвитку Державного 

історико-архітектурного заповідника у м. Бережани. 

ЗБАРАЖ

Розташоване на Подільській височині за 22 км від Тернополя, на 

обох берегах р. Гнізни.

У Х—ХІІ ст. територія Збаража була заселена слов’янським пле-

менем дулібів. 1211 р. Збараж вперше згадується в літописі як центр 

волості Галицько-Волинського князівства. 1214 р. польський князь 

Лешек Білий захопив Збараж. 1219 р. місто повертається до Галицько-

Волинської держави. У 1241 р. воно було зруйноване під час татаро-

монгольської навали. З 1349 р. Збараж входив до Кременецької 

волості. У 80-х рр. ХІV ст. він переходить у власність Польщі. В се-

редині ХV ст. місто перейшло до Дениска Мокосійовича. Від нього 

починається рід князів Збаразьких, які володіли містом до 1636 р. У цей час 

Збараж перейшов до Януша Вишневецького, а потім — його сина Дмит-

ра. 1474 р. місто було зруйноване під час навали татарської орди Ай-

дора. Ще раз воно було знищене татарами у 1598 р. Після Люблінської 

унії 1569 р. Збараж увійшов до Кременецького повіту Волинського 

воєводства. 1636 р. місто перейшло у власність Я. Вишневецького. За 

Андрусівським перемир’ям 1667 р., Збараж залишився під владою 

Речі Посполитої. В другій половині ХVІІ ст. місто неодноразово за-

знавало руйнувань від татарських набігів. З початку ХVІІІ ст. влас-

ником стає Ю. Потоцький. У 1772 р. Збараж увійшов під володіння 

Австро-Угорщини. З 1867 р. він став повітовим центром. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК

„ЗАМКИ ТЕРНОПІЛЛЯ”

47302
Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü,
ì. Çáàðàæ, âóë. Á. Õìåëüíèöüêîãî, 6.
Òåë.: (803550) 23115

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 08.02.1994 р. за № 78 на базі пам’яток архітектури і містобудуван-
ня м. Збаража.

Указом Президента України від 15.01.2005 р. за № 35 заповіднику 
надано статус національного.

Територія заповідника включає історичні землі літописних 
давньоруських поселень, на яких пізніше виникли міста Збараж, 
Вишнівець, Скалат.

Загальна площа території заповідника — 17,21 га.
У межах території заповідника знаходиться 27 пам’яток 

архітектури та містобудування, з яких 10 — національного значення. 
Найвизначнішими серед пам’яток заповідника є: замок князів 

Збаразьких (XVII ст.); парк (XIX ст.); костел та монастир бернардинів 
(XVII ст.); церква Успіння Пресвятої Богородиці (XVII ст.); церк-
ва Воскресіння Хрестового (XVIII ст.); ансамбль споруд монастиря 
філіціянок (XVII ст.); залишки Старозбаразької фортеці у м. Збараж; 
палацо-ландшафтний комплекс князів Вишневецьких (XVII ст.). 

В структуру заповідника ввійшла Збаразька філія Тернопіль-

ського краєзнавчого музею. На 280 кв.м. відреставрованих 

та музеєфікованих приміщень замку у Збаражі створено 15 

стаціонарних виставок та 34 періодичні художні експозиції.
Фонди заповідника налічують 22657 одиниць зберігання.

КРЕМЕНЕЦЬ

Розташований біля підніжжя Замкової гори, в долині річки Ікви.

Місто відоме з давньоруського часу. Кременець вперше згадуєть-

ся в Іпатіївському літописі: 1226 р. під його стінами руські війська 
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розгромили об’єднані сили угорських та польських військ під коман-

дуванням королевича Андрія. Кременець входив до Галицько-Волин-

ського князівства. Неодноразово зазнавав руйнувань від татарських 

набігів. 1366 р. місто відійшло до Литви. У 1438 р. Кременцю було на-
дано Магдебурзьке право. Протягом ХV — першої половини ХVІІ ст. 
місто стало важливим торговельним центром Волині. Після Люб-
лінської унії 1569 р. Кременець увійшов до складу Речі Посполитої. 
1795 р., після возз’єднання Правобережної України з Лівобережною 
у складі Росії, місто стало центром повіту Волинського намісництва. 
На початку ХІХ ст. Кременець перетворився на один з найбільших 
освітніх центрів Волині.

КРЕМЕНЕЦЬКО-ПОЧАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

47003
Òåðíîï³ëüñüêà îáëàñòü,
ì. Êðåìåíåöü, âóë. Ò. Øåâ÷åíêà, 67.
Òåë.: (803546) 23758, 24290

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 29.05.2001 р. за № 583 з метою збереження, відновлення 
мистецької та історичної цінності комплексу пам’яток міста Кремен-
ця та його околиць.

На території заповідника розташовані 17 пам’яток архітектури  
та містобудування. Найвидатнішими серед них є замок, костел Свя-
того Станіслава з пам’ятником Юліушу Словацькому, колишній 
єзуїтський колегіум, садиба родини Словацьких та ін.

Загальна площа заповідника 13,3531 га (Кременець — 11,1631 га, 
Почаїв — 2,19 га).

Проводиться робота по збору і формуванню фондів музею за-

повідника.

Українським регіональним науково-реставраційним інститутом 

“Укрзахідпроектреставрація” розроблений Генеральний план роз-
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витку Кременецько-Почаївського державного історико-архітектур-

ного заповідника.

Кременецько-Почаївський заповідник працює за державною 

програмою “Збереження архітектурної спадщини в заповідниках”.

Заповідником видано путівник по місту Кременцю та його око-

лицях (серія: “Історичні міста України”) та збірник наукових праць 

“Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині”.
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Утворена 27 лютого 1932 р. Належить до історичного регіону 

Слобожанщини, стало заселеного з другої половини XVII ст. 

На території Харківської області розташовано: 4563 пам’ятки 

археології (з них — 14 національного значення), 2590 пам’яток історії 

(з них — 10 національного значення), 799 пам’яток архітектури та 

містобудування (з них — 73 національного значення), 292 пам’ятки 

монументального мистецтва (з них — 4 національного значення). До 

Списку історичних населених місць України, затвердженого Поста-

новою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. за № 878, вклю-

чено 16 населених місць Харківської області: Балаклія, Богодухів, 

Валки, Вовчанськ, Зміїв, Золочів, Ізюм, Кегичівка, Красноград, Крас-

нокутськ, Куп’янськ, Люботин, Мерефа, Харків, Чугуїв, Шарівка.
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ВЕРХНІЙ САЛТІВ

Розташований на березі Донця. В різній час місце носило назву: 
Савгар, Сарате, Сальтан-град, Салтанов, Салтов.

За доби раннього середньовіччя місто заселяли племена аланів 
та “чорних булгарів”, які входили до складу Хазарського каганату. 
Салтів був торговельним, адміністративним та прикордонним цент-
ром Хазарії. Місто було перевальним та прикордонним пунктом на 
схрещенні суходільних та річкових доріг. 1705 р. в Верхній Салтів 
прийшли козаки-черкаси з Подніпров’я. Салтівським сотником Ки-
рилом Цесаренком була відіслана чолобитна Петру І з проханням 
відвести їм землі. 1705 р. одержана царська грамота, в якій був при-
пис: “отвесть вновь поселившимся в г.Салтове черкасам , 670 чело-
векам, земли в урочищах реки Гнилушки на другой стороне Донца 
по реке Бабке, на Ольховую пристань”. Імператриця Єлизавета по-
дарувала Салтів Івану Самойловичу Хорвату. 1848 р. місто перейшло 
у володіння Олександра Кузіна.

ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК 

„ВЕРХНІЙ САЛТІВ”

62535 
Õàðê³âñüêà îáëàñòü,
ñ. Âåðõí³é Ñàëò³â, âóë. Øåâ÷åíêà, 24.
Òåë.: (805741) 78342, (80572) 954361 

Створений відповідно до Рішення Вовчанської районної держав-
ної адміністрації від 20.10.1997 р. за № 648 на базі Верхньосалтівсь-
кого музею.

У 1902 р. під час археологічних досліджень біля с. Верхній Салтів була 
відкрита нова археологічна культура, яка отримала назву салтівська.

Площа музейної експозиції — 518 кв. м.
На території заповідника розташовані: стародавнє Салтівське го-

родище, селища, некрополь. 
Фонди заповідника налічують понад 4 тис. одиниць зберігання.
На території Салтівського городища регулярно працюють кілька 

археологічних експедицій з різних наукових закладів України. Завдя-
ки залученню матеріалів досліджень археологів, істориків, етногра-
фів, антропологів була відтворена картина життя племен, які мешка-
ли в VIII — X ст. н.е. на місці нинішнього села Верхній Салтів.
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Утворена 22 вересня 1937 р. Належить до історичного регіону 

Поділля, включаючи невелику частину Південної Волині. Область 

багата на середньовічні пам’ятки оборонної і церковної архітектури — 

замки, уфортифіковані церкви, костели і палаци. Значна частина цієї 

спадщини зосереджена у м. Кам’янець-Подільський — історичній 

столиці Поділля. На території Хмельницької області розташова-

но: 105 пам’яток археології (з них — 12 національного значен-

ня), 2442 пам’ятки історії (з них — 4 національного значення), 341 

пам’ятка архітектури та містобудування (з них — 230 національного 

значення), 474 пам’ятки монументального мистецтва (з них — 1 

національного значення). До Списку історичних населених місць 

України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

26.07.2001 р. за № 878, включено 24 поселення Хмельницької області: 

Антоніни, Білогір’я, Волочиськ, Городок, Гриців, Деражня, Дунаївці, 

Ізяслав, Кам’янець-Подільський, Красилів, Летичів, Меджибіж, 

Нова Ушиця, Полонне, Сатанів, Славута, Смотрич, Стара Синя-

ва, Старокостянтинів, Хмельницький, Чорний Острів, Шепетівка, 

Ямпіль, Ярмолинці.
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КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

Розташований у центрі Волино-Подільської височини, на р. Смотрич, 

лівій притоці Дністра, за 102 км від Хмельницького.

Перші письмові згадки про Кам’янець є у вірменських хроніках 

1060—1062 рр. Своєрідний рельєф місцевості та вигідне географічне 

розташування сприяли розвитку міста-фортеці. У XII—XIII ст. воно 

стає значним торговельним осередком: через нього з Києва пролягав 

шлях на Балкани. З 1199 р. до першої половини XIV ст. Кам’янець 

знаходився у складі Галицько-Волинського князівства. У 1240—41 рр. 

місто було зруйноване монголо-татарами. У 1362 р. Кам’янець був 

захоплений литовськими князями Коріатовичами. 1432 р. місту було 

надано Магдебурзьке право. З 1434 р. існує як столиця Подільських 

земель в складі королівства Польського. На початку XV ст. через 

Кам’янець-Подільський пролягає торговий шлях із Львова до Чор-

ного моря. 1672—1699 рр. — період турецького панування. За Кар-

ловським трактатом 1699 р. місто було повернуто Польщі. З 1795 р. 

Кам’янець переходить під володіння Росії і стає центром Подільської 

губернії.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК „КАМ’ЯНЕЦЬ”

32300
Õìåëüíèöüêà îáëàñòü, 
ì. Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé, âóë. Ïðåäòå÷èíñüêà, 2.
Òåë.: (03849) 23784

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 

18.05.1977 р. за № 298 на базі комплексу пам’яток Старого міста 

Кам’янця-Подільського.

Указом Президента України від 30.04.1998 р. за № 396 Кам’янець-

Подільському державному історико-архітектурному заповіднику 

надано статус національного.
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. 

№ 161-р цілісний майновий комплекс Національного історико-архі-

тектурного заповідника “Кам’янець” передано із спільної власності 

територіальних громад Хмельницької області у державну власність з 

віднесенням його до сфери управління Держбуду.

Площа заповідника — 121 га в межах острова Старого міста, кань-

йону р. Смотрич навколо острова та прилеглої до острова з заходу 

частини плато, на якій розміщено фортифікаційний комплекс Ста-

рого і Нового замків.

У межах заповідника знаходиться 154 пам’ятки архітектури та 

містобудування, з яких 71 — національного значення.

Архітектура Старого міста зберегла зразки культур різних 

народів (українців, поляків, вірмен, турків і росіян) та релігій 

(православної, католицької, іудейської, мусульманської), а саме: 

мечеть (ХVІІ ст.); Турецький та Вірменський бастіони (ХVІІ ст.); 

Миколаївська (вірменська) церква (ХІV ст.); одна з небагатьох на 

Хмельниччині дерев’яна Хрестовоздвиженська церква (ХVІІІ ст.); 

монастирські комплекси (ХV—ХVІІІ ст.) орденів Домініканів, 

Францисканів, Тринітаріїв. 

Однією з унікальних споруд заповідника є Замковий міст, що 

з’єднує місто та замковий комплекс.

Відповідно до заходів затвердженої Урядом Комплексної 

програми розвитку Національного історико-архітектурного 

заповідника „Кам’янець” передбачено відновлення містобудівної 

структури, відбудова історичних будинків, розвиток туристичної 

інфраструктури. 

В даний час заповідником спільно з міською радою розроб-

лено і затверджено Перспективну програму реставраційних та 

консерваційних робіт, у якій визначаються напрямки реставрації та 

пристосування Старого і Нового замків як провідних туристичних 

об’єктів заповідника. Крім того, опрацьовується проект державної 

програми розвитку туризму в м. Кам’янці-Подільському, яка вклю-

чатиме остаточне впорядкування центральної частини Старого 

міста, ландшафту, каньйону р. Смотрич.
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МЕДЖИБІЖ

Розташований на кам’янистому підвищенні, де річка Бужок 

впадає в Південний Буг.

Вперше згадується в Іпатіївському літописі 1146 р., коли київсь-

кий князь Ізяслав передав Меджибіж князю Святославу Всеволо-

довичу. У 1151 р. увійшов до володінь князя Ростислава Юрійовича. 

Місто було прикордонним пунктом Київського князівства. З кінця 

XII ст. Меджибіж належав Галицько-Волинському князівству. 1241 р. 

Золота Орда захопила місто. У 1434 р. воно опинилося під владою 

Польщі і увійшло до складу Летичівського повіту. Місто належало 

родині магнатів Синявських. У XIV—XVІ ст. не раз було зруйноване 

татарами. У 1593 р. місту надано Магдебурзьке право.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК „МЕДЖИБІЖ”

31530
Õìåëüíèöüêà îáëàñòü,
ñìò Ìåäæèá³æ, âóë. Æîâòíåâà, 1.
Òåë.: (03857) 97130

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

27.12.2001 р. за № 1759 на базі комплексу пам’яток замку у смт Меджибіж.

Замок був збудований у XIV ст. на місці дерев’яної фортеці. 

У XVI ст. був реконструйований, створена система укріплень, що 

збереглися до нашого часу. Пам’ятка є архітектурним прикладом 

перехідних типів замків з оборонними стінами і вежами до замків-

палаців, поєднуючи риси фортечного зодчества з формами ренесансу.

До комплексу пам’яток, розташованих на території заповідника, 

входять: замок (XII — XIX ст.), палац (XIV—XIX ст.), церква (XVI ст.), 

мури з вежами (XIV—XIX ст.).
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САМЧИКИ

Вперше згадуються у 1545 р. Наприкінці XVIII ст. Петро Чечель ку-

пив у Старокостянтинівському повіті декілька сіл (у тому числі й Сам-

чики), де він розташував свою резиденцію. Для розбудови він запросив 

Жана-Батиста Цагляно, архітектора Якуба Кубіцького. Комплекс скла-

дався з палацу (китайського будинку), брами і прибрамних корпусів, 

композиційно зв’язаних з парком. Після поразки польського повстання 

на Правобережній Україні (1863 р.) Чечелі втрачають садибу. З 1870 р. 

до початку ХХ ст. власником маєтку стає рід Угримових.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК „САМЧИКИ”

31100
Õìåëüíèöüêà îáëàñòü, 
ñ. Ñàì÷èêè, Ñòàðîêîñòÿíòèí³âñüêèé ðàéîí. 
Òåë.: (03854) 44214

Постановою Ради Міністрів УРСР від 29.01.1960 р. за № 105 Сам-

чиківський парк було затверджено як об’єкт природно-заповідного 

фонду загальнодержавного значення. Відповідно до Постанови Ка-

бінету Міністрів України від 05.08.1997 р. за № 844, з метою збере-

ження пам’ятки національної культурної спадщини, був створений 

Державний історико-культурний заповідник “Самчики”.

Палацово-парковий ансамбль “маєток Самчики” — один із 

найблискучіших в Україні творів архітектури та садово-паркового 

мистецтва періоду зрілого класицизму — закладено в першій чверті 

XVIII ст. Наприкінці XVIII ст. було збудовано новий палац із служба-

ми в класицистичному стилі (архітектор — Якуб Кубіцький; архітек-

тор оздоблення — Жан-Батисто Цагляно). 

До комплексу ансамблю входять: палац, китайський будинок, 

мур з ворітьми початку XX ст., ворота XVIII ст., дві офіцини XVIII ст., 

споруда “сад в мурах”, фонтан початку XX ст., комора.

найкращих майстрів: паркобудівника Діоніса Мак-Клера, скульптора 
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Територія палацово-паркового ансамблю займає 18,8 га. 

На території заповідника діють два музеї: історії села Самчики 

(був відкритий в Китайському будинку 30 червня 1974 р., а 6 лютого 

1976 р. ухвалою колегії Міністерства культури УРСР музею присвоє-

но звання “народний”) та меморіальний музей М.А. Прокоп’юка, що 

був відкритий у будинку, поряд парадного в’їзду до маєтку, 2 листо-

пада 1980 р. 30 липня 1986 р. музею присвоєно звання “народний”.

Кількість одиниць зберігання музейного фонду складає 

1757 предметів.



ЧЕРКАСЬКА

ОБЛАСТЬ
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Утворена 7 січня 1954 р. Область розташована в регіоні Середньої 

Наддніпрянщини. В області на державний облік узято 182 пам’ятки 

архітектури та містобудування (з них — 56 національного значення), 

2403 пам’ятки археології (з них — 16 національного значення), 1818 

пам’яток історії (з них — 4 національного значення), 358 пам’яток 

монументального мистецтва (з них — 1 національного значення). 

До Списку історичних населених місць увійшли: Городище, Зве-

нигородка, Золотоноша, Кам’янка, Канів, Корсунь-Шевченківський, 

Лисянка, Сміла, Стеблів, Тальне, Умань, Черкаси, Чигирин.
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ЧИГИРИН

Місто розташоване по обидва боки річки Тясьмин, за 63 км від 

Черкас.

На території Чигирина в ХІ—ХІІІ ст. існувало давньоруське по-

селення. У другій половині ХІV ст. Чигирин потрапляє до складу Ли-

товського князівства, з 1569 р. — під владу польських магнатів. 

З першої половини ХVІ ст. Чигирин відомий як укріплений козацький 

зимівник. З другої половині XVI ст. він — центр Чигиринського ста-

роства. У 1589 р. Сигізмунд ІІІ закріпив землі Чигирина за О. Вишне-

вецьким. 1592 р. місто отримує Магдебурзьке право. З 30-х рр. XVІI ст. 

Чигирином заволодів рід магнатів Конецпольських. У 1638—47 рр. чи-

гиринським сотником був Б. Хмельницький. З 1648 р. він став гетьма-

ном Війська Запорозького. У 1648—57 рр. місто було його резиденцією 

і столицею гетьманської держави. У 1648—1712 рр. тут центр Чиги-

ринського полку. Двічі турки ходили походами на Чигирин (1677 і 

1678 рр.). Після знищення турками і перенесення столиці до Батурина 

Чигирин занепав. У середині ХVІІІ ст. були спроби відродити Чиги-

ринську фортецю. З 1797 р., після приєднання до Російської імперії, 

Чигирин стає повітовим містом Київської губернії.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК „ЧИГИРИН ”

20900
×åðêàñüêà îáëàñòü, 
ì. ×èãèðèí, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 26.
Òåë.: (804730) 28457, 27827

Державний історико-культурний заповідник створений від-

повідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 07.03.1989 р. за № 77 

на базі пам’яток історії та культури м. Чигирина. Указом Президента 

України від 23.09.1995 р. за № 864/95 заповіднику надано статус на-

ціонального. 
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До складу заповідника входять пам’ятки історії, археології, 

архітектури та містобудування, природи міста Чигирина та прилеглих 

до нього сіл Суботова, Стецівки, Медведівки, урочища Холодний Яр.

Місто Чигирин засновано у першій половині XVI ст. на кордоні 

Польсько-Литовської держави з Диким Полем. У 1592 р., після отри-

мання містом Магдебурзького права, розпочалося будівництво Чи-

гиринського замку.

Найвищого рівня розвитку Чигирин досяг у 1648—1657 рр. як 

гетьманська резиденція Богдана Хмельницького. У 1657—1676 рр. 

Чигирин був резиденцією гетьманів України Ю. Хмельницького, 

І. Виговського, П. Тетері, П. Дорошенка. 

Унікальним є історико-культурний потенціал заповідника. Тут зна-

ходяться пам’ятки різних часів: Мотронинське городище скіфського 

часу (VІІ—ІV ст. до н.е.), одне з найбільших у Східній Європі, поселення 

кінця бронзового та раннього залізного віків чорноліської та заруби-

нецької культур.

Багата природно-охоронна зона заповідника. Вона включає 

території Холодного Яру з 1000-літнім дубом “Максима Залізняка” 

на хуторі Буда, Атаманського парку із системою ставків та алей, 

а також цілюще джерело “Живун”, три криниці в с. Суботові та 

криницю М. Залізняка в с. Медведівці, природний ландшафт в 

с. Стецівка.

У складі заповідника діє 5 музеїв: Б. Хмельницького та археоло-

гічний в м. Чигирині, історичний в с. Суботові, краєзнавчий — в 

с. Медведівці, етнографічний — в с. Стецівка. 

У фондах заповідника налічується більше 25 тис. одиниць 

зберігання.

Розроблено та затверджено генеральний план розвитку заповідника.

З метою дослідження та відтворення унікальної пам’ятки історії 

українського державотворення — гетьманської резиденції Богда-

на Хмельницького — відповідно до розпорядження Президента 

України від 3 листопада 2003 року, Кабінет Міністрів України за-

твердив Комплексну програму розвитку історико-архітектурного 

комплексу “Резиденція Богдана Хмельницького” на 2004—2010 рр.
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КАМ’ЯНКА

Засноване місто на початку XVII ст. кріпаками-втікачами з 

Поділля, Київщини, Полтавщини, які селилися на кам’янистих бе-

регах річки Тясмин (звідси й назва поселення). Вперше слобідка 

Кам’янка згадується в історичних документах періоду визвольної 

війни українського народу 1648 — 1657 рр. Її колишній власник 

Житкевич втік до Польщі, а Кам’янку 27 березня 1649 р. пере-

дано у спадкове володіння Богдану Хмельницькому. Через п’ять 

років російський цар Олексій Михайлович жалуваною грамотою 

підтвердив права Хмельницького на неї.

В часи козаччини Кам’янка входила до складу Чигиринського 

полку. За Прутським договором 1711 р. Кам’янка підпала під владу 

Польщі. Після другого поділу Польщі (1793 р.), Кам’янка — у складі 

Російської імперії — входила до Вознесенського намісництва, а з 

1797 р. — у складі Чигиринського повіту Київської губернії — як 

центр волості.

На початку XIX ст. Кам’янка стала одним із центрів декабристсь-

кого руху на Україні. В.Л. Давидов віддав у розпорядження декабристів 

свою кам’янську садибу. З 1823 р. він разом з С.Г. Волконським очо-

лює Кам’янську управу Південного товариства декабристів. Восе-

ни 1823 р. тут відбулася нарада Південного товариства, в якій взяли 

участь П.І. Пестель, С.І. Муравйов-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмін 

та інші відомі декабристи. Проведена в Кам’янці нарада схвалила 

ідею здійснення в Росії революційного перевороту за участю армії 

та встановлення республіканського ладу.

Протягом 1820 — 1822 рр. до Кам’янки кілька разів приїздив росій-

ський поет О.С. Пушкін. Вперше він прибув сюди в листопаді 1820 р. і 

гостював майже 4 місяці. Тут він познайомився з родиною Давидових. 

Під час перебування у Кам’янці ним були написані вірші “Нереїда”, 

“Я пережив свої бажання”, закінчена поема “Кавказький бранець”.
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ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК У М. КАМ’ЯНКА

20800
×åðêàñüêà îáëàñòü,
ì. Êàì’ÿíêà, âóë. Äåêàáðèñò³â, 5.
Òåë.: (04732) 21975, 21978

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 21.07.1995 р. за № 541 на базі комплексу пам’яток історії, культу-
ри та природи м. Кам’янки. 

На території заповідника розташовані чотири пам’ятки архітектури 
та містобудування: флігель садиби Давидових (Зелений будиночок); во-
дяний млин (побудований у 1825 р. — унікальна пам’ятка архітектури 
господарського призначення); парк (закладений в кінці ХVІІІ ст.) та 
архітектурна прикраса цього парку — грот — також побудований в 
кінці ХVІІІ ст. Крім того, до складу заповідника входять, п’ять пам’яток 
монументального мистецтва (пам’ятники декабристам, О.С. Пушкіну, 
П.І. Чайковському, стела Декабристів, пам’ятний знак при в’їзді в 
Кам’янку), три пам’ятки природи (Тясминський каньйон, урочище 
Тростянка, Пушкінська скеля).

До складу заповідника входять Літературно-меморіальний музей 
О.С. Пушкіна і П.І. Чайковського, історичний музей та картинна га-
лерея.

Експозиція Літературно-меморіального музею О.С. Пушкіна і 
П.І. Чайковського представлена предметами, пов’язаними з життям 
родини Давидових.

У будівлі історичного музею розміщена картинна галерея. Серед 
її експонатів найцікавішими є роботи заслуженого майстра народної 
творчості України Макара Мухи та заслуженого художника України 
Павла Куценка.

КАНІВ

Місто розташоване на правому березі Дніпра, за 64 км від Черкас.
Вперше згадується у літописі 1147 р. На початку н.е. тут 

містилися ранньослов’янські поселення зарубинецької культури. 
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У VII—ІХ ст. були слов’янські поселення. На території знайдено три 

городища, курганний могильник Х—ХІІ ст. З 1240 р. Канів знаходився 

під владою татаро-монголів. 1362 р. містом заволоділи литовські 

феодали. Після Андрусівського перемир’я 1667 р. Канів увійшов 

до складу Польщі, за Бучацьким договором 1672 р. — до Османської 

імперії. З 1674 р. місто було приєднане до Росії. З 1683 р. Канів 

потрапив під владу Польщі. У 1775 р. місто перейшло в особисту 

власність короля Станіслава Августа, який віддав його у 1777 р. 

князю С. Понятовському. 1800 р. маєток був поданий Боніфатію 

Фізикевичу. Відомі битви 1536  р. — проти Литви, 1625 р. — 

проти Польщі. 

В Каневі зберігся Георгіївський (Успенський) собор 1144 р, тут 

перед похованням стояла труна з прахом Т. Шевченка.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК

19000
×åðêàñüêà îáëàñòü, 
ì. Êàí³â , Òàðàñîâà ãîðà. 
Òåë.: (804736) 32368, 32365, 32086

Найдавніший історико-культурний заповідник в Україні і перший 

із закладів гуманітарної сфери, удостоєних статусу національного.

Створений у серпні 1925 р. відповідно до Постанови РНК УСРР 

“Про оголошення території могили Т.Г. Шевченка державним 

заповідником” з метою охорони меморіалу Т.Г. Шевченка. Поста-

новою Ради Міністрів УРСР від 21.11.1989 р. за № 287 „Про ство-

рення Шевченківського національного заповідника в м. Каневі” 

заповіднику присвоєно статус національного, що підтверджено 

Указом Президента України „Про національні заклади культури” від 

11.10.1994 р. за № 587/94. 

Загальна площа охоронних зон — 2500 га.

У складі заповідника 8 пам‘яток культурної спадщини.
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Влітку 1884 р. за народні кошти на Тарасовій горі було збудовано 

перший народний музей Кобзаря — Тарасову світлицю, впорядкова-

но його могилу і встановлено монументальний чавунний пам’ятник-

хрест за проектом академіка архітектури В. Сичугова. 

Сучасного вигляду Шевченківський  меморіал набув влітку 

1939 р. із встановленням на могилі Кобзаря бронзового пам’ятника 

(скульптор М. Манізер, архітектор Є. Левінсон) і спорудженням 

Літературно-меморіального музею (архітектори В. Кричевський і 

П. Костирко). Музейний ансамбль доповнив гранітний комплекс 

сходження (1977 р.) і відтворена у 1991 р. „Тарасова світлиця” — пер-

ший народний музей Тараса Шевченка.

Нині Шевченківський національний заповідник — відомий у світі 

культурно-освітній, науково-дослідний і туристичний центр, який 

вивчає і популяризує надбання української національної і світової 

історико-культурної спадщини, творчість Кобзаря, історію Тарасо-

вої (Чернечої) гори, здійснює на своїй території охорону пам’яток 

культури від доісторичних часів до сьогодення а також природного 

ландшафту. 

Музейна колекція заповідника нараховує понад 20 тис. 

унікальних пам’яток, окрасою яких є меморіальні речі та офорти 

Тараса Шевченка, рідкісні видання його творів, високохудожні тво-

ри українських та зарубіжних митців, шедеври народної художньої 

творчості, цінні архівні документи, фото- і кіноматеріали, аудіо- та 

відеозаписи знаменитих бандуристів і кобзарів. При заповіднику діє 

наукова бібліотека, фонди якої сформовані із тематичної книгозбірки 

у 23 тис. примірників.

 На базі заповідника організовуються і проводяться загально-

національні та регіональні наукові конференції за участю відомих 

діячів науки і культури, міжнародні фестивалі, конкурси. 

Враховуючи всю значимість Тарасової гори для формування 

духовності нації, розбудови державності і творення української 

культури, на виконання ряду рішень Кабінету Міністрів України та 

Указів Президента, в 2000 році було розпочато широкомасштабну 

програму розвитку Шевченківського національного заповідника, 
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яка включає заходи з капітального ремонту існуючих музейних спо-

руд з максимальним наближенням будинку музею до первісного за-

думу архітекторів Василя Кричевського та Петра Костирка, реконс-

трукції під’їзної дороги та інженерних комунікацій, благоустрою 

території нижнього парку.

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Місто розташоване на північному сході області на р. Рось, за 76 км 

від Черкас.

Корсунь-Шевченківський заснований князем Ярославом Мудрим 

1032 р. для захисту південних кордонів Київської Русі від набігів 

тюркських кочівників. Входив до Пороської оборонної лінії. Вперше 

в письмових джерелах місто згадується в 1169 р. З 1195 по 40-і рр. ХІІІ  ст. 

Корсунь — центр удільного князівства, яким правили представни-

ки роду Мономаховичів. У 40-х рр. ХІІІ ст. місто було зруйноване 

монголо-татарами. У 60-ті рр. XIV ст. Корсунь увійшов до складу Вели-

кого князівства Литовського, з 1569 р. — до Польського королівства, 

складової частини Речі Посполитої. 1580 р. князі Олександр та Ми-

хайло Вишневецькі одержали привілей польського короля Стефана 

Баторія на відновлення та володіння містом. 1585 р. місту було на-

дано Магдебурзьке право та утворено Корсунське староство. У роки 

Національно-визвольної війни місто не раз було зруйноване. З 1778 р. 

Корсунське староство стало власністю польського князя С. Понятовсь-

кого. У 1799 р. Корсунь перейшов у власність князя П.В. Лопухіна. 

З 1846 р. місто входило до Канівського повіту Київської губернії.
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КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

19400
×åðêàñüêà îáëàñòü, 
ì. Êîðñóíü-Øåâ÷åíê³âñüêèé, îñòð³â Êîöþáèíñüêîãî, 4.
Òåë.: (804735) 20455

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 

08.02.1994 р. за № 79 “Про державний історико-культурний заповід-

ник у м. Корсуні-Шевченківському Черкаської області”.

Загальна площа заповідника складає 106 га.

На території заповідника знаходиться 27 пам’яток археології, 

архітектури та містобудування, історії, мистецтва та природи. 

У м. Корсуні-Шевченківському є пам’ятки архітектури XVIII — 

початку XIX ст. (палац, башта в’їзних воріт, триповерховий флігель, 

каретна, манеж, дві православні каплички, швейцарський будино-

чок); пам’ятка садово-паркового мистецтва XVIII — початку 

XIX ст. — ландшафтний парк; пам’ятка історії — могила І.М.Сошенка; 

пам’ятка археології — городище XI ст.; у смт Стеблові — будинок та сади-

ба Головинських, могила батька і діда І.С.Нечуя-Левицького, Василя 

Авраменка; у селі Виграєві — місце остаточного розгрому польської 

армії українським військом під командуванням Богдана Хмельниць-

кого.

До складу заповідника входять: Музей історії Корсунь-Шевчен-

ківської битви, історичний музей, художня галерея у м. Корсуні-

Шевченківському, Меморіальний музей К.Г.Стеценка у с. Квітках, 

філіал заповідника — Літературно-меморіальний музей І.С.Нечуя-

Левицького у смт Стеблові.

У фондах заповідника нараховується понад 53 тис. одиниць 

зберігання.
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ТРАХТЕМИРІВ

1578 р. польський король Стефан Баторій передає козакам 

містечко Трахтемирово разом з прилеглими землями і Зарубським 

монастирем. За дорученням короля козаків переписали в реєстри 

та призначили гетьмана. Трахтемирів, фактично, став офіційною 

столицею реєстрових козаків. З початком визвольної війни 1648 р. 

була створена Трахтемирівська сотня Канівського полку. У 1649 р. 

Трахтемирів — місце ув’язнення коронних гетьманів М. Потоць-

кого та М. Калиновського. 1678 р. місто було зруйноване турками. 

Пізніше його відбудували. 1748 р. місто зруйноване гайдамаками.

Нині в с. Трахтемирові залишилося козацьке кладовище 

ХVІІ—ХVІІІ ст.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК „ТРАХТЕМИРІВ”

19010
×åðêàñüêà îáëàñòü, 
ñ. Ãðèãîð³âêà.
Òåë.: (8236) 32973

Створений відповідно до Рішення Черкаської обласної ради 

народних депутатів від 09.08.1994 р. за № 3 та Постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.07.1994 р. за № 446 про Державний істори-

ко-культурний заповідник “Трахтемирів”. 

Територія заповідника розташована на правому крутосхилому 

березі Дніпра між селами Трахтемирів та Григорівка Канівського 

району, на рубежі Черкаської і Київської областей. Саме ця ділянка 

узбережжя Рішенням Черкаської обласної ради народних депутатів 

від 19.06.1986 р. за № 185 була оголошена заповідною територією 

“Трахтемирів” з метою забезпечення охорони нерухомих пам’яток 

історії, археології та унікальних пам’яток природи.
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Дослідження території розпочалося в XIX ст. У 1899 р. біля с. За-

рубинці В.В. Хвойкою було розкопане поселення, яке потому дало 

назву археологічній культурі — зарубинецька. 

Серед останніх відкриттів особливу наукову цінність має 

ранньослов’янське городище на горі Лисуха, де на цей час розко-

пано близько ста поховань давньоруського часу, а також відкрите 

велике середньовічне місто. На думку деяких дослідників, це може 

бути літописне місто Пересічень. 

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО — КУЛЬТУРНИЙ 

ЗАПОВІДНИК „ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА”

×åðêàñüêà îáëàñòü,
ñ. Ëåãåäçèíå, âóë. Ëåí³íà, 5. 
Òåë.: (8096) 3759769, (804731) 99569

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

за № 284 від 13.03.2002 р. з метою збереження і раціонального вико-

ристання пам’яток землеробської трипільської культури.

До складу заповідника нині входить 11 поселень трипільської куль-

тури, що розташовані на території трьох районів області, а саме: Таль-

янки, Майданецьке, Веселий Кут, Глибочок, Піщана, Онопріївка — 

Тальнівський район; Косенівка, Доброводи, Аполянка — Уманський 

район; Вільховець, Чичиркозівка — Звенигородський район.

Загальна площа заповідника — 2045 га.

У селі Легедзине створено музей поселень трипільської культури.

Нині заповідник перебуває на стадії становлення. В перспективі 

розвитку заповідника заплановано створення об’єктів музейно-

туристичного призначення, серед яких музей трипільської куль-

тури у м. Тальне. В місці проведення розкопок біля с. Тальянки 

планується створення критого павільйону над групою розкопаних 

та ре конструйованих трипільських жител.
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УМАНЬ

Місто — районний центр Уманського району Черкаської області. 

Розташоване на Придніпровській височині над рікою Уманкою (ба-

сейн Південного Бугу).

З 1569 р. Уманщина перебувала у складі Польщі. В 1609 р. в сей-

мовому акті «пустинь, іменована Уманью», була пожалувана у вот-

чинне володіння брацлавському та вінницькому старості Валенсію 

Олексію Калиновському. Вперше як містечко згадується в офіційних 

документах від 1616 р. В 1629 р. в Умані вже була дерев’яна фортеця з 

ровами і валами. Містечко належало до Брацлавського воєводства.

У 1648 р. місто стало адміністративним центром Уманського ко-

зацького полку. З 1648 по 1667 рр., Умань входила до складу козаць-

ко-гетьманської держави.

За Андрусівським перемир’ям місто знов увійшло до складу Речі 

Посполитої. Після руйнування міста у 1674 р. військами Дорошенка разом 

з турками і татарами Умань приходить в занепад, який продовжується до 

1726 року, коли місто з околицями переходить у володіння Франциска 

Потоцького. В 1760 р. місту було надане Магдебурзьке право. 

В 1793 р. Умань увійшла до складу Російської імперії і в 1795 р. 

стає повітовим містом Вознесенської губернії Російської імперії, а в 

1797 р. входить до складу Київської губернії.

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК „СТАРА УМАНЬ”

20300
×åðêàñüêà îáëàñòü,
ì. Óìàíü, âóë. Ëåí³íà,1.
Òåë.: (04744) 53300.

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

за № 833 від 31.08.2005 р. на виконання Розпорядження Президента 

України від 18.04.2005 р. за № 969/2005-рп.
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На території заповідника знаходиться понад 150 пам’яток археології, 

архітектури, містобудування та культури. До пам’яток археології 

відносяться залишки поселень пізнього палеоліту, трипільської 

культури, доби пізньої бронзи, черняхівської культури та періоду 

Київської Русі; архітектури та містобудування — будівлі початку 

XIX ст. — готелі “Брістоль”, “Європа”, “Лондон”, “Гранд-отель”, 

міська управа, чоловіча та жіноча гімназії, комерційний банк, 

римо-католицький костел та торгові ряди (ратуша). За тверджен-

ням дослідників, автором трьох пам’яток архітектури (готель “Лон-

дон”, вище міське народне училище, чоловіча гімназія) є відомий 

архітектор В. Городецький.

У 2006 р. фахівцями НДІТІАМ розроблений Генеральний план 

розвитку заповідника.

ШЕВЧЕНКОВЕ

До початку ХІХ ст. носило назву Керелівка, до 1929 р. — Кирилівка. 

Село розташоване на Придніпрянській височині Звенигородського 

району, на вододілі рік Вільшанки та Гнилого Тікичу. 

Перша згадка про Кирилівку зустрічається в 1618 р. На початку 

ХVІІІ ст. Кирилівка була власністю польських магнатів Яблоновсь-

ких. Деякий час селом володіли польські князі Любомирські. Потім 

Кирилівку купив князь Потьомкін. Після возз’єднання Правобережної 

України з Лівобережною в складі Російської імперії Кирилівка 

увійшла до володінь В.В. Енгельгарда. 1855 р. маєток був проданий 

Е. Фліорковському.

У Кирилівці пройшли дитячі роки Тараса Шевченка. До цього 

часу збереглася дякова хата, де він навчався. На місці хати батьків 

Шевченка встановлено обеліск, у садибі Шевченків влаштовано 

літературно-меморіальний музей його імені.
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК

„БАТЬКІВЩИНА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА”

×åðêàñüêà îáëàñòü,
ñ. Øåâ÷åíêîâå, âóë. Ïåòðîâñüêîãî, 33.
Òåë.: (8240) 52362

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 25.03.1992 р. на базі нерухомих пам’яток культурної спадщини 

і природи низки сіл Звенигородського району Черкаської області, 

пов’язаних з дитинством, життям і творчістю Тараса Шевченка, з 

метою збереження Шевченківських меморіальних місць.

Указом Президента України від 26.01.2006 р. за № 74/2006 за-

повіднику надано статус національного з подальшою назвою — На-

ціональний заповідник “Батьківщина Тараса Шевченка”.

Загальна площа заповідника 27,3 га.

До складу заповідника входить 43 об’єкти культурної спадщини, 

що мають історичну, наукову та культурну цінність і розташовані на 

території сіл Шевченкове (колишня Кирилівка), Моринці, Будища.

В складі заповідника діє Літературно-меморіальний музей, екс-

позиційні матеріали якого пов’язані з життям і творчістю Т.Г. Шев-

ченка.



ЧЕРНІВЕЦЬКА

ОБЛАСТЬ
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Ця область є історичним районом Північної Буковини. Утворена 

7 серпня 1940 з північної, заселеної переважно українцями, частини 

Буковини і сусідньої частини Бесарабії (з м. Хотином), знаходиться у 

межах Карпат, Передкарпаття та Покутсько-Бесарабської височини. 

На території Чернівецької області розташовано: 836 пам’яток 

археології (з них — 18 національного значення), 586 пам’яток історії 

(з них — 2 національного значення), 779 пам’яток архітектури та 

містобудування (з них — 112 національного значення), 42 пам’ятки 

монументального мистецтва. До Списку історичних населених місць 

України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

26.07.2001 р. за № 878, включено 11 населених місць Чернівецької 

області: Вижниця, Герца, Глибока, Кельменці, Кіцмань, Лужани, Но-

воселиця, Путила, Сторожинець, Хотин, Чернівці.
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ХОТИН

Місто розташоване на правому березі Дністра, за 74 км від 

Чернівців.

З кінця ХІ ст. Хотин входив до складу Теребовельського, 40-х років 

ХІІ ст. — Галицького, 1199 р. — Галицько-Волинського князівств. 

Місто розташоване на схилах високого правого берега Дністра і було 

важливим оборонним пунктом Придністров’я. Протягом ХІІІ—XVIII ст. 

воно відігравало значну роль в обороні слов’янських земель від турець-

ких і татарських завойовників. Перша писемна згадка зустрічається 

в ХІV ст. У 40-х роках XIV ст. Хотин потрапив до складу Угорського 

королівства, в 1359 р. — Молдавського князівства. З 1538  р. Хотин 

перебував під владою Польщі, потім знову Молдавського князівства 

(у васальній залежності від турків). У 1621 р. тут відбулася Хотинсь-

ка битва. Польсько-литовське козацьке військо гетьмана Яна Кароля 

Ходкевича та Запорозьке військо гетьмана Петра Сагайдачного пере-

могло турецько-татарську армію. Султан Сулейман ІІ був змуше-

ний укласти з представниками Речі Посполитої Хотинський мир. 

За його умовами, Польща передала Хотин Туреччині. У 1650 

і 1653 рр. козацькі загони під керівництвом Б. Хмельницько-

го оволодівали Хотином. 1673 р. коронний гетьман Ян Собєський 

розгромив у Хотині турків. Протягом кількох наступних десятиріч 

(з перервами) у Хотинському замку перебувала польська залога. За 

умовами Карловицького миру 1699 р. Річ Посполита передала Хотин 

Молдавському князівству. В 1711 р. Туреччина знову відвоювала 

у Польщі Хотин. У замку був розташований турецький гарнізон. 

У XVIII ст. Хотинська округа була включена до складу Османської 

імперії. Під час російсько-турецьких війн ХVІІІ—ХІХ ст. Хотин не 

раз здобували російські війська. За умовами Бухарестського миру 

1812 р. місто перейшло під володіння Росії.
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ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК „ХОТИНСЬКА ФОРТЕЦЯ”

60000
×åðí³âåöüêà îáëàñòü,
ì. Õîòèí, âóë. Ñâÿòî-Ïîêðîâñüêà, 40à.
Òåë.: (803731) 22932

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 12.10.2000 р. за № 1539 на базі фортифікаційних споруд Хотинської 
фортеці.

Офіційно датою спорудження Хотинської фортеці вважається 
кінець Х — початок XI ст., коли князь Володимир Великий підкорив 
східних хорватів і тиверців та включив території між Карпатами і 
Дністром до складу свого Київського князівства. Перші згадки про 
Хотин у документальних джерелах існують у “Списку руських градів 
далеких і близьких”, що складений наприкінці XIV століття.

З Х по ХVIII ст. фортеця зазнавала частих руйнацій і переходи-
ла від одних завойовників до інших. В Х ст. нею володіла Київська 
Русь, у 40-х рр. ХIV ст. — Угорське королівство, з 1359 р. перебувала 
під владою Молдавського князівства, з 1476 р. — під владою турків, 
а з ХVІІІ ст. — австрійців і росіян. Статус Хотинської фортеці як 
військового об’єкту було скасовано у 1856 р.

На цей час комплекс оборонних споруд Хотина складається 
з Хотинського замку (цитаделі) і залишків “Нової фортеці”. До 
фортифікацій замку входять п’ять веж (Надбрамна, Східна, Комен-
дантська, найбільші — Північна і Південно-західна). Вежі з’єднані 
стінами висотою 40 м і товщиною 5 м з бойовим майданчиком по 
периметру. На внутрішньому подвір’ї знаходяться: комендантсь-
кий будинок, залишки князівського палацу, стародавній колодязь, 
інші господарські будівлі. Зберігся також потайний хід з двору до 
зовнішнього рову. 

“Нова фортеця” складається з валу, кам’яної стіни, південної 
Стамбульської вежі. Збереглися залишки бастіонів, веж, руїни 
мечеті та інших споруд. 

Перед входом до фортеці розташований пам’ятник гетьману Са-

гайдачному, збудований у 1991 р.





ЧЕРНІГІВСЬКА

ОБЛАСТЬ
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Утворена 15 жовтня 1932 р. Чернігівщина належить до історичного 

регіону Північного Лівобережжя чи Гетьманщини, який у давнину 

ще називався Сіверщиною. 

На державному обліку в області перебуває 239 пам’яток 

архітектури та містобудування (з них — 171 національного значен-

ня), 2316 пам’яток археології (з них — 31 національного значен-

ня), 2279 пам’яток історії (з них — 8 національного значення), 127 

пам’яток монументального мистецтва (з них — 1 національного зна-

чення). 14 міст і селищ міського типу включені до Списку історичних 

населених місць України. Це Батурин, Борзна, Ічня, Козелець, Ко-

роп, Любеч, Ніжин, Новгород-Сіверський, Остер, Прилуки, Седнів, 

Сосниця, Срібне, Чернігів.
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БАТУРИН

Розташований на р. Сейм.

Перша згадка про нього належить до 1625 р., коли після захоп-

лення Чернігово-Сіверщини Польща побудувала тут фортецю. Після 

Переяславської ради 1654 р. Батурин перейшов під владу Росії. З другої 

половини XVIІ ст. до 1708 р. місто було столицею Гетьманщини. 

У 1669—1708 рр. і 1750—1764 рр. воно було резиденцією гетьманів 

Лівобережної України: Д. Многогрішного, І. Самойловича, І. Мазе-

пи, а також останнього гетьмана України К. Розумовського. У 1708 р. 

за наказом Петра І російські війська під командуванням О. Менши-

кова зруйнували Батурин. У 1760 р. за указом Єлизавети Петрівни 

місто стало володінням гетьмана К.Розумовського. 

ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК 

„ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ”

16500
×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü, 
ñìò Áàòóðèí, âóë. Ãåòüìàíñüêà, 70.
Òåë.: (804635) 48437

Створений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 14.06.1993 р. за № 445 на базі нерухомих пам’яток історії та куль-

тури міста Батурина, яке з другої половини XVII ст. до 1708 р. було 

столицею Гетьманщини. 

Територія охоронної зони заповідника складає 57 га.

До складу заповідника увійшло тридцять дев’ять унікальних 

пам’яток історії, архітектури та містобудування, археології та при-

роди доби Гетьманщини.

Археологічні розкопки, які проводяться на території заповідника 

з 1995 р., довели, що Батурин — місто з тисячолітньою історією, а 

культурний шар доби Гетьманщини за ступенем насиченості та ін-

формативності не має собі рівних в Україні.
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У Батурині зберігся палац останнього гетьмана України 

К.Розумовського 1802 р. (архітектор Ч. Камерон) та Воскресенська 

церква-усипальниця К. Розумовського 1803 р. 

На околиці Батурина збереглися рештки земляних валів замку 

І. Мазепи.

У складі заповідника діє історико-краєзнавчий музей, який 

міститься в будинку поч. XVIII ст, що належав Генеральному судді 

В. Кочубею.

Фондова колекція заповідника налічує 15 тис. музейних 

предметів. Унікальними є археологічна, нумізматична колекції, 

збірки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецт-

ва, експонати козацької доби.

З 1997 р. заповідник щорічно організовує Батуринські читан-

ня, які збирають науковців та музейних працівників з усіх регіонів 

України та закордоння. 

Постановою Кабінету Міністрів України за № 1123 від 17.08.2002 р. 

затверджено Комплексну програму збереження пам’яток Держав-

ного історико-культурного заповідника “Гетьманська столиця” і 

розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 

смт Батурин.

КАЧАНІВКА

В 1770 р. село Качанівка придбав генерал-губернатор 

П.О. Рум’янцев-Задунайський, який започаткував тут будівництво 

садово-палацового комплексу. В кінці 70-х років ХVІІІ ст. в садибі 

було збудовано палац за проектом К. Бланка, 1777 р. спланова-

но і закладено Качанівський парк. Другий будівельний період 

розпочинається у 1808—1824 рр. за нових власників Г. Поче-

ки і його дружини Параски Андріївни (за першим шлюбом — 

Тарновської). 1824 р. маєток переходить у володіння родини Тар-

новських. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ

ЗАПОВІДНИК „КАЧАНІВКА”
16735
×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü, 
²÷íÿíñüêèé ðàéîí , ñ. Êà÷àí³âêà.
Òåë.: (804633) 24115, 24125, 24121.

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 

24.11.1981 р. за № 584 на базі парку-пам’ятки садово-паркового 

мистецтва XVIII—XIX ст. та палацового комплексу садиби меценатів 

Тарновських XVIII—XIX ст. 
Указом Президента України від 27.02.2001р. заповіднику надано 

статус національного з подальшим його найменуванням “Національ-
ний історико-культурний заповідник “Качанівка”. 

Заповідник являє собою палацово-парковий ансамбль, що 
об’єднує пам’ятку садово-паркового мистецтва — Качанівський 
парк, спланований і закладений ще у 1777 p., та маєток, який (з пізні-
шими розбудовами) зберігся до сьогодення. На території заповідни-
ка також розташовані Георгіївська церква та службові господарські 
приміщення.

Садиба була заснована відомим російським полководцем, гра-
фом П.О. Рум’янцевим-Задунайським (1725—1796 рр.) як одна із 
резиденцій президента Малоросійської колегії і генерал-губернатора 
Малоросії. За проектом російського архітектора Карла Бланка 
український зодчий Максим Мосцепанов вибудував розкішний па-

лац у романтичному стилі і спланував при ньому регулярний парк. 

Після вступу 1824 р. у володіння Качанівкою поміщиків-меценатів 

Тарновських починається найбільш цікавий період в історії са-

диби, що продовжувався більше 70-ти років і приніс славу цьому 

чарівному куточку малоросійського краю як своєрідному культурно-

мистецькому осередку, який приваблював кращих представників 

творчої інтелігенції.

Площа заповідника 552 га, у тому числі 100 га займають водойми-

ща та ставки.

Кількість предметів музейного фонду складає 3,9 тис. одиниць 

зберігання.
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Палацово-парковий ансамбль Качанівки включено до націо-

нальної системи туристичного маршруту «Намисто Славутича». Зусил-

лями нащадків колишніх господарів садиби Тарновських, що про-

живають у Великобританії, Німеччині, Києві, створено і активно 

діє М і ж н а р о д н е  т о в а р и с т в о  «Друзі Качанівки», яке ставить за 

мету відродження палацово-паркового ансамблю і перетворення 

його на міжнародний культурний центр.

НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ

Місто розташоване на правому березі р. Десни, за 177 км від 

Чернігова.

Новгород-Сіверський виник на місці давнього поселен-

ня східнослов’янського племені сіверян VІІІ—ІХ ст. Новгород-

Сіверський був значною фортецею, збудованою для захисту від 

кочовиків. Перша письмова згадка — в 1096 р. У 1098 р. місто стало 

центром Сіверського князівства. Тут володарювали князі з династії 

Ольговичів і Давидовичів. У 1240 р. татари захопили місто. В 1356 р. 

Новгород-Сіверський підпав під владу Литовського князівства. 

Після російсько-литовської війни 1500—1503 рр. місто увійшло 

до складу Російської держави. За Деулінським перемир’ям 1618 р. 

воно відійшло під владу Польщі. 1634 р. стало центром повіту 

Чернігівського воєводства. З 1649 р. Новгород-Сіверський стає 

сотенним містом Ніжинського, а з 1663 р. — Стародубського полку. 

На початок ХVІІІ ст. він був добре укріпленою фортецею. З 1797 р. 

Новгород-Сіверський став повітовим містом Малоросійської, з 

1802 р. — Чернігівської губернії. 
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НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК „СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”

16000
×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü, 
ì. Íîâãîðîä-Ñ³âåðñüêèé, âóë. Ïóøê³íà, 1. 
Òåë.: (804658) 21139

Створений на базі краєзнавчого музею та філіалу Чернігівського 

історико-архітектурного заповідника згідно з Рішенням Чернігівсь-

кого облвиконкому від 27.08.1990 р. за № 220. Він став першим і 

єдиним державним музеєм, який займається вивченням та популя-

ризацією “Слова о полку Ігоревім” — шедевра давньоруської літе-

ратури.

Загальна площа історико-культурного музею-заповідника — 4,5 га.

Основу комплексу пам’яток заповідника складає архітектурно-

містобудівний ансамбль Спасо-Преображенського чоловічого мона-

стиря, заснованого в XI — поч. XII ст. З архітектурно-містобудівних 

споруд того часу зберігся фундамент головного мурованого Спаського 

собору, зведеного в кін. XII — на поч. XIII ст., та залишки стін Княжого 

терему кін. XII — поч. XIII ст.

Музею-заповіднику передано усі 12 пам’яток архітектури та 

містобудування міста, серед яких — Успенський собор 1671 р., 

Миколаївська церква 1760 р., Тріумфальна арка XVIII ст., торгові 

ряди та склади кінця XVIII ст.

На території музею-заповідника діє постійна виставка, присвяче-

на “Слову о полку Ігоревім” та історії монастиря. Краєзнавчий відділ 

музею знайомить з історією міста, археологією, фауною та флорою 

Сіверського краю. До 1000-літнього ювілею Новгорода-Сіверського 

встановлено бронзові пам’ятники героям “Слова о полку Ігоревім”.

Кількість фондових одиниць зберігання складає 39027 

предметів.
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ЧЕРНІГІВ

Місто розташоване на правому березі р. Десни, за 150 км від Києва.
Чернігів виник у VІІІ ст. як місто слов’янського племені сіверян. 

В кінці IX ст. Чернігів увійшов до складу Київської Русі. Місто вперше 
згадується в Лаврентіївському літописі та в “Повісті минулих літ” у 
907 р. В 1024 р. Чернігів захопив син Володимира Святославовича — 
Мстислав. Згодом місто перейшло до його брата Ярослава Мудрого. 
У 1054 р. Ярослав розподілив свої володіння, віддав Чернігів своєму 
сину Святославу. В 1073 р. князем стає Всеволод, з 1078 р. — Воло-
димир Мономах. Після Любецького з‘їзду місто визнано за Свято-
славовичами. В 1239 р. Чернігів був зруйнований татаро-монголами. 
У XIV ст. місто захоплене Литовським князівством. В той час у місті 
збудовано фортецю. 1503 р. Чернігів став прикордонним містом 
Московської держави. Для оборони від татар за наказом царя Василя 
Івановича 1531 р. тут було збудовано замок. З 1618 р. за Деулінською 
угодою Чернігів знаходився під владою Польщі. 1623 р. місту надано 
Магдебурзьке право. Найбільший розквіт міста припадає на ХІІ—
ХІІІ ст. та ХVІІ—ХVІІІ ст. На початку XVІІ ст. Лжедмитрій І захопив 
Чернігів. За Поляновським миром, 1634 р. він перейшов до Польщі. 
З 1635 р. Чернігів входив до складу Чернігівського воєводства, 

1648 р.— полку, 1782 р. — намісництва, 1802 р. — губернії. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АРХІТЕКТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ

ЗАПОВІДНИК „ЧЕРНІГІВ СТАРОДАВНІЙ”

14006
×åðí³ã³âñüêà îáëàñòü, 
ì. ×åðí³ã³â, âóë. Ïðåîáðàæåíñüêà, 1.
Òåë.: (804622) 70145

Створений відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 

22.06.1978 р. за № 344.

Указом Президента України від 29.12.1998 р. за № 1392/98 

заповіднику надано статус національного.
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До комплексу Національного архітектурно-історичного заповід-

ника “Чернігів стародавній” входять споруди, що розташовані на те-

риторії Валу, Болдіних гір, “Третяка” та “окольного граду”.

Загальна площа заповідника — 26,38 га. Площа охоронних 

зон — 81,0 га.

До складу заповідника входять пам’ятки архітектури та 

містобудування національного значення: Спасо-Преображенський 

собор XI ст., Борисоглібський собор XII ст., колегіум XVII — XVIII ст., 

будинок полкової канцелярії XVII ст., будинок губернатора XIX ст., 

будинок архієпископа XVIII ст., церква святої Параскеви П’ятниці 

XII ст.

На території заповідника розміщується курганний комп-

лекс — один з найбільших некрополів IX — XI ст., що складається 

з 6 курганних груп. Досліджувався в 1872 р. і в 1908 р. Д.Д. Са-

моквасовим, а у 1965 р. — С.С. Ширинським. Загалом, комплекс 

налічував близько 230 курганів, найбільші серед яких Гульбище 

та Безіменний.

Поруч з будівлями Троїцько-Іллінського монастиря знаходиться 

цвинтар, де поховані український письменник М.М. Коцюбинський, 

український етнограф і фольклорист О.В. Маркович, український 

поет і педагог М.А. Вербицький та ін. 

До 40-річчя перемоги в Великій Вітчизняній війні 1941—1945 рр. 

на найвищому пагорбі Болдіних гір відкрито меморіал Слави.

У складі Національного архітектурно-історичного заповідника 

“Чернігів стародавній” діють музеї: Борисоглібський собор, пам’ятка 

архітектури та містобудування XII ст.; Іллінська церква, пам’ятка 

архітектури та містобудування кін. XI — XII ст.; Антонієві печери, 

пам’ятка підземної архітектури XI — XVIII ст.

Музейний фонд заповідника нараховує 98938 одиниць зберігання. 
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