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Микола ЯКОВИНА

DUM MUNDUS DURAT!1

Культурна спадщина як сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь явищ і 
цінностей є результатом духовної і матеріальної діяльності людини. 

Крім пам’яток так званої рухомої спадщини (збереження, вивчення і популяризація яких є 
основною метою діяльності бібліотек, музеїв, архівів), поняття «матеріальна культурна спадщи-
на» охоплює, зокрема, нерухомі об’єкти (твори архітектури, монументальної скульптури й живо-
пису, артефакти археологічного характеру, написи, печери тощо), ансамблі (групи ізольованих 
чи об’єднаних будівель), визначні місця2 (твори людини або спільні витвори людини й природи, 
включаючи археологічні місця). 

Культурна спадщина розглядається також як феномен колективної пам’яті і є базовою скла-
довою національної (етнокультурної) ідентичності3 і поряд із мовою, територією, історією, со-
ціальними зв’язками на підставі спільних вартостей, символів і традицій сприяє легітимізації 
наріжного каменя інституту сучасної держави — національного суверенітету. 

Як свідчить історія, доля культурної спадщини, особливо значного масиву її матеріальної 
складової — нерухомих пам’яток була і залишається заручницею сфери емоцій та перебуває 
в тісній залежності від ідеології та політики. 

До новітніх часів питання культурної спадщини були винятково сферою внутрішньо-
правової діяльності держав. На міжнародному рівні проблеми вирішувалися не силою права, а 
правом сили4 — переважна більшість відомих сучасній науці фактів вандалізму щодо пам’яток 
підтверджує сумну істину про безкарність геростратів усіх часів та народів, індульгенцією 
для яких стало гасло «переможців не судять». 

Основні принципи мирного співіснування націй були закладені в 1795 р. Іммануїлом Кантом, 
який у своєму політологічному трактаті «До вічного миру» вперше описав культурні та філософ-
ські основи майбутнього об’єднання Європи і тим самим висловив ідею Ліги Націй, яка могла 
би здійснювати контроль за конфліктними ситуаціями і докладала би зусиль до збереження і 
зміцнення миру між державами. Однойменна перша міжнародна міждержавна організація була 
створена державами-переможцями у Першій світовій війні з метою розвитку співробітництва, 
досягнення миру і безпеки між народами на Паризькій мирній конференції в 1919-20 рр.

1 Лат. — «Допоки світ триває!», відповідає укр. «Зберігати вічно!»
2 Див. ще — місце пам’яті, пам’ятне місце (фр. Lieu de mémoire, нім. Erinnerungsort) — термін, запропонований 

французьким істориком П’єром Нора, який охоплює діапазон від найбільш матеріального й конкретного, географічно 
визначеного об’єкта до об’єкта абстрактного й інтелектуально сконструйованого. Тобто місцем пам’яті є конкретне 
географічне місце, пов’язане з певною подією, а також пам’ятка, музей, архів, символ, художній твір, певна інституція чи 
сама історична подія. Об’єкт стає місцем пам’яті, коли уникає забуття (меморіальна дошка, згадка в мас-медіа), коли 
викликає емоції в певної спільноти. 

3 Британець Ентоні Д. Сміт з багатогранних функцій, що їх виконує національна ідентичність для груп та індивідів, 
вирізняє функції «зовнішні» (територіальні, економічні та політичні) та «внутрішні» (згуртування членів спільноти, роз-
будова соціальних зв’язків між ними, сприяння самовизначенню і самоорієнтації індивіда у світі крізь призму самобутньої 
культури (Ентоні Д.Сміт. Національна ідентичність. К., Основи, 1994., cтор. 25-26).

4 Цікаво порівняти це з важкодоступною для перекладу з польської грою слів «Prawem i lewem», що послужила назвою 
для книги польського історика та мистецтвознавця Владислава Лозинського (1843-1913), що жив у Львові (Łoziński Wła-
dysław. Prawem i lewem. Obyczaje na czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. Warszawa, Iskry, 2005). 
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У дипломатичній практиці ХIХ і першої половини XX століття вищою формою переговорів 
вважався конгрес, наприклад Віденський конгрес 1815 р., рішення якого сто сувалися облашту-
вання Європи після закінчення наполеонівських війн, документального оформлення практики 
дипломатичних відносин. Сьогодні ця форма в диплома тичній практиці майже не застосовується, 
а найпошире нішою формою міжнародних політичних переговорів ста ли конференції і міжнародні 
форуми (зустрічі). Вони, як правило, скликаються на рівні глав держав або урядів, на рівні міністрів 
і урядових делегацій. У 1899 і 1907 рр. відбулися Гаазькі мирні конференції, окремі рішення яких 
діють і донині. Зокрема, Гаазька конвенція 1907 р. рекомендувала використовувати переговори 
як ефективний спосіб мир ного врегулювання. З плином часу технічні методи і форми ведення 
пере говорів змінювались і удосконалювались і поступово вони стали проводитися не лише для 
врегулювання збройних конфліктів, але і для вирішення міжнародних проблем5. 

Серйозний імпульс справі міжнародного захисту культурної спадщини дали небачені доти 
за масштабами руйнувань наслідки Першої світової війни і поява ряду нових держав найпер-
ше у Європі, а потім і в інших частинах світу, коли право націй на самовизначення покликало 
до життя суспільне усвідомлення значущості культурної спадщини.

Першим в історії міжнародним договором щодо захисту культурної спадщини став так зва-
ний Пакт Реріха (англ. The Roerich Pact), відомий ще як Червоний Хрест Культури, проект якого 
був розроблений та опублікований 1929 року художником, письменником, ученим і громадським 
діячем М.Реріхом,6 який започаткував рух по просуванню ідей Пакту, відомий як «Знамено Миру», 
що поширився у всьому світі і мав численних послідовників. Девіз цього руху «Мир через Куль-
туру» наголошував на необхідності міжнародного захисту освітніх і культурних установ, духовних 
скарбів людства, втілених у пам’ятках історії та культури як у воєнний, так і в мирний час, коли 
внаслідок дії багатьох факторів пам’ятки культури також піддаються загрозі пошкодження, руйну-
вання та знищення. Текст проекту із зверненням М.Реріха до урядів та народів друкувався в пресі 
і надсилався до урядових, наукових, культурних та освітніх установ усього світу. 

На підтримку Пакту виступали глави урядів, представники вищого духовенства і громад-
ськості. Проект Пакту був представлений Комітетові у справах музеїв при Лізі Націй, далі пере-
даний на розгляд Міжнародної комісії інтелектуальної кооперації. 

15 квітня 1935 р. у Вашингтоні представники 21 американської країни на чолі з президентом 
США Ф.Рузвельтом підписали міжнародний договір «Про охорону художніх і наукових закладів 
та історичних пам’яток» (англ. Treaty on the Protection of Artistic and Scientifi c Institutions and His-
toric Monuments)7. 

Однак Друга світова війна та неспроможність Ліги Націй впливати на хід подій8 стали на пере-
шкоді поширенню ідей Пакту. Повоєнний світ покликав до життя іншу міжнародну ініціативу — 
24 жовтня 1945 р. на конференції у Сан-Франциско на підставі Хартії Об’єднаних Націй засно-
вано Організацію Об’єднаних Націй (ООН)9, декларованою метою діяльності якої є підтримання і 
зміцнення миру і міжнародної безпеки та розвиток співробітництва між державами світу. 

Однією з найбільш відомих установ ООН, які здійснюють різноманітну роботу з конкретних 
питань є ЮНЕСКО (Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, англ. United 
Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization, UNESCO) — спеціалізована установа 
ООН, створена у 1946 р., ініціює й координує міжнародну співпрацю в галузі освіти, науки й 
культури10. 

5 Своє сучасне юридичне оформлення і закріплення практика переговорів знайшла в Статуті ООН, де у статті 33 
наголошується «1. Сторони, які беруть участь у будь-якому спорі, про довження якого могло б загрожувати підтримці 
міжна родного миру і безпеки, повинні перш за все намагатись розв’язати спір шляхом переговорів, обслідування, посе-
редництва, примирення, арбітражу, судового розбору, звер нення до регіональних органів чи угод, або іншими мир ними 
засобами на свій розсуд». 

6 Підготовлений М.Реріхом проект опрацював доктор міжнародного права и політичних наук Паризького університе-
ту, лектор Інституту міжнародних наук Г.Шклявер, якого консультував член Гаазького Суду, віце-президент Інституту 
Міжнародного права і член факультету Сорбонни професор А. Жоффр де Ла Прадель.

7 Короткий енциклопедичний словник з культури. — К.: Україна, 2003. 
8 Прийняті Лігою Націй рішення носили декларативний характер і не мали реального впливу на ситуацію, чим зумови-

ли її безсилість проти агресорів і в кінцевому результаті призвели до остаточного краху з початку Другої світової війни 
1939-45 рр. Формально Ліга Націй припинила свою діяльність у 1946.

9 Члени-засновники — 51 держава (в т. ч. УРСР). Станом на 2009 р. ООН нараховувала 192 держави-члени.
10 Україна є членом ЮНЕСКО від 1954 р.
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1949 р. на 4-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО було ухвалено приступити до роботи з 
міжнародно-правового регламентування у сфері захисту культурних цінностей під час військових 
дій. Наступного року Нью-Йоркський Комітет Пакту Реріха передав усю документацію щодо 
Пакту до ЮНЕСКО. Світова громадськість виступила на підтримку реріхівської ідеї міжнародної 
солідарності у справі захисту світових надбань культури. На 5-й сесії Генеральної конференції 
ЮНЕСКО генеральному директору було доручено підготувати і розіслати проект відповідної 
конвенції. Спеціальна комісія ЮНЕСКО підготувала з урахуванням представлених документів 
проект міжнародної конвенції.

З ініціативи ЮНЕСКО у 1954 р. була скликана міжурядова конференція в Гаазі, в основу 
роботи якої було покладено Пакт Реріха, і 14 травня прийнято відповідну Конвенцію ООН і 
протокол до неї. У преамбулі до тексту «Конвенції про захист культурних цінностей у випадку 
збройного конфлікту» прямо зазначено, що при її ухваленні керувалися принципами захисту 
культурних цінностей, встановленими Гаазькими конвенціями 1899 та 1907 рр. та Вашингтон-
ським пактом (Пактом Реріха) 1935 р.

14 листопада 1970 р. у Парижі на 16-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО прийнята 
«Конвенція про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, ви-
везенню та передачі права власності на культурні цін ності»11.

23 листопада 1972 р. на 17-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО прийнята «Конвенція 
про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини»12. Цей міжнародний документ покли-
кав до життя низку міжнародних інструментів, серед яких провідна роль належить створеному 
при ЮНЕСКО з метою координації міжнародного співробітництва і допомоги державам-членам 
цієї Конвенції у збереженні й популяризації культурної та природної спадщини міжурядовому 
Комітетові з охорони культурної та природної спадщини (Комітет всесвітньої спадщини). 

Комітет всесвітньої спадщини формує, зокрема, Список всесвітньої культурної та природної спад-
щини, що включає загалом близько 1000 пам’яток з різних країн світу, цінність яких зумовлює захист 
усім людством13. Заснований одночасно з Комітетом Фонд всесвітньої спадщини надає фінансову до-
помогу на реалізацію міжнародних пам’яткоохоронних заходів. Для забезпечення діяльності Комітету 
всесвітньої спадщини в ЮНЕСКО з 1992 р. функціонує Центр всесвітньої спадщини.

У 1965 р. заснована всесвітня неурядова організація — ІКОМОС, Міжнародна рада з питань 
пам´яток і визначних місць, (англ. ICOMOS, International Council on Monuments and Sites), покликана 
сприяти формуванню єдиних принципів, термінології, методології й технічних способів охорони 
об´єктів нерухомої спадщини, а також координувати зусилля щодо їх повсюдного запровадження. 
Особливого значення діяльність ІКОМОС набула після прийняття у 1972 р. Конвенції про захист 
всесвітньої культурної та природної спадщини. Українське законодавство вирізняє особливу роль 
Українського національного комітету ІКОМОС і у справі подання про внесення пам’яток до Списку 
всесвітньої спадщини. Відповідно до статті 49 Закону України «Про охорону культурної спадщини» 
таке подання здійснює Кабінет Міністрів України за рекомендацією, зокрема, Українського 
національного комітету Міжнародної ради з питань пам’яток та визначних місць (ІКОМОС).

З ЮНЕСКО та ІКОМОС активно взаємодіє ICCROM — Міжнародний центр досліджень кон-
сервації та реставрації культурної спадщини (англ. International Centre for the Study of the Pres-
ervation and Restoration of Cultural Property )14 , що має статус міжурядової організації, членами 
якої є уряди країн. Головними завданнями ICCROM є розвиток консерваційної та реставраційної 
практики у всьому світі та підвищення розуміння суспільством необхідності збереження 
культурної спадщини, формування відповідної громадської думки. Однак Україна, яка є членом 
ЮНЕСКО, досі не подала офіційну декларацію-прохання на вступ до ICCROM Генеральному 
директору ЮНЕСКО, хоча переваги від активної співпраці з ICCROM очевидні.

11 Ратифіковано із заявою Указом Президії Верховної Ради УРСР N 5396-XI від 10.02.1988 р. 
12 Ратифіковано Указом Президії Верховної Ради УРСР N 6673-XI від 04.10.1988 р.
13 На сьогодні українські об’єкти в Списку всесвітньої спадщини представлені чотирма номінаціями — собор Святої 

Софії Київської з прилеглими монастирськими спорудами та Києво-Печерська Лавра (1990 р.), історичний центр міста 
Львова (1998), геодезична Дуга Струве (2005, транскордонна номінація 10 країн) та букові праліси Карпат (2007, тран-
скордонна номінація разом із Словаччиною).

14 Рішення створити Міжнародний центр досліджень консервації та реставрації культурної спадщини (ICCROM) було 
прийнято 1956 р. на 9-й Генеральній Конференції ЮНЕСКО, що проходила у Нью-Делі. Організація розпочала свою роботу 
1959 р. За ініціативою уряду Італії, штаб-квартиру ICCROM розмістили у Римі.
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Так само з різних причин уповільнилася співпраця України з ЮНЕСКО в напрямку номіну-
вання українських об´єктів до Списку всесвітньої культурної та природної спадщини — зараз так 
званий попередній список (англ. Tentative List) налічує вже 14 позицій від 1989 року починаючи.

Хоча, разом з тим варто відзначити, що кілька ініціатив України реалізувалися в документи 
міжнародних організацій.

В ході 29-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО Україна ініціювала звернення до ООН з 
метою проголошення ООН Міжнародного року захисту, збереження та відродження культурної 
спадщини. На 56-ї сесії Генеральної асамблеї ООН ця ініціатива знайшла своє відображення — 
2002 рік було проголошено міжнародним роком із захисту світової культурної спадщини.

Україна послідовно приєдналася до основних конвенцій ООН, ЮНЕСКО, а також Ради Європи, 
що стосуються культурної спадщини, ратифікувавши Конвенцію про захист культурних цінностей у ви-
падку збройного конфлікту 1954 р., Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщи-
ни 1972 р., Конвенцію про охорону підводної культурної спадщини 2001 р. та ряд інших документів15. 

При цьому наша держава взяла на себе обов’язок імплементувати їхні норми у внутрішнє 
право. Відповідно до ст. 9 Конституції України конвенції ЮНЕСКО стали частиною національно-
го законодавства України.

Рекомендації ЮНЕСКО, на відміну від конвенцій, за своєю правовою природою не є до-
кументами, що мають обов’язкову юридичну силу, а тому не потребують ратифікації. Однак 
Україна повинна прагнути до виконання положень цих документів, які, втілюючи останні наукові 
досягнення, мають загальний рекомендаційний характер, визначають сучасну тенденцію роз-
витку міжнародного права у цій галузі. 

Ці документи ієрархічно пов’язані між собою Так, міжнародні конвенції для держав, що їх 
ратифікували, мають силу закону16; рекомендації ЮНЕСКО — силу, так би мовити, підзаконних 
актів, в той час як хартії та інші документи ІКОМОС є детально виписаними конкретними припи-
сами та настановами, спрямованими на допомогу в реалізації на національному рівні положень 
конвенцій та рекомендацій ЮНЕСКО.

Публікація у збірці україномовних перекладів документів ЮНЕСКО та ІКОМОС, присвяче-
них різноманітним аспектам охорони нерухомої культурної спадщини, покликана задовольнити 
зростаючу суспільну потребу опанування високими міжнародними стандартами охорони неру-
хомої культурної спадщини. 

До збірки ввійшли документи або витяги з них, присвячені насамперед питанням, вирішен-
ня яких або зобов’язання щодо яких відносяться до компетенції держав, їхніх органів влади та 
інституцій, причетних до охорони нерухомої культурної спадщини та до використання цієї спад-
щини в суспільних інтересах. Раніше опубліковані україномовні переклади деяких документів, 
включених до цієї збірки, були зроблені свого часу з більш доступних вітчизняним фахівцям 
англомовних варіантів, які в свою чергу є перекладами з франкомовних оригіналів. Зараз ці до-
кументи відредаговані за франкомовними оригіналами або заново перекладені з них. 

Представлені в збірці документи, більшість яких досі не видавалася в Україні, перекладені з 
франкомовних оригіналів, за винятком Хартії ІКОМОС „Про відзначення 50-ї річниці Всесвітньої 
декларації прав людини” 1998 р., яка існує лише в англомовному оригіналі. Крім перших чоти-
рьох, решта документів розташовані в хронологічному порядку, що відбиває поступ за останні 
понад п’ятдесят років як в реальній сфері охорони нерухомої культурної спадщини, так і в її за-
безпеченні загальносвітовими правилами, нормами, стандартами та настановами.

Тож, як і закликають слова, винесені у титул цієї статті, хай світовий досвід, втілений у між-
народні акти, сприяє охороні пам´яток допоки світ стоятиме!

15 Питаннями охорони культурної спадщини опікується і міжнародна організація 47 держав-членів в європейському 
просторі — Рада Європи. Україна ратифікувала, зокрема такі документи Ради Європи — Європейську конвенцію про пра-
вопорушення, пов´´язані з культурною власністю 1985 р., Конвенцію про охорону архітектурної спадщини Європи 1985 р., 
Європейську ландшафтну конвенцію 2000 р. 

16 Це, зокрема, підтверджено Законом України „Про міжнародні договори України”, у статті 19 якого зазначено: „1. Чин-
ні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. 2. Якщо міжнародним 
договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у від-
повідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору”.
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СТАТУТ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ

З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ

Прийнята в Лондоні 16 листопада 1945 р. та модифікована Генеральною Конференцією ЮНЕСКО на її 2-й, 
3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 12-й, 15-й, 17-й, 19-й, 20-й, 21-й, 24-й, 25-й, 16-й, 27-й, 28-й, 29-й та 31-й сесіях.

(Витяги)

Стаття I. Цілі та функції
1. Організація покликана сприяти підтриманню миру та безпеки шляхом зміцнення, — через 

освіту, науку та культуру, — співробітництва між державами з метою утвердження всеосяжного 
дотримання справедливості, закону, прав людини та фундаментальних свобод для усіх, неза-
лежно від раси, статі, мови та релігії, що визнано для народів світу Хартією Об’єднаних Націй.

2. У цих цілях Організація:
[…]
с. Сприяє підтриманню, підвищенню та поширенню знань:
піклуючись про збереження і захист всесвітньої спадщини книг, творів мистецтва та інших 

пам’яток, що викликають історичний або науковий інтерес, та рекомендуючи для цього заінтер-
есованим народам міжнародні конвенції;

[…]

Стаття IV. Генеральна Конференція
[…]

4. Коли Генеральна Конференція висловлюється за прийняття проектів, що пропонуються 
Державам-членам, вона проводить розрізнення між рекомендаціями Державам-членам та міжна-
родними конвенціями, що ратифікуються Державами-членами. У першому випадку достатня проста 
більшість голосів; у другому випадку потрібна більшість у дві третини голосів. Кожна з Держав-членів 
передає рекомендації або конвенції компетентним органам державної влади протягом одного року, 
починаючи з моменту закриття сесії Генеральної Конференції, в ході якої їх було прийнято.

[…]

6. Генеральна Конференція одержує та розглядає звіти, надіслані Організації Державами-
членами стосовно втілення у життя рекомендацій та конвенцій, про які йдеться у пункті 4 
вище, або, якщо вона так вирішить, аналітичні резюме цих звітів.

[…]

Стаття VIII. Подання звітів Державами-членами
Кожна Держава-член надсилає Організації, в терміни і в такій формі, як визначить Генеральна 

Конференція, звіти про закони, регулятиви та статистику стосовно її інституцій та її діяльності з 
питань освіти, науки і культури, а також стосовно втілення у життя рекомендацій та конвенцій, 
про які йдеться у статті IV, пункт 4.

[…]

ДОКУМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ З ПИТАНЬ ОСВІТИ,

НАУКИ ТА КУЛЬТУРИ
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Регламент
щодо рекомендацій Державам-членам та міжнародних

конвенцій, передбачених у ст. IV, п. 4 Статуту

Прийнятий на 5-й та модифікований на 7-й, 17-й, 25-й та 32-й сесіях Генеральною конференцією 
ЮНЕСКО.

(Витяги)

I. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ РЕГЛАМЕНТУ
Стаття 1

Положення цього Регламенту спрямовані на підготовку, розгляд та прийняття Генеральною 
конференцією:

a) міжнародних конвенцій для внесення на ратифікацію Державами-членами;
b) рекомендацій, в яких Генеральна конференція викладає провідні принципи та норми, 

призначені для регламентування проблеми на міжнародному рівні, та спонукує Держави-члени 
вжити заходів, у формі національного закону або якимось іншим чином, залежно від питань, про 
які йдеться, та відповідних конституційних положень різних Держав, для надання чинності на 
територіях їхньої юрисдикції принципам і нормам, викладеним в цих рекомендаціях. 

[…]

V. РОЗГЛЯД ТА ПРИЙНЯТТЯ ПРОЕКТІВ
 ГЕНЕРАЛЬНОЮ КОНФЕРЕНЦІЄЮ

[…]
Стаття 14

Два екземпляра конвенції або рекомендації, прийнятої Генеральною конференцією, заві-
ряються підписами голови Генеральної конференції та Генерального директора.

Стаття 15
Належним чином завірена копія кожної конвенції або рекомендації, прийнятої Генеральною 

конференцією, невідкладно надається Державам-членам для передачі ними конвенції або ре-
комендації своїм компетентним органам влади, відповідно до статті IV, пункту 4 Статуту.

VI. ПРОЦЕДУРИ, ЩО МАЮТЬ НА МЕТІ СПОНУКАТИ
ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ ДО СХВАЛЕННЯ ТА ВТІЛЕННЯ У ЖИТТЯ 
КОНВЕНЦІЙ І РЕКОМЕНДАЦІЙ, ПРИЙНЯТИХ ГЕНЕРАЛЬНОЮ 

КОНФЕРЕНЦІЄЮ

Стаття 16
1. Коли Державам-членам надана належним чином завірена копія конвенції або рекомен-

дації, відповідно до статті 15 цього Регламенту, Генеральний директор офіційно нагадує їм про 
їхній обов’язок передати конвенцію або рекомендацію, про яку йдеться, своїм компетентним 
органам державної влади, відповідно до статті IV, пункту 4 Статуту, а також звертає їхню увагу 
на різний юридичний характер конвенцій та рекомендацій.

2. Держави-члени доводять текст кожної конвенції або рекомендації до відома утворень, 
цільових груп та інших національних організацій, заінтересованих в питаннях, яких вона [кон-
венція або рекомендація] торкається.

Стаття 17
1. Держави-члени подають в терміни, встановлені Генеральною конференцією, звіти про за-

ходи, вжиті ними стосовно кожної чинної конвенції, а також кожної прийнятої рекомендації.
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2. Генеральна конференція може спонукувати Секретаріат до допомоги Державам-членам 
у реалізації конвенції або рекомендації, якої це стосується, а також в підготуванні та продовжу-
ванні названих звітів.

Стаття 18.
1. Генеральна конференція доручає Виконавчій раді розгляд одержаних звітів Держав-

членів щодо цих конвенцій та рекомендацій.
2. Виконавча рада передає Генеральній конференції звіти або їхні аналітичні резюме, якщо 

так вирішить Генеральна конференція, супроводжувані своїми зауваженнями чи коментарями, 
а також тими, що можуть бути зроблені Генеральним директором. Вони розглядаються допо-
міжними компетентними органами перед розглядом їх на пленарному засіданні.

3. Генеральний директор регулярно інформує Генеральну конференцію та Виконавчу раду 
про реалізацію висновків та рішень, прийнятих Генеральною конференцією відносно звітів 
щодо конвенцій та рекомендацій.
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КОНВЕНЦІЯ
ПРО ОХОРОНУ ВСЕСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ

І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ

Ратифікована Указом Президії
Верховної Ради Української РСР від 04.10.88 N 6673-XI 

 Генеральна конференція Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, що 
зібралася в Парижі з 17 жовтня по 21 листопада 1972 року на свою сімнадцяту сесію,

констатуючи, що культурній і природній спадщині дедалі більше загрожують руйнування, 
що спричиняються не лише традиційними причинами пошкодження, а й еволюцією соціаль-
ного й економічного життя, яка погіршує їх ще більш небезпечними шкідливими й руйнівними 
явищами,

беручи до уваги, що пошкодження або зникнення будь-яких зразків культурної цінності чи 
природного середовища є згубним збідненням надбання всіх народів світу,

беручи до уваги, що охорона цієї спадщини на національному рівні часто буває недостат-
ньою у зв’язку з обсягом засобів, яких вона вимагає, і недостатністю економічних, наукових та 
технічних ресурсів країни, на території якої перебуває цінність, що підлягає захисту,

нагадуючи, що в Статуті Організації передбачено, що вона допомагає збереженню прогресу 
і поширенню знань, виявляючи турботу про збереження й охорону загальної спадщини людства 
та рекомендуючи заінтересованим народам укладення відповідних міжнародних конвенцій,

вважаючи, що існуючі міжнародні конвенції, рекомендації та резолюції щодо культурних і 
природних цінностей свідчать про важливість, для всіх народів світу збереження унікальних і 
незамінних цінностей, незалежно від того, якому народу вони належать,

беручи до уваги, що деякі цінності культурної і природної спадщини становлять значний ін-
терес, а це вимагає їхнє збереження як частини всесвітньої спадщини всього людства,

беручи до уваги, що у зв’язку з масштабами й серйозністю нових небезпек, які їм загрожу-
ють, все міжнародне співтовариство має брати участь в охороні природної і культурної спадщи-
ни, надаючи колективного сприяння, яке, не замінюючи діяльності заінтересованої держави, на 
території якої перебуває цінність, ефективно доповнить її,

беручи до уваги, що з цією метою необхідно прийняти нові договірні положення, що вста-
новлюють ефективну систему колективної охорони пам’яток видатного універсального куль-
турного й природного значення, засновану на постійній основі відповідно до сучасних науко-
вих методів,

вирішивши на своїй шістнадцятій сесії, що це питання є предметом міжнародної конвенції,
прийняла шістнадцятого листопада 1972 року цю Конвенцію. 

 I. ВИЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ
Стаття 1

У цій Конвенції під «культурною спадщиною» розуміються:
пам’ятки: твори архітектури, монументальної скульптури й живопису, елементи та структури 

археологічного характеру, написи, печери та групи елементів, які мають видатну універсальну 
цінність з точки зору історії, мистецтва чи науки;
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ансамблі: групи ізольованих чи об’єднаних будівель, архітектура, єдність чи зв’язок з пейза-
жем яких є видатною універсальною цінністю з точки зору історії, мистецтва чи науки;

визначні місця: твори людини або спільні витвори людини й природи, а також зони, вклю-
чаючи археологічні визначні місця, що є універсальною цінністю з точки зору історії, естетики, 
етнології чи антропології. 

Стаття 2
У цій Конвенції під «природною спадщиною» розуміються:
природні пам’ятки, створені фізичними й біологічними утвореннями або групами таких утво-

рень, що мають видатну універсальну цінність з точки зору естетики чи науки;
геологічні й фізіографічні утворення й суворо обмежені зони, що є ареалом видів тварин і 

рослин, які зазнають загрози й мають видатну універсальну цінність з точки зору науки чи збе-
реження;

природні визначні місця чи суворо обмежені природні зони, що мають видатну універсальну 
цінність з точки зору науки, збереження чи природної краси. 

Стаття 3
Кожній державі — стороні цієї Конвенції належить визначити й розмежувати різні цінності, 

що перебувають на її території і передбачаються зазначеними вище ст.ст. 1 і 2. 

II. НАЦІОНАЛЬНА ОХОРОНА ТА МІЖНАРОДНА ОХОРОНА 
КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ

Стаття 4
Кожна держава — сторона цієї Конвенції визнає, що зобов’язання забезпечувати виявлення, 

охорону, збереження, популяризацію й передачу майбутнім поколінням культурної і природної спад-
щини, що зазначена у статтях 1 і 2, яка перебуває на її території, покладається насамперед на неї. З 
цією метою вона прагне діяти як власними зусиллями, максимально використовуючи наявні ресур-
си, так і, за необхідності, використовувати міжнародну допомогу і співробітництво, якими вона може 
користуватися, зокрема, у фінансовому, художньому, науковому й технічному відношеннях. 

Стаття 5
Держави — сторони цієї Конвенції з тим, щоб забезпечити якомога ефективнішу охорону і 

збереження та якомога активнішу популяризацію культурної і природної спадщини, розміщеної 
на її території, прагнуть в умовах, властивих кожній країні:

а) проводити загальну політику, спрямовану на надання культурній і природній спадщині 
певних функцій у громадському житті та на включення охорони цієї спадщини до програм за-
гального планування;

b) створювати, якщо вони ще не створені, на своїй території одну чи кілька служб з охорони, 
збереження й популяризації культурної та природної спадщини, які мають у своєму розпоря-
дженні відповідний персонал і засоби, вможливлюють виконувати покладені на них завдання;

с) розвивати наукові й технічні опрацювання і дослідження та вдосконалювати методи роботи, 
які дають змогу державі усувати небезпеку, що загрожує її культурній та природній спадщині;

d) вживати відповідних правових, адміністративних і фінансових заходів щодо виявлення, 
охорони, збереження, популяризації й відновлення цієї спадщини;

е) сприяти створенню чи розвитку національних або регіональних центрів підготовки в галузі 
охорони, збереження й популяризації культурної й природної спадщини, а також заохочувати 
наукові дослідження в цій галузі. 

Стаття 6
1. Повністю поважаючи суверенітет держав, на території яких перебуває культурна і при-

родна спадщина, визначена в статтях 1 і 2, і не торкаючись прав, передбачених національним 
законодавством щодо зазначеної спадщини, держави — сторони цієї Конвенції визнають, що 
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вона є загальною спадщиною, для охорони якої все міжнародне співтовариство зобов’язане 
співробітничати.

2. Держави-сторони зобов’язуються згідно з положеннями цієї Конвенції сприяти визнанню, 
охороні, збереженню й популяризації культурної й природної спадщини, зазначеної в пунктах 2 
і 4 статті 11, якщо цього попросять держави, на території яких вона розміщена.

3. Кожна держава — сторона цієї Конвенції зобов’язується не вдаватися до будь-яких 
навмисних дій, що могли б завдати прямо чи посередньо шкоди культурній і природній спад-
щині, зазначеній у статтях 1 і 2, яка розміщена на території інших держав — сторін цієї 
Конвенції. 

Стаття 7
У цій Конвенції під міжнародною охороною всесвітньої культурної і природної спадщини 

розуміється створення системи міжнародного співробітництва і допомоги для надання держа-
вам — сторонам Конвенції допомоги в зусиллях, спрямованих на збереження й виявлення цієї 
спадщини. 

III. МІЖУРЯДОВИЙ КОМІТЕТ З ОХОРОНИ
ВСЕСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ

Стаття 8
1. При Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури засновується Міжуря-

довий комітет з охорони визначної культурної і природної спадщини загального значення, що 
називається «Комітет всесвітньої спадщини». Він складається з 15 держав — сторін Конвенції, 
які обираються державами — сторонами Конвенції, котрі збираються на Генеральну асамблею 
під час чергових сесій Генеральної конференції ЮНЕСКО. Кількість держав, що входять до 
складу Комітету, буде доведена до 21, починаючи з чергової сесії Генеральної конференції, яка 
буде проведена після набуття чинності цією Конвенцією не менш як для 40 держав.

2. Вибори членів Комітету мають забезпечувати справедливе представництво різних райо-
нів і культур світу.

3. На засіданнях Комітету можуть бути присутні з дорадчим голосом по одному представни-
кові від Міжнародного дослідного центру збереження і реставрації культурних цінностей (Рим-
ський центр), Міжнародної ради з охорони природи і природних багатств (МРОП), до яких мо-
жуть приєднатися на прохання держав — сторін Конвенції представники інших міжурядових і 
неурядових організацій, що мають аналогічні цілі. 

Стаття 9
1. Держави — члени Комітету всесвітньої спадщини здійснюють свої повноваження, почина-

ючи з кінця чергової сесії Генеральної конференції, на якій вони були обрані, до кінця її третьої 
чергової сесії.

2. Повноваження однієї третини членів, призначених під час перших виборів, закінчуються 
наприкінці першої чергової сесії Генеральної конференції, що відбувається після тієї, на якій 
вони були обрані, а повноваження другої третини членів, призначених у той же час, закінчують-
ся наприкінці другої чергової сесії Генеральної конференції, що відбувається після тієї, на якій 
вони були обрані. Прізвища цих членів Комітету визначаються головою Генеральної конферен-
ції шляхом жеребкування після перших виборів.

3. Держави — члени Комітету добирають своїми представниками компетентних осіб у галузі 
культурної і природної спадщини. 

Стаття 10
1. Комітет всесвітньої спадщини приймає свої правила процедури.
2. Комітет може в будь-який час запрошувати на свої засідання громадські чи приватні орга-

нізації, а також приватних осіб для консультацій з окремих питань.
3. Комітет може створювати консультативні органи, які він вважає необхідними для виконан-

ня своїх завдань. 
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Стаття 11
1. Кожна держава — сторона цієї Конвенції подає, за можливості, Комітету всесвітньої спад-

щини перелік цінностей культурної і природної спадщини, що розміщені на її території і можуть 
бути включені до списку, передбаченого у пункті 2 цієї статті. Цей перелік, який не можна вважа-
ти вичерпним, має містити документацію щодо місцеперебування даних цінностей та інтересу, 
що вони собою являють.

2. На підставі переліків, що подаються державами згідно з пунктом 1, Комітет складає, по-
новлює і публікує список цінностей культурної і природної спадщини (під назвою «Список всес-
вітньої спадщини»), як вони визначені у статтях 1 і 2 цієї Конвенції, котрі, на його думку, мають 
видатну універсальну цінність відповідно до встановлених критеріїв. Оновлений список розси-
лається не рідше ніж один раз на два роки.

3. Внесення цінностей до списку всесвітньої спадщини не може бути проведене без згоди 
заінтересованої держави. Включення цінності, розміщеної на території, суверенітет чи юрис-
дикція якої оспорюється кількома державами, жодним чином не впливає на права сторін, що 
спорять.

4. Комітет складає, оновлює й публікує, коли цього вимагають обставини, список цінностей, 
що фігурують у списку всесвітньої спадщини, врятування яких потребує значних робіт і щодо 
яких у рамках цієї Конвенції держава просила допомоги (під назвою «Список всесвітньої спад-
щини, що перебуває під загрозою»). У цьому Cписку зазначається приблизна вартість операцій. 
До цього списку можуть бути внесені тільки цінності культурної і природної спадщини, яким 
загрожують серйозні й конкретні небезпеки, як, наприклад, загроза зникнення внаслідок про-
гресуючого руйнування, проекти проведення великих громадських чи приватних робіт, швидкий 
розвиток міст і туризму, руйнування у зв’язку зі змінами призначення або права власності на 
землю, серйозні пошкодження внаслідок невстановленої причини, занедбаність з яких-небудь 
причин, стихійне лихо і катаклізми, небезпека збройних конфліктів, великі пожежі, землетруси, 
зсуви, вулканічні вибухи, зміни рівня води, повені, припливи. У разі надзвичайних обставин Ко-
мітет може в будь-який час внести до списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, 
нову цінність і негайно повідомити про це.

5. Комітет визначає критерії, на підставі яких цінність культурної чи природної спадщини 
може бути включена до обох списків, передбачених у пунктах 2 і 4 цієї статті.

6. До того як прийняти остаточне рішення про невключення цінності до одного із двох спис-
ків, згаданих у пунктах 2 і 4 цієї статті, Комітет консультується з державами-сторонами, на тери-
торії яких розміщена вищезгадана цінність культурної чи природної спадщини.

7. Комітет, за домоленістю із заінтересованими державами, координує й заохочує прове-
дення вивчення й досліджень, необхідних для складання списків, зазначених у пунктах 2 і 4 цієї 
статті. 

Стаття 12
Той факт, що якась цінність культурної чи природної спадщини не була включена до одного 

з двох списків, зазначених у пунктах 2 і 4 статті 11, жодною мірою не означає, що вона не має 
видатної універсальної цінності чи інших цілей, крім тих, які є наслідком включення їх до цих 
списків. 

Стаття 13
1. Комітет всесвітньої спадщини отримує та вивчає заявки про надання міжнародної допо-

моги, подані державами — сторонами Конвенції щодо культурної і природної спадщини, розмі-
щеної на їхній території, які включені або можуть бути включені до списків, згаданих у пунктах 2 
і 4 статті 11. Предметом заявок може бути охорона, збереження, популяризація чи відновлення 
цих цінностей.

2. Заявки про міжнародну допомогу відповідно до пункту 1 цієї статті можуть стосуватися ви-
явлення культурної і природної спадщини, визначеної у статтях 1 і 2 в тому разі, коли попередні 
дослідження показали, що це буде виправданим.

3. Комітет приймає рішення щодо цих заявок, визначає, за необхідності, характер і обсяг своєї 
допомоги та дозволяє укладання від свого імені необхідних угод із заінтересованим урядом.
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4. Комітет встановлює порядок черговості для своїх операцій. Він робить це, беручи до уваги 
важливість для всесвітньої культурної і природної спадщини, що підлягає захисту, необхідності 
забезпечити міжнародну охорону найбільш представницьких цінностей природи, генія й історії 
народів світу на терміновість робіт, які необхідно провести, резерв ресурсів держав, на терито-
рії яких розміщені ці цінності, і, зокрема, ступінь, в якому вони могли б забезпечити схоронність 
цих цінностей своїми засобами.

5. Комітет складає, оновлює й розповсюджує список цінностей для надання міжнародної 
допомоги.

6. Комітет приймає рішення про використання засобів фонду, створеного згідно зі статтею 
15 цієї Конвенції. Він вишукує способи для поповнення цих засобів і вживає у зв’язку з цим усіх 
необхідних заходів.

7. Комітет співробітничає з міжнародними й національними, урядовими й неурядовими ор-
ганізаціями, що додержуються цілей, аналогічних цілям цієї Конвенції. З метою виконання своїх 
програм і проектів, Комітет може, зокрема, вдаватися до допомоги Міжнародного дослідного 
Центру збереження і реставрації культурних цінностей (Римський центр), Міжнародної ради з 
охорони природи і природних багатств (МРОП), а також державних і приватних органів і при-
ватних осіб.

8. Рішення Комітету приймаються більшістю у дві третини присутніх і голосуючих членів. 
Кворум становить більшість членів Комітету. 

Стаття 14
1. Комітету всесвітньої спадщини допомагає Секретаріат, що його призначає Генеральний 

директор ЮНЕСКО.
2. Генеральний директор, користуючись послугами Міжнародного дослідного центру збе-

реження і реставрації культурних цінностей (Римський центр), Міжнародної ради з охорони 
пам’яток та історичних місць (ІКОМОС), Міжнародної ради з охорони природи і природних ба-
гатств (МРОП) у галузях їхньої компетенції та їхніх відповідних можливостей, готує документа-
цію Комітету, порядок денний його засідань та забезпечує виконання його рішень. 

 
IV. ФОНД ОХОРОНИ ВСЕСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРНОЇ І ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ

Стаття 15
1. Цим засновується Фонд охорони всесвітньої культурної і природної спадщини, що має ви-

датну універсальну цінність і називається Фондом всесвітньої спадщини.
2. Цей Фонд згідно з відповідними статтями Положення про фінанси ЮНЕСКО є цільовим 

фондом.
3. Засоби Фонду становлять:
а) добровільні й обов’язкові внески держав — сторін цієї Конвенції;
b) вклади, дари й заповідальні суми, що можуть бути зроблені:
і) іншими державами;
іі) ЮНЕСКО та іншими організаціями системи Організації Об’єднаних Націй, зокрема Про-

грамою розвитку ООН та іншими міжурядовими організаціями;
ііі) державними й приватними органами та фізичними особами;
с) відсотки з сум, позичених Фондом;
d) сума зборів і надходжень від заходів, організованих на користь Міжнародного фонду, а 

також
е) будь-які інші ресурси, затверджені відповідно до положення про Фонд, розробленого Ко-

мітетом всесвітньої спадщини.
4. Внески до Фонду й інші форми допомоги, що надаються Комітетові, можуть використову-

ватися тільки в цілях, визначених Комітетом. Комітет може приймати внески, призначені лише 
для певної програми чи конкретного проекту, за умови, що Комітет ухвалить рішення про ви-
конання цієї програми чи проекту. Внески до Фонду не супроводжуються жодними політичними 
умовами. 
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Стаття 16
1. Без шкоди будь-якому добровільному додатковому внеску держави-сторони цієї 

Конвенції зобов’язуються сплачувати регулярно раз на два роки до Фонду всесвітньої 
спадщини внески, сума яких, що становить однаковий відсоток для всіх держав, визна-
чатиметься Генеральною асамблеєю держав — сторін Конвенції, що збираються на се-
сію Генеральної конференції ЮНЕСКО. Прийняття цього рішення вимагає більшості го-
лосів присутніх і голосуючих держав-сторін, які не зробили заяви, передбаченої у пункті 
2 цієї статті. Внесок держав — сторін Конвенції у жодному разі не може перевищувати 
одного відсотка їхнього внеску до звичайного бюджету ЮНЕСКО.

2. Однак, як це передбачено у статті 31 чи 32 цієї Конвенції, кожна держава може в момент 
здачі своїх ратифікаційних грамот, актів про прийняття або приєднання заявити, що вона не 
буде зв’язана положеннями пункту 1 цієї статті.

3. Держава — сторона Конвенції, що зробила заяву, передбачену в пункті 2 цієї статті, може в 
будь-який час зняти згадану вище заяву шляхом повідомлення Генерального директора ЮНЕС-
КО. Однак зняття заяви матиме вплив на обов’язковий внесок цієї держави тільки з дня чергової 
Генеральної Aсамблеї держав — сторін.

4. Аби Комітет зміг ефективно планувати свою діяльність, внески держав — сторін цієї Кон-
венції, що зробили заяви, передбачені в пункті 2 цієї статті, повинні надходити на регулярній 
основі принаймні раз на два роки й не повинні бути меншим за суми внесків, що мають вноси-
тися в тому разі, якби вони були зв’язані положеннями пункту 1 цієї статті.

5. Будь-яка держава — сторона Конвенції, що має заборгованість за своїми обов’язковими 
чи добровільними внесками за поточний рік і календарний рік, що безпосередньо передує йому, 
не може бути обрана до комітету Фонду всесвітньої спадщини; дане положення не застосову-
ється в ході перших виборів. Повноваження такої держави, що є членом Комітету, закінчуються 
в момент виборів, передбачених у пункті 1 статті 8 цієї Конвенції. 

Стаття 17
Держави — сторони цієї Конвенції сприяють створенню державних чи приватних фондів або 

асоціацій, що мають на меті заохочення пожертву для охорони культурної і природної спадщини 
відповідно до положень статей 1 і 2 Конвенції.

Стаття 18 
Держави — сторони цієї Конвенції надають допомогу організованим під егідою ЮНЕСКО 

міжнародним компаніям збирання коштів для Фонду всесвітньої спадщини. Вони сприяють зби-
ранню коштів для заходів, що проводяться організаціями, зазначеними в пункті 3 статті 15. 

 
V. УМОВИ І ФОРМИ НАДАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ

Стаття 19
Будь-яка держава — сторона цієї Конвенції може звертатися з проханням про надання між-

народної допомоги на користь культурної чи природної спадщини, що мають видатну універ-
сальну цінність і розміщені на її території. Вона повинна подавати разом зі своєю заявкою ін-
формацію й документацію, передбачені у статті 21, які вона має у своєму розпорядженні і які 
необхідні Комітету для прийняття рішень. 

Стаття 20
Міжнародна допомога згідно з цією Конвенцією може надаватися лише для цінностей куль-

турної і природної спадщини, які Комітет всесвітньої спадщини вирішив чи вирішує включити 
в один із списків, зазначених у пунктах 2 і 4 статті 11, згідно з пунктом 2 статті 13, пунктом «с» 
статті 22 та статтею 23. 

Стаття 21
1. Комітет всесвітньої спадщини визначає процедуру розгляду заявок про надання Фондом між-

народної допомоги, яку він покликаний надавати, та зазначає, зокрема, елементи, які мають міс-
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титися в заявці: опис передбачуваної діяльності, необхідних робіт, їх приблизна вартість та виклад 
причин, через які ресурси держави, що звертається із заявкою, не дають їй змоги повністю зробити 
необхідні витрати. Заявки мають щоразу, коли це можливо, підкріплюватися висновком експертів.

2. Заявки про допомогу, подані у зв’язку з катастрофами і стихійними лихами, через терміно-
вість робіт, які, можливо, необхідно буде провести, Комітет повинен розглядати в першу чергу; у 
розпорядженні Комітету має бути резервний фонд, призначений для подібних випадків.

3. Перед прийняттям рішення Комітет може провести дослідження чи консультації, які він 
вважатиме за необхідне. 

Стаття 22
Допомога, що надається Комітетом всесвітньої спадщини, може мати такі форми:
а) дослідження художніх, наукових і технічних проблем, що постають з охорони, збережен-

ня, відновлення й популяризації культурної і природної спадщини так, як її визначено в пунктах 
2 і 4 статті 11 цієї Конвенції;

b) направлення експертів, техніків і кваліфікованих робітників для забезпечення задовільно-
го виконання затвердженого проекту;

с) підготовка спеціалістів усіх рівнів у галузі виявлення, охорони, збереження, відновлення й 
популяризації культурної і природної спадщини;

d) надання обладнання, якого заінтересована держава не має і позбавлена змоги його при-
дбати;

е) надання позик з низькими відсотками або без відсотків, що можуть сплачуватися на дов-
гостроковій основі;

f) надання у надзвичайних і спеціально мотивованих випадках безплатних субсидій. 

Стаття 23
Комітет всесвітньої спадщини може також надавати міжнародну допомогу національним і 

регіональним центрам підготовки спеціалістів усіх рівнів у галузі виявлення, охорони, збережен-
ня, відновлення й популяризації культурної і природної спадщини. 

Стаття 24
 Наданню звичайної допомоги мають передувати ретельні наукові,  економічні й технічні досліджен-

ня. У цих дослідженнях необхідно використовувати найпередовіші методи охорони,  збереження,  від-
новлення і популяризації культурної і природної спадщини. У дослідженнях мають також визначатися 
шляхи,  що вможливлють раціонально використовувати наявні ресурси заінтересованої держави. 

Стаття 25
У принципі фінансування необхідних робіт має лише частково покладатися на міжнародне 

співтовариство. Держава, що користується міжнародною допомогою, надає значну частину ко-
штів, які виділяються для кожної програми чи проекту, за винятком тих випадків, коли її фінан-
совий стан не дозволяє цього. 

Стаття 26
Комітет всесвітньої спадщини і держава, що одержує допомогу, визначають в укладених 

ними угодах умови, на яких мають здійснюватися програми чи проекти, що є предметом між-
народної допомоги згідно з цією Конвенцією. Державі, що користується цією міжнародною до-
помогою, належить на умовах, визначених в угоді, продовжувати охороняти, зберігати й попу-
ляризувати цінності, що підлягають збереженню.

VI. ПРОСВІТНІ ПРОГРАМИ
Стаття 27

1. Держави-сторони цієї Конвенції прагнуть, застосовуючи всі відповідні засоби, і зокрема 
просвітні й інформаційні програми, зміцнювати повагу і прихильність своїх народів до культур-
ної та природної спадщини, визначеної у статтях 1 і 2 Конвенції.
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2. Вони зобов’язуються широко інформувати громадськість про небезпеку, що загрожує цій 
спадщині, а також про заходи, що вживаються на виконання цієї Конвенції.

Стаття 28
Держави — сторони цієї Конвенції, що одержують міжнародну допомогу згідно з цією Конвен-

цією, вживають відповідних заходів з метою ознайомлення з важливістю й роллю спадщини. 

VII. ДОПОВІДІ
Стаття 29

1. Держави — сторони цієї Конвенції повідомляють у доповідях, які вони подають Генераль-
ній конференції ЮНЕСКО в установлені нею строки і формі, про законодавчі й регламентуючі 
положення й інші заходи, вжиті ними з метою виконання цієї Конвенції, а також подають відо-
мості про досвід, накопичений ними в цій галузі.

2. Ці доповіді доводяться до відома Комітету всесвітньої спадщини.
3. Комітет подає кожній черговій сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО доповідь про свою 

діяльність. 

VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 30

Ця Конвенція укладена англійською, арабською, іспанською, російською та фран цузькою 
мовами, причому всі п’ять текстів є автентичними. 

Стаття 31
1. Ця Конвенція підлягає ратифікації або прийняттю державами — членами Організації 

Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури в порядку, передбаченому їхніми конститу-
ціями.

2. Ратифікаційні грамоти або акти про прийняття здаються на зберігання Генеральному ди-
ректорові ЮНЕСКО. 

Стаття 32
1. До цієї Конвенції може приєднатися будь-яка держава, що не є членом ЮНЕСКО, що 

отримає від Генеральної конференції ЮНЕСКО запрошення приєднатися до неї.
2. Приєднання здійснюється шляхом здачі акта про приєднання на зберігання Генерально-

му директорові ЮНЕСКО. 

Стаття 33
Ця Конвенція набуває чинності через три місяці з дня здачі на зберігання двадцятої ратифіка-

ційної грамоти або акта про прийняття чи приєднання, але лише щодо тих держав, які здали на 
зберігання свої акти про ратифікацію, прийняття або приєднання в зазначений день чи раніше.

Щодо будь-якої іншої держави Конвенція набуває чинності через три місяці після того, як 
вона здала на зберігання свій акт про ратифікацію, прийняття або приєднання. 

Стаття 34
Держав — сторін цієї Конвенції, що мають федеративний устрій, стосується таке:
а) стосовно положень цієї Конвенції, виконання яких є предметом законодавчої діяльності 

центральної чи федеральної законодавчої влади, зобов’язання федерального чи центрально-
го уряду будуть такими самими, що й зобов’язання держав — сторін, які не є федеративними 
державами;

b) стосовно положень цієї Конвенції, виконання яких є предметом законодавчої діяльності 
кожного із штатів, країн, провінцій, кантонів, котрі згідно з системою федерації не зобов’язані 
вживати законодавчих заходів, належить доводити зазначені положення до відома компетент-
них властей штатів, країн, провінцій і кантонів з метою їхнього прийняття. 
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Стаття 35
1. Кожна держава — сторона цієї Конвенції може денонсувати дану Конвенцію.
2. Денонсація нотифікується письмовим актом, який здається Генеральному директорові 

ЮНЕСКО.
 3. Денонсація стає чинною через дванадцять місяців після отримання акта про денонсацію. 

Вона жодним чином не змінює фінансових зобов’язань, узятих на себе денонсуючою держа-
вою, до дати набуття чинності денонсацією. 

Стаття 36
 Генеральний директор ЮНЕСКО повідомляє державам — членам Організації, державам, що 

не є членами Організації, зазначеним у статті 32, а також Організації Об’єднаних Націй про здачу на 
зберігання всіх актів про ратифікації, прийняття або приєднання, зазначених у статтях 31 і 32, а також 
про денонсації, зазначені у статті 35. 

Стаття 37
 1. Ця Конвенція може бути переглянута Генеральною конференцією ЮНЕСКО. Однак її 

переглянутий текст буде зобов’язувати лише ті держави, які стануть сторонами переглянутої 
Конвенції.

 2. У разі, якщо Генеральна конференція прийме нову Конвенцію в результаті повного або 
часткового перегляду цієї Конвенції і якщо в новій Конвенції не буде інших вказівок, ця Кон-
венція буде закрита для ратифікації, прийняття або приєднання з дня набуття чинності новою 
Конвенцією. 

Стаття 38
Згідно зі статтею 102 Статуту Організації Об’єднаних Націй ця Конвенція буде зареєстрована 

в Секретаріаті Організації Об’єднаних Націй на прохання Генерального директора ЮНЕСКО.
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КОНВЕНЦІЯ
ПРО ОХОРОНУ ПІДВОДНОЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Ратифікована Законом України від 20.09.2006 N 164-V із заявами 

Генеральна Kонференція Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, яка 
зібралася в Парижі з 15 жовтня до 3 листопада 2001 року на свою 31-шу сесію;

визнаючи важливе значення підводної культурної спадщини як складової культурної спад-
щини людства й особливо важливого елемента історії народів і націй, а також відносин між 
ними, що стосуються їхньої спільної спадщини;

усвідомлюючи важливість охорони й збереження підводної культурної спадщини, а також 
той факт, що відповідальність за це несуть усі держави;

відзначаючи зростаючий суспільний інтерес до підводної культурної спадщини й цінність, що 
надає їй громадськість;

висловлюючи переконання у важливості досліджень, інформації й просвіти для охорони й 
збереження підводної культурної спадщини;

висловлюючи упевненість у тому, що громадськість вправі користуватися тими можливостя-
ми, що надає для освіти й дозвілля відповідальний і нешкідливий доступ до підводної культур-
ної спадщині in situ, а просвіта громадськості сприяє зростанню інформованості про цю спад-
щину, оцінці її значення та її охороні;

усвідомлюючи загрозу, яку становить для підводної культурної спадщини несанкціонована ді-
яльність, спрямована на неї, і необхідність посилення заходів для запобігання такої діяльності;

усвідомлюючи необхідність реагувати відповідним чином на можливий негативний вплив на 
підводну культурну спадщину правомірної діяльності, яка може випадково впливати на неї;

висловлюючи глибоку стурбованість зростаючою комерційною експлуатацією підводної 
культурної спадщини й особливо певними видами діяльності, метою яких є продаж, придбання 
або бартер об'єктів підводної культурної спадщини;

усвідомлюючи доступність високих технологій, які розширюють можливості виявлення під-
водної культурної спадщини й доступу до неї;

вважаючи, що співробітництво держав, міжнародних організацій, наукових закладів, профе-
сійних об'єднань, археологів, водолазів, інших заінтересованих сторін і громадськості в цілому 
є необхідним для охорони підводної культурної спадщини;

беручи до уваги, що обстеження, розкопки й охорона підводної культурної спадщини по-
требують наявності й застосування спеціальних наукових методів і використання відповідної 
технології й устаткування, а також високого ступеня фахової спеціалізації, що все разом вказує 
на необхідність уніфікованих керівних критеріїв;

усвідомлюючи необхідність кодифікації й прогресивного розвитку норм, що стосуються 
охорони й збереження підводної культурної спадщини відповідно до міжнародного права й 
практики, у тому числі Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону й недопущен-
ня незаконного ввозу, вивозу й передачі права власності на культурні цінності від 14 листопа-
да 1970 року, Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної i природної спадщини 
від 16 листопада 1972 року, а також Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права 
від 10 груд ня 1982 року;
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висловлюючи прихильність до підвищення ефективності заходів на міжнародному, регіо-
нальному та національному рівнях для зберігання in situ або, якщо це необхідно для наукових 
цілей або з метою охорони, для обережного видобування підводної культурної спадщини;

вирішивши на своїй двадцять дев'ятої сесії, що це питання стане предметом міжнародної 
конвенції;

приймає цю Конвенцію 2 листопада 2001 року.

Стаття 1
Визначення

Для цілей цієї Конвенції: 
1. a) «Підводна культурна спадщина» означає всі сліди людського існування, які мають куль-

турний, історичний або археологічний характер і частково або цілком, періодично або постійно 
перебувають під водою протягом не менше 100 років, як-от: 

i) об'єкти, споруди, будинки, артефакти й людські останки разом з їхнім археологічним і при-
родним оточенням; 

ii) судна, літальні апарати, інші транспортні засоби чи будь-які їхні частини, їхній вантаж або 
інший вміст, разом із їхнім археологічним і природним оточенням; та 

iii) предмети доісторичного характеру.
b) Трубопроводи й кабелі, прокладені по дну моря, не вважаються підводною культурною 

спадщиною. 
c) Інші установки, що не є трубопроводами або кабелями, що розміщені на дні моря й про-

довжують використовуватися, не вважаються підводною культурною спадщиною. 
2. a) «Держави-учасниці» означає держави, що погодилися на обов'язковість для них цієї 

Конвенції й для яких ця Конвенція є чинною. 
b) Ця Конвенція застосовується mutatis mutandis до територій, зазначених у підпункті «b» 

пункту 2 статті 26, які стають учасницями цієї Конвенції відповідно до умов, встановлених у за-
значеному пункті, і такою мірою під терміном «держави-учасниці» розуміються ці території. 

3. «ЮНЕСКО» означає Організацію Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. 
4. «Генеральний директор» означає Генерального директора ЮНЕСКО. 
5. «Район» означає дно морів й океанів та його надра за межами національної юрисдикції. 
6. «Діяльність, спрямована на підводну культурну спадщину» означає діяльність, основним 

об'єктом якої є підводна культурна спадщина і яка прямо або опосередковано може порушити 
фізичний стан підводної культурної спадщини або може іншим чином завдати їй шкоди. 

7. «Діяльність, що може випадково впливати на підводну культурну спадщину» означає діяль-
ність, основним об'єктом або одним з об'єктів якої не є підводна культурна спадщина, але яка проте 
може порушити фізичний стан підводної культурної спадщини або іншим чином завдати їй шкоди. 

8. «Державні судна й літальні апарати» означає військові кораблі й інші судна або літальні 
апарати, які належали державі або експлуатувалися нею й використовувалися тоді, коли вони 
затонули, тільки для урядових некомерційних цілей і які ідентифіковані як такі й відповідають 
визначенню підводної культурної спадщини. 

9. «Правила» означає Правила, що стосуються діяльності, спрямованої на підводну куль-
турну спадщину, зазначені в статті 33 цієї Конвенції. 

Стаття 2
Цілі та загальні принципи

1. Метою цієї Конвенції є забезпечення й зміцнення охорони підводної культурної спадщини. 
2. Держави-учасниці співробітничають у справі охорони підводної культурної спадщини. 
3. Держави-учасниці зберігають підводну культурну спадщину на благо людства відповідно 

до положень цієї Конвенції. 
4. Держави-учасниці, залежно від обставин окремо або спільно, вживають відповідно до цієї 

Конвенції й міжнародного права всіх належних заходів, необхідних для охорони підводної куль-
турної спадщини, використовуючи для цього найкращі засоби, які є в їхньому розпорядженні і 
які можна практично застосовувати залежно від своїх можливостей. 
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Конвенція про охорону підводної культурної спадщини

5. До отримання дозволу на будь-яку діяльність, спрямовану на підводну культурну спадщи-
ну, або до початку здійснення такої діяльності як пріоритетний варіант розглядається можли-
вість зберігання підводної культурної спадщини in situ. 

6. Видобута підводна культурна спадщина передається на зберігання, консервується й 
управління нею здійснюється в такий спосіб, який забезпечує її довгострокове зберігання. 

7. Підводна культурна спадщина не повинна експлуатуватися для комерційних цілей. 
8. Відповідно до практики держав і міжнародного права, у тому числі Конвенції Організації 

Об'єднаних Націй з морського права, ніщо в цій Конвенції не повинно тлумачитися як таке, що 
змінює норми міжнародного права й практику держав, які належать до суверенного імунітету, а 
також права будь-якої держави стосовно її державних суден і літальних апаратів. 

9. Держави-учасниці забезпечують належну повагу до всіх людських останків, що знаходить-
ся в морських водах. 

10. Заохочується відповідальний і нешкідливий доступ з метою спостереження або доку-
ментування in situ підводної культурної спадщини з метою інформування громадськості про 
спадщину, усвідомлення цінності й охорони спадщини, за винятком випадків, коли такий доступ 
не є сумісним з її охороною й управлінням. 

11. Жодні акт або дія, здійснювані на основі цієї Конвенції, не створюють підстав правопретензій, 
заперечування, відстоювання будь-яких претензій щодо національного суверенітету або юрисдикції. 

 
Стаття 3

Співвідношення між цією Конвенцією та Конвенцією
Організації Об’єднаних Націй з морського права

Ніщо в цій Конвенції не завдає шкоди правам, юрисдикції й обов'язкам держав щодо між-
народного права, у тому числі Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. Тлу-
мачення й застосування цієї Конвенції здійснюються в контексті й відповідно до міжнародного 
права, у тому числі Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. 

Стаття 4
Співвідношення з правилами рятування та правилами, які стосуються скарбів

Будь-яка діяльність щодо підводної культурної спадщини, до якої застосована ця Конвенція, 
не підпадає під дію правил рятування або правил, що стосуються скарбів, за винятком випадків, 
коли така діяльність: 

a) дозволена компетентними органами влади; та 
b) цілком відповідає цій Конвенції; та 
c) забезпечує в разі будь-якого видобування підводної культурної спадщини її максимальну 

охорону. 

Стаття 5
Діяльність, що може випадково впливати на підводну культурну спадщину

Кожна держава-учасниця використовує найкращі засоби, які є в її розпорядженні і які можна 
практично застосовувати для відвернення або пом’якшення будь-яких можливих несприятли-
вих наслідків діяльності, яка підпадає під її юрисдикцію й може випадково впливати на підводну 
культурну спадщину.

Стаття 6
Двосторонні, регіональні або інші багатосторонні угоди

1. Заохочується укладення державами-учасницями двосторонніх, регіональних або інших 
багатосторонніх угод або розвиток існуючих угод з метою збереження підводної культурної 
спадщини. Всі такі угоди повинні повністю відповідати положенням цієї Конвенції й не посла-
бляти її універсального характеру. Держави можуть у таких угодах приймати норми й правила, 
що забезпечують більшу охорону підводної культурної спадщини, ніж норми й правила, вста-
новлені в цій Конвенції. 
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2. Сторони таких двосторонніх, регіональних або інших багатосторонніх угод можуть запро-
шувати приєднатися до зазначених угод держави, що мають зв'язок із цією підводною куль-
турною спадщиною, який піддається перевірці, особливо зв'язок культурного, історичного або 
археологічного характеру. 

3. Ця Конвенція не змінює прав й обов'язків держав-учасниць, які випливають з двосторон-
ніх, регіональних або інших багатосторонніх угод, укладених до її прийняття, й особливо таких 
угод, які відповідають цілям цієї Конвенції та стосуються охорони затонулих суден. 

Стаття 7
Підводна культурна спадщина у внутрішніх водах,

архіпелажних водах і територіальному морі
1. Держави-учасниці на здійснення свого суверенітету мають виключне право регулювати 

й дозволяти діяльність, спрямовану на підводну культурну спадщину, у своїх внутрішніх водах, 
архіпелажних водах і територіальному морі. 

2. Без шкоди для інших міжнародних угод і норм міжнародного права щодо охорони підвод-
ної культурної спадщини держави-учасниці вимагають, щоб Правила, які стосуються діяльності, 
спрямованої на підводну культурну спадщину, застосовувалися в їхніх внутрішніх водах, архіпе-
лажних водах і територіальному морі. 

3. У своїх архіпелажних водах і територіальному морі, на здійснення свого суверенітету й ви-
знаючи загальноприйняту міжнародну практику, держави-учасниці, з метою співробітництва щодо 
найбільш ефективних способів охорони державних суден і літальних апаратів, інформують про ви-
явлення державного судна або літального апарата, що піддається ідентифікації, державу прапора, 
яка є учасницею цієї Конвенції, і, у відповідних випадках, інші держави, що мають зв’язок, який під-
дається перевірці, з таким об’єктом, особливо зв’язок культурного, історичного або археологічного 
характеру. 

Стаття 8
Підводна культурна спадщина в прилеглій зоні

Без шкоди для статей 9 й 10 та на додаток до них, а також відповідно до пункту 2 статті 303 
Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права держави-учасниці у своїх прилеглих 
зонах, можуть регулювати й дозволяти діяльність, спрямовану на підводну культурну спадщину. 
При цьому вони вимагають застосування Правил. 

Стаття 9
Надання інформації та повідомлень у виключній економічній зоні

й на континентальному шельфі
1. Усі держави-учасниці відповідають за охорону підводної культурної спадщини у виключній 

економічній зоні та на континентальному шельфі згідно з цією Конвенцією. 
Відповідно: 
a) держава-учасниця вимагає, щоб у випадках, коли її громадянин або судно під її прапором 

виявляє підводну культурну спадщину або має намір здійснювати діяльність, спрямовану на 
підводну культурну спадщину, розташовану у виключній економічній зоні або на континенталь-
ному шельфі цієї держави, громадянин або капітан судна інформував її про таке виявлення або 
таку діяльність; 

b) у виключній економічній зоні або на континентальному шельфі іншої держави-учасниці: 
i) держави-учасниці вимагають, щоб громадянин або капітан судна інформував їх і згадану 

іншу державу-учасницю про таке виявлення або таку діяльність; 
ii) як альтернативний варіант держава-учасниця вимагає, щоб громадянин або капітан судна 

інформував її про таке виявлення або діяльність, і забезпечує швидку й ефективну передачу 
цієї інформації всім іншим державам-учасницям. 

2. При передачі на зберігання акта про ратифікацію, прийняття, схвалення або приєднання 
держава-учасниця заявляє про спосіб передачі інформації відповідно до підпункту «b» пункту 
1 цієї статті. 
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3. Держава-учасниця повідомляє Генеральному директору про факти виявлення або діяль-
ності, про які вона була проінформована відповідно до пункту 1 цієї статті. 

4. Генеральний директор невідкладно надає всім державам-учасницям будь-яку інформа-
цію, отриману ним відповідно до пункту 3 цієї статті. 

5. Будь-яка держава-учасниця може заявити державі-учасниці, у виключній економічній зоні 
або на континентальному шельфі якої знаходиться підводна культурна спадщина, про свою 
заінтересованість в участі в консультаціях щодо шляхів забезпечення ефективної охорони цієї 
підводної культурної спадщини. Така заява повинна ґрунтуватися на зв'язку, із цією підводною 
культурною спадщиною, який піддається перевірці, особливо зв'язку культурного, історичного 
або археологічного характеру. 

Стаття 10
Охорона підводної культурної спадщини у виключній економічній зоні

та на континентальному шельфі
1. Дозвіл на діяльність, спрямовану на підводну культурну спадщину, розташовану у ви-

ключній економічній зоні або на континентальному шельфі, не може надаватися інакше, ніж 
відповідно до положень цієї статті. 

2. Держава-учасниця, у виключній економічній зоні або на континентальному шельфі якої 
знаходиться підводна культурна спадщина, має право забороняти або дозволяти будь-яку ді-
яльність, спрямовану на підводну культурну спадщину, для недопущення порушення її суверен-
них прав або юрисдикції, встановлених міжнародним правом, у тому числі Конвенцією Органі-
зації Об'єднаних Націй з морського права. 

3. У разі виявлення у виключній економічній зоні або на континентальному шельфі держави-
учасниці підводної культурної спадщини або якщо є намір здійснювати там діяльність, спрямо-
вану на підводну культурну спадщину, ця держава-учасниця: 

a) консультується з усіма іншими державами-учасницями, що заявили про свою заінтер-
есованість відповідно до пункту 5 статті 9, щодо шляхів забезпечення найбільш ефективної 
охорони підводної культурної спадщини; 

b) координує такі консультації як «координуюча держава», якщо тільки вона не заявляє чітко 
про своє небажання робити це; у цьому випадку держави-учасниці, що заявили про свою за-
інтересованість відповідно до пункту 5 статті 9, призначають координуючу державу. 

4. Без шкоди для обов'язку всіх держав-учасниць охороняти підводну культурну спадщину 
шляхом усіх практично здійсненних заходів, що вживаються згідно з міжнародним правом для 
запобігання будь-якій безпосередній небезпеці, яка загрожує підводній культурній спадщині, у 
тому числі мародерству, координуюча держава може вживати усіх практично здійсненних за-
ходів та (або) надавати усі необхідні дозволи відповідно до цієї Конвенції, у разі потреби до 
консультацій, з метою відвернення будь-якої безпосередньої небезпеки, яка загрожує підводній 
культурній спадщині внаслідок діяльності людини чи будь-яких інших причин, у тому числі маро-
дерства. При прийнятті таких заходів може бути запитане сприяння інших держав-учасниць. 

5. Координуюча держава: 
a) здійснює заходи охорони, погоджені державами, що беруть участь у консультаціях, у 

тому числі координуючою державою, якщо тільки держави, які беруть участь у консультаціях, у 
тому числі координуюча держава, не домовляться про те, що ці заходи здійснює інша держава-
учасниця; 

b) видає всі необхідні дозволи таких погоджених заходів відповідно до Правил, якщо тільки 
держави, які беруть участь у консультаціях, у тому числі координуюча держава, не домовляться 
про те, що такі дозволи надає інша держава-учасниця;. 

c) може здійснювати будь-які необхідні попередні дослідження щодо підводної культурної 
спадщини й надає всі необхідні для цього дозволи й негайно інформує про результати Ге-
нерального директора, який у свою чергу негайно надає таку інформацію іншим державам-
учасницям. 

6. Координуючи консультації, вживаючи заходів, здійснюючи попередні дослідження та 
(або) надаючи дозволи відповідно до цієї статті, координуюча держава діє від імені всіх держав-
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учасниць у цілому, а не у cвоїх власних інтересах. Будь-яка з перерахованих вище дій не є сама 
по собі підставою для претензій на будь-які преференційні або юрисдикційні права, не перед-
бачені міжнародним правом, у тому числі Конвенцією Організації Об’єднаних Націй з морського 
права. 

7. За винятком випадків, передбачених положеннями пунктів 2 й 4 цієї статті, жодна діяль-
ність, спрямована на державне судно або літальний апарат, не може здійснюватися без згоди 
держави прапора й співробітництва координуючої держави. 

Стаття 11
Надання інформації та повідомлень у Районі

1. Держави-учасниці несуть відповідальність за охорону підводної культурної спадщини в 
Районі відповідно до цієї Конвенції й статті 149 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з мор-
ського права. Відповідно, у випадках, коли громадянин держави-учасниці або судно під її пра-
пором виявляє підводну культурну спадщину або має намір здійснювати діяльність, спрямовану 
на підводну культурну спадщину, розташовану в Районі, ця держава-учасниця вимагає, щоб 
громадянин або капітан судна інформував її про таке виявлення або діяльність. 

2. Держави-учасниці повідомляють Генеральному директору й Генеральному секретарю 
Міжнародного органу з морського дна про виявлення або діяльність, про які вони були проін-
формовані. 

3. Генеральний директор негайно надає всім державам-учасницям будь-яку таку інформа-
цію, отриману від держав-учасниць. 

4. Будь-яка держава-учасниця може заявити Генеральному директору про свою заінтересо-
ваність в участі в консультаціях щодо шляхів забезпечення ефективної охорони цієї підводної 
культурної спадщини. Така заява має ґрунтуватися на зв'язку з відповідною підводною культур-
ною спадщиною, який піддається перевірці, причому особлива увага повинна приділятися пре-
ференційним правам держав культурного, історичного або археологічного походження. 

Стаття 12
Охорона підводної культурної спадщини в Районі

1. Дозвіл на діяльність, спрямовану на підводну культурну спадщину, розташовану в Районі, 
не може надаватися інакше, ніж відповідно до положень цієї статті. 

2. Генеральний директор запрошує всі держави-учасниці, що заявили відповідно до пункту 
4 статті 11 про свою заінтересованість, провести консультації щодо найбільш ефективних спо-
собів охорони підводної культурної спадщини й призначити державу-учасницю, що координува-
тиме такі консультації як «координуюча держава». Генеральний директор запрошує також взяти 
участь у таких консультаціях Міжнародний орган з морського дна. 

3. Всі держави-учасниці можуть вживати усіх практично здійсненних заходів відповідно до 
цієї Конвенції, у разі потреби до консультацій, з метою відвернення будь-якої безпосередньої 
небезпеки, що загрожує підводній культурній спадщині внаслідок діяльності людини або будь-
яких інших причин, у тому числі мародерства. 

4. Координуюча держава: 
a) здійснює заходи охорони, погоджені державами, що беруть участь у консультаціях, у тому 

числі координуючою державою, якщо тільки держави, які беруть участь у консультаціях, у тому 
числі координуюча держава, не домовляться, що ці заходи здійснює інша держава-учасниця; і 

b) надає всі необхідні дозволи щодо таких погоджених заходів відповідно до цієї Конвенції, 
якщо тільки держави, що беруть участь у консультаціях, у тому числі координуюча держава, не 
домовляться про те, що такі дозволи надає інша держава-учасниця.

5. Координуюча держава може здійснювати будь-які необхідні попередні дослідження щодо 
підводної культурної спадщини й надає всі необхідні для цього дозволи й негайно інформує про 
результати Генерального директора, який у свою чергу негайно надає таку інформацію іншим 
державам-учасницям.

6. Координуючи консультації, вживаючи заходів, здійснюючи попередні дослідження та (або) 
надаючи дозволи відповідно до цієї статті, координуюча держава діє на благо всього людства, 
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від імені всіх держав-учасниць. Особлива увага приділяється преференційним правам щодо 
такої підводної культурної спадщини держав культурного, історичного або археологічного по-
ходження. 

7. Жодна держава-учасниця не здійснює й не дозволяє діяльності, спрямованої на держав-
не судно або літальний апарат у Районі, без згоди держави прапора. 

Стаття 13
Суверенний імунітет

Військові кораблі й інші державні судна або військові літальні апарати, які володіють суве-
ренним імунітетом, використовуються для некомерційних цілей, функціонують у звичайному 
для них режимі та не займаються діяльністю, спрямованою на підводну культурну спадщину, не 
зобов'язані повідомляти про виявлення підводної культурної спадщини, як це передбачено стат-
тями 9, 10, 11 та 12 цієї Конвенції. Водночас держави-учасниці шляхом вжиття належних заходів, 
що не зачіпають експлуатації або експлуатаційних можливостей своїх військових кораблів й інших 
державних суден або військових літальних апаратів, які володіють суверенним імунітетом і вико-
ристовуються для некомерційних цілей, забезпечують дотримання ними настільки, наскільки це є 
розумним і практично здійсненним, положень статей 9, 10, 11 та 12 цієї Конвенції. 

Стаття 14
Контроль щодо ввозу на територію, торгових операцій та володіння

Держави-учасниці вживають заходів щодо запобігання ввозу на їхню територію підводної 
культурної спадщини, яка була незаконно експортована та (або) видобута з порушенням цієї 
Конвенції, торгових операцій з нею або володіння такою спадщиною. 

Стаття 15
Невикористання районів, що перебувають під юрисдикцією держав-учасниць

Держави-учасниці вживають заходів для заборони використання своєї території, у тому чис-
лі морських портів, а також штучних островів, установок і споруд, що перебувають під їхньою 
виключною юрисдикцією або контролем, для цілей сприяння будь-якій діяльності, спрямованій 
на підводну культурну спадщину, здійснюваній з порушенням цієї Конвенції. 

Стаття 16
Заходи щодо громадян і суден

Держави-учасниці вживають усіх практично здійсненних заходів для недопущення будь-якої 
діяльності, спрямованої на підводну культурну спадщину й здійснюваної з порушенням цієї Кон-
венції, з боку своїх громадян і суден під своїм прапором. 

Стаття 17
Санкції

1. Кожна держава-учасниця встановлює санкції за порушення заходів, вжитих нею на ви-
конання цієї Конвенції. 

2. Санкції, які застосовуються до порушень, повинні бути адекватні за суворістю покарання, 
з тим щоб ефективно забезпечувати дотримання положень цієї Конвенції, запобігати порушен-
ням, де б вони не відбувалися, і позбавляти порушників вигод, які вони отримують внаслідок 
їхньої протиправної діяльності. 

3. Держави-учасниці співробітничають у забезпеченні застосування санкцій, встановлених 
відповідно до цієї статті. 

Стаття 18
Вилучення підводної культурної спадщини і розпорядження нею

1. Кожна держава-учасниця вживає заходів щодо вилучення на своїй території підводної 
культурної спадщини, видобутої з порушенням цієї Конвенції. 
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2. Кожна держава-учасниця веде облік, охороняє й уживає всіх розумних заходів для за-
безпечення стабільного стану підводної культурної спадщини, вилученої відповідно до цієї 
Конвенції. 

3. Кожна держава-учасниця повідомляє про будь-яке вилучення підводної культурної спад-
щини, здійснене нею відповідно до цієї Конвенції, Генеральному директору й будь-якій іншій 
державі, що має зв'язок з такою підводною культурною спадщиною, який піддається перевірці, 
особливо зв'язок культурного, історичного або археологічного характеру. 

4. Держава-учасниця, яка вилучила підводну культурну спадщину, забезпечує розпоряджен-
ня нею з метою суспільної користі з урахуванням необхідності її збереження й вивчення; необ-
хідності відновлення як єдиного цілого розосереджених колекцій; необхідності забезпечення 
доступу громадськості до цієї спадщини, демонстрації її на виставках, використання її з метою 
просвіти; а також з урахуванням інтересів будь-якої держави, що має зв'язок, з такою підводною 
культурною спадщиною, який піддається перевірці, особливо зв'язок культурного, історичного 
або археологічного характеру. 

Стаття 19
Співробітництво й обмін інформацією

1. Держави-учасниці співробітничають і сприяють одна одній в охороні й управлінні підвод-
ною культурною спадщиною відповідно до цієї Конвенції, у тому числі, де це практично можли-
во, співробітництві з питань дослідження, розкопок, документування, забезпечення схороннос-
ті, вивчення та показу публіці такої спадщини. 

2. Настільки, наскільки це сумісно із цілями цієї Конвенції, кожна держава-учасниця 
зобов'язується обмінюватися з іншими державами-учасницями інформацією стосовно підвод-
ної культурної спадщини, у тому числі інформацією про виявлення цієї спадщини, її місцезна-
ходження, розкопки або видобування з порушенням положень цієї Конвенції або з порушенням 
інших норм міжнародного права; про відповідну наукову методологію й технологію, а також про 
розробку правових норм, застосовних до такої спадщини. 

3. Інформація, якою обмінюються між собою держави-учасниці або ЮНЕСКО й держави-учасниці 
щодо виявлення або місцезнаходження підводної культурної спадщини, настільки, наскільки це су-
місно з їхнім національним законодавством, має конфіденційний характер і доступна тільки ком-
петентним відомствам держав-учасниць, оскільки розголошення такої інформації може становити 
небезпеку або створювати ризик для цілей охорони такої підводної культурної спадщини. 

4. Кожна держава-учасниця вживає всіх практично здійсненних заходів для поширення ін-
формації, у тому числі, якщо це можливо, за допомогою відповідних міжнародних баз даних про 
підводну культурну спадщину, розкопки або видобування якої були здійснені з порушенням цієї 
Конвенції або з порушенням інших норм міжнародного права. 

Стаття 20
Інформованість громадськості

Кожна держава-учасниця вживає всіх практично здійсненних заходів для забезпечення 
більш широкої поінформованості громадськості щодо цінності й значущості підводної культур-
ної спадщини, а також важливості її охорони відповідно до цієї Конвенції. 

Стаття 21
Підготовка в галузі підводної археології

Держави-учасниці співробітничають у підготовці спеціалістів у галузі підводної археології, у 
розробці методів консервації підводної культурної спадщини і, на погоджених умовах, у переда-
чі технологій, що стосуються підводної культурної спадщини. 

Стаття 22
Компетентні відомства

1. Для забезпечення належного виконання цієї Конвенції держави-учасниці створюють ком-
петентні відомства або у відповідних випадках посилюють існуючі відомства з метою створен-
ня, підтримання й відновлення реєстру підводної культурної спадщини, її ефективної охорони, 
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консервації, показу публіці й управління нею, а також для дослідницьких й освітніх цілей. 
2. Держави-учасниці повідомляють Генеральному директору назву й адресу своїх компетент-

них відомств, які займаються питаннями підводної культурної спадщини. 

Стаття 23
Наради держав-учасниць

1. Генеральний директор скликає Нараду держав-учасниць протягом одного року після на-
брання чинності цією Конвенцією й після цього не менше одного разу на два роки. На вимогу біль-
шості держав-учасниць Генеральний директор скликає позачергову Нараду держав-учасниць. 

2. Нарада держав-учасниць визначає свої функції й обов'язки. 
3. Нарада держав-учасниць приймає свої Правила процедури. 
4. Нарада держав-учасниць може створити Консультативний науково-технічний орган, який 

складається з експертів, призначених державами-учасницями з належним врахуванням принци-
пу справедливого географічного розподілу й бажаного співвідношення в ньому чоловіків і жінок. 

5. Консультативний науково-технічний орган надає відповідне сприяння Нараді держав-учасниць 
у наукових і технічних питаннях, пов'язаних із застосуванням Правил. 

Стаття 24
Секретаріат Конвенції

1. Генеральний директор забезпечує секретаріатське обслуговування Конвенції. 
2. До обов'язків Секретаріату належать: 
a) організація Нарад держав-учасниць, як це передбачено пунктом 1 статті 23; і 
b) сприяння державам-учасницям у виконанні рішень Нарад держав-учасниць. 

Стаття 25
Мирне вирішення спорів

1. Будь-який спір між двома чи більше державами-учасницями щодо тлумачення або за-
стосування цієї Конвенції підлягає врегулюванню шляхом переговорів у дусі доброї волі або 
іншими мирними засобами за власним вибором держав-учасниць. 

2. Якщо протягом розумного періоду спір не вдасться вирішити за допомогою переговорів, 
він може за згодою заінтересованих держав-учасниць бути переданий ЮНЕСКО, яка виступає 
як посередник. 

3. За відсутності посередництва, або якщо за наявності посередництва спір не вирішено, по-
ложення про вирішення спорів, передбачені Частиною XV Конвенції Організації Об'єднаних На-
цій з морського права, застосовуються mutatis mutandis щодо будь-якого спору між державами 
учасницями цієї Конвенції стосовно тлумачення або застосування цієї Конвенції незалежно від 
того, чи є вони учасницями Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. 

4. Будь-яка процедура, обрана державами — учасницями цієї Конвенції та Конвенції Організа-
ції Об'єднаних Націй з морського права відповідно до її статті 287, застосовується для вирішення 
спорів відповідно до цієї статті, якщо тільки держава-учасниця під час ратифікації, прийняття, 
схвалення цієї Конвенції або приєднання до неї чи будь-коли після цього не обере для вирішення 
спорів, що виникають у зв'язку із цією Конвенцією, іншу процедуру відповідно до статті 287. 

5. Держава — учасниця цієї Конвенції, що не є учасницею Конвенції Організації Об'єднаних 
Націй з морського права, під час ратифікації, прийняття, схвалення цієї Конвенції або приєд-
нання до неї чи будь-коли після цього може відповідно до цієї статті вибрати шляхом письмо-
вої заяви один або декілька засобів, передбачених у пункті 1 статті 287 Конвенції Організації 
Об'єднаннях Націй з морського права, для цілей вирішення спорів. Стаття 287 застосовується 
до такої заяви, а також до будь-якого спору, в якому така держава є стороною і який не охоплю-
ється чинною заявою. Для цілей погоджувальної процедури й арбітражу відповідно до додатків 
V й VII Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права така держава має право при-
значити посередників й арбітрів, які включаються до списків, згаданих у статті 2 Додатка V й у 
статті 2 Додатка VII, для вирішення спорів, що виникають у зв'язку із цією Конвенцією. 
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Стаття 26
Ратифікація, прийняття, схвалення або приєднання

1. Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню державами — членами 
ЮНЕСКО. 

2. До цієї Конвенції можуть приєднатися: 
a) держави, які не є членами ЮНЕСКО, але є членами Організації Об'єднаних Націй або будь-

якої спеціалізованої установи системи Організації Об'єднаних Націй або Міжнародного агентства з 
атомної енергії, а також держави — учасниці Статуту Міжнародного Суду й будь-яка інша держава, 
що отримає від Генеральної конференції ЮНЕСКО запрошення приєднатися до цієї Конвенції; 

b) території, які мають повне внутрішнє самоврядування, що визнаються як такі Організа-
цією Об'єднаних Націй, але не досягли повної незалежності відповідно до резолюції 1514 (XV) 
Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і які володіють компетенцією в питаннях, 
що регулюються цією Конвенцією, у тому числі компетенцією щодо укладання договорів, які 
стосуються таких питань. 

3. Ратифікаційні грамоти або акти про прийняття, схвалення або приєднання здаються на 
зберігання Генеральному директору, який є депозитарієм. 

Стаття 27
Набрання чинності

Ця Конвенція набирає чинності через три місяця з дня здачі на зберігання двадцятої рати-
фікаційної грамоти або акта, згаданих у статті 26, але лише стосовно двадцяти держав або те-
риторій, що здали на зберігання свої ратифікаційні грамоти або акти про прийняття, схвалення 
або приєднання. Для будь-якої іншої держави або території вона набирає чинності через три 
місяці з дня здачі на зберігання цією державою або територією ратифікаційної грамоти або акта 
про прийняття, схвалення або приєднання. 

Стаття 28
Заява щодо внутрішніх неморських вод

Під час ратифікації, прийняття, схвалення цієї Конвенції або приєднання до неї чи будь-
коли після цього будь-яка держава або територія може заявити про застосування Правил до 
внутрішніх неморських вод. 

Стаття 29
Географічне обмеження застосування

Під час ратифікації, прийняття, схвалення цієї Конвенції або приєднання до неї будь-яка 
держава або територія може зробити заяву депозитарію про те, що ця Конвенція не застосо-
вується до певних ділянок її території, внутрішніх вод, архіпелажних вод або територіального 
моря, надаючи при цьому обґрунтування подібної заяви. Така держава настільки, наскільки це 
практично здійсненно, і в можливо короткі строки сприяє створенню умов, що дозволяють по-
ширити дію цієї Конвенції на ділянки, згадані в її заяві, і після досягнення цього відкликає свою 
заяву цілком або частково. 

Стаття 30
Застереження

За винятком випадку, передбаченого в статті 29, до цієї Конвенції не можуть робитися жодні 
застереження. 

Стаття 31
Зміни

1. Держава-учасниця може шляхом надіслання письмового повідомлення на ім'я Генераль-
ного директора запропонувати зміни до цієї Конвенції. Генеральний директор розсилає таке по-
відомлення всім державам-учасницям. Якщо протягом шести місяців з дати поширення такого 
повідомлення не менше половини держав-учасниць дадуть позитивну відповідь на це прохан-



___ 29

Конвенція про охорону підводної культурної спадщини

ня, Генеральний директор подає цю пропозицію наступній Нараді держав-учасниць для обгово-
рення й можливого прийняття. 

2. Зміни приймаються більшістю у дві третини присутніх і тих, що беруть участь у голосуван-
ні, держав-учасниць. 

3. Зміни до цієї Конвенції після їхнього прийняття підлягають ратифікації або прийняттю, 
схваленню чи приєднанню державами-учасницями. 

4. Зміни набирають чинності, але лише щодо держав-учасниць, які ратифікували, прийня-
ли або схвалили такі зміни або приєдналися до них, через три місяці з дня здачі на зберіган-
ня ратифікаційних грамот або актів, згаданих у пункті 3 цієї статті, двома третинами держав-
учасниць. Згодом для кожної держави або території, що ратифікувала, прийняла, схвалила 
зміну або приєдналася до неї, зміна набирає чинності через три місяці з дня здачі на зберігання 
цією державою-учасницею ратифікаційної грамоти або акта про прийняття, схвалення або при-
єднання. 

5. Держава або територія, що стала учасницею цієї Конвенції після набрання чинності зміна-
ми відповідно до пункту 4 цієї статті, якщо тільки вона не заявляє про інший намір, вважається 

a) учасницею цієї Конвенції з такими змінами; та 
b) учасницею Конвенції без зміни стосовно будь-якої держави-учасниці, для якої така зміна 

не є обов'язковою. 

Стаття 32
Денонсація

1. Будь-яка держава-учасниця може шляхом надіслання письмового повідомлення на ім'я 
Генерального директора денонсувати цю Конвенцію. 

2. Денонсація набирає чинності через дванадцять місяців після дати отримання повідомлен-
ня, якщо в повідомленні не зазначається пізніший строк. 

3. Денонсація жодним чином не зачіпає обов'язку будь-якої держави-учасниці виконувати 
будь-яке зобов'язання, що міститься в цій Конвенції, і є для неї чинним відповідно до міжнарод-
ного права незалежно від цієї Конвенції. 

Стаття 33
Правила

Правила, що додаються до цієї Конвенції, становлять її невід'ємну частину і, якщо чітко не 
передбачено інше, посилання на цю Конвенцію є посиланням і на Правила. 

Стаття 34
Реєстрація в Організації Об’єднаних Націй

Відповідно до статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй ця Конвенція реєструється в 
Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй на прохання Генерального директора.

Стаття 35
Тексти, що мають однакову силу

Ця Конвенція укладена англійською, арабською, іспанською китайською, російською та 
французькою мовами, причому всі шість текстів мають однакову силу.
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 ДОДАТОК 
Правила, що стосуються діяльності, 

спрямованої на підводну культурну спадщину

I. Загальні принципи
Правило 1

Пріоритетним варіантом охорони підводної культурної спадщини вважається можливість її 
зберігання in situ. Відповідно, дозволи на діяльність, спрямовану на підводну культурну спад-
щину, надаються в такий спосіб, який відповідає завданням охорони цієї спадщини, і за умови 
дотримання цієї вимоги ця діяльність може бути дозволена з метою значного сприяння охороні 
або внеску в розширення знань про підводну культурну спадщину чи підвищення її значущості. 

Правило 2
Комерційна експлуатація підводної культурної спадщини з метою торгівлі або спекуляції або 

її безповоротне розосередження докорінно несумісні з охороною й належним управлінням під-
водною культурною спадщиною. Підводна культурна спадщина не є предметом торгівлі, купівлі, 
продажу чи бартеру як товар, що має комерційну цінність. 

Це правило не може тлумачитися як таке, що забороняє: 
a) надання послуг фахових археологів або інших необхідних послуг, характер і мета яких ціл-

ком відповідають цій Конвенції і які здійснюються на підставі дозволу компетентних відомств; 
b) розміщення та зберігання підводної культурної спадщини, добутої під час дослідницького 

проекту відповідно до цієї Конвенції, за умови, що таке розташування на зберігання не завдає 
шкоди науковій або культурній цінності або цілісності видобутих об'єктів і не призводить до 
їхнього безповоротного розосередження, що воно відповідає положенням правил 33 й 34 та 
здійснюється на підставі дозволу компетентних відомств. 

Правило 3
Діяльність, спрямована на підводну культурну спадщину, не повинна негативно впливати на під-

водну культурну спадщину більше, ніж це необхідно для цілей проекту. 

Правило 4
У ході діяльності, спрямованої на підводну культурну спадщину, використовуються методи 

неруйнівного поводження й обстеження, що є кращими, ніж видобування об'єктів. Якщо роз-
копки або видобування необхідні з метою наукового вивчення або подальшої охорони підводної 
культурної спадщини, методи й технологія, які використовуються, повинні бути максимально 
можливою мірою неруйнівними та сприяти забезпеченню схоронності останків. 

Правило 5
Під час здійснення діяльності, спрямованої на підводну культурну спадщину, не повинен без 

необхідності порушуватися спокій людських останків і місць, які є об'єктом поклоніння. 
Правило 6

Діяльність, спрямована на підводну культурну спадщину, суворо регламентується, з тим щоб 
забезпечити належний облік культурної, історичної й археологічної інформації, яка збирається. 

Правило 7
Заохочується доступ громадськості до підводної культурної спадщини in situ за винятком випадків, 

коли такий доступ не є сумісним із завданнями охорони й управління. 

Правило 8
Заохочується міжнародне співробітництво в здійсненні діяльності, спрямованої на підводну 

культурну спадщину, з тим щоб сприяти ефективному обміну й використанню знань археологів 
та інших відповідних спеціалістів. 
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II. Проектна документація
Правило 9

До початку будь-якої діяльності, спрямованої на підводну культурну спадщину, готується 
проектна документація, що подається компетентним відомствам для отримання дозволу й від-
повідної експертної оцінки. 

Правило 10
Проектна документація включає: 
a) оцінку попередніх досліджень або попередньої роботи; 
b) виклад змісту проекту і його цілей; 
c) методологія й технічні засоби, які підлягають використанню; 
d) план фінансування; 
e) запланований графік здійснення проекту;
f) склад групи, а також кваліфікацію, обов'язки та досвід кожного члена групи;
g) плани аналітичної й іншої діяльності після закінчення робіт на об'єкті;
h) програму консервації артефактів й об'єкта, яка підлягає розробці в тісному співробітни-

цтві з компетентними відомствами;
i) політику управління об'єктом і його утримання в порядку на весь період здійснення про-

екту;
j) програму документального забезпечення;
k) техніку безпеки;
l) охорону навколишнього середовища;
m) домовленості про співробітництво з музеями й іншими закладами, зокрема науковими;
n) порядок підготовки звітів;
o) передачу на архівне зберігання, у тому числі видобутої підводної культурної спадщини; та
p) план публікацій.

Правило 11
Діяльність, спрямована на підводну культурну спадщину, повинна здійснюватися відповідно 

до проектної документації, затвердженої компетентними установами.
Правило 12

У разі непередбаченого виявлення або зміни обставин проектна документація перегляда-
ється й до неї за згоди компетентних установ вносяться зміни. 

Правило 13
У разі крайньої необхідності або при випадковому виявленні з метою охорони підводної 

культурної спадщини може бути дозволена навіть за відсутності проектної документації діяль-
ність, спрямована на підводну культурну спадщину, у тому числі заходи з консервації або діяль-
ність короткострокового характеру, особливо щодо забезпечення її стабільного стану. 

III. Попередня робота
Правило 14

Попередня робота, зазначена в правилі 10a, включає оцінку, яка визначає значущість і ступінь 
уразливості підводної культурної спадщини й навколишнього природного середовища у зв'язку з 
можливою шкодою в результаті реалізації запропонованого проекту, а також можливість отриман-
ня даних, які відповідали б цілям проекту. 

Правило 15
Така оцінка включає також попереднє вивчення доступних історичних та археологічних відо-

мостей, археологічних та екологічних характеристик об'єкта й наслідків будь-якого потенційного 
втручання з погляду довгострокового зберігання в стабільному стані підводної культурної спад-
щини, зачепленої діяльністю. 
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IV. Мета, методологія й технічні засоби здійснення проекту
Правило 16

Методологія повинна відповідати цілям проекту, а використовувані технічні засоби повинні 
мати, за можливості, найменш інтрузивний характер. 

V. Фінансування
Правило 17

За винятком надзвичайних ситуацій, викликаних необхідністю охорони підводної культурної 
спадщини, завчасно до проведення будь-якої діяльності забезпечується належне фінансування 
в обсязі, достатньому для здійснення всіх стадій проекту, у тому числі консервації, документу-
вання та зберігання видобутих артефактів, а також підготовки та розповсюдження звітів. 

Правило 18
 Проектна документація містить підтвердження спроможності профінансувати проект аж до 

його завершення, як, наприклад, фінансова гарантія. 

Правило 19
Проектна документація містить план дій на випадок непередбачених обставин, що забез-

печує консервацію підводної культурної спадщини й документації, що її стосується, у випадку 
будь-якого призупинення передбаченого фінансування. 

VI. Строки здійснення проекту — графік
Правило 20

Для того щоб гарантувати здійснення всіх стадій проекту, завчасно до початку будь-якої діяль-
ності, спрямованої на підводну культурну спадщину, складається відповідний графік із зазначен-
ням строків консервації, документування й зберігання видобутої підводної культурної спадщини, 
а також підготовки й розповсюдження звітів. 

Правило 21
Проектна документація містить план дій на випадок непередбачених обставин, який забез-

печує консервацію підводної культурної спадщини й документації, що її стосується, у разі будь-
якого призупинення або припинення проекту. 

VII. Наукова компетентність і кваліфікація
Правило 22

Діяльність, спрямована на підводну культурну спадщину, здійснюється тільки під керівни-
цтвом і контролем, а також за регулярної присутності кваліфікованого фахівця з підводної архе-
ології, наукова компетентність якого відповідає проекту. 

Правило 23
Усі особи, які входять до складу групи, що здійснює проект, мають кваліфікацію й підтвер-

джену компетентність, які відповідають їхнім функціям у рамках проекту. 

VIII. Консервація й управління об'єктом
Правило 24

Програма консервації передбачає порядок поводження з археологічними об'єктами в ході 
діяльності, спрямованої на підводну культурну спадщину, під час їхнього транспортування й у 
довгостроковому плані. Консервація здійснюється відповідно до чинних професійних норм. 

Правило 25
Програма управління об'єктом передбачає охорону й управління in situ підводною культур-

ною спадщиною під час і після закінчення робіт на об'єкті. Програма включає інформування 
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громадськості, розумні заходи щодо забезпечення стабільності об'єкта, моніторинг і захист від 
втручання. 

IX. Документальне забезпечення
Правило 26

Програма документального забезпечення передбачає відповідно до чинних професійних 
норм археологічної документації, докладне документування, у тому числі звіт про хід здійснен-
ня діяльності, спрямованої на підводну культурну спадщину. 

Правило 27
Документальне забезпечення включає, як мінімум, докладний опис об'єкта, у тому числі по-

ходження підводної культурної спадщини, перенесеної або видобутої під час діяльності, спря-
мованої на підводну культурну спадщину, польові записи, плани, креслення, перетини, а також 
фотографії або записи на інших носіях. 

X. Безпека
Правило 28

Розробляється адекватна техніка безпеки, що відповідає всім застосовним нормативним 
і професійним вимогам, з метою забезпечення безпеки й здоров'я членів групи, яка здійснює 
проект, і третіх осіб. 

XI. Навколишнє середовище
Правило 29

Розробляються заходи для охорони навколишнього середовища, які адекватно забезпечу-
ють, щоб дно морів і морські організми не піддавалися невиправданому впливу. 

XII. Звітність
Правило 30

Проміжний і заключний звіти подаються відповідно до графіка, передбаченого проектною 
документацією, і здаються на зберігання до відповідних публічних архівних служб. 

Правило 31
Звіти включають: 
a) виклад цілей; 
b) перелік використаних методів і технічних засобів; 
c) опис досягнутих результатів; 
d) основну графічну й фотографічну документацію всіх фаз діяльності; 
e) рекомендації щодо консервації й зберігання об'єкта й будь-якої переміщеної підводної 

культурної спадщини; та 
f) рекомендації щодо майбутньої діяльності. 

XIII. Збереження проектних архівів
Правило 32

Питання зберігання проектних архівів погоджуються до початку будь-якої діяльності й вклю-
чаються до проектної документації. 

Правило 33
Проектні архіви, у тому числі будь-яка переміщена підводна культурна спадщина й примір-

ник усієї документації, що її стосується, зберігаються, наскільки це можливо, в одному місці й 
у повному обсязі як колекція в такий спосіб, який забезпечує їхню доступність для спеціалістів 
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і громадськості, а також схоронність архіву. Це повинно бути зроблено якнайшвидше й у будь-
якому разі не пізніше, ніж через 10 років після завершення проекту, наскільки це може бути 
сумісно із цілями консервації підводної культурної спадщини.

Правило 34
Управління проектними архівами здійснюється відповідно до міжнародних професійних 

норм і під керівництвом компетентних відомств. 

XIV. Поширення
Правило 35

Просвіта громадськості й надання результатів проекту в популярній формі, коли це можли-
во, є однією із цілей проекту. 

Правило 36
Заключна зведена доповідь з проекту: 

a) публікується з урахуванням складності проекту й конфіденційності або делікатного харак-
теру інформації в можливо короткі строки; і 

b) здається на зберігання до відповідних публічних архівних служб. 

Учинено в м. Париж 6 листопада 2001 року у двох автентичних примірниках за підписом 
Голови тридцять першої сесії Генеральної конференції й Генерального директора Організації 
Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури; ці примірники здаються на зберігання в архів 
Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, а їхні належним чином засвідче-
ні копії надсилаються всім державам і територіям, зазначеним у статті 26, а також Організації 
Об'єднаних Націй. 

 Наведений вище текст є дійсним текстом Конвенції, належним чином прийнятої Генераль-
ною конференцією Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури на її тридцять 
першій сесії, що відбулася в Парижі й закінчилася 3 листопада 2001 року. 

На посвідчення чого цю Конвенцію підписали 6 листопада 2001 року.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ
 ЩОДО ОХОРОНИ КРАСИ ТА ХАРАКТЕРУ

ЛАНДШАФТІВ І МІСЦЬ1

Прийнята 12-ю сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО, Париж, 11 грудня 1962 р.

Генеральна конференція Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, 
що зібралася в Парижі з 9 листопада по 12 грудня 1962 року на свою дванадцяту сесію,

зважаючи на те, що в усі часи людина інколи завдавала шкоди красі та характеру ландшаф-
тів і місць, які є частиною безпосереднього природного оточення її буття, чим збіднювала куль-
турну, естетичну і навіть життєво необхідну спадщину цілих регіонів у всіх частинах світу,

зважаючи на те, що освоєнням нових земель, інколи хаотичним розвитком населених місць, 
виконанням значних робіт та реалізацією численних планів промислового і торговельного бу-
дівництва й оснащення сучасні цивілізації прискорили це явище, яке до минулого століття було 
відносно повільним,

зважаючи на те, що це явище впливає як на естетичну цінність ландшафтів і місць — при-
родних або створених людиною, так і на культурну та наукову увагу, яку привертає до себе 
життя незайманої природи,

зважаючи на те, що через їхню красу та характер, охорона ландшафтів і місць, про які йдеть-
ся у цій Рекомендації, необхідна для життя людини, для якої вони є потужним засобом фізичної, 
моральної та духовної регенерації, що досі сприяє художньому та культурному життю народів, 
як про це свідчать численні загальновідомі приклади,

зважаючи, крім того, на те, що ландшафти і місця є важливим чинником економічного та со-
ціального життя багатьох країн, а також важливим елементом стану здоров’я їхніх мешканців, 

визнаючи водночас, що належить враховувати потреби суспільного життя, його еволюцію, 
так само, як і швидкі темпи технічного прогресу,

зважаючи, отже, на те, що вкрай бажаним і терміновим є розгляд та вжиття необхідних за-
ходів щодо охорони краси та характеру ландшафтів і місць усюди та кожного разу, коли це ще 
можливо зробити,

скориставшись пропозиціями щодо охорони краси та характеру ландшафтів і місць, — пи-
тання, що становить пункт 17.4.2 порядку денного сесії,

вирішивши на своїй одинадцятій сесії, що пропозиції стосовно цього пункту становитимуть пред-
мет міжнародної регламентації у вигляді рекомендації Державам-членам,

схвалює одинадцятого дня грудня місяця 1962 року цю Рекомендацію:

Генеральна конференція рекомендує Державам-членам застосувати нижченаведені 
положення, вживаючи заходів, у формі національного законодавства або іншим чином, з метою 
запровадження на територіях їхньої юрисдикції норм та принципів, сформульованих у цій 
Рекомендації,

Генеральна конференція рекомендує Державам-членам довести цю Рекомендацію до 
відома органів влади та установ, що займаються охороною ландшафтів і місць та землеустроєм 

1 Використаний у цій Рекомендації термін «місце» (site) охоплює різноманітні території як суто природного, так і 
природно-антропогенного походження, де присутня культурна складова. Починаючи з Конвенції про охорону культурної і 
природної спадщини та Рекомендації про охорону на національному рівні культурної і природної спадщини (ЮНЕСКО, 1972 р.), 
цей термін застосовується до позначення типу надбань лише культурної спадщини (примітка спец. редактора). 
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території, а також установ, відповідальних за захист природи і розвиток туризму, так само, як і 
молодіжних організацій,

Генеральна конференція рекомендує Державам-членам надати їй, у терміни та формі, які 
вона визначить, звіти стосовно втілення ними у життя цієї Рекомендації.

I. ВИЗНАЧЕННЯ
1. Для цілей цієї Рекомендації під охороною краси та характеру ландшафтів і місць ма-

ється на увазі збереження та, коли це можливо, відновлення вигляду ландшафтів і місць — 
природних, сільських або міських, існування яких завдячує природі або праці людини і які 
становлять культурний або естетичний інтерес чи визначають характер природного серед-
овища.

2. Положення цієї Рекомендації спрямовані також на доповнення заходів щодо захисту при-
роди.

II. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
3. Наукові дослідження та заходи щодо охорони ландшафтів і місць мають поширюватись 

на всю територію держави і не повинні обмежуватись окремими визначеними ландшафтами і 
місцями.

4. Обираючи заходи для застосовування, слід враховувати відносну значущість ландшафтів 
і місць, що розглядаються. Ці заходи можуть розрізнятися, зокрема, залежно від характеру та 
розмірів ландшафтів і місць, їхнього розташування, а також від характеру небезпеки, на яку 
вони можуть наражатися.

5. Охорона не повинна обмежуватись природними ландшафтами і місцями, а має поши-
рюватись також на ландшафти і місця, формування яких цілком або частково завдячує праці 
людини. Отже, мають бути передбачені особливі положення для забезпечення охорони певних 
ландшафтів і місць, таких як міські ландшафти і місця, яким зазвичай загрожує найбільша не-
безпека, зокрема, через будівельні роботи та земельну спекуляцію. Спеціальний захист має 
бути забезпечений на підступах до нерухомих пам’яток.

6. Заходи, що вживатимуться для охорони ландшафтів і місць, мають бути запобіжними та 
виправними.

7. Запобіжні заходи з охорони ландшафтів і місць мають бути спрямовані на захист від не-
безпек, що їм загрожують. Ці заходи мають стосуватися, головним чином, контролювання робіт 
та дій, які можуть завдати шкоди ландшафтам і місцям, зокрема:

a) будівництва громадських та приватних споруд усіх типів. Вони мають бути запроектовані 
з дотриманням певних естетичних вимог щодо самої будівлі та її гармонії з оточенням, 
характер якого бажано зберегти, уникаючи водночас поверхової імітації певних тради-
ційних та мальовничих форм;

b) будівництва доріг;
c) електроліній високої або низької напруги, будівель та устаткування для виробництва та 

передачі енергії, аеродромів, радіотрансляційних та телевізійних станцій тощо;
d) будівництва станцій техобслуговування та постачання пального;
e) розміщення рекламних афіш та світлової реклами;
f) вирубки лісу, включаючи знищення дерев, що сприяють естетиці ландшафту, особливо 

вздовж транспортних магістралей або проспектів;
g) забруднення повітря та води;
h) експлуатації шахт і кар’єрів та видалення їхніх відходів;
i) гідротехнічних споруд для виведення на поверхню та/або збору підземних джерельних вод, 

іригаційних робіт, гребель, каналів, акведуків, регулювання рік тощо;
j) створення кемпінгів;
k) складів зношених матеріалів та обладнання, а також побутових, торговельних та про-

мислових залишків та відходів.
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Рекомендація щодо охорони краси та характеру ландшафтів і місць

8. Задля охорони краси та характеру ландшафтів і місць повинні враховуватися також не-
безпеки, що виникають внаслідок певної виробничої діяльності або певних форм життя сучас-
ного суспільства з огляду на створюваний ними шум.

9. Заходи, що можуть завдати шкоди ландшафтам або місцям в межах зон з особливим ре-
жимом охорони або захищених в якійсь інший спосіб, можуть дозволятися лише тоді, коли цього 
настійно вимагає суспільний або соціальний інтерес.

10. Виправні заходи мають бути спрямовані на ліквідацію шкоди, завданої ландшафтам і 
місцям, та, в міру можливості, на повернення до попереднього стану.

11. Для того, щоб полегшити виконання завдання різними державними службами, відпові-
дальними за охорону ландшафту і місць в кожній державі, мають бути створені науково-дослідні 
інститути для співпраці з компетентними органами влади з метою забезпечення гармонізації та 
зведення у єдиний кодекс чинних законодавчих і регламентуючих положень. Ці положення та 
результати робіт науково-дослідних інститутів мають публікуватися в єдиному періодично по-
новлюваному офіційному виданні.

 
III. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ

12. Охорона ландшафтів і місць має здійснюватися шляхом застосування методів, викладе-
них нижче:

a) Загальний контроль з боку відповідальних органів влади;
b) Включення обмежень до планів містобудування та землеустрою усіх рівнів — регіональ-

ного, сільського чи міського;
c) Надання обширним ландшафтам статусу „зон” з особливим режимом охорони;
d) Надання окремим місцям статусу місць з особливим режимом охорони;
e) Створення та утримання природних заповідників та національних парків;
f) Придбання місць громадами.

ЗАГАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
13. На всій території держави має здійснюватись загальний контроль за роботами та 

заходами, що можуть завдати шкоди ландшафтам і місцям.

ПЛАНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ СІЛЬСЬКИХ РАЙОНІВ
14. Плани містобудування та землеустрою сільських районів мають включати положення 

щодо обов’язкових обмежень, необхідних для охорони ландшафтів і місць, навіть таких, що не 
набули особливого охоронного статусу, які знаходяться на території, охопленої цими планами.

15. Плани містобудування та землеустрою сільських районів слід складати залежно від їхньої 
нагальності, особливо для міст чи районів, де відбувається процес швидкого розвитку або де 
охорона естетичного чи мальовничого характеру краєвидів виправдовує складання таких планів.

НАДАННЯ ОБШИРНИМ ЛАНДШАФТАМ СТАТУСУ „ЗОН” З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ 
ОХОРОНИ

16. Обширним ландшафтам має надаватися статус „зон” з особливим режимом охорони.
17. Якщо естетичний характер зони з особливим охоронним статусом становить першо-

рядний інтерес, то, відповідно до статусу таких „зон”, це вимагатиме контролю за розподілом 
на земельні ділянки та дотримання певних загальних вимог естетичного характеру стосовно 
використання матеріалів та їхнього кольору, норм висоти, заходів, здійснюваних для маскуван-
ня руйнувань краєвиду внаслідок будівництва гребель або експлуатації кар’єрів, регулювання 
вирубки дерев тощо.

18. Надання статусу „зон” з особливим режимом охорони має доводитись до відома громадськос-
ті, а загальні правила, яких слід дотримувати при здійсненні охорони ландшафтів, що набули такого 
статусу, мають бути офіційно затверджені та розповсюджені.

19. Як правило, надання статусу „зон” з особливим режимом охорони не повинно давати 
права на відшкодування.
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НАДАННЯ ОКРЕМИМ МІСЦЯМ СТАТУСУ МІСЦЬ З ОСОБЛИВИМ РЕЖИМОМ ОХОРОНИ
20. Окремим місцям невеликих розмірів, природним чи міським, а також частинам ландшаф-

ту, що викликають винятковий інтерес, має бути наданий статус місць з особливим режимом 
охорони. Такий самий статус має бути наданий майданчикам, звідки відкривається виразний 
краєвид, а також територіям та будівлям, що оточують виразний монументальний витвір. На-
дання кожному місцю, кожній території або будівлі особливого охоронного статусу здійснюється 
шляхом прийняття спеціального офіційного рішення, належним чином доведеного до відома 
власника.

21. Надання у такий спосіб особливого охоронного статусу означає для власника заборону 
руйнувати місце або змінювати його стан чи вигляд без дозволу органів влади, відповідальних 
за охорону.

22. Надання такого дозволу має супроводжуватися всіма умовами щодо забезпечення охо-
рони місця. Проте дозвіл не потрібен на роботи з повсякденного використання сільськогоспо-
дарських угідь та утримання будівель.

23. Примусове відчуження органами державної влади, так само, як і виконання будь-яких 
суспільних робіт в межах місця, що набуло особливий охоронний статус, вимагає попереднього 
погодження органами влади, відповідальними за охорону. Ніхто не повинен набути права, шля-
хом припису, на зміну характеру або вигляду місця. Власник, без погодження з органами влади, 
відповідальними за охорону, не може вводити жодних умов, що стосуються охорони.

24. Надання особливого охоронного статусу означає заборону в будь-який можливий спо-
сіб забруднювати території, повітря та води, тоді як видобуток копалин потребує спеціального 
дозволу.

25. Будь-яка реклама в межах місць, що мають особливий охоронний статус, та в безпосе-
редніх підступах до них має бути заборонена або обмежена спеціальними майданчиками, що 
визначаються органами влади, відповідальними за охорону.

26. Дозволи на створення кемпінгів у межах місця з особливим охоронним статусом, як пра-
вило, виключаються і надаються лише стосовно територій, які визначені та підлягають інспек-
туванню органами влади, відповідальними за охорону.

27. Надання будь-якому місцю особливого охоронного статусу повинне давати власникові 
право на відшкодування у випадку безпосередньої та явної шкоди, спричиненої наданням та-
кого статусу.

ПРИРОДНІ ЗАПОВІДНИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПАРКИ
28. Коли дозволяють умови, Держави-члени мають приєднувати, частково або цілком, до 

зон та місць, охорону яких треба забезпечити, національні парки, призначені для просвітництва 
та відпочинку громадськості, або природні заповідники. Такі національні парки та природні за-
повідники мають створювати комплекс експериментальних зон, призначених також для про-
ведення наукових досліджень з формування та регенерації ландшафту, так само, як і захисту 
природи.

ПРИДБАННЯ МІСЦЬ ГРОМАДАМИ
29. Держави-члени мають сприяти громадам у придбанні територій, що є складовою ланд-

шафту або місця, охорону яких слід забезпечити. У разі необхідності має бути передбачена 
можливість здійснити таке придбання шляхом примусового відчуження.

IV. ЗДІЙСНЕННЯ ОХОРОНИ
30. Основні норми та принципи, що регламентують охорону ландшафтів і місць у кожній 

Державі-члені, повинні мати силу закону, а заходи щодо їхнього застосування доручатися орга-
нам влади, відповідальним у межах повноважень, покладених на них законом.

31. Держави-члени мають створити спеціальні органи, адміністративні або консультативні 
за характером.

32. Органи адміністративного характеру мають бути центральними та регіональними спеці-
альними службами, на які покладається здійснення охорони. З цією метою ці служби повинні 
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мати можливість розглядати проблеми захисту та надання особливого охоронного статусу, про-
водити обстеження на місці, готувати рішення, що приймаються, та контролювати їхнє виконан-
ня. На них також покладається пропонувати заходи для зменшення небезпеки, що виникає при 
проведенні певних робіт, або ліквідації завданої ними шкоди.

33. Органи консультативного характеру мають складатися з комісій — національного, ре-
гіонального або місцевого рівнів, на які покладається вивчення питань охорони та підготовка 
висновків з цих питань для заінтересованих центральних або регіональних органів влади чи 
місцевих громад. Міркування цих комісій мають враховуватися в усіх випадках та своєчасно, зо-
крема на передпроектній стадії, якщо йдеться про роботи, що становлять загальний інтерес, та 
роботи, великі за обсягом, як от будівництво автошляхів, облаштування гідровузлів, створення 
нових промислових споруд тощо.

34. Держави-члени мають сприяти заснуванню та діяльності неурядових установ — націо-
нальних або місцевих, завдання яких полягало б, між іншим, у співпраці з органами, згаданими 
в пунктах 31, 32 та 33, особливо в інформуванні громадськості та попередженні відповідальних 
служб про небезпеку, що загрожує ландшафтам та місцям.

35. На випадок порушення законодавчих норм, за яких здійснюється охорона ландшафтів і 
місць, має бути передбачене відшкодування збитків або зобов’язання порушника за можливості 
привести місце до попереднього стану.

36. Мають бути передбачені адміністративні або кримінальні санкції у випадках навмисного 
завдання шкоди захищеним ландшафтам і місцям.

V. ПРОСВІТНИЦТВО
37. Просвітницька діяльність має проводитись, — у навчальних закладах та поза ними, — з 

метою пробудити та посилити повагу громадськості до ландшафтів і місць, а також краще озна-
йомити її з правилами, встановленими для забезпечення охорони ландшафтів і місць.

38. Вчителі і викладачі, яким доручається просвітницька справа у навчальних закладах, 
мали б отримати спеціальну підготовку у вигляді спеціалізованого навчального стажування у 
закладах середньої та вищої освіти.

39. Держави-члени також мають сприяти у цій справі існуючим музеям з метою посилити 
їхню просвітницьку діяльність, яку вони вже ведуть у цьому напрямі, та передбачити можли-
вість створювати спеціальні музеї або спеціалізовані відділи в існуючих музеях для вивчення та 
презентації природних і культурних аспектів, властивих певним регіонам.

40. Просвітництво поза навчальними закладами має бути завданням преси, приватних 
об’єднань із захисту ландшафтів і місць або захисту природи, установ, що займаються туриз-
мом, а також організацій молоді та народної освіти.

41. Держави-члени мають сприяти просвітництву та стимулювати, надаючи матеріальну до-
помогу, діяльність об’єднань, установ та організацій, що присвятили себе цій справі, а також 
надаючи їм у розпорядження, як і загальній просвіті, відповідні засоби реклами, включаючи 
фільми, радіомовлення та телебачення, матеріали для виставок — постійних, тимчасових та 
пересувних, брошури та книги, викладені у виховному дусі та придатні для широкого розповсю-
дження. Широка реклама може здійснюватись через регіональні газети, журнали та періодичні 
видання.

42. Національні й міжнародні дні, конкурси й інші подібні заходи мають присвячуватись ви-
явленню достоїнств природних або створених людиною ландшафтів і місць з тим, щоб при-
вернути увагу широкого загалу до важливості охорони їхньої краси та характеру, що становить 
першочергову проблему для суспільства.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ
ЩОДО УБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ,

ЯКИМ ЗАГРОЖУЮТЬ СУСПІЛЬНІ
АБО ПРИВАТНІ РОБОТИ 

Прийнята 15-ю сесією Генеральної Конференції ЮНЕСКО, 
Париж, 19 листопада 1968 р.

Генеральна Конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, 
що зібралася в Парижі з 15 жовтня по 20 листопада 1968 року на свою п'ятнадцяту сесію,

зважаючи на те, що сучасна цивілізація та її майбутня еволюція ґрунтуються на культурних 
традиціях народів та творчих силах усього людства, так само, як і на їхньому соціальному та 
економічному розвиткові,

зважаючи на те, що культурні цінності є продуктом та свідченням різних традицій і духовних 
досягнень минувшини, і таким чином є одним з основних елементів, що визначають своєрід-
ність народів,

зважаючи на те, що такі цінності необхідно, в міру можливостей і відповідно до історичного та 
мистецького значення, убезпечити, аби ідеї та значення, втілені у культурних цінностях, стали час-
тиною духовного життя народів і таким чином посилювали усвідомлення своєї власної гідності,

зважаючи на те, що згідно з духом Декларації принципів міжнародного культурного співробіт-
ництва, прийнятої 4 листопада 1966 р. під час чотирнадцятої сесії [Генеральної Конференції], такі 
убезпечення і забезпечення доступу до культурних цінностей сприяють кращому взаєморозумін-
ню між народами, а отже служать справі миру,

зважаючи також на те, що благополуччя усього населення залежить, зокрема, від існування 
сприятливого та стимулюючого середовища і що убезпечення культурних цінностей усіх періо-
дів його історії безпосередньо сприяє цьому,

визнаючи водночас роль, яку індустріалізація та урбанізація, що до них прямує світова цивілізація, 
відіграють в наш час у розвитку народів та їхньому повному духовному і національному розквіті,

зважаючи, однак, на те, що доісторичним, протоісторичним та історичним пам’яткам, свідчен-
ням і залишкам, так само, як і численним сучасним спорудам, що мають мистецьку, історичну чи 
наукову значущість, дедалі більш і більш серйозно загрожують суспільні або приватні роботи, спри-
чинені розвитком промисловості та урбанізації,

зважаючи на те, що обов’язком урядів є гарантування захисту й убезпечення культурної 
спадщини людства, так само, як і сприяння соціальному та економічному розвиткові,

зважаючи на те, що в силу цього необхідно гармонійно поєднати убезпечення культурної 
спадщини з трансформаціями, яких вимагає соціальний та економічний розвиток, і терміново 
в дусі найширшого взаєморозуміння докласти максимальних зусиль для відповіді на ці обидві 
вимоги, вдаючись до відповідного планування,

зважаючи також на те, що відповідні убезпечення і доступ до культурних цінностей роблять 
вагомий внесок в економічний і соціальний розвиток країн та регіонів, що володіють цими скар-
бами людства, сприяючи національному та міжнародному туризмові,

зважаючи, нарешті, на те, що у справі убезпечення культурних цінностей найкращу гарантію 
створюють повага та прив’язаність самого населення, які воно відчуває до цих цінностей, і що 
Держави-члени могли б сприяти підсиленню цих почуттів за допомогою відповідних заходів,
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скориставшись пропозиціями стосовно убезпечення культурних цінностей, яким загрожу-
ють суспільні або приватні роботи, — питання, що становить пункт 16 порядку денного сесії,

вирішивши на своїй тринадцятій сесії, що ці пропозиції становитимуть предмет міжнародної 
регламентації у вигляді рекомендації Державам-членам,

приймає цього дня 19 листопада 1968 року цю Рекомендацію.

Генеральна Конференція рекомендує Державам-членам застосувати нижченаведені поло-
ження, прийнявши у формі національного закону або іншим чином заходи з метою введення в 
дію на теренах їхньої юрисдикції норм та принципів, сформульованих у цій Рекомендації.

Генеральна Конференція рекомендує Державам-членам довести цю Рекомендацію до відо-
ма органів влади або служб, відповідальних за суспільні або приватні роботи, а також до відома 
органів, які займаються зберіганням і захистом пам’яток та місць історичного, мистецького, ар-
хеологічного та наукового характеру. Вона рекомендує також поінформувати [про цю Рекомен-
дацію] органи влади та організації, що складають програми освіти та розвитку туризму.

Генеральна Конференція рекомендує Державам-членам надати їй, у терміни та формі, які 
вона визначить, звіти стосовно втілення ними у життя цієї Рекомендації.

І. ВИЗНАЧЕННЯ
1. Для цілей цієї Рекомендації вислів «культурні цінності» означає:
a) нерухомі об’єкти, тобто місцевості археологічного, історичного або наукового характеру, спо-

руди чи інші елементи релігійного або світського характеру, що викликають історичний, на-
уковий, мистецький або архітектурний інтерес, а саме архітектурні або традиційні ансамблі, 
історичні квартали міських чи сільських населених пунктів та залишки попередніх цивіліза-
цій, що мають етнологічну цінність. Це стосується таких нерухомих об’єктів, як руїни, що 
збереглися на поверхні землі, а також археологічні чи історичні залишки, виявлені в землі; 
термін «культурні цінності» поширюється також на безпосереднє оточення цих об’єктів;

b) рухомі цінності культурного значення, включаючи ті, що знаходяться або були знайдені в 
нерухомих цінностях, і ті, сховані під землею, що можуть бути виявлені в археологічних, 
історичних або інших місцях.

2. Вислів «культурні цінності» охоплює не лише визнані чи взяті під охорону архітектурні, 
археологічні й історичні місця і пам’ятки, а й залишки минувшини, не охоплені реєстрацією чи 
охороною, та недавні місцевості і споруди, що мають мистецьке чи історичне значення.

II. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
3. Заходи щодо убезпечення культурних цінностей мають поширюватись на всю територію 

Держави, а не обмежуватись деякими пам’ятками та місцями.
4. Для цілей захисту слід постійно оновлювати переліки важливих культурних цінностей, не-

залежно від того, взяті вони під охорону чи ні. Там, де таких переліків не існує, треба розпочати 
складання їх, надаючи пріоритет вичерпному облікові культурних цінностей, розташованих у 
місцевостях, де їм загрожують суспільні або приватні роботи.

5. Слід належним чином враховувати відносне значення культурних цінностей, про які йдеть-
ся, при визначенні відповідних заходів необхідних для:

a) убезпечення цілісності місця, пам’ятки або інших типів нерухомих культурних цінностей 
від впливів суспільних або приватних робіт;

b) рятування культурних цінностей, які розташовані в зоні, що має бути трансформована 
у зв’язку з проведенням суспільних або приватних робіт, і які треба убезпечити та пере-
містити в цілому або частково.

6. Заходи, що вживаються, слід змінювати залежно від характеру, розмірів та розташування 
культурних цінностей, а також від характеру небезпек, які їм загрожують.

7. Заходи щодо убезпечення чи рятування культурних цінностей повинні мати запобіжний та 
виправний характер.
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8. Запобіжні та виправні заходи мають бути спрямовані на забезпечення захисту чи рятуван-
ня культурних цінностей, яким загрожують суспільні або приватні роботи, як от:

a) проекти міського розширення або оновлення, які хоч і дозволяють зберегти зареєстро-
вані пам’ятки, все ж спричинюють іноді знесення менш значних споруд, внаслідок чого 
руйнуються історичні співвідношення та безпосереднє оточення старовинних кварталів;

b) аналогічні проекти, розпочаті в зонах, де традиційні ансамблі, що мають культурну цін-
ність як цілісність, зазнають ризику руйнування, оскільки не містять зареєстрованих 
пам’яток;

c) непродумані перебудови та ремонт окремих історичних будинків;
d) будівництво або трансформування доріг інтенсивного руху, що створює особливо сер-

йозну небезпеку для місць або важливих споруд чи ансамблів пам’яток, які викликають 
інтерес з погляду історії;

e) будівництво гребель для іригації, виробництва гідроелектричної енергії або захисту від 
повеней;

f) будівництво трубопроводів та ліній електропередачі;
g) сільськогосподарські роботи, зокрема глибока оранка, дренажно-іригаційні операції, роз-

орювання й нівелювання земель та лісонасаджування;
h) роботи, необхідність яких зумовлена розвитком промисловості та технічним прогресом 

індустріалізованих суспільств: будівництво летовищ, експлуатація шахт або кар'єрів, 
землечерпання та приведення до справного стану каналів, гаваней тощо.

9. Держави-члени мають надавати бажаного пріоритету заходам, необхідним для гаран-
тування убезпечення in situ (на місці) культурних цінностей, яким загрожують суспільні або 
приватні роботи, з метою зберегти їхнє історичне безпосереднє оточення та їхній історичний 
зміст. Коли через нагальну економічну або соціальну потребу культурні цінності повинні бути 
переміщені, покинуті або зруйновані, у кожному разі операції з рятування мають включати 
ретельне вивчення цих цінностей та підготовку детальних звітів.

10. Необхідно публікувати або якимось іншим чином надавати для використання в майбутніх 
дослідженнях результати наукових чи історичних досліджень, завершених у рамках рятівних 
операцій, особливо коли нерухомі культурні цінності мають бути в значній частині чи повністю 
покинуті або зруйновані.

11. Важливі споруди та інші пам’ятки, переміщені з метою уникнути їхнього руйнування 
суспільними або приватними роботами, слід знову розмістити в такому місці або безпосередньому 
оточенні, що нагадувало б їхнє первісне розташування і повертало б їх до схожого природного, 
історичного та художнього контексту.

12. Рухомі культурні цінності, що викликають значний інтерес, і зокрема репрезентативні 
зразки предметів, знайдені під час археологічних розкопувань або виявлені під час рятівних 
операцій, мають зберігатися з метою їхнього вивчення або експонуватися у музеях, в тому числі 
музеях-заповідниках, університетах тощо.

III. ЗАХОДИ ЩОДО УБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЯТУВАННЯ
13. Убезпечення чи рятування культурних цінностей, яким загрожують суспільні або приватні 

роботи, мають гарантуватися встановленими відповідно до законодавства та устрою Держави:
a) законодавством;
b) фінансуванням;
c) адміністративними заходами;
d) методами убезпечення та рятування культурних цінностей;
e) санкціями;
f) приведенням до попереднього стану;
g) винагородами;
h) консультативними послугами;
i) просвітницькими програмами.
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ЗАКОНОДАВСТВО
14. Держави-члени, згідно з нормами та принципами, визначеними у цій Рекомендації, ма-

ють видати [нове] або посилити чинне законодавство як на державному, так і на місцевому рівні, 
здатне гарантувати убезпечення чи рятування культурних цінностей, яким загрожують суспільні 
або приватні роботи. 

ФІНАНСУВАННЯ
15. Держави-члени мають передбачити виділення достатніх асигнувань на операції щодо 

убезпечення чи рятування культурних цінностей, яким загрожують суспільні або приватні робо-
ти. Хоча відмінність правових систем і традицій, а також неоднаковість ресурсів не дозволяють 
вжити однакових заходів, слід враховувати нижченаведені міркування:

a) національні або місцеві органи влади, відповідальні за охорону культурних цінностей, 
повинні мати у своєму розпорядженні достатні бюджетні кошти, щоб гарантувати убез-
печення чи рятування культурних цінностей, яким загрожують суспільні або приватні ро-
боти; або

b) витрати, пов'язані з убезпеченням чи рятуванням культурних цінностей, яким загрожу-
ють суспільні або приватні роботи, у тому числі на попередні археологічні дослідження, 
мають фігурувати в кошторисі будівельних робіт; або

c) має бути забезпечена можливість поєднання обох способів, згаданих вище в абзацах (а) 
та (b).

16. Якщо обсяг або складність необхідних робіт потребують надто великих витрат, має бути 
забезпечена можливість одержувати на підставі спеціального закону додаткові кошти через 
надання спеціальних дотацій або створення національного фонду охорони пам’яток, чи в який-
небудь інший відповідний спосіб. Служби, відповідальні за охорону культурних цінностей, мають 
бути правомочними розпоряджатись позабюджетними коштами чи використовувати ці кошти, 
що необхідні для убезпечення чи рятування культурних цінностей, яким загрожують суспільні 
або приватні роботи.

17. Держави-члени мають сприяти власникам будинків, що становлять мистецьку або іс-
торичну цінність, в тому числі споруд, які є складовою традиційного ансамблю, або мешканцям 
історичних кварталів міських чи сільських населених місць в убезпеченні характеру та краси 
культурних цінностей, які перебувають у їхньому розпорядженні і яким в іншому випадку загро-
жуватимуть суспільні або приватні роботи, вдаючись до таких заходів:

a) зменшення податків;
b) складання, на підставі відповідного законодавства, бюджету, призначеного для допо-

моги шляхом субсидій, позик чи інших заходів місцевим органам влади, установам та 
приватним власникам будинків, що являють інтерес з погляду мистецтва, архітектури, 
науки або історії, в тому числі традиційних ансамблів, з метою забезпечити відповідне 
утримання або пристосування цих будинків чи ансамблів для функцій, що відповідатим-
уть потребам сьогоднішнього суспільства;

c) має бути забезпечена можливість поєднання обох способів, згаданих вище в абзацах (а) 
та (b).

18. Якщо культурні цінності не зареєстровані або не захищені у якийсь інший спосіб, їхнім 
власникам надається можливість отримати зазначену допомогу від компетентних органів влади.

19. Державні або місцеві органи влади, а також приватні власники, визначаючи суму витрат, 
призначених на убезпечення культурних цінностей, яким загрожують суспільні або приватні ро-
боти, мають враховувати реальну цінність, а також можливу економічну роль цих об’єктів як 
центрів привабливості для туризму.

АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ
20. Відповідальність за операції щодо убезпечення чи рятування культурних цінностей, яким 

загрожують суспільні або приватні роботи, має покладатись на відповідні офіційні установи. 
Там, де вже функціонують офіційні установи або служби захисту культурних цінностей, убез-
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печення об’єктів культури, яким загрожують суспільні або приватні роботи, слід покладати саме 
на ці установи чи служби. У разі відсутності подібних служб, убезпечення культурних цінностей, 
яким загрожують суспільні або приватні роботи, слід покладати на спеціальні установи чи служ-
би; і хоча відмінність конституційних положень і традицій не дозволяє всім Державам-членам 
прийняти уніфіковану організацію, проте слід дотримуватися певних спільних принципів:

a) консультативне чи координаційне утворення, до складу якого входять представники 
органів влади, відповідальних за охорону культурних цінностей, суспільні або приватні 
роботи, містобудування, так само, як і дослідницьких установ та навчальних закладів, 
повинно бути правомочним надавати висновки щодо убезпечення культурних цінностей, 
яким загрожують суспільні або приватні роботи, і, зокрема, в кожному випадку, коли ви-
никає протиріччя між необхідністю проведення суспільних або приватних робіт та необ-
хідністю убезпечення чи рятування культурних цінностей.

b) місцеві (провінційні, муніципальні або інші) органи влади повинні також мати служби, від-
повідальні за убезпечення та рятування культурних цінностей, яким загрожують суспіль-
ні або приватні роботи. Цим службам, залежно від їхньої спроможності та їхніх потреб, 
слід надати повноваження отримувати допомогу державних служб чи інших відповідних 
установ.

c) служби охорони культурних цінностей мають бути забезпечені відповідними штатами, до 
складу яких входитимуть компетентні фахівці у справі убезпечення та рятування куль-
турних цінностей, яким загрожують суспільні або приватні роботи: архітектори, урбаніс-
ти, археологи, історики, інспектори й інші спеціалісти й техніки.

d) слід вживати адміністративних заходів для координування діяльності різних служб, від-
повідальних за охорону культурних цінностей, з діяльністю служб, відповідальних за сус-
пільні або приватні роботи, і з будь-яким іншим відомством чи службою, що займається 
питаннями, пов’язаними з проблемою убезпечення або рятування культурних цінностей, 
яким загрожують суспільні або приватні роботи.

e) слід вживати адміністративних заходів для створення органу влади або комісії, відпо-
відальної за програми міського розвитку в усіх громадах, де є зареєстровані чи незаре-
єстровані історичні квартали, місця та пам’ятки, які потребують убезпечення від суспіль-
них або приватних будівельних робіт.

21. Під час попереднього вивчення у зв’язку з проектами будівництва в місцевості, інтерес 
якої в культурному відношенні вже визнано або в якій можуть міститись об'єкти археологічного 
чи історичного характеру, до прийняття остаточного рішення слід розробляти кілька варіантів 
цих проектів регіонального або локального рівнів. Вибір з-поміж варіантів має здійснюватися на 
підставі порівняльного аналізу всіх елементів з метою отримання рішення, найсприятливішого 
як в економічному плані, так і в плані убезпечення чи рятування культурних цінностей.

МЕТОДИ УБЕЗПЕЧЕННЯ ТА РЯТУВАННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
22. Задовго до початку будь-яких суспільних або приватних робіт, що ризикують поставити 

під загрозу культурні цінності, мають здійснюватись поглиблені обстеження для визначення:
a) засобів забезпечення захисту in situ (на місці) важливих культурних цін ностей.
b) обсягу потрібних рятівних операцій: вибір археологічних ділянок для розкопок, будинків, 

що переміщуватимуться, та рухомих культурних цінностей, рятування яких слід забез-
печити, тощо.

23. Заходи щодо убезпечення чи рятування культурних цінностей мають бути вжиті задовго до 
того, як розпочнуться суспільні або приватні роботи. У місцевостях, важливих з погляду археології або 
культури, таких як історичні міста, села, місця та квартали, що можуть бути захищені відповідно до за-
конодавства кожної країни, будь-якому новому будівництву обов’язково мають передувати попередні 
археологічні дослідження. У разі потреби будівельні роботи мають бути припинені для надання мож-
ливості вжити відповідних заходів щодо убезпечення чи рятування культурних цінностей.

24. Треба забезпечити охорону важливих археологічних місць, враховуючи доісторичні міс-
ця, які через важке їхнє розпізнавання знаходяться під особливою загрозою, історичних квар-
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талів міських та сільських осередків, традиційних ансамблів, етнологічних залишків попередніх 
цивілізацій та інших нерухомих культурних цінностей, яким без цього загрожують суспільні або 
приватні роботи, вживаючи заходів щодо реєстрації або створюючи захищені зони:

a) археологічні заповідники мають поділятися на зони або реєструватися та, в разі потреби, 
придбання нерухомості з тим, аби можна було здійснити ретельні розкопки або убезпе-
чити виявлені залишки;

b) історичні квартали міських або сільських осередків і традиційні ансамблі мають бути від-
несені до захищених зон, і має бути ухвалена відповідна регламентація убезпечення 
їхнього безпосереднього оточення та характеру, аби надати можливість, наприклад, ре-
алізації права нагляду за обсягом робіт з модернізації будинків, що викликають історич-
ний або мистецький інтерес, як і за характером та стилем нових будівель. Убезпечення 
пам’яток має бути безумовною вимогою до будь-якого містобудівного плану, а особливо 
це стосується історичних міст або кварталів. Аналогічні правила повинні прийматися для 
всього району і середовища, що оточують зареєстровану пам’ятку чи місцевість, з метою 
збереження їхніх історичних зв’язків і довкілля. Обов’язково слід передбачити можли-
вість вносити зміни до звичайних правил, за якими здійснюється нове будівництво, що 
не повинні застосовуватися при зведенні нових споруд в історичній зоні. Звичайні види 
комерційної реклами за допомогою афіш та освітлювальних оголошень мають бути за-
боронені, але комерційним підприємствам може дозволятися сповіщати про свою при-
сутність в інший спосіб.

25. Держави-члени мають зобов’язати осіб, які зробили археологічні відкриття під час прове-
дення суспільних або приватних робіт, якомога раніше повідомити про них компетентній службі. 
Ця служба ретельно вивчає відкриття, і якщо місце виявиться важливим, будівельні роботи 
мають бути призупинені, аби надати можливість проведення повних розкопок; викликана цим 
затримка є підставою для надання відповідних відшкодувань або компенсацій.

26. Держави-члени мають прийняти законодавчі положення з метою купівлі державними 
або місцевими органами влади чи іншими відповідними установами важливих культурних цін-
ностей, яким загрожують суспільні або приватні роботи. У разі потреби такі придбання можуть 
здійснюватися шляхом примусового відчуження.

САНКЦІЇ
27. Держави-члени мають вжити необхідних заходів для того, щоб умисне або заподіяне за 

недбалістю пошкодження культурних здобутків, яким загрожують суспільні або приватні роботи, 
суворо каралося на підставі положень кримінального кодексу, в якому слід передбачити штра-
фи або покарання ув'язненням, або те й друге. Крім того, вони [Держави-члени] могли б вжити 
таких заходів:

a) коли це можливо, реставрація місця або споруди за рахунок осіб, відповідальних за їхнє 
пошкодження;

b) коли археологічне відкриття було зроблене випадково, сплата Державі відшкодувань за 
збитки, якщо нерухомі цінності пошкоджені, зруйновані, погано утримуються або стали 
занедбаними; конфіскація рухомих цінностей, які були незаконно привласнені, без від-
шкодування збитків.

ПРИВЕДЕННЯ ДО ПОПЕРЕДНЬОГО СТАНУ
28. Держави-члени мають вжити, якщо дозволяє характер цінності, заходів, необхідних для 

забезпечення оновлення, реставрації чи відтворення культурних цінностей, що потерпіли вна-
слідок суспільних або приватних робіт. Вони [Держави-члени] мають також передбачити можли-
вість зобов'язувати місцеві органи влади та приватних власників важливих культурних цінностей 
приступити до оновлення або реставрації цих здобутків з наданням, у разі потреби, технічної та 
фінансової допомоги.
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ВИНАГОРОДЖЕННЯ
29. Держави-члени мають заохочувати приватних осіб, асоціації та муніципалітети до участі 

в програмах убезпечення чи рятування культурних цінностей, яким загрожують суспільні або 
приватні роботи. З цією метою вони [Держави-члени] можуть вживати таких заходів:

a) заохочувальні виплати особам, які сповістили про археологічні знахідки або передали 
знайдені предмети;

b) видавати свідоцтва, медалі чи інші винагороди особам, навіть якщо вони належать до 
урядової служби, асоціацій, установ чи муніципалітетів, які особливо відзначились при 
здійсненні програм убезпечення чи рятування культурних цінностей, яким загрожують 
суспільні або приватні роботи.

КОНСУЛЬТАТИВНА ДОПОМОГА
30. Держави-члени повинні надавати особам, асоціаціям або муніципалітетам, які не мають 

досвіду, або відповідному персоналу технічні консультації або нагляд, що дозволило б їм за-
безпечити підтримування відповідних норм в тому, що стосується убезпечення чи рятування 
культурних цінностей, яким загрожують суспільні або приватні роботи.

ПРОСВІТНИЦЬКІ ПРОГРАМИ
31. Держави-члени в дусі міжнародного співробітництва мають докладати зусиль для стиму-

лювання та розвитку у своїх громадян інтересу й поваги до їхньої власної культурної спадщини 
та спадщини інших народів з метою гарантування убезпечення чи рятування культурних ціннос-
тей, яким загрожують суспільні або приватні роботи.

32. Спеціальні публікації, статті у пресі, радіо і телевізійні передачі мають знайомити гро-
мадськість з характером небезпек, на які наражають культурні цінності не досить продумані сус-
пільні або приватні роботи, а також з прикладами тих випадків, коли убезпечення чи рятування 
таких цінностей було успішно здійснене.

33. Навчальні заклади, історичні й культурні асоціації, громадські утворення, які заінтер-
есовані в розвиткові туризму, та асоціації народної просвіти мають застосовувати програми, 
призначені знайомити з небезпеками, на які наражають культурні цінності не досить продумані 
суспільні або приватні роботи, та підкреслювати той факт, що дії, спрямовані на убезпечення 
культурних цінностей, сприяють міжнародному взаєморозумінню.

34. Музеї, просвітницькі установи й інші заінтересовані утворення мають організувати спе-
ціальні виставки, що ілюструють небезпеки, на які наражають культурні цінності нерегламен-
товані суспільні або приватні будівельні роботи, та заходи, яких було вжито для гарантування 
убезпечення чи рятування культурних цінностей, яким загрожують такі роботи.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ ЩОДО ОХОРОНИ
НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

КУЛЬТУРНОЇ ТА ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ

Прийнята 17-ю сесією Генеральної Конференції ЮНЕСКО,
Париж, 16 листопада 1972 р. 

Генеральна  Конференція Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури, 
що зібралася у Парижі з 17 жовтня по 21 листопада 1972 року на свою сімнадцяту сесію,

зважаючи на те, що у суспільстві, життєві умови якого дедалі змінюються прискореними 
темпами, для рівноваги людини та її повного розкриття головним є зберегти її виміри оточен-
ня, де вона зосталася б в контакті з природою та свідченнями цивілізації, які залишились від 
минулих поколінь, і що з цією метою надбанням культурної та природної спадщини належить 
відвести активну функцію у колективному житті й інтегрувати, в рамках загальної політики, до-
сягнення нашого часу, цінності минувшини так само, як і природні красоти,

зважаючи  на те, що таке інтегрування в соціальне  й економічне життя має бути одним  
з головних аспектів регіонального розвитку  та національного планування на всіх рівнях,

зважаючи  на те, що культурній та природній спадщині, яка є істотною частиною спадщини 
людства і джерелом збагачення й гармонійного розвитку нинішньої та майбутньої цивілізації, 
загрожують надто серйозні небезпеки, зумовлені новими явищами, притаманними нашій епосі,

зважаючи  на те, що кожне надбання культурної та природної спадщини є унікальним і що 
зникнення якогось з них є невідновною втратою і безповоротною збідненням цієї спадщини,

зважаючи  на те, що кожна країна, на терені якої розташовані надбання культурної та при-
родної спадщини, зобов’язана охороняти цю частину спадщини людства і забезпечити її пере-
дачу наступним генераціям,

зважаючи  на те, що вивчення, пізнання, охорона культурної та природної спадщини у різ-
них країнах світу сприяють взаєморозумінню між народами,

зважаючи  на те, що культурна та природна спадщина становлять гармонійне ціле, складові 
якого є нерозривні,

зважаючи  на те, що спільно продумана і  сформульована політика захисту  культурної та 
природної спадщини здатна створити постійну взаємодію між Державами-членами та рішуче 
вплинути на діяльність, здійснювану у цій сфері Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, 
науки та культури,

відзначаючи, що Генеральна Конференція вже прийняла міжнародні акти про захист куль-
турної та природної спадщини, зокрема Рекомендацію щодо міжнародних принципів, які засто-
совуються під час археологічних розкопок (1956), Рекомендацію щодо охорони краси та харак-
теру ландшафтів і місць (1962) та Рекомендацію щодо убезпечення культурних цінностей, яким 
загрожують суспільні або приватні роботи (1968),

бажаючи доповнити та розширити сферу дії норм та принципів, сформульованих у цих ре-
комендаціях,

скориставшись пропозиціями стосовно захисту культурної та природної спадщини, — пи-
тання, що становить пункт 23 порядку денного сесії,

вирішивши під час своєї шістнадцятої сесії, що це питання становитиме предмет міжнарод-
ної регламентації у вигляді рекомендації Державам-членам,

приймає цього шістнадцятого дня листопада 1972 року цю Рекомендацію. 
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І. ВИЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ ТА ПРИРОДНОЇ СПАДЩИНИ
1.  Для цілей цієї рекомендації як «культурна спадщина» розглядаються:
пам’ятки: твори архітектури, монументальної скульптури чи живопису, включаючи печери і 

написи, а також елементи, сукупності елементів або структури, особливо цінні з погляду архео-
логії, історії, мистецтва чи науки;

ансамблі: сукупності окремих чи об’єднаних споруд, які через їхні архітектуру, єдність або 
зв’язністю з ландшафтом мають особливу цінність з погляду історії, мистецтва чи науки;

визначні місця:  топографічні зони, спільні творіння людини і природи, що мають особливу цін-
ність через їхню красу або інтерес до них з погляду археології, історії, етнології чи антропології.

2.  Для цілей цієї Рекомендації як «природна спадщина» розглядаються:
природні пам’ятки, які являють собою фізичні та біологічні утворення чи сукупності таких 

утворень, що мають особливу цінність з погляду естетики чи науки;
чітко визначені геологічні та фізіографічні  утворення й зони, що являють собою ареали роз-

повсюдження цінних або таких, які опинилися під загрозою, видів тварин та рослин, що мають 
особливу цінність з погляду науки чи збереження;

чітко визначені природні місця чи природні зони, або спільні творіння людини і природи, що 
мають особливу цінність з погляду науки, збереження чи природної краси. 

II. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
3. Кожна  Держава в міру можливостей і відповідно до своєї конституційної регламентації 

та свого законодавства має формулювати, розвивати і втілювати в життя національну політику, 
основної метою якої є координування і використання усіх наукових, технічних, культурних та інших 
можливостей з метою забезпечити ефективний захист, збереження і виявлення цінностей своєї 
культурної та природної спадщини. 

III. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
4. Культурна та природна спадщина становить багатство, захист, збереження та виявлення 

цінностей якого покладає на Держави, на теренах яких вона розташована, відповідальність як 
перед своїми громадянами, так і перед усім світовим співтовариством; Держави-члени мають 
вживати необхідних заходів для справдження цієї відповідальності.

5. Культурна  або природна спадщина має розглядатись у всій її повноті як єдине однорідне 
ціле, яке включає не лише творіння, що репрезентують цінність великої ваги, а й найскромніші 
елементи, які з часом набули культурної чи природної цінності.

6. Жодне з цих творінь та жоден з цих елементів, певна річ, не мають бути відірвані від свого 
середовища.

7. Оскільки  кінцевою метою захисту, збереження  і виявлення цінностей культурної та при-
родної спадщини є повне розкриття людини, Держави-члени в міру можливого мають надати 
своїй діяльності у цій сфері нову орієнтацію з тим, щоб культурна та природна спадщина роз-
глядалась не як гальмо національного розвитку, а як фактор, що зумовлює цей розвиток.

8. Захист, збереження і виявлення цінностей культурної та природної спадщини мають вва-
жатися одним з головних аспектів облаштування території та планування на національному, 
регіональному та місцевому рівнях.

9. Необхіно здійснювати активну політику збереження й інтегрування культурної і природ-
ної спадщини у суспільне життя. Держави-члени мають налагодити скоординовану діяльність 
усіх заінтересованих державних та приватних служб для формулювання і втілення у життя цієї 
політики. Заходи запобіжного й виправного характеру щодо культурної та природної спадщи-
ни мають доповнюватись іншими заходами, спрямованими на надання кожному надбанню цієї 
спадщини функції, яка включала б його в сучасне і майбутнє соціальне, економічне, наукове 
та культурне життя народу, функції, сумісної з культурним та природним характером надбання, 
про яке йдеться.. Діяльність, спрямована на захист культурної та природної спадщини, повинна 
мати можливість використовувати наукові й технічні досягнення будь-яких дисциплін, пов'язаних 
із захистом, збереженням і виявленням цінностей культурної та природної спадщини.
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Рекомендація щодо охорони на національному рівні культурної та природної спадщини

10. Дедалі значні фінансові ресурси мають надаватися, в порядку участі органів публічної 
влади, на охорону і виявлення цінностей культурної та природної спадщини.

11. До вживаних заходів для захисту та збереження безпосередньо мають залучатися міс-
цеві мешканці, і до них треба звертатися з метою отримати пропозиції та допомогу, зокрема в 
тому, що стосується шанобливого ставлення до культурної та природної спадщини і догляду за 
нею. Можна передбачати й фінансову підтримку з боку приватного сектора. 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБ
12. Хоча різноманітність не дозволяє всім Державам-членам прийняти уніфіковану організа-

цію, проте деяких загальних принципів слід дотримуватись.

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБИ 
13. Держави-члени мають заснувати на своїй території, враховуючи відповідні умови кожної 

країни і там, де їх дотепер не існує, одну або декілька спеціалізованих державних служб, відпо-
відальних за ефективне забезпечення нижченаведених функцій:

a) розроблення й реалізація заходів будь-якого характеру, що мають на меті захист, збере-
ження і виявлення цінностей культурної та природної спадщини і її інтегрування у колек-
тивне життя, а насамперед підготування списку для захисту цієї спадщини та заснування 
відповідних служб документації; 

b) навчання й комплектування наукового, технічного й адміністративного персоналу, від-
повідального за розроблення й управління реалізацією програм ототожнення, захисту, 
збереження та інтегрування; 

c) організація тісної взаємодії фахівців різних галузей для вивченя технічних проблем збе-
реження культурної та природної спадщини; 

d) створення нових або використання існуючих лабораторій та проведення досліджень у 
сфері, що стосується всіляких наукових проблем, які постають у зв'язку зі збереженням 
культурної та природної спадщини; 

e) стеження за тим, щоб власники або інші, хто має таке право, здійснювали необхідні рес-
тавраційні роботи та забезпечували утримання нерухомості в якнайкращому художньо-
му і технічному стані. 

КОНСУЛЬТАТИВНІ  ОРГАНИ 
14. Спеціалізовані  служби мають допомагати консультативним органам, відповідальним 

за надання висновків щодо розроблення заходів, які стосуються культурної та природної спад-
щини. До цих консультативних органів мають включатися, зокрема, експерти, представники ва-
гомих асоціацій захисту культурної та природної спадщини та представники заінтересованих 
адміністрацій.  

СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ РІЗНИМИ ОРГАНАМИ  
15. Спеціалізовані  служби захисту, збереження і  виявлення цінностей культурної та при-

родної спадщини мають виконувати свої завдання у взаємодії й на рівних умовах з іншими 
державними службами, зокрема тими, що відповідають за планування регіонального розвитку, 
проведення значних робіт з оснащення, за навколишнє середовище, економічне та соціальне 
планування. Програми розвитку туризму, що включають культурну та природну спадщину, не 
повинні завдавати шкоди характерові та значущості цих надбань. Треба також вживати захо-
дів для того, щоб налагодити відповідну взаємодію між заінтересованими органами влади.

16. Слід  організувати постійне співробітництво на всіх рівнях між спеціалізованими служба-
ми, що займаються значними проектами, і з цією метою мають вживатися координаційні заходи 
для того, щоб узгодженими рішеннями враховувалися наявні різноманітні інтереси. Спільне 
планування між ними має передбачатися від самого початку досліджень, і необхідно створити 
механізм для вирішення конфліктів.
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КОМПЕТЕНЦІЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ, ФЕДЕРАЛЬНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ
17. Враховуючи  той факт, що проблеми збереження і виявлення цінностей культурної та 

природної спадщини є складними, що їхнє вирішення потребує спеціальних знань, іноді важко-
го вибору, і що в цій сфері немає в достатній кількості спеціалізованих кадрів, розподіл завдань 
між центральними чи федеральними органами влади та регіональними чи місцевими органами 
влади в усьому, що стосується розроблення та реалізації будь-яких захисних заходів, має роби-
тися на засадах розумної рівноваги та пристосовуватися до ситуації кожної Держави. 

V. ЗАХИСНІ ЗАХОДИ
18. Держави-члени  в міру можливості мають вживати необхідних наукових, технічних, ад-

міністративних, юридичних та фінансових заходів для забезпечення захисту культурної та при-
родної спадщини, розташованої на їхній території. Ці заходи визначаються відповідно до зако-
нодавства та устрою Держави. 

НАУКОВІ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ 
19. Держави-члени  мають дбайливо та регулярно утримувати свою культурну та природну 

спадщину з метою уникнути значних фінансових операцій, спричинюваних її занепадом; для 
цього вони мають призначати регулярний нагляд за надбаннями цієї спадщини, здійснюваний 
шляхом періодичних інспекцій. Крім того, вони мають розробляти, залежно від наявних науко-
вих, технічних і фінансових можливостей, ретельно сплановану програму збереження та вияв-
лення цінностей, яка поступово охоплювала б усю культурну та природну спадщину.

20. Необхідним роботам, відповідно до їхньої значущості, мають передувати та супрово-
джувати їх поглиблені дослідження. Ці дослідження мають здійснюватися у співпраці з усіма 
заінтересованими фахівцями.

21. Держави-члени мають вишукувати ефективні методи посилення захисту надбань куль-
турної та природної спадщини, яким загрожують надто серйозні небезпеки. Ці методи мають 
враховувати взаємозалежність наукових, технічних та мистецьких проблем, що виникають і до-
зволяють визначити заходи, що приймаються.

22. Крім  того, цим надбанням культурної та природної спадщини має бути повернута їхня 
колишня функція або надана якась більш відповідна функція за умови, що їхня культурна цін-
ність не буде збіднена.

23. Втручання у культурну спадщину мають здійснюватися з метою зберегти її традиційний 
вигляд, убезпечити від будь-якого нового будівництва або будь-якого облаштування, що могло б 
змінити її об'ємні чи кольорові співвідношення з її оточенням.

24. Зв'язки, що час та люди утворили між пам’яткою та її оточенням, мають ґрунтовне зна-
чення і, як загальне правило, не повинні порушуватись чи руйнуватись. Відокремлення пам’ятки 
шляхом усунення її оточення, як правило, не повинно дозволятись; також її переміщення слід 
передбачати лише як виняткове рішення, виправдане нагальними причинами.

25. Держави-члени мають вживати заходи для захисту своєї культурної та природної спад-
щини від несприятливих наслідків, що їх може спричинювати технологічний розвиток нашої ци-
вілізації. Метою цих заходів має бути боротьба із шумом і вібраціями від машин та транспортних 
засобів. Крім того, вони [Держави-члени] мають включати заходи проти забруднень, природних 
лих та катастроф, а також заходи, спрямовані на відшкодування збитків, що їх зазнала культур-
на та природна спадщина.

26. Оскільки відновлення життєвих функцій ансамблів не завжди можна здійснити за одна-
ковими правилами, Держави-члени мають передбачити у кожному конкретному випадку соціо-
логічні опитування з метою точного визначення соціально-культурних потреб того середовища, 
в якому знаходиться ансамбль, що потребує відновлення. Переважною метою будь-якої опе-
рації з відновлення життєвих функцій має бути створення для людини можливості працювати, 
розвиватись і повністю розкриватись у цьому ансамблі.

27. Держави-члени  мають розпочати вивчення та дослідження з геології та екології різних 
надбань природної спадщини, таких як природні парки, заповідники фауни та флори, притулки, 
зони відпочинку або інші подібні заповідники, для розуміння їхньої наукової цінності, визначення 
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Рекомендація щодо охорони на національному рівні культурної та природної спадщини

наслідків відвідань  публікою та простеження взаємозалежності цього, а також для уникнення 
того, щоб цій спадщині було завдано серйозної шкоди, та забезпечення достатніх умов для збе-
реження фауни та флори.

28. Держави-члени  мають стежити за розвитком  транспорту, зв'язку, аудіовізуальної техні-
ки, автоматичної обробки інформації й іншої відповідної техніки, а також за тенденціями у куль-
турному житті та відпочинку з метою надання для вивчення, наукових досліджень та публіки 
найкращих засобів і послуг з урахуванням призначення кожної зони і виключення можливого 
пошкодження її природних ресурсів.

АДМІНІСТРАТИВНІ ЗАХОДИ 
29. Кожна Держава-член має якнайшвидше скласти список для захисту своєї культурної та 

природної спадщини, у тому числі надбань, які хоч і не мають виняткового значення, а втім не-
віддільні від середовища, формуванню характеру якого вони сприяють. 

30. Результати  облікових робіт щодо культурної та природної спадщини мають бути зведені 
у відповідні форми, які регулярно впорядковуються і доповнюються.

31. 3 метою забезпечення активного інтегрування культурної та природної спадщини в усі 
рівні планування Держави-члени мають підготувати карти та якнайдокладнішу документацію, 
котра містить відомості про культурні та природні надбання, про які йдеться.

32. Держави-члени  мають дбати про надання відповідних  функцій історичним ансамблям, 
які втратили своє первісне призначення.

33. Має бути складений план захисту, збереження, виявлення цінностей і відновлення жит-
тєвих функцій історичних та художніх ансамблів. Він має включати периметр захисту, фіксувати 
умови землекористування і визначати будівлі, що зберігаються, та умови такого збереження. 
Цей план повинен бути складовою загальної політики містобудування й облаштування території 
зон, яких це торкається.

34. У  планах відновлення життєвих  функцій мають визначатися функції, призначені для 
історичних будівель, та зв'язки між відновлюваною зоною та містобудівельним розвитком до-
вколишніх районів. При визначенні зони, що підлягає відродженню, треба радитись з місцевими 
громадами та представниками мешканців.

35. Будь-які роботи, що могли б призвести до зміни стану будівель у захищеному секторі, 
слід проводити лише за умови попереднього дозволу органів, відповідальних за облаштування 
міста та країни та за порадою спеціалізованих служб, відповідальних за охорону культурної та 
природної спадщини.

36. Відповідно там, де вони [роботи] не змінюють характерних розміщень старовинних бу-
динків, внутрішні трансформації мають дозволятися з метою надання ансамблям комфорту, 
необхідного для тих, хто їх займає.

37. Держави-члени  на підставі списків своєї  природної спадщини мають скласти  коротко-
термінові та довготермінові плани, спрямовані на створення системи збереження, яка відпо-
відала б потребам їхніх країн.

38. Держави-члени мають створити консультативну службу, яка повинна орієнтувати неуря-
дові організації та землевласників у національній політиці збереження, з урахуванням продук-
тивного використання землі.

39. Держави-члени мають розробити політику і програми, спрямовані на відновлення при-
родних зон, що занепали внаслідок промислової або іншої діяльності людини.

ЮРИДИЧНІ ЗАХОДИ 
40. Виходячи з інтересу, який вона викликає своїми окремими елементами або в цілому, куль-

турна та природна спадщина має бути захищена законодавчими або підзаконними актами, відпо-
відно до компетенції та юридичних процедур кожної країни. 

41. Захисні заходи мають бути, якщо необхідно, розширені новими положеннями, призна-
ченими посилити збереження культурної та природної спадщини й полегшити презентацію цін-
ностей її елементів. З цією метою дотримання захисних заходів має бути обов'язком приватних 
власників та органів влади, коли вони є власниками елементів культурної чи природної спад-
щини.
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42. Коли нерухомість розташована в середині або на підступах до охоронюваного місця, 
вона не може бути об’єктом жодного нового будівництва, жодного руйнування, жодної вирубки 
лісу, жодного перетворення або жодної зміни характеру, що позначається на вигляді, без до-
зволу спеціалізованих служб.

43. У  дозвільних документах стосовно будівництва промислових підприємств або [проведення] 
суспільних та приватних робіт треба брати до уваги існуюче законодавство з питань збереження 
[культурної та природної спадщини]. Органи влади, відповідальні за захист цієї спадщини, можуть 
втручатися, аби прискорити необхідні роботи зі збереження, допомагаючи власникові фінансовими 
інтервенціями, заміняючи його та виконуючи за нього в порядку службового обов'язку роботи, не 
вимагаючи відшкодування власником частини витрат, що за нормою припадає на нього.

44. Захищені будівля або природне місце, можуть бути примусово відчужені органами пу-
блічної влади на користь збереження спадщини відповідно до умов, встановлених внутрішнім 
законодавством.

45. Держави-члени мають регламентувати розклеювання афіш, світлову та несвітлову ре-
кламу, торговельні вивіски, туризм, улаштування опор, електричних або телефонних кабелів, 
встановлення телевізійних антен, рух та стоянки всіляких транспортних засобів, улаштування 
дороговказів, встановлення міського  обладнання тощо, і взагалі будь-яке оснащення чи вико-
ристання об’єктів, що входять до складу культурної та природної спадщини.

46. Обов’язки, що випливають із заходів щодо охорони будь-якого елементу культурної та 
природної спадщини, не слід відокремлювати від майна, хоч би до кого воно переходило. У разі 
продажу будівлі, що охороняється, чи охоронюваної природної пам’ятки, необхідно повідомля-
ти покупця про існування охоронювального статусу.

47. Згідно  з положеннями законів та конституції кожної Держави мають бути передбачені 
покарання або адміністративні санкції, що накладаються на кожного, хто навмисно зруйнує, 
спотворить чи доведе до занедбаного стану пам’ятки, ансамбль, місце, що захищені або ви-
кликають інтерес з погляду археології, історії чи мистецтва. Ці заходи можуть доповнюватися 
конфіскацією обладнання, використаного для незаконних розкопувань.

48. Кримінальні покарання або адміністративні санкції мають накладатися на осіб, котрі ско-
їли будь-які інші порушення правил охорони, збереження або популяризації взятих під захист 
об’єктів культурної чи природної спадщини; санкції мають також передбачати відновлення ви-
значних місць в їхньому попередньому стані, відповідно до наукових і технічних норм. 

ФІНАНСОВІ ЗАХОДИ 
49. Центральні та місцеві органи влади в міру можливості мають виділяти зі своїх бюджетів 

пропорційно до значення охоронюваних здобутків, що входять до складу їхньої культурної та 
природної спадщини, певний відсоток асигнувань на утримання, збереження та виявлення цін-
ностей надбань, власниками яких є органи влади, а також для фінансової участі у згаданих ро-
ботах, що здійснюються щодо таких здобутків їхніми державними чи приватними власниками.

50. Витрати,  пов'язані із захистом, збереженням  та поверненням достоїнств надбань куль-
турної спадщини, які є приватною власністю, слід у міру можливості покладати на їхніх власни-
ків або користувачів.

51. Приватним власникам, якщо вони здійснюватимуть роботи щодо захисту, збереження, 
виявлення цінностей та відновлення життєвих функцій своїх нерухомих здобутків, можуть за-
безпечуватись пільгові податкові режими, надаватись благодійна фінансова допомога або по-
зики за пільговими умовами із застереженням, що виконувані роботи відповідатимуть чинним в 
цій галузі нормам.

52. За  збитки, завдані внаслідок здійснення програми захисту, власникам культурних та 
природних місць, що підлягають захисту, в разі потреби можуть надаватись компенсації.

53. Фінансові переваги, що надаються приватним власникам, мають обумовлюватись, у разі 
потреби, дотриманням певних вимог на користь публіки, як от: доступ до парків, садів та місць, 
відвідування в цілому або частково природних місць, внутрішніх приміщень пам'яток та ансамб-
лів, кінозйомка тощо.

54. У  бюджетах органів державної влади  мають передбачатись спеціальні дотації на захист 
культурної та природної спадщини, якій загрожують значні суспільні або приватні роботи.
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55. 3 метою розширення своїх фінансових можливостей Держави-члени можуть заснувати 
один чи декілька «Фондів культурної та природної спадщини» — державних фінансових уста-
нов зі статусом юридичної особи, із наданням права одержувати пожертви приватних осіб, зо-
крема промислових та комерційних підприємств.

56. Пільгові  податкові режими мають надаватись  також приватним особам, які роблять по-
жертви чи благодійні внески на придбання, реставрацію або утримання особливих елементів 
культурної чи природної спадщини.

57. Для того, щоб полегшити операції з оновлення життєвих функцій культурної та природ-
ної спадщини, Держави-члени можуть вживати спеціальних заходів, зокрема у вигляді позик, з 
відновлення та реставрації, а також можуть вживати необхідних регламентуючих заходів для 
уникнення спекулятивного зростання цін на землю у зонах, що розглядаються.

58. Щоб  уникнути замін населення в оновлених будинках та ансамблях за рахунок найменш 
забезпечених мешканців, для них, з метою уможливлення зберегти за собою житло в оновле-
них будинках, може передбачатися допомога, що компенсує підвищення квартплати. Ця допо-
мога, тимчасова, яка визначається залежно від доходів заінтересованих мешканців, дозволить 
їм нести збільшені витрати, спричинені виконаними роботами.

59. Держави-члени  можуть полегшити фінансування  робіт будь-якого характеру, викону-
ваних на користь культурної та природної спадщини, заснувавши «позичковий фонд» — утво-
рення, що користується підтримкою державних інституцій та приватних кредитних установ, 
призначене для надання власникам позичок за зниженою відсотковою ставкою і з тривалими 
термінами погашення. 

VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
60. Університети, навчальні заклади всіх рівнів та заклади професійного удосконалення ма-

ють організовувати регулярні курси, конференції, навчальні стажування тощо з історії мисте-
цтва, архітектури, навколишнього середовища та міського планування.

61. З метою пробудження свідомості населення та виховання у нього почуття поваги до 
культурної та природної спадщини Держави-члени мають розпочати просвітницьку діяльність. 
Треба докладати постійних зусиль для інформування громадськості про факти захисту культур-
ної чи природної спадщини та пробуджувати в ній цінування і поважання достоїнств, що містить 
спадщина. Для цього слід звертатись до всіляких засобів інформації, залежно від потреб.

62. Жодним чином не випускаючи з уваги великої економічної й соціальної цінності культур-
ної та природної спадщини, треба вживати заходів для актуалізації і зміцнення високої куль-
турної та просвітницької цінності цієї спадщини, що й становить фундаментальну мотивацію 
захисту, збереження та повернення її цінності.

63. При будь-якому втручанні на користь надбань культурної та природної спадщини слід вра-
ховувати їхню культурну та просвітницьку цінність, що випливає з ролі цих надбань як свідків се-
редовища, архітектури та містобудування, відповідних людській особистості та її масштабності.

64. Аби спонукати державні та місцеві органи влади повністю використовувати свої повнова-
ження у справі захисту, для їхньої підтримки і, в разі потреби, здобування для них коштів мають 
бути створені благодійні організації. Такі утворення мають підтримувати зв'язки з місцевими 
історичними товариствами, товариствами благоустрою, ініціативними комітетами, установами, 
що займаються туризмом тощо; вони також можуть влаштовувати для своїх членів відвідування 
та екскурсії на надбання культурної та природної спадщини.

65. Для  роз'яснення робіт, запроваджуваних  з метою оновлення життєвих функцій культур-
них та природних надбань, можуть організовуватись ініціативні центри, музеї та виставки. 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
66. Держави-члени  мають співпрацювати в сфері захисту, збереження і виявлення ціннос-

тей культурної та природної спадщини, вдаючись, якщо це виявиться бажаним, по допомогу 
міжнародних, міжурядових та неурядових організацій. Таке двостороннє або багатостороннє 
співробітництво слід виважено координувати і втілювати у життя через нижченаведені заходи:
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a) обмін науково-технічною інформацією та публікаціями; 
b) організація навчального стажування та робочих груп з певної тематики; 
c) надання стипендій для навчання та подорожей, для відрядження наукового, технічного й 

адміністративного персоналу і надсилання устаткування; 
d) надання можливостей для наукової та технічної підготовки за кордоном шляхом залу-

чення молодих дослідників та інженерів до архітектурно-будівельних робіт, археологіч-
них розкопувань, а також до природних місць, про збереження яких йдеться; 

e) координування у рамках певної групи Держав-членів важливих проектів збереження, 
розкопування, реставрації й оновлення життєвих функцій надбань з метою поширення 
набутого досвіду. 
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РЕКОМЕНДАЦІЯ  ЩОДО ОХОРОНИ І СУЧАСНОЇ РОЛІ 
ІСТОРИЧНИХ АНСАМБЛІВ

Прийнята 19-ю сесією Генеральної Конференції ЮНЕСКО,
Найробі, 26 листопада 1976 р.

Генеральна  Конференція Організації Об'єднаних  Націй з питань освіти, науки та культури, 
що зібралася в Найробі з 26 жовтня по 30 листопада 1976 року на свою дев’ятнадцяту сесію,

зважаючи на те, що історичні або традиційні ансамблі є частиною повсякденного серед-
овища людей, що вони забезпечують людям живу присутність минувшини, яка сформувала 
ці ансамблі, і що в безпосередньому життєвому оточенні вони гарантують різноманітність, яка 
відповідає різноманітності суспільства, і що через це вони набувають додаткової цінності та 
значення для людей,

зважаючи на те, що протягом віків історичні або традиційні ансамблі становлять найбільш від-
чутні свідчення багатства і різноманітності культурної, релігійної та соціальної творчості людства 
і що на цій підставі їхня охорона й інтегрування у безпосереднє життєве оточення сучасного сус-
пільства, є фундаментальною складовою містобудівного планування та облаштування території,

зважаючи на те, що перед загрозами уніфікації та знеособлення, які часто мають місце в 
нашу епоху, ці живі свідчення попередніх епох набувають життєвого значення для кожної люди-
ни та народів, які знаходять у них одночасно вираження своєї культури та одну з підстав своєї 
ідентичності,

констатуючи, що, — повсюдно у світі під приводом зростання та модернізації, — руйнуван-
ня, здійснювані без усвідомлення того, що нищиться, та нерозумні й невідповідні реконструкції 
завдають серйозної шкоди цій історичній спадщині,

зважаючи на те, що історичні або традиційні ансамблі становлять нерухому спадщину, руй-
нування якої, навіть якщо воно не спричиняє  економічних втрат, часто призводить до соціаль-
них пертурбацій,

зважаючи на те, що ця ситуація зобов'язує до відповідальності кожного громадянина і покладає 
на органи публічної влади обов'язки, що їх можуть нести лише ці органи,

зважаючи на те, що перед цими небезпеками занепаду, навіть повного зникнення усі Держа-
ви мають діяти задля врятування цих незамінних цінностей, терміново прийнявши загальну й 
дієву політику захисту й оновлення життєвих функцій історичних або традиційних ансамблів та 
їхнього середовища в рамках національного, регіонального чи місцевого планування,

констатуючи відсутність в багатьох країнах  достатньо ефективного та гнучкого законодав-
ства щодо архітектурної спадщини та його співвідношення з містобудівним, територіальним, 
регіональним або локальним плануванням,

відзначаючи, що Генеральна Конференція вже прийняла міжнародні документи щодо захис-
ту культурної та природної спадщини, такі як Рекомендацію щодо міжнародних принципів, які 
застосовуються під час археологічних розкопок (1956), Рекомендацію щодо охорони краси та 
характеру ландшафтів і місць (1962), Рекомендацію щодо убезпечення культурних цінностей, 
яким загрожують суспільні або приватні роботи (1968) та Рекомендацію щодо охорони на на-
ціональному рівні культурної та природної спадщини (1972),

бажаючи доповнити та розширити сферу дії норм і принципів, сформульованих у цих між-
народних документах,



Документи Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)

56___

скориставшись пропозиціями щодо охорони історичних або традиційних ансамблів та їх-
ньої ролі у сучасному житті — питання, що становить пункт 27 порядку денного сесії,

вирішивши на своїй вісімнадцятій сесії, що це питання становитиме предмет  рекомендації 
Державам-членам,

приймає двадцять шостого дня листопада 1976 року цю Рекомендацію.

Генеральна Конференція рекомендує Державам-членам застосувати наведені нижче поло-
ження, вживаючи заходів у формі національного  закону або іншим чином, з метою запрова-
дження на територіях їхньої юрисдикції принципів і норм, викладених у цій Рекомендації.

Генеральна  Конференція рекомендує Державам-членам довести цю Рекомендацію до 
відома державних, регіональних та місцевих органів влади, а також інституцій, служб чи утво-
рень й асоціацій, причетних до охорони історичних або традиційних ансамблів та їхнього се-
редовища.

Генеральна  Конференція рекомендує Державам-членам надати їй, у терміни та формі, які 
вона визначить, звіт про втілення ними у життя цієї Рекомендації. 

І. ВИЗНАЧЕННЯ
1. Для цілей  цієї Рекомендації: 
a) під «історичним та архітектурним (включаючи традиційний) ансамблем» мається на ува-

зі будь-яка сукупність будівель, споруд та відкритих просторів, включаючи археологічні 
та палеонтологічні місця, що становлять людські поселення як у міському, так і в сіль-
ському середовищі, цілісність та цінність яких визнана з археологічного, архітектурного, 
історичного, доісторичного, естетичного або соціокультурного погляду

З-поміж  таких дуже різноманітних «ансамблів» можна виділити, зокрема, доісторичні сто-
янки, історичні міста, старовинні міські квартали, села та хутори, а також однорідні ансамблі 
пам’яток, розуміючи, що ці останні здебільшого мають зберігатися у їхній цілісності.

b) під «середовищем» історичних або традиційних ансамблів мається на увазі природне 
чи побудоване оточення, яке впливає на статичне чи динамічне сприйняття цих ансамб-
лів або яке зв’язує їх безпосередньо чи соціальними, економічними або культурними 
зв'язками;

c) під «охороною» мається на увазі виявлення, захист, збереження, реставрація, віднов-
лення, утримання й оновлення життєвих функцій історичних або традиційних ансамблів 
та їхнього середовища. 

II. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
2. Історичні ансамблі та їхнє середовище мають розглядатися як такі, що складають неза-

мінну загальнолюдську спадщину. Охорона та включення їх у суспільне життя нашої доби має 
стати обов'язком урядів та громадян Держав, на територіях яких вони розташовані. В інтересах 
усіх громадян та міжнародної спільноти відповідальність за це мають нести державні, регіо-
нальні або місцеві органи влади відповідно до умов, притаманних кожній Державі-члену в тому, 
що стосується розподілу повноважень. 

3. Кожний історичний ансамбль та його середовище мають розглядатись у їхній сукупності, 
як єдине ціле, рівновага та специфічний характер якої залежать від синтезу елементів, що її 
складають і що включає як людську діяльність, так і будинки, просторову структуру та зони се-
редовища. Отже, всі елементи, що заслуговують на увагу, включно й людську діяльність, навіть 
найскромнішу, що стосується ансамблю, мають значення, з яким треба рахуватися. 

4. Історичні або традиційні ансамблі та їхнє середовище мають активно захищатися від 
будь-яких пошкоджень, зокрема від тих, що виникають внаслідок невідповідного використання, 
недоречних добудов, надмірних або позбавлених смаку перетворень, які посягали б на їхню 
автентичність, а також від тих, що виникають внаслідок різноманітних забруднень. Запроваджу-
вані реставраційні роботи мають спиратися на наукові засади. Так само слід приділяти велику 
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увагу гармонії та естетичному відчуттю, що виникають внаслідок однорідності або контрастів 
різних елементів, що складають ансамблі і створюють для кожного з них особливу атмосферу. 

5. В умовах сучасної урбанізації, яка супроводжується значним збільшенням масштабу та 
щільності будівель, ризик безпосереднього руйнування історичних або традиційних ансамблів 
подвоюється цілком реальним ризиком опосередкованого їх спотворення сусідством або пано-
рамою (картиною) нових кварталів. Архітектори та урбаністи мають дбати про види на монумен-
тальні витвори та ансамблі або від них, а також про те, щоб історичні або традиційні ансамблі 
гармонійно включалися у сьогоднішнє життя. 

6. За часів, коли універсальність техніки будівництва й архітектурних форм може призвести 
до створення одноманітного оточення в усьому світі, убезпечення історичних або традиційних 
ансамблів може сприяти поглибленому пізнанню культурних та соціальних цінностей, притаман-
них кожній країні, і допомагати збагаченню культурної спадщини світу в архітектурній площині. 

III. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА, РЕГІОНАЛЬНА ТА МІСЦЕВА ПОЛІТИКА
7. У кожній Державі-члені має бути сформульована, відповідно до притаманних кожній з них 

умов, загальнодержавна, регіональна та місцева політика щодо розподілу повноважень для того, 
щоб загальнодержавні, регіональні або місцеві органи влади вжили юридичних, технічних, еконо-
мічних та соціальних заходів, спрямованих на охорону і пристосування до вимог сучасного життя 
історичних або традиційних ансамблів та їхнього середовища. Ця політика має впливати на загаль-
нодержавне, регіональне або місцеве планування і направляти міське та сільське планування, а 
також облаштування території на всіх рівнях. Дії, що випливають з цього, мають включатися в цей 
планувальний процес при визначенні цілей і програм, при розподілі функцій та розгортанні операцій. 
Для втілення у життя політики охорони треба звертатися по допомогу приватних осіб та асоціацій. 

IV. ОХОРОННІ ЗАХОДИ
8. Охорона історичних або традиційних ансамблів та їхнього середовища має бути забез-

печена відповідно до викладених вище принципів та викладених нижче методів; специфічні 
заходи визначаються відповідно до законодавчої і конституційної компетенції та соціальної й 
економічної організації кожної Держави. 

ЮРИДИЧНІ Й АДМІНІСТРАТИВНІ  ЗАХОДИ
9. Втілення  у життя політики охорони історичних або традиційних ансамблів та їхнього серед-

овища має спиратися на засади, що діють для кожної країни в цілому. Держави-члени мають при-
стосувати існуючі положення або, в разі потреби, прийняти нові законодавчі та підзаконні акти для 
забезпечення охорони історичних або традиційних ансамблів та їхнього середовища, враховуючи 
положення, що містяться в цьому, а також в наступних розділах. Слід сприяти пристосуванню [іс-
нуючих] чи прийняттю [нових] регіональних або місцевих положень, спрямованих на таку охорону. 
Слід переглянути закони щодо облаштування території, містобудування та житла так, щоб скоорди-
нувати та узгодити їхні положення з положеннями законів про охорону архітектурної спадщини. 

10. У положеннях щодо встановлення режиму охорони історичних або традиційних ансамб-
лів мають бути наведені загальні принципи складання і затвердження необхідних планів та до-
кументів, зокрема: 

— загальні умови й обмеження, що застосовуються для охоронних зон та їхнього серед-
овища; 

— зазначення програм та операцій, які мають бути передбачені стосовно збереження й 
оснащення; 

— зобов'язання щодо утримання та призначення відповідальних за це утримання; 
— ділянки, на які можуть пошируватися втручання урбанізації, реорганізації та сільського 

благоустрою; 
— визначення відповідального органу, дозвіл якого потрібен для кожної реставрації, модифі-

кації, кожного нового будівництва або знесення в межах захисту; 
— засоби фінансування та здійснення програм охорони. 
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11. Плани та документи з охорони мають, зокрема, визначати: 
— зони й елементи захисту; 
— специфічні умови й обмеження щодо них; 
— норми, що регулюють роботи з утримання, реставрації та трансформації; 
— загальні умови влаштування мереж та оснащення, необхідних для міського чи сільського 

життя; 
— загальні умови нового будівництва. 
12. Охоронне законодавство в принципі має являти собою добре підібрані запобіжні поло-

ження проти правопорушень правил охорони та будь-якого спекулятивного підвищення цін на 
нерухомість у зонах захисту, що ризикують поставити під загрозу захист та реставрацію, запла-
новані в інтересах суспільства. Ці положення могли б визначити містобудівні заходи, що вплива-
ють на вартість земельних ділянок під будівництво, такі як складання окремих планів облашту-
вання, надання переважного права придбання публічному утворенню, примусове відчуження 
в інтересах охорони або адміністративне втручання у випадку ухилення власників від узятих 
обов’язків та встановлення ефективних санкцій, таких як призупинення робіт, зобов'язання при-
вести до попереднього стану та/або відповідний штраф.

13. Додержання заходів з охорони має бути покладено як на органи публічної влади, так і на 
приватних осіб. Проте має бути передбачений механізм оскарження незаконних, необґрунтова-
них чи несправедливих рішень. 

14. Положення про здійснення суспільного та приватного будівництва і проведення суспіль-
них та приватних робіт мають бути узгоджені з нормами охорони історичних ансамблів та їхньо-
го середовища. 

15. Зокрема, положення стосовно шкідливих для здоров'я будинків та острівків забудови, а 
також будівництва соціального житла мають бути виписані або скориговані так, аби узгоджува-
лися з політикою охорони та сприяли їй. Має бути встановлений та відповідно відрегульований 
режим можливих дотацій з метою, зокрема, полегшити облаштування соціального житла шля-
хом відновлення старих будинків. Знесення дозволяються лише для будинків, що не мають ані 
історичної, ані архітектурної цінності, а надавані у зв’язку з цим дотації повинні суворо контр-
олюватися. Крім того, певна частина коштів, передбачених на будівництво соціального житла, 
має виділятися на відновлення старих будинків. 

16. Результати заходів щодо захисту будівель та земельних ділянок мають бути доведені до 
відома громадськості і зареєстровані компетентними офіційними органами. 

17. Враховуючи умови, властиві кожній країні, та розподіл повноважень в середині різних 
загальнодержавних, регіональних та місцевих адміністрацій, втілення у життя охорони має ке-
руватися такими принципами: 

а) один відповідальний орган влади має забезпечувати постійну координацію всіх причет-
них національних, регіональних та місцевих публічних служб або груп приватних осіб;

b) плани та документи охорони мають розроблятися після того, як будуть проведені всі необ-
хідні наукові дослідження багатогалузевими колективами, що складаються, зокрема, з:

— фахівців зі збереження та реставрації, у тому числі істориків мистецтва; 
— архітекторів і урбаністів;
— соціологів і економістів;
— екологів і ландшафтних архітекторів;
— фахівців з охорони здоров'я та соціального забезпечення, а взагалі всіляких експертів з 

дисциплін, що пов’язані з благоустроєм історичних ансамблів; 
с) органи влади мають брати на себе ініціативу щодо організації консультування та залу-

чення населення, якого це стосується;
d) плани та документи охорони мають бути затверджені органом, визначеним законом;
е публічні служби, відповідальні за застосування положень охорони на всіх рівнях, — за-

гальнодержавному, регіональному та місцевому, — мають бути забезпечені необхідним 
персоналом з наданням в його розпорядження відповідних технічних, адміністративних 
та фінансових засобів.
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ТЕХНІЧНІ, ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ
18. З метою охорони має бути складений на загальнодержавному, регіональному або місце-

вому рівні список історичних ансамблів та їхнього середовища. Цей список має визначати пріори-
тети, щоб надати можливість виважено спрямовувати наявні обмежені ресурси на цілі охорони. 
Заходи будь-якого характеру, котрі є нагально необхідними, мають бути вжиті, не чекаючи скла-
дання планів та документів охорони. 

19. Має бути зроблений аналіз ансамблю в повному обсязі, в тому числі його просторової 
еволюції, поєднуючи археологічні, історичні, архітектурні, технічні та економічні дані. Має бути 
складений аналітичний документ, завершуваний визначенням будинків та груп будинків для 
суворого захисту, для збереження за певних умов або, у цілком виняткових та ретельно задо-
кументованих обставинах, для руйнування, що дозволило б органам влади забороняти будь-які 
роботи, несумісні з цим документом. Крім того, в таких же цілях має бути складений список 
державних та приватних земель, а також їхньої рослинності. 

20. На додаток до такого архітектурного з’ясування обставин необхідним є поглиблене озна-
йомлення з соціальними, економічними, культурними і технічними даними та структурами, а 
також з більш широким міським або регіональним контекстом. У дослідженнях, якщо можливо, 
мають аналізуватися населення, економічна, соціальна і культурна діяльність, способи життя 
та соціальні відносини, земельні проблеми, міське оснащення, стан системи доріг, комунікаційні 
мережі, взаємовідносини із навколишньою зоною. Органи влади, яких це стосується, мають на-
давати особливого значення таким дослідженням і вважати, що без таких досліджень не може 
бути складено ефективних планів охорони. 

21. До розроблення планів охорони та після вищеописаного аналізу слід було б в принципі на-
лагодити програмування, яким водночас враховувалося б дотримання містобудівних, архітектур-
них, економічних й соціальних даних та спроможність міського і сільського середовища прийняти 
функції, сумісні з її специфікою. Програмування має спрямовувати адаптацію щільності та перед-
бачати почергове здійснення операцій, як і тимчасові житла, необхідні на час проведення робіт, та 
приміщення для постійного відселення тих мешканців, які не зможуть повернутися до своїх попе-
редніх домівок. Таке програмування має бути налагоджено з максимальним залученням до його 
розроблення заінтересованих груп та мешканців, яких це стосується. Оскільки соціальний, еконо-
мічний та фізичний контекст історичних ансамблів та їхнього середовища перебуває в постійній 
еволюції, дослідження та з’ясування обставин мають регулярно поновлюватись. Отже, важливо 
було б, щоб опрацювання планів охорони та втілення їх у життя здійснювалися на підставі наяв-
них досліджень, а не затримувалися на період пошуків удосконалення процесу планування. 

22. Коли плани охорони та додатки до них складені та затверджені компетентним органом 
публічної влади, бажано було б, щоб їхнє виконання контролювалося їхніми авторами або упо-
вноваженими авторами особами. 

23. В історичних або традиційних ансамблях, де певні елементи належать до різних істо-
ричних періодів, убезпечення має здійснюватися з урахуванням зовнішніх проявів усіх цих пе-
ріодів. 

24. Якщо існують плани охорони, то програми міського будівництва або ж прогрмами зносу 
старих будівель, що передбачають знесення будинків, які не становлять архітектурного чи іс-
торичного інтересу та занадто старих, аби їх зберігати, знесення добудов і надбудов, що не є 
цінними, а іноді навіть знесення нещодавно зведених будинків, які порушують єдність цієї зони, 
можуть дозволятися лише тоді, коли це відповідає планові охорони. 

25. Під час здійснення міського будівництва чи програм зносу старих будівель у зонах, не 
охоплених планами охорони, слід уважно ставитися до будівель та інших елементів, що ма-
ють архітектурну чи історичну цінність, а також до супровідних елементів. Якщо ці елементи 
ризикують постраждати від цих операцій, мають бути обов’язково і завчасно розроблені плани 
охорони. 

26. Потрібен постійний нагляд з метою уникнення того, щоб такі операції не прислужилися 
спекуляції або іншим цілям, несумісним із цілями плану. 

27. Треба дотримуватися загальних норм безпеки щодо пожеж та стихійних лих при будь-
якому міському будівництві або здійсненні програми зносу старих будівель, що стосується іс-
торичного ансамблю, за умови, що це сумісно з критеріями убезпечення культурної спадщини. 
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В іншому разі мають бути знайдені, у співпраці з усіма службами, яких це стосується, спеціальні 
рішення для гарантування максимальної безпеки, не завдаючи шкоди культурній спадщині. 

28. Особливої турботи потребує регламентування та контролювання нових будівель з тим, 
щоб було забезпечене гармонійне включення їхньої архітектури у просторові структури й ат-
мосферу історичних ансамблів. З цією метою будь-якому новому будівництву має передувати 
аналіз міського контексту не лише для того, щоб визначити загальний характер ансамблю, а й 
для того, щоб проаналізувати домінанти: гармонію висот, кольори, матеріали та форми, сталі 
ознаки в побудові фасадів і дахів, співвідношення побудованих об'ємів та просторів, а також їхні 
усереднені пропорції та спосіб включення будинків. Особливу увагу треба звертати на розмір 
ділянок, оскільки будь-яка реорганізація ризикує внести ефект маси, шкідливий для композиції 
ансамблю. 

29. Не має дозволятися відокремлення пам’ятки шляхом розчищення її оточення; її пере-
міщення має передбачатися лише як виняток з огляду на нагальні причини. 

30. Історичні або традиційні ансамблі та їхнє середовище мають бути захищеними від не-
гативних наслідків улаштування опор, електричних або телефонних кабелів, встановлення те-
левізійних антен та великих рекламних щитів. Якщо вони вже є на місці, слід вжити відповідних 
заходів для їхнього усунення. Розклеювання афіш, світлова та несвітлова реклама, торговельні 
вивіски, дорожні знаки, вуличне обладнання та покриття землі мають якомога ретельніше роз-
роблятися та контролюватися з метою їхнього гармонійного поєднання. Особливих зусиль слід 
докладати для того, щоб уникнути будь-яких форм вандалізму. 

31. Держави-члени та громади, яких це стосується, мають захищати історичні або традиційні 
ансамблі та їхнє середовище від дедалі серйозніших втрат, викликаних розвитком деяких тех-
нологій, таких як всілякі форми забруднення, забороняючи розміщення поблизу них шкідливих 
підприємств та вживаючи запобіжних заходів проти шумів, поштовхів та вібрацій від машин й 
транспортних засобів. Крім того, мають передбачатися заходи проти ушкоджень, що походять з 
надмірного впливу туризму. 

32. Враховуючи існуючий у більшості історичних або традиційних ансамблів конфлікт між 
автомобільним рухом, з одного боку, і масштабом містобудування та архітектурними якостями, 
з другого боку, Держави-члени мають ініціювати пошук рішень цієї проблеми і допомагати в 
цьому органам місцевої влади. Для того, щоб досягти цього та сприяти пішохідному рухові, слід 
було б якомога ретельніше простудіювати розміщення та доступність периферійних і навіть 
центральних автостоянок та створити транспортні мережі, які водночас полегшували б пішохід-
ний рух, обслуговування та громадський транспорт. Численні операції з реабілітації, такі як під-
земне прокладання електричних та інших мереж, які були б дуже дорогими у разі поодинокого 
прокладання, могли б, у такому випадку, легко й економічно координуватися з облаштуванням 
системи доріг. 

33. Захист та реставрація мають супроводжуватися діяльністю з оновлення життєвих функцій. 
Отже, важливим буде підтримання придатних існуючих функцій, зокрема торгівлі й ремісництва, 
та створення нових, які для того, щоб надовго бути життєздатними, мають суміщатися з міським, 
регіональним чи загальнодержавним економічним та соціальним контекстом, в який вони вклю-
чаються. Вартість охоронних операцій має оцінюватися не лише залежно від культурної цінності 
споруд, а також з огляду на користь від можливого використання. Соціальні проблеми охорони 
можуть бути коректно поставлені лише стосовно цих двох вимірів цінності. Ці функції мають від-
повідати соціальним, культурним та економічним потребам мешканців без завдання шкоди спе-
цифічному характерові ансамблю, якого це стосується. Політика культурного відродження має 
перетворити історичні ансамблі на осередки культурної діяльності та надати їм провідну роль в 
культурному розвиткові навколишніх громад. 

34. Будь-які роботи в сільському середовищі, що спричинюють погіршення ландшафту, та 
будь-які зміни в економічних і соціальних структурах мають ретельно контролюватися, аби 
убезпечити цілісність історичних сільських громад в їхньому безпосередньому природному ото-
ченні. 

35. Охоронна діяльність має поєднувати внесок органу державної влади з внеском при-
ватних або колективних власників та окремих або об’єднаних у групи мешканців та користува-
чів, ініціативи яких слід підтримувати. Отже, має бути налагоджена постійна співпраця на всіх 
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Рекомендація щодо охорони і сучасної ролі історичних ансамблів

рівнях між спільнотами та приватними особами, зокрема такими методами: інформуванням, 
адаптованим до типів осіб, яких це стосується; анкетуванням, адаптованим до опитуваних осіб; 
формуванням при установах, що відповідають за прийняття рішень, планування, управління та 
втілення операцій, пов'язаних з планами охорони, консультативних груп із представників влас-
ників, мешканців та користувачів, або створенням громадських об’єднань для участі в їхньому 
здісненні. 

36. Слід сприяти створенню добровільних охоронних груп, безприбуткових асоціацій та за-
снуванню почесних або грошових винагород, щоб відзначати зразкові реалізації у справі рес-
таврації й виявлення цінностей [історичних ансамблів]. 

37. Суспільні інвестиції, передбачені планами охорони історичних ансамблів та їхнього се-
редовища, мають гарантуватися вписуванням відповідних асигнувань у бюджети центральних, 
регіональних та місцевих органів влади. Всіма цими асигнуваннями має централізовано розпо-
ряджатися одне або кілька державних, приватних або напівдержавних органів, відповідальних 
за координування на загальнодержавному, регіональному або місцевому рівнях усіх форм фі-
нансової допомоги та спрямування її на реалізацію в цілому. 

38. Суспільна допомога в усіх формах, описаних у нижченаведених пунктах, має виходи-
ти з принципу, що там, де це необхідно і відповідає обставинам, спільноти братимуть участь, 
враховуючи «надвартість” реставрації, тобто додаткові витрати на збережння, що припадає на 
власника, порівняно з новою ринковою або новою орендною вартістю будинку. 

39. Як правило, цей вид суспільних інвестицій має слугувати насамперед зберіганню існу-
ючого побудованого середовища, зокрема, соціального житла, та витрачатися на нові будівлі 
лише в тій мірі, в якій це не загрожує використанню та функціонуванню існуючих будинків. 

40. Приватним власникам та користувачам, які розпочинають роботи, передбачувані плана-
ми охорони, згідно з нормами цих планів мають надаватися гранти, дотації, позики за пільгових 
умов або податкові пільги. Ці гранти, дотації, позики або податкові пільги можуть надавати-
ся насамперед групам власників чи користувачів житла та торговельних приміщень, тому що 
об’єднані операції економічно більш вигідні, ніж індивідуальні дії. Фінансові переваги, що нада-
ються приватним власникам та користувачам, у разі потреби мають ставитися у залежність від 
дотримання певних умов, продиктованих в інтересах публіки, таких як бездоганне утримання 
будинків, можливості відвідання будинків, доступ до парків, садів або інших місць, кінозйомки 
тощо. 

41. У бюджетах державних або приватних органів мають передбачатися спеціальні кошти 
для захисту історичних ансамблів, яким загрожують значні суспільні або приватні роботи та 
забруднення. Органи державної влади мають також передбачати спеціальні кошти на відшко-
дування збитків, спричинених стихійними лихами. 

42. Більш того, служби або адміністрації, які діють у галузі громадського будівництва, мають 
складати свої програми та бюджети таким чином, щоб сприяти реабілітації історичних ансамблів, 
фінансуючи роботи, які водночас відповідають їхнім власним цілям та цілям плану охорони. 

43. З метою розширення своїх фінансових можливостей Держави-члени мають сприяти за-
снуванню суспільних чи приватних фінансових установ для охорони історичних ансамблів та 
їхнього середовища, надаючи [цим установам] статус юридичної особи та можливість приймати 
дарування приватних осіб, фондів, промислових та торговельних підприємств. Для благодійни-
ків мають встановлюватися режими податкових пільг. 

44. Фінансування робіт будь-якого характеру, здійснюваних з метою охорони історичних або 
традиційних ансамблів та їхнього середовища, могло б бути полегшене заснуванням позичкової 
асоціації, що користується допомогою державних інституцій та приватних кредитних установ, 
на які покладено надавати власникам позики за зниженою відсотковою ставкою і з тривалими 
термінами погашення. 

45. Держави-члени та органи влади всіх рівнів, яких це стосується, могли б полегшити за-
снування безприбуткових асоціацій, що беруть на себе придбання та, за можливості після рес-
таврації, продаж будинків, використовуючи обігові кошти, спеціально призначені для підтриман-
ня в історичних ансамблях власників, які бажають охороняти їх та вбезпечувати їхній характер. 

46. Дуже важливо уникати того, щоб заходи з охорони спричиняли розірвання соціально-
го укладу. Аби уникнути замін населення у реставрованих будинках чи ансамблях за рахунок 
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найменш забезпечених мешканців, передбачається допомога, яка компенсує підвищення квар-
тплати, що дозволило б наймачам зберегти їхні житла та їхні торговельні й ремісничі приміщен-
ня, а також їхні способи життя та традиційні заняття, такі як сільське ремісництво, невеличкі 
сільськогосподарські підприємства, рибальство тощо. Ця допомога, що визначається залежно 
від доходу, допомогла б заінтересованим особам протистояти збільшенню податків, умотиво-
ваному виконаними роботами. 

V. ДОСЛІДЖЕННЯ, НАВЧАННЯ  Й ІНФОРМАЦІЯ
47. З метою  підвищення необхідної технічної й ремісничої майстерності та сприяння усві-

домленню й участі всього населення у зміцненні охорони, наведені нижче заходи мають бути 
вжиті Державами-членами згідно з їхньою законодавства та конституцій. 

48. Держави-члени та спільноти, яких це стосується, мають сприяти дослідженням щодо: 
— містобудівних аспектів історичних ансамблів та їхнього середовища; 
— зв'язків між охороною, плануванням та облаштуванням території; 
— методів збереження, застосовних до ансамблів; 
— заміни матеріалів; 
— застосування сучасних способів у роботах по збереженню; 
— необхідних ремісничих способів. 
49. Слід започаткувати або розвинути спеціальне навчання з вищенаведених питань, яке 

має включати практичне стажування. Крім того, необхідно сприяти підготовці технічних фахів-
ців та ремісників, що спеціалізуються в охороні ансамблів, в тому числі зелених просторів, що 
їх оточують. Слід сприяти й розвиткові ремісництва, якому загрожує процес індустріалізації. 
Бажано, щоб причетні інституції співпрацювали у цьому відношенні зі спеціалізованими в цих 
питаннях міжнародними організаціями, зокрема, Міжнародним дослідницьким центром збере-
ження та реставрації культурних цінностей у Римі, Міжнародною радою з питань пам'яток та 
визначних місць (ICOMOS) та Міжнародною радою музеїв (ІСОМ). 

50. Підготовку адміністративного персоналу, відповідального за місцеві операції з охорони 
історичних секторів, там, де необхідно і відповідає цьому, мають фінансувати і налагоджувати 
органи влади, яких це стосується, згідно з довгостроковою програмою. 

51. Усвідомленню необхідності охорони має сприяти шкільне, післяшкільне і університетське 
навчання та звернення до засобів інформації, таких як книги, преса, телебачення, радіо й кіно 
та пересувні виставки. Предметом чіткої та всебічної інформації мають стати не лише естетичні 
та культурні, а й соціальні та економічні переваги, які може презентувати добре проводжувана 
політика охорони історичних ансамблів та їхнього середовища. Ця інформація має бути широко 
розповсюджувана в суспільних чи приватних утвореннях загальнодержавного, регіонального й 
місцевого рівнів та серед населення, яке має знати, чому і як може бути поліпшене їхнє безпо-
середнє життєве оточення докладеними таким чином зусиллями. 

52. Дослідження історичних або традиційних ансамблів має бути включено в навчання усіх 
ступенів, а особливо при вивченні історії, з метою прищепити молоді розуміння та почуття шани 
до творінь минулого і показати роль цієї спадщини у сьогоденному житті. Таке навчання має 
широко використовувати аудіовізуальні засоби та відвідування історичних ансамблів. 

53. Слід сприяти перепідготовці викладачів та екскурсоводів і підготовці інструкторів для 
того, щоб допомогти групам молоді і дорослих, які бажають набути знання про історичні ан-
самблі. 

VI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
54. Держави-члени мають співпрацювати в сфері охорони історичних або традиційних ан-

самблів та їхнього середовища, вдаючись, якщо це буде визнано доцільним, по допомогу між-
народних міжурядових та неурядових організацій, використовуючи, зокрема, Центр докумен-
тації UNESCO / ICOM / ICOMOS. Таке багатостороннє або двостороннє співробітництво має 
розумно координуватися та конкретизуватися такими заходами: 
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Рекомендація щодо охорони і сучасної ролі історичних ансамблів

bb) обмін різного роду інформацією та науковими й технічними публікаціями; 
bc) організація навчального стажування та робочих груп з певної тематики; 
bd) надання стипендій для навчання та подорожей, а також відправлення наукового, техніч-

ного й адміністративного персоналу й устаткування; 
be) боротьба із забрудненнями всіх видів; 
bf) здійснення значних проектів охорони історичних ансамблів та розповсюдженням набу-

того досвіду. В регіонах, розташованих з обох боків кордону, і там, де виникають спіль-
ні проблеми облаштування й охорони історичних ансамблів та їхнього середовища, 
Держави-члени, яких це стосується, мають координувати свою політику та свої дії, щоб 
забезпечити найкраще використання та найкращий захист цієї спадщини; 

bg) взаємодопомога сусідніх країн з метою убезпечення цілісності зон спільного інтересу, 
характерних для історичного й культурного розвитку регіонів. 

55. Згідно з духом та принципами цієї Рекомендації Держава-член не повинна вдаватися до 
будь-яких заходів, спрямованих на руйнування або зміну характеру історичних кварталів, міст 
та місць, розташованих на теренах, окупованих цією Державою.
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ДЕКЛАРАЦІЯ
ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ

МІСЬКИХ ЛАНДШАФТІВ

(ЮНЕСКО, Комітет всесвітньої спадщини, 2005)
Генеральна Асамблея Держав-сторін Конвенції про всесвітню спадщину: 

Відзначаючи, що питання сьогоднішніх архітектурних втручань у надбання всесвітньої спад-
щини та в їхнє оточення дедалі більше викликає занепокоєння серед уповноважених політиків, 
урбаністів, забудовників, архітекторів, фахівців з пам’яткоохоронної справи, землевласників, 
інвесторів і заінтересованих громадян;

Визнаючи, що міжнародна конференція на тему «Всесвітня спадщина та сьогоденна архі-
тектура» відбулась у Відні (Австрія) з 12 по 14 травня 2005 р. за пропозицією, сформульованою 
Комітетом всесвітньої спадщини на його 27-й сесії (ЮНЕСКО, 2003) (Рішення 27 COM 7B/108);

Зважаючи на важливу низку директив щодо збереження історичних міських ландшафтів1, 
«Віденський Меморандум» обговорювався під час міжнародної конференції у Відні і був 
прихильно сприйнятий Комітетом всесвітньої спадщини на його 29-й сесії (Дурбан, 2005) 
(Рішення 29 COM 5D);

Нагадуючи, що напрями та настанови щодо збереження історичних обширів включені до бага-
тьох міжнародних хартій і документів, якими є Міжнародна хартія про збереження та реставрацію 
пам’яток і визначних місць (Венеційська хартія, 1964), Рекомендація ЮНЕСКО щодо убезпечення 
культурних цінностей, яким загрожують суспільні або приватні роботи (1968), Рекомендація ЮНЕСКО 
щодо охорони і сучасної ролі історичних ансамблів (1976), Хартія про історичні сади, ІКОМОС-ІФЛА 
(Флорентійська хартія, 1982), Міжнародна хартія про охорону історичних міст, ІКОМОС (Вашингтонська 
хартія, 1987), Нарський документ про автентичність (1994), а також конференція ХАБІТАТ II та 
Програма 21, затверджена Державами-сторонами у Стамбулі (Туреччина) у червні 1996 року;

Враховуючи понад те сферу дії Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та 
природної спадщини (Конвенція про всесвітню спадщину, 1972) і, зокрема, її статті 4 та 5, 
закликаючи до міжнародної співпраці та необхідності поєднати в комплексних містобудівних 
програмах економічний, соціальний і гуманітарний розвиток міст, занесених до Списку 
всесвітньої спадщини;

Нагадуючи також, що надбання, занесені до Списку всесвітньої спадщини, мають винятко-
ву загальнолюдську цінність і що охорона цієї цінності має бути серцевиною будь-якої політики 
зберігання та стратегії управління;

Ухвалює висловлені у Віденському Меморандумі про збереження історичних міських 
ландшафтів такі принципи:

1. Безперервні зміни, що стосуються функціонального використання, соціальної структури, 
політичної кон’юнктури й економічного розвитку, які виявляються у вигляді структурних втру-

1 Історичний міський ландшафт, спираючись на Рекомендацію ЮНЕСКО щодо охорони і сучасної ролі історичних 
ансамблів 1976 року, означає ансамблі будь-якого поєднання будинків, споруд і вільних просторів у їхньому природному й 
екологічному оточенні, включаючи археологічні та палеонтологічні місця, що впродовж досить тривалого часу утворили 
в міському середовищі людські поселення, зв’язність та цінність яких визнано з археологічного, архітектурного, доіс-
торичного, історичного, наукового, естетичного, соціокультурного й екологічного погляду. Такий ландшафт сформував 
суспільство нових часів і має велике значення для розуміння нами нашого нинішнього способу життя.
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Декларація про збереження історичних міських ландшафтів

чань в успадкований історичний міський ландшафт, можуть бути визнані складовою міської 
традиції і вимагають при прогнозуванні бачення міста в цілому з боку тих, хто ухвалює рішення, 
та обговорення з іншими заінтересованими дійовими особами і сторонами.

2. Головна проблема сьогоденної архітектури в історичному міському ландшафті — знайти 
таку відповідь на динаміку розвитку, щоб сприяти соціально-економічним реформам та зрос-
танню, всіляко оберігаючи, з одного боку, успадкований міський ландшафт, а з іншого — його 
об’ємно-просторову композицію. Живі історичні міста, зокрема міста всесвітньої спадщини, ви-
магають містобудівної політики й управління, вихідним пунктом яких вважається зберігання. У 
цьому процесі автентичність і цілісність історичних міст, що визначаються різноманітними чин-
никами, не мають бути поставлені під загрозу.

3. Основною турботою при фізичних та функціональних втручаннях є підвищення якості 
життя та продуктивності, покращення умов життя, праці й відпочинку і застосування видів ви-
користання без загрози для існуючих цінностей, що виникають з характеру і цінності історичної 
міської форми та структури. Це означає не тільки необхідність удосконалення технічних норм, 
а й реабілітацію та сучасний розвиток історичного середовища, що ґрунтуються на коректних 
інвентаризації й оцінці його цінностей, всіляко додаючи сюди високоякісні прояви культури.

З огляду на проблеми, що постали перед охороною історичних міських ландшафтів, Гене-
ральна Асамблея:

a) закликає уповноважених політиків, урбаністів, забудовників, архітекторів, фахівців з 
убезпечення, землевласників, інвесторів та заінтересованих громадян співпрацювати у 
справі охорони міської спадщини, всіляко враховуючи модернізацію й еволюцію суспіль-
ства з позицій поваги до культурної та історичної чутливості, підсилюючи як індивідуаль-
ність, так і соціальну згуртованість;

b) закликає також покращувати умови життя, праці та відпочинку в історичних містах, за-
стосовуючи види використання без загрози для існуючих цінностей, що виникають з ха-
рактеру та цінності історичної міської форми й структури;

c) наголошує на необхідності коректного включення сьогоденної архітектури в контекст іс-
торичного міського ландшафту, та наголошує, що треба проводити дослідження культур-
ного або візуального впливу [на контекст] передбачуваних сьогоднішніх втручань;

d) запрошує Держави-сторони Конвенції про всесвітню спадщину включити принципи, ви-
словлені у Віденському Меморандумі, в свою політику збереження спадщини;

e) закликає Держави-сторони Конвенції про всесвітню спадщину включити поняття істо-
ричного міського ландшафту в свої пропозиції на занесення та в опрацювання планів 
управління місцями, запропонованими для занесення до Списку всесвітньої спадщини.



66___

ВІДЕНСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ
«Всесвітня спадщина та сучасна архітектура — 
управління історичним міським ландшафтом»

(ЮНЕСКО, Комітет всесвітньої спадщини, 2005)

А. ПРЕАМБУЛА
1. Нагадуючи, що Віденський Меморандум є підсумком міжнародної конференції на тему 

«Всесвітня спадщина та сучасна архітектура», що була запропонована Комітетом всесвітньої 
спадщини на його 27-й сесії (ЮНЕСКО, 2003) (рішення 27 COM 7B.108) і відбувалась з 12 по 14 
травня 2005 р. у Відні (Австрія) під егідою ЮНЕСКО та за присутності 600 експертів і спеціалістів 
з 55 країн.;

2. Маючи на увазі сферу дії Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та 
природної спадщини (Конвенція про всесвітню спадщину, 1972) і нагадуючи її статті 4 та 5 
на користь співпраці на міжнародному рівні й необхідності спільних обговорень нещодавніх 
структурних змін та інтенсивності економічної діяльності в містах, занесених до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

3. Нагадуючи, крім того, що надбання заносяться до Списку всесвітньої спадщини, спи-
раючись на декларацію виняткової загальнолюдської цінності, і що охорона цієї цінності має 
бути серцевиною будь-якої політики зберігання й управління;

4. Враховуючи, зокрема, Міжнародну хартію про збереження та реставрацію памяток і визначних 
місць» (Венеційська хартія, 1964), Рекомендацію ЮНЕСКО щодо убезпечення культурних цінностей, 
яким загрожують суспільні або приватні роботи (1968), Рекомендацію ЮНЕСКО щодо охорони і 
сучасної ролі історичних ансамблів (1976), Хартію про історичні сади, ІКОМОС-ІФЛА (Флорентійська 
хартія, 1982 р.), Міжнародну хартію про охорону історичних міст, ІКОМОС (Вашингтонська хартія, 
1987), Нарський документ про автентичність (1994), а також конференцію ХАБІТАТ II та Програму 
21, затверджену Державами-сторонами у Стамбулі (Туреччина) у червні 1996 року;

5. Бажаючи, аби Віденський Меморандум розглядався у продовження вище згаданих 
документів та нинішньої дискусії про стале зберігання памяток і визначних місць як 
фундаментальна декларація інтегрованого підходу, що поєднує сучасну архітектуру, сталий 
міський розвиток і цілісність ландшафту відповідно до існуючих історичних форм, забудови й 
контексту.

B. ВИЗНАЧЕННЯ
6. Цей Меморандум стосується історичних міст, вже занесених або запропонованих на 

занесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також більш великих міст, що мають 
пам’ятки та визначні місця всесвітньої спадщини, розташовані на їхній території.

7. Історичний міський ландшафт, спираючись на Рекомендацію ЮНЕСКО про охорону і су-
часну роль історичних ансамблів 1976 року, означає ансамблі будь-якого поєднання будинків, 
споруд та вільних просторів у їхньому природному й екологічному оточенні, включаючи архео-
логічні та палеонтологічні місця, що впродовж досить тривалого часу утворили в міському се-
редовищі людські поселення, зв’язність та цінність яких визнано з археологічного, архітектурно-
го, доісторичного, історичного, наукового, естетичного, соціокультурного й екологічного погляду. 
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Віденський Меморандум “Всесвітня спадщина та сучасна архітектура — управління...”

Такий ландшафт сформував суспільство нових часів і має велике значення для розуміння нами 
нашого нинішнього способу життя.

8. В історичному міському ландшафті фіксуються соціальні прояви й еволюція минувшини 
і сьогодення, які характеризують місцевість. Він складається з елементів, що визначають його 
характер: займання земель та їхнє призначення, облаштування простору, візуальні співвідно-
шення, топографія та ґрунти, рослинність і всілякі елементи технічної інфраструктури, включа-
ючи невеликі об’єкти та деталі будівництва (тротуари, бруківки, ринви, ліхтарі тощо).

9. У цьому контексті сучасна архітектура встановлює співвідношення у випадках будь-яких 
запланованих або задуманих значних втручань у забудоване історичне середовище, що охо-
плює вільні простори, нові будівлі, доповнення або розширення історичних будинків та історич-
них місць, а також перетворення.

10. Розширене поняття культурної спадщини, особливо впродовж останнього десятиріччя, 
яке дає більш широку інтерпретацію, спрямовану на визнання співіснування людства із землею 
та з людьми в суспільстві, вимагає нових підходів і методологій щодо зберігання та розвитку 
в територіальних межах міста. Міжнародні рекомендації і хартії ще не повністю охопили цей 
еволюційний процес.

11. Віденський Меморандум привертає увагу до впливу сучасного розвитку на цілісний місь-
кий ландшафт, цінний як спадщина, де поняття історичного міського ландшафту виходить за 
межі традиційних термінів «історичний центр», «ансамбль» або «оточення», часто вживаних у 
хартіях та законах про захист, аби охопити територіальні межі й навколишній ландшафт.

12. Починаючи з поступової еволюції та територіального планування, через процес урбані-
зації, що охоплює умови середовища та топографії і виражає економічні та соціокультурні цін-
ності, притаманні кожному суспільству, історичний міський ландшафт на певний період набуває 
своєї виняткової та загальнолюдської цінності. Як такі захист та зберігання історичного міського 
ландшафту охоплюють усі пам’ятки, що набули захисного статусу із занесенням до відповідних 
реєстрів, а також ансамблі та їхні значущі елементи — фізичні, функціональні й візуальні, мате-
ріальні й асоціативні, — що пов’язують з історичними типологією та морфологією. 

C. ПРИНЦИПИ ТА ЦІЛІ
13. Безперервні зміни, що стосуються функціонального використання, соціальної структури, 

політичної кон’юнктури й економічного розвитку, які виявляються у вигляді структурних втру-
чань в успадкований історичний міський ландшафт, можуть бути визнані складовою міської 
традиції і вимагають при прогнозуванні бачення міста в цілому з боку тих, хто приймає рішення, 
та обговорення з іншими заінтересованими дійовими особами і сторонами.

14. Головна проблема сьогоденної архітектури в історичному міському ландшафті — знайти 
таку відповідь на динаміку розвитку, щоб сприяти соціально-економічним реформам та зрос-
танню, всіляко оберігаючи, з одного боку, успадкований міський ландшафт, а з іншого — його 
об’ємно-просторову композицію. Живі історичні міста, зокрема міста всесвітньої спадщини, ви-
магають містобудівної політики й управління, вихідним пунктом яких вважається збереження. 
У цьому процесі автентичність і цілісність історичних міст, що визначаються різноманітними 
чинниками, не мають бути поставлені під загрозу.

15. Майбутнє нашого історичного міського ландшафту вимагає взаєморозуміння між уповно-
важеними політиками, урбаністами, забудовниками, архітекторами, фахівцями зі збереження, 
землевласниками, інвесторами та заінтересованими громадянами, які співпрацюють у справі 
охорони міської спадщини, всіляко враховуючи модернізацію й еволюцію суспільства з позицій 
поваги до культурної та історичної чутливості, підсилюючи як індивідуальність, так і соціальну 
згуртованість.

16. Беручи до уваги емоційний зв’язок між людьми та їхнім середовищем, їхнє відчуття міс-
ця, головним слід вважати забезпечення якості життя в міському оточенні, щоб сприяти еконо-
мічному поступові міста та його соціальній і культурній життєздатності. 

17. Основною турботою при фізичних та функціональних втручаннях є підвищення якості 
життя та продуктивності, покращення умов життя, праці й відпочинку і застосовування видів ви-
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користання без загрози для існуючих цінностей, що виникають з характеру і цінності історичної 
міської форми та структури. Це означає не тільки необхідність удосконалення технічних норм, 
а й реабілітацію та сучасний розвиток історичного середовища, що ґрунтуються на коректних 
інвентаризації й оцінці його цінностей, всіляко додаючи сюди високоякісні прояви культури.

D. ПРОВІДНІ НАСТАНОВИ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯМ
18. Ухвалення рішення щодо втручань та сьогоденної архітектури в історичному міському 

ландшафті вимагає уважного вивчення, підходу, що враховує культурні й історичні аспекти, кон-
сультувань із заінтересованими сторонами й досвідченими експертами. Вивчаючи просторовий 
контекст того, що є старовинним, та того, що є новим, цей процес уможливлює вживати від-
повідних і точних заходів для кожного випадку, всіляко оберігаючи автентичність та цілісність 
історичної тканини й забудови.

19. Всебічне розуміння історії, культури й архітектури місця, на відміну від самих лише бу-
дівельних об’єктів, є вирішальним для розширення меж збереження, та не зайвим було б ін-
формувати архітектурні комісії про містобудування і його інструменти для проведення аналізів 
типології та морфології.

20. Істотним чинником процесу планування є своєчасне розпізнавання та формулювання 
можливостей і ризиків, аби забезпечити добре врівноважені розвиток та процес опрацювання. 
Підставою для будь-яких структурних втручань є вивчення і всебічний аналіз історичного місь-
кого ландшафту як спосіб вираження цінностей та значущості. Пошуки довгострокових наслід-
ків та життєздатності планувальних втручань є складовою процесу планування, спрямованого 
на захист історичної тканини, забудови та її безпосереднього оточення.

21. Беручи до уваги відправне визначення (на підставі статті 7 Меморандуму), міське пла-
нування, сучасна архітектура й охорона історичного міського ландшафту мають уникати будь-
яких форм псевдоісторичного характеру, оскільки вони все одно суперечать як історичності, 
так і сьогоденню. Історичне бачення не може витісняти інші, тому що історія має залишатись 
читабельною, тоді як вищою метою є безперервність культури завдяки якісним втручанням.

Е. ПРОВІДНІ НАСТАНОВИ ДЛЯ МІСЬКОГО РОЗВИТКУ
22. Етичні норми та вимога якісного рівня концепції і виконавства, за дбайливого ставлення 

до культурного й історичного середовища, є необхідними умовами процесу планування. Якісна 
архітектура в історичних кварталах має рахуватися з існуючими масштабами, особливо в тому, 
що стосується об’єму та висоти будівель. Важливо, щоб нові складові облаштування мали мі-
німальні безпосередні впливи на важливі історичні елементи, такі як помітні структури або ар-
хеологічні місця.

23. Просторовим структурам всередині та навколо історичних міст мають бути повернені 
достоїнства через мистецтво й міський дизайн, тому що вони є фундаментальними складовими 
відродження історичних міст: мистецтво та міський дизайн виявляють їхні специфічні історичні, 
соціальні й економічні компоненти, щоб передати їх наступним генераціям.

24. Охорона надбань всесвітньої спадщини охоплює також концепцію публічних просторів: 
особливу увагу треба приділяти функціональності, масштабу, матеріалам, освітленню, місько-
му обладнанню, рекламі й озелененим просторам, і це тільки деякі аспекти. Міська інфраструк-
тура в захищених обширах має включати всілякі заходи, спрямовані на оберігання історичної 
тканини, забудови та її безпосереднього оточення, а також зменшення шкідливих наслідків ав-
томобільного руху й паркування.

25. Картина міста в цілому, дахів, основних візуальних перспектив, острівків та типів житло-
вих будинків становлять складову автентичності історичного міського ландшафту. Якщо йдеть-
ся про відновлення, історичні дахи та первинні групи будинків слугують основою для плануван-
ня і композиції.

26. Загальний принцип полягає в тому, що пропорційність і композиція мають гармо-
нійно поєднуватися з певним типом історичної й архітектурної форми, тоді як реконструкція 
центральної забудови, яка заслуговує захисту, із залишенням тільки фасадів («faςadisme»), 
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Віденський Меморандум “Всесвітня спадщина та сучасна архітектура — управління...”

не є гідним способом структурного втручання. Треба подбати, зокрема, про забезпечення 
того, щоб поширення сьогоденної архітектури в містах всесвітньої спадщини доповнювало 
цінності історичного міського ландшафту та залишалося в таких межах, аби не завдати шкоди 
історичному характерові міста.

F. ЗАХОДИ 
27. Управління динамічними змінами й облаштуванням історичних міських ландшафтів 

всесвітньої спадщини передбачає точне знання території та її елементів як значущої спадщини, 
виявлених завдяки науковим методам інвентаризації, належного законодавства, регламенту-
вання, засобів і процедур, вписаних у план управління відповідно до Провідних настанов щодо 
втілення у життя Конвенції про всесвітню спадщину. 

28. Розроблення й реалізація плану управління історичним міським ландшафтом потребує 
участі міжгалузевого колективу експертів і фахівців, так само, як і вчасної організації поглибле-
ного публічного обговорення.

29. Якісне управління історичним міським ландшафтом призначене забезпечити стале 
зберігання та покращення просторових, функціональних і композиційних цінностей. Стосовно 
цього слід наголосити як на необхідності контекстуалізації сучасної архітектури в історичному 
міському ландшафті, так і на дослідженнях оцінки культурного й візуального впливу, що мають 
супроводжувати пропозиції сучасних втручань. 

30. Економічні аспекти міського розвитку мають бути пов’язані із завданням довгострокового 
захисту спадщини.

31. Історичні будівлі, вільні простори та сучасна архітектура роблять вагомий внесок у цін-
ність міста, визначаючи його характер. Сучасна архітектура може бути потужним інструментом 
конкуренції міст пропорційно з тим, наскільки вона приваблює резидентів1, туристів і капітал. Іс-
торична та сучасна архітектура визначають перевагу місцевих громад, яка має слугувати освіт-
нім, рекреаційним і туристичним цілям і гарантувати ринкову вартість надбання.

G. РЕКОМЕНДАЦІЇ 
32. Наведені нижче міркування адресуються Комітетові всесвітньої спадщини ЮНЕСКО:
a) Стосовно історичних міських обширів, уже занесених до Списку всесвітньої спадщини, 

поняття історичного міського ландшафту та рекомендації, викладені в цьому Мемо-
рандумі, мають бути враховані, якщо оцінюється будь-який потенційний або доведений 
вплив на цілісність надбання всесвітньої спадщини. Ці принципи мають бути підкріплені 
планами, що визначають спеціальні заходи, ухвалені для захисту історичного міського 
ландшафту. 

b) Коли розглядається занесення до Списку всесвітньої спадщини нових надбань і місць 
в історичних міських обширах, рекомендується, аби поняття історичного міського ланд-
шафту було включене в пропозицію на занесення та в процес оцінювання.

c) ЮНЕСКО запрошується вивчити можливість опрацювання нової рекомендації на допо-
внення й осучаснення тих, що існують стосовно історичних міських ландшафтів, з осо-
бливим наголосом на контекстуалізацію сучасної архітектури, яку в подальшому буде 
представлено Генеральній Конференції.

1 Тобто, іноземних громадян для постійного проживання. (Примітка спец. редактора)
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СТАТУТ МІЖНАРОДНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПАМ’ЯТОК
І ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ (ІСОМОS)

І. НАЗВА ТА МІСЦЕПЕРЕБУВАННЯ
Стаття 1

Створено організацію під назвою Міжнародна рада з питань пам’яток і визначних місць, яка 
йменуватиметься далі абревіатурою ІСОМОS.

Стаття 2
Штаб-квартиру ІСОМОS розміщено в Парижі, її місцезнаходження може бути змінено за 

рішенням Генеральної асамблеї.

II. ВИЗНАЧЕННЯ
Стаття З

У цьому Статуті розглядатимуться:
а) як пам’ятка: будь-яка споруда (з прилеглою територією та нерухомим за природою або 

за призначенням майном, а також із пов’язаним з нею рухомим майном), що становить 
інтерес з погляду історії, архітектури, мистецтва, науки або етнології. Цим визначенням 
охоплено твори монументальної скульптури чи монументального малярства, елементи і 
структури археологічного характеру, написи, печерні житла та сукупності з вищезазначе-
них елементів;

b) як ансамбль: будь-яка сукупність відособлених або поєднаних між собою споруд, що за 
своєю архітектурою, єдністю з ландшафтом становить особливу історичну, мистецьку, 
наукову, соціальну чи етнологічну цінність, а також її побудоване чи природне довкілля;

с) як визначне місце: будь-яка топографічно визначена зона чи ландшафт, що завдячує 
своїм виникненням людині, природі або спільній праці людини та природи і має особли-
ву вартість завдяки своїй красі чи є цікавою з археологічного, історичного, мистецького, 
етнологічного чи антропологічно го погляду. Цим визначенням охоплено також історичні 
сади та парки.

Попередні визначення не поширюються:
— на рухоме майно, що зберігається в пам’ятках і становить частину музейних колекцій;
— на археологічні колекції, що зберігаються в музеях або сховищах, влаштованих на архе-

ологічних або історичних місцях;
— на музеї просто неба.

III. МЕТА Й ДІЯЛЬНІСТЬ
Стаття 4

ІСОМОS є міжнародною організацією, призначеною сприяти на міжнародному рівні зберіган-
ню, захистові, використанню та належній презентації пам’яток, ансамблів та визначних місць.

Стаття 5
Для досягнення цієї мети ІСОМОS:

ДОКУМЕНТИ МІЖНАРОДНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ 
ПАМ’ЯТОК І ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ (ІКОМОС)
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Статут Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС)

а) об’єднує органи управління, інституції та осіб, що заін те ре совані у зберіганні пам’яток, 
ансамблів та визначних місць, і за без печує їхнє представництво при міжнародних інсти-
туціях;

b) збирає, вивчає та розповсюджує інформацію щодо принципів, технології та політики охо-
рони, зберігання, захисту, повернення до життя, вико ристання й належної презентації 
пам’яток, ансамблів та визначних місць;

с) співробітничає на національному й міжнародному рівнях у створенні та розвитку центрів 
документації з проблем зберігання, захисту та належної презентації пам’яток, ансамблів 
та визначних місць, а також вивчення й практичного застосування традиційних техноло-
гій будівництва;

d) сприяє прийняттю й виконанню міжнародних рекомендацій щодо захисту, зберігання та 
належної презентації пам’яток, ансамблів та визначних місць;

e) співробітничає в розробленні програм підготовки фахівців у сфері зберігання, захисту та 
належної презентації пам’яток, ансамблів та визначних місць;

f) встановлює та підтримує тісне співробітництво з ЮНЕСКО, Міжнародним дослідницьким 
центром зі збереження та реставрації культурних цінностей (Римським центром), регіональ-
ними центрами зі зберігання під егідою ЮНЕСКО та іншими міжнародними й регіональними 
інституціями та організаціями, що мають на меті подібні завдання;

g) сприяє та ініціює різноманітну діяльність, яка відповідає Статутові ІСОМОS.

IV. ЧЛЕНСТВО
Стаття 6

а) ІСОМОS має у своєму складі чотири категорії членства: індивідуальне, колективне (ін-
ституції), благодійне та почесне членство.

Статус індивідуального члена визнається за особами, професій на чи інша діяльність яких 
забезпечує їхню ком пе тент ність у справі зберігання пам’яток, ансамблів та визначних місць (у 
розумінні статті 3); ці особи можуть належати до штату наукових, технічних та адміністратив-
них працівників національних, регіональних і місцевих служб, займаючись пам’ятками та істо-
ричними місцями, красни ми мистецтвами і ста ро жит ностями, а також можуть бути фахівцями 
та уповноваженими у справі зберігання, реставрації, повернення до життя, ви ко ристання й 
належної презентації пам’яток, визначних місць і ансамблів та фахівцями у сфері архітектури, 
містобудування, історії мистецтва, археології, етнології та документації. Як виняток, статус 
індивідуального члена може бути наданий іншим особам, що поділяють зацікавленість метою 
та діяльністю ІСОМОS. Тільки індивідуальні члени мають право бути обраними, згідно з по-
ложеннями статті 10, на будь-яку посаду в ІСОМОS.

Статус колективного члена визнається за інституціями незалежно від їхнього характеру, ді-
яльність яких скерована на охорону, зберігання, реставрацію, використання, повернення до 
життя або належну презентацію пам’яток, ансамблів та визначних місць, як їх було визначе но 
у статті 3; за інституціями, яким належать або у віданні яких перебувають пам’ятки, ансамблі 
та історичні місця; за інституціями, що присвячують всю або частину своєї діяльності одній або 
декільком із перелічених вище функцій стосовно пам’яток, ансамблів та визначних місць.

Статус благодійного члена визнається за особами та установами, які бажають підтримувати 
цілі й діяльність ІСOМOS та сприяти міжна родному співробітництву на користь охорони культур-
ної спадщини.

Статус почесного члена надається, за пропозицією національних комітетів, Генеральною 
асамблеєю ІСОМОS особам, які мають видатні заслуги у справі зберігання, реставрації та на-
лежної презентації пам’яток, визначних місць та ансамблів.

b) Члени ІСОМОS засновують у кожній країні національні комітети. Заяви про вступ пере-
даються цим комітетам, якщо такі існують. Усі члени національних комітетів мають пра-
во брати участь у Генеральній асамблеї ІСOМ0S. Проте кількість голосів на Генеральній 
асамблеї обмежено 18 за кожний національний ко мітет. Члени, належно призначені брати 
участь у голосуванні згідно зі статтею 13 «e», можуть бути репрезентовані на асамблеї за 
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дорученням, наданим іншому членові свого національного комітету. Але жоден член не 
може розпоряджатися більш ніж п’ятьма голосами (крім власного).

с) Якщо країна не має свого національного комітету, із заявами про вступ у члени слід 
звертатися за схваленням Бюро ІСОМОS до Секретаріату ІСОМОS. Члени, які походять 
з країн, де немає національних комітетів, мають ті самі права, що й члени національних 
комітетів, за винятком права голосу на Генеральній асамблеї.

d) Благодійні та почесні члени мають право брати участь у Генеральній асамблеї ІСOМOS 
без права голосу.

e) Індивідуальні, колективні чи благодійні члени сплачують не пізніше 1 травня кожного 
року щорічні членські внески, сума яких визначається для кожної категорії членів Ви-
конавчим комітетом ІСОМОS. Будь-які зміни суми членських внесків мають затверджу-
ватися Генеральною асамблеєю ІСОМОS. Після сплати членських внесків кожен член 
отримує членський квиток і періодичні видання, а також інші привілеї, що їх подеколи 
визначає Виконав чий комітет. Кожен член має право бути присутнім на Генеральній 
асамблеї та звертатися за консультацією до Центру документації ІСОМОS. Почесні чле-
ни від сплати членських внесків звільняються.

Стаття 7
Статус члена ІСОМОS втрачається:
а) у разі особистої відмови, що подається за три місяці до кінця календарного року у ви-

гляді попередження, скерованого в письмовій формі національному комітетові; така від-
мова не звільняє від обов’язку сплатити членські внески за поточний рік;

b) у разі виключення, оголошеного Генеральною асамблеєю або Виконавчим комітетом, за 
несплату членських внесків або з якогось іншого законного мотиву.

V. АДМІНІСТРАТИВНА СТРУКТУРА
Стаття 8

а) органами ІСОМОS є:
— Генеральна асамблея,
— Виконавчий комітет,
— Консультативний комітет,
— національні комітети,
— міжнародні комітети,
— Секретаріат.
b) Кожен із цих органів визначає свої правила внутрішнього розпорядку, форми своєї робо-

ти та обирає своє бюро згідно з приписами Статуту.

Стаття 9
Генеральна асамблея є верховним органом ІСОМОS.
Вона утворюється самостійно, обираючи свого президента, трьох віце-президентів та одного 

уповноваженого доповідача офіційної думки, мандати яких закінчуються із завершенням сесії. 
Вона сама визначає власні правила внутрішнього розпорядку. Окрім цього, вона обирає прези-
дента ІСОМОS, п’ятьох віце-президентів, генерального секретаря, генерального уповноваже ного 
з фінансових питань та 12 членів Виконавчого комітету, причому всі вони обираються з-поміж 
індивідуальних членів у такий спосіб, щоб забезпечи ти репрезентацію різних фахів. Вона визна-
чає штаб-квартиру ІСОМОS, приймає по правки до Статуту, визначає програми, схвалює доповіді 
гене рального секретаря та генерального уповноваженого з фінансових питань, а також бюджетні 
напрями на три наступні бюджетні роки та стежить за дотриманням цілей організації. Вона за-
тверджує суму внесків. Вона обирає, за пропозицією національних комітетів, почесних членів.

Генеральна асамблея є відкритою для всіх членів ІСОМОS. Вона скликається на чергову 
сесію раз на три роки, причому місце й дату її проведення вибирає Виконавчий комітет, а на по-
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зачергову сесію — на вимогу більшості членів Виконавчого комітету чи третини членів ІСОМОS. 
Необхідний кворум — третина членів ІСОМОS, які мають право голосу, згідно зі статтею 6 «b» 
Статуту. За відсутності кворуму Генеральна асамблея збирається в тому ж місці через двадцять 
чотири години, щоб ухвалити необхідне рішення неза лежно від кількості тих, хто бере участь у 
голосуванні.

Стаття 10
а) Виконавчий комітет є органом керівництва ІСОМОS. Він складається з 26 членів, а 

саме: 
— президента; 
— 5 віце-президентів;
— голови Консультативного комітету; 
— генерального секретаря;
— генерального уповноваженого з фінансових питань; 
— 12 членів, обраних Генеральною асамблеєю, та 
— 5 кооптованих членів. 
Члени Виконавчого комітету мають бути індивідуальними членами ІСОМОS, обраними на 

підставі професійної компетентності. Вони мають виконувати свої посадові обов’язки на постій-
ній основі. Почасти вони обираються Генеральною асамблеєю, почасти кооптуються Виконав-
чим комітетом. Вони мають у справедливий спосіб репрезентувати різні регіони світу. Жодна 
країна не може бути ре презентована більш ніж одним членом у системі Виконавчого комітету, 
за винятком тієї, з якої походить президент ІСОМОS. Виконавчий комітет очолює президент 
ІСОМОS або, за його відсутності, один із віце-президентів. На засіданнях Виконавчого комітету 
з правом дорадчого голосу є присутнім керівник Секретаріату.

b) Виконавчий комітет від імені організації має право набувати, позичати, зберігати й ви-
користовувати кошти, необхідні для реалізації завдань, передбачених Статутом, а також 
приймати пожертвування та заповідане. Він готує проекти і контролює виконання про-
грами та бюджету. У період між зібраннями Генеральної асамблеї він діє від її імені. Ви-
конавчий комітет схвалює доповідь генерального уповноваженого з фінансових питань 
та щорічні бюджети. Він визначає суму членських внесків, реєструє створення націо-
нальних комітетів, бере до відома їхній склад, пересвідчується у відповідності їхніх ста-
тутів Статутові ІСOМOS та в разі потреби затверджує всілякі зміни. Він також схвалює 
призначення членів міжнародних комітетів (див. статтю 14).

с) Колишні президенти ІСОМОS одержують звання почесного президен та і залишаються по-
вноправними членами Виконавчого комітету з дорадчим голосом.

d) Як загальне правило, члени Виконавчого комітету обираються під час Генеральних 
асамблей таємним голосуванням на трирічний строк із правом переобрання на два на-
ступні трирічні строки.

Під час кожних виборів згідно зі Статутом або після трирічного виконання обов’язків третина 
членів Виконавчого комітету має оновлюватися. Повторне обрання до Виконавчого комітету 
члена, що вибуває, можливе лише після трирічного інтервалу. Максимальна тривалість пере-
бування у Виконавчому комітеті становить дев’ять років. Це положення поширюється так само 
на голову Консультативного комітету, якого пропонують до призначення його колеги. Єдиний 
виняток зроблено для членів Виконавчого комітету, які виконують функції президента, гене-
рального секретаря та генерального уповноваженого з фінансових питань. Але вони не можуть 
залишатися більш ніж дев’ять років на тій самій посаді. Максимальна тривалість перебування 
цих членів у Виконавчому комітеті 18 років.

Якщо Генеральна асамблея не може зібратися перед закінченням строку повноважень Ви-
конавчого комітету, останній замінюється новим із допомогою заочних виборів, узяти участь у 
яких запрошуються всі члени ІСОМОS, котрі мають право голосу згідно зі статтею 6 «b». У разі 
перебування якої-небудь посадової особи на канікулах Виконавчий комітет обирає на решту 
строку повноважень заступника, якого підбирають з-поміж індивідуальних членів.
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e) Президент скликає Виконавчий комітет на чергову сесію принаймні раз на рік і повинен, 
якщо цього вимагає третина членів, скликати Виконавчий комітет на позачергову сесію. 
У тому році, коли проводиться Генеральна асамблея, Комітет збирається перед цією 
асамблеєю та після неї. Рішення ухвалюються більшістю присутніх або належно репре-
зентованих членів.

f)  Президент ІСОМО5, віце-президенти, генеральний секретар та генеральний уповнова-
жений з фінансових питань складають бюро. Воно збирається за скликанням президен-
та у проміжок між сесіями Виконавчого комітету та діє від свого імені. Рішення бюро 
ухвалюються більшістю голосів.

Виконавчий комітет може призначити з-поміж своїх членів заступників генерального секре-
таря та/або генерального уповноваженого з фінансових питань. Він може залучати до роботи 
будь-яких експертів, якщо вважатиме за доцільне.

Стаття 11
а) Президент ІСОМОS скликає Генеральну асамблею, скликає й очолює Виконавчий комі-

тет і бюро та визначає їхній порядок денний. Він є повноправним членом Консультатив-
ного комітету і репрезентує ІСОМОS через передачу повноважень. За схваленням бюро 
він може надати право свого підпису на будь-які корисні цілі.

b) Віце-президенти допомагають президентові та заміщають його; вони допомагають йому 
забезпечувати представництво ІСОМОS та сприяти цілям ІСOМOS в усьому світі. Для 
цього президент може передавати їм певні повноваження.

с) Генеральний секретар відповідає за роботу Секретаріату ІСОМОS згідно з генеральни-
ми напрямами, визначеними Генеральною асамблеєю та Консультативним комітетом і 
рішеннями Виконавчого комітету та бюро.

d) Генеральний уповноважений з фінансових питань відповідає за фінан сову діяльність 
ІСОМОS. Він готує фінансові звіти та складає бюджетні плани на період від 1 січня по 
31 грудня кожного року, згідно з інструкціями бюро визначає розподіл видатків і здійснює 
платежі.

Стаття 12
а) Консультативний комітет складається з президентів національних комітетів і президентів 

міжнародних комітетів. Президент ІСОМОS є його повноправним членом. Консультативний 
комітет створюється самостійно згідно зі своєю власною регламентацією; він обирає свого 
президента і може призначити одного чи кількох віце-президентів, які допомагають прези-
дентові комітету і заміщають його. Він збирається щонайменше раз на рік за скликанням 
свого президента, а місце й час цього зібрання визначаються Виконавчим комітетом.

b) Консультативний комітет висловлює свою думку або вносить пропо зиції до Генераль-
ної асамблеї та Виконавчого комітету стосовно напряму діяльності та пріоритетів про-
грам ІСОМОS. Він вивчає подібні пропозиції, внесені національними комітетами, та пе-
редає їх, супроводячи своїми рекомендаціями, на виконання до Виконавчого комітету. 
Він знайомиться з діяльністю національних і міжнародних комітетів та вносить із цього 
приводу відповідні рекомендації.

с) У році, що передує рокові зібрання Генеральної асамблеї, Консультативний комітет скла-
дає список кандидатів на вибори до Виконавчого комітету, що включає всі кандидатури, 
запропоновані національними комітетами, а також ті, що їх сам пропонує. Про цей спи-
сок повідомляють принаймні за 120 днів перед датою Генеральної асамблеї всім членам 
ІСОМОS, які можуть, відповідно до її Статуту, запропонувати інші кандидатури.

Стаття 13
а) У кожній країні, яка є державою-членом ЮНЕСКО, може бути створено національний ко-

мітет ІСОМОS згідно з національними законами, що стосуються цієї сфери. Останній має 
налічувати щонайменше п’ять індивідуальних членів. Створення національного комітету 
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підлягає схваленню Виконавчим комітетом під час його найближчого зібрання відповідно 
до положень статті 9 «b».

b) У кожній країні національні комітети складаються з членів усіх категорій — індивідуаль-
них, колективних, благодійних і почесних відповідно до положень статті 6. Національні 
комітети одержують і приймають заявки про вступ у члени ICОМОS та інформують Се-
кретаріат про імена нових членів.

с) Національні комітети приймають власні правила внутрішнього розпорядку, розробляють 
та здійснюють свої національні програми відповідно до мети й завдань ІСОМОS.

d) Вони виконують рішення Генеральної асамблеї та програми, запропоновані Консульта-
тивним і Виконавчим комітетами ІСОМОS.

e) У ширшому масштабі вони пропонують рамки дискусії та обміну національною й міжна-
родною інформацією стосовно прин ципів і технічних, юридичних та адміністративних за-
собів зберігання, реставрації, використання й належної презентації па м’яток, визначних 
місць та ансамблів.

f) Національні комітети висувають своїх представників на Генеральну асамблею в кількіс-
них межах, визначених у статті 6 «b» та згідно з положеннями власних статутів. Індиві-
дуальні члени мають становити більшість членів із правом голосу в кожному національ-
ному комітеті. Імена членів, що їх визначено для участі в голосуванні на Генеральній 
асамблеї, мають бути повідомлені Секретаріатові ІСОМОS не пізніше як за місяць до 
відкриття Генеральної асамблеї. Представники колективних членів мають бути попере-
дньо запропоновані відповідними повноважними органами.

g) Національні комітети збираються принаймні раз на рік на чергову сесію за скликанням 
свого президента з метою розгляду його щорічних звітів.

Стаття 14
а) Міжнародні комітети є технічними органами ІСОМОS. На цій підставі вони вивчають 

окремі фахові проблеми в рамках генеральної програми ІСОМОS.
b) Виконавчий комітет ІСОМОS створює та розпускає міжнародні комітети та призначає 

їхніх перших президентів. Призначення членів міжнародних комітетів затверджується 
Виконавчим комітетом за пропозицією президента відповідного комітету.

с) Міжнародні комітети ухвалюють власні правила внутрішнього розпорядку, розробляють і 
виконують власну програму та подають її на апробацію Виконавчому комітетові згідно зі 
статтею 10 «b», а також подають щорічний звіт про свою діяльність. У своїй системі вони 
можуть створювати робочі групи у формі підкомітетів або комісій.

Стаття 15
Секретаріатові доручено виконання та координацію під керівництвом бюро програми, скла-

деної Генеральною асамблеєю. Він, під контролем генерального секретаря та генерального 
уповноваженого з фінансових питань, відповідає за функціонування ІСОМОS у рамках рішень 
Генеральної асамблеї та Виконавчого комітету і відповідно до генеральних напрямів, визначе-
них президентом.

Він складає щорічний звіт про діяльність. Керівник Секретаріату призна чається президен-
том за пропозицією бюро Виконавчого комітету, яку має по передньо схвалити комітет.

Стаття 16
На всі зібрання ІСОМОS можуть запрошуватися спостерігачі від ЮНЕСКО, Міжнародного 

дослідницького центру зі збереження та реставрації культурних цінностей та інших міжнарод-
них організацій, чиї цілі подібні до цілей ІСОМОS.

Стаття 17
Грошові надходження ІСОМОS складаються: з членських вне сків; з пожертвувань та запо-

віданого; з субсидій; з контрактів досліджень і надання послуг, згідно з положеннями статті 5; з 
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інших джерел фінансування, схвалених бюро, яке має їх подавати на апробацію Виконавчому 
комітету.

VI. ЮРИДИЧНА ОСОБА
Стаття 18

Виконавчий Комітет уповноважений вживати заходів, що їх він вважає корисними для того, 
щоб надати ІСОМОS статус юридичної особи в тих країнах, де він розгортає свою діяльність. 
Щодо третіх осіб ІСОМОS репрезентовано його президентом або, в разі його відсутності, одним 
із віце-президентів чи генеральним секретарем.

VII. ПОПРАВКИ
Стаття 19

Рішення про внесення поправок до Статуту можуть ухвалюватися лише Генеральною 
асамблеєю більшістю у дві третини голосів та лише після сповіщення членів ІСOМOS про про-
ект поправки не пізніше як за чотири місяці до Генеральної асамблеї.

VIII. РОЗПУСК
Стаття 20

Розпуск ІСОМОS може бути проголошено лише Генеральною асамблеєю більшістю у дві тре-
тини голосів та лише з правом передачі майна асоціації іншій організації, вказаній ЮНЕСКО.

IX. МОВИ
Стаття 21

ІСОМОS приймає як офіційні мови англійську, іспанську, російську та французьку. Робочими 
мовами є французька та англійська.

X. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ
Стаття 22

Цей Статут було прийнято V Генеральною асамблеєю 22 травня 1978 року в Москві (СРСР).
Він набере чинності одразу після закриття вищезазначеної асамблеї.
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МІЖНАРОДНА ХАРТІЯ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА РЕСТАВРАЦІЮ ПАМ’ЯТОК І ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ

(ВЕНЕЦІЙСЬКА ХАРТІЯ)

Ухвалена на другому Міжнародному конгресі архітекторів
та технічних фахівців з питань історичних пам’яток, Венеція, 1964 р.

Прийнята ІКОМОС у 1965 р.

Наповнені духовним змістом минувшини, історичні пам’ятки народів залишаються у су-
часному житті живим свідченням їхніх багатовікових традицій. Людство, що кожного дня усвідом-
лює спільність загальнолюдських цінностей, розглядає їх як спільну спадщину і солідарно ви-
знає себе відповідальним перед наступними генераціями за їхню охорону. Воно зобов’язується 
передати їм ці творіння в усьому багатстві їхньої автентичності.

Тому важливо, аби принципи, якими слід керуватися при зберіганні та реставрації монумен-
тальних витворів, були виявлені спільно та сформульовані на міжнародному рівні, залишаючи 
кожній країні можливість забезпечити застосування [цих принципів] в рамках її власної культури 
та її традицій.

Визначивши ці фундаментальні принципи, Афінська Хартія 1931 р. сприяла розгортанню 
широкого міжнародного руху, що знайшло відбиття, зокрема, у національних документах, в 
діяльності Міжнародної ради музеїв [ІСОМ] та ЮНЕСКО і в створенні цією останньою Між-
народного дослідного центру збереження та реставрації культурних цінностей [ІCCRОМ]. З 
усвідомленням та критичним осмисленням складності та різноманітності проблем виникла 
необхідність перегляду принципів [Афінської] Хартії, щоб у новому документі поглибити й 
поширити сферу їхньої дії.

Відповідно до цього II-й Міжнародний Конгрес архітекторів та технічних фахівців з питань 
історичних пам’яток, що відбувся з 25 по 31 травня 1964 р. у Венеції, ухвалив такий текст:

ВИЗНАЧЕННЯ

Стаття 1
Поняття «історична пам’ятка» охоплює як окреме архітектурне творіння, так і міське чи сіль-

ське місце, що засвідчує певну цивілізацію, значущу еволюцію або історичну подію. Воно по-
ширюється не лише на визначні творіння, а й на скромні витвори, які з часом набули культурної 
значущості.

Стаття 2
Збереження і реставрація пам’яток становить сферу діяльності, що охоплює різні галузі на-

уки та техніки, які можуть сприяти вивченню та охороні архітектурної спадщини.

Стаття 3
Збереження і реставрація пам’яток водночас спрямовані на їхню охорону не лише як творів 

мистецтва, а й як свідків історії.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ

Стаття 4
Збереження пам’яток зобов’язує здійснювати постійний догляд за ними.

Стаття 5
Використання пам’яток сприяє їхній охороні; таке використання є бажаним, проте без зміни 

архітектурної структури або декору будівель. Тільки в рамках таких обмежень можуть бути до-
зволені зміни, яких вимагає еволюція використання та побуту.

Стаття 6
Збереження пам’ятки передбачає й збереження безпосереднього оточення, що відповідає 

його масштабові. Якщо ісієї традиційне безпосереднє оточення, воно зберігається, а будь-яке 
нове будівництво, будь-яке руйнування та будь-яке облаштування, що могли б змінити співвід-
ношення об’ємів та кольорів, забороняються.

Стаття 7
Пам’ятка невіддільна від історії, свідченням якої вона є, та від середовища, в якому вона 

розташована. Отже, переміщення усієї або частини пам’ятки можна допускати лише тоді, коли 
цього вимагає її охорона або коли це виправдане міркуваннями значного національного чи між-
народного інтересу.

Стаття 8
Скульптурні, малярські або декоративні елементи, що є невід’ємною частиною пам’ятки, 

можна відділяти лише тоді, коли цей захід є єдиним, здатним забезпечити її збереження.

РЕСТАВРАЦІЯ

Стаття 9
Реставрація являє собою операцію надзвичайного характеру. Її метою є зберегти і виявити 

естетичні й історичні цінності пам’ятки, а ґрунтується вона на шанобливому ставленні до оригі-
нальних матеріалів та автентичних документів. Вона зупиняється там, де починається гіпотеза; 
у проекті гіпотетичних відтворень будь-яке доповнення, визнане необхідним з естетичних чи 
технічних міркувань, має вирізнятися в архітектурній композиції і носити відбиток нашого часу. 
Археологічне й історичне дослідження пам’ятки завжди передує реставрації і супроводять її.

Стаття 10
Коли застосування традиційної техніки стає неприйнятним, укріплення пам’ятки може бути 

здійснене за допомогою будь-якої сучасної техніки збереження та будівництва, ефективність 
якої була доведена науковими даними й гарантована практикою.

Стаття 11
Необхідно зберігати нашарування різних епох, привнесених у створенні пам’ятки, оскіль-

ки досягнення єдності стилю не є метою процесу реставрації. Коли будівля містить в собі 
декілька напластованих станів формування, розкриття якогось нижчого стану виправдову-
ється лише як виняток та за умови, що елементи, які видаляються, малоцікаві, а також, що 
виявлена композиція являє собою свідчення значної історичної, археологічної або естетич-
ної цінності і що стан її збереженості вважається достатнім. Судження щодо оцінки згаданих 
елементів, про які йдеться, та рішення щодо їхнього видалення не можуть залежати лише від 
автора проекту.

Стаття 12
Елементи, призначені для заміщення відсутніх частин, повинні гармонійно включатися у за-

гальну композицію, всіляко відрізняючись від оригінальних частин, аби реставрація не спотво-
рила пам’ятку як свідчення історії та твору мистецтва.
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Стаття 13
Проте доповнення можуть допускатися лише за умови особливо обережного ставлення до 

всіх цікавих частин будівлі, її традиційного безпосереднього оточення, рівноваги її композиції та 
її зв’язків з навколишнім середовищем.

ІСТОРИЧНІ МІСЦЯ

 Стаття 14
Місця зосередження історичних пам’яток мають становити предмет особливого піклування, 

аби уберегти їхню цілісність і забезпечити догляд за ними та виявлення їхньої цінності. Роботи 
зі збереження та реставрації, які тут виконуються, повинні керуватися принципами, викладени-
ми у попередніх статтях.

РОЗКОПКИ

 Стаття 15
Розкопки мають здійснюватися згідно з науковими стандартами та Рекомендацією щодо між-

народних принципів, які застосовуються під час археологічних розкопок, прийнятою ЮНЕСКО 
1956 року.

Слід забезпечити консервацію руїн та заходи, необхідні для збереження та сталого захисту 
архітектурних елементів і виявлених предметів. Необхідно вжити заходів щодо виявлення цін-
ності розкопаної пам’ятки, без викривлення її змісту.

Проте будь-які реконструкції мають бути виключені одразу; може передбачатися лише 
aнастілоз, тобто складання заново з існуючих, але розчленованих частин. Сполучні елементи 
завжди мають розпізнаватися та становити мінімум, необхідний для забезпечення умов збере-
ження пам’ятки та відновлення порушених зв’язків цілісної форми.

ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЯ

Стаття 16
Роботи, пов’язані зі збереженням, реставрацією та розкопками завжди повинні супроводжу-

ватись складанням докладної документації у вигляді аналітичних та критичних звітів, ілюстро-
ваних малюнками/кресленнями й фотографіями. Тут мають бути описані всі етапи робіт з розчи-
щення, укріплення, складання заново та об’єднання в єдине ціле, а також технічні та формальні 
елементи, ототожнені в ході робіт. Ця документація має зберігатися в архіві певної державної 
установи і видаватися у розпорядження дослідників; її рекомендовано публікувати.
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МІЖНАРОДНА ХАРТІЯ
З ОХОРОНИ ІСТОРИЧНИХ САДІВ

(ФЛОРЕНТІЙСЬКА ХАРТІЯ)

Прийнята ІКОМОС у грудні 1981 року

ПРЕАМБУЛА
Зібравшись у Флоренції 21 травня 1981 року, Міжнародний Комітет з історичних садів 

ІКОМОС-ІФЛА1 вирішив розробити хартію стосовно охорони історичних садів, яка носитиме на-
зву цього міста. Дану Хартію було опрацьовано Комітетом та зареєстровано ІКОМОС 15 грудня 
1981 року як доповнення до Венеційської хартії саме у зазначеному вище аспекті.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ

Стаття 1
«Історичний сад є архітектурною та рослинною композицією, яка викликає суспільний інтер-

ес з погляду історії або мистецтва». Як такий, він вважається пам’яткою.

Стаття 2
«Сад є архітектурною композицією, матеріал якої, головним чином, рослинний, тобто жи-

вий, і як такий, може відмирати та відновлюватись».
Отже, вигляд саду виник як наслідок постійної рівноваги між циклічною зміною пір року — 

розвитком і відмиранням природи, та силою мистецтва і майстерністю, спрямованою на уві-
чнення його стану.

Стаття 3
Як пам’ятка, історичний сад має охоронятись згідно з духом Венеційської хартії. Проте охоро-

на його як живої пам’ятки підлягає спеціальним правилам, які становлять предмет цієї Хартії.

Стаття 4
Архітектурну композицію історичного саду визначають:
розпланування та різноманітні рельєфи території;
рослинні масиви, їхні породи, обсяги, гра кольорів, прогалини та відповідні висоти;
будівельні та декоративні елементи;
води проточні або стоячі, віддзеркалення неба.

Стаття 5
Сад як прояв тісних стосунків між цивілізацією та природою, місце утіхи, пов’язаної з роз-

думами та мріями, набуває космічного змісту певної ідеалізованої картини світу, «paradis»2 
в етимологічному значенні цього слова, але водночас є свідченням певної культури, стилю, 
епохи, подеколи самобутності творця.

1 ІФЛА (IFLA) — Міжнародна федерація ландшафтних архітекторів (анг. International Federation of Landscape Archi-
tects). (Примітка перекладача) 

2 Paradis (лат.) — обитель Бога, райський сад, едем; зачароване місце, найщасливіший стан людини. (Примітка 
перекладача)
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Стаття 6
Вислів «історичний сад» вживається стосовно як скромних садів, так і великих або пейзаж-

них парків.

Стаття 7
Пов’язаний чи не пов’язаний з будівлею, для якої в такому разі він є невід’ємним доповне-

нням, історичний сад не може бути відокремлений від свого власного міського чи сільського, 
штучного чи природного оточення.

Стаття 8
Історичне місце є певним ландшафтом, що нагадує про достопам’ятний факт: місце якоїсь 

значної історичної події, виникнення якогось славетного міфу або якоїсь епічної битви, сюжет 
відомої картини, тощо.

Стаття 9
Охорона історичних садів вимагає їхнього ототожнення й інвентаризації. Вона потребує та-

ких різноманітних втручань, як утримання, зберігання та реставрація. У разі необхідності може 
бути рекомендоване відтворення. Автентичність історичного саду стосується зарівно як малюн-
ку та обсягу його частин, так і декору або вибору рослин чи мінералів, що його створюють.

УТРИМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, РЕСТАВРАЦІЯ, ВІДТВОРЕННЯ

Стаття 10
Будь-яка діяльність з утримання, зберігання, реставрації чи відтворення історичного саду або 

однієї з його частин повинна поширюватись водночас на всі їхні складові елементи. Роз’єднати за-
ходи щодо їхньої охорони означало б порушити єдність цілого.

УТРИМАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Стаття 11
Утримання історичних садів є діяльністю першорядного значення та обов’язково постійною. 

Оскільки основний матеріал є рослинним, то стан витвору підтримується вибірковими замінами 
та довготерміновими програмами періодичного оновлення (суцільна вирубка насаджень та по-
садка вже сформованих екземплярів).

Стаття 12
Вибір видів дерев, кущів, газонних трав, квітів для періодичної заміни має здійснюватись з 

урахуванням практики, усталеної та визнаної для різних ботанічних і культурних зон, прагнучи 
при цьому зберегти та відшукати автохтонні види.

Стаття 13
Нерухомі або рухомі елементи архітектури, скульптури, декору, що є складовою історичного 

саду, можуть бути видалені або переміщені лише настільки, наскільки цього вимагає їхнє збе-
реження або реставрація. Заміна або реставрація елементів, яким загрожує небезпека, мають 
здійснюватись згідно з принципами Венеційської хартії, а дата кожного такого заходу має бути 
зафіксована.

Стаття 14
Історичний сад має зберігатися у відповідному оточенні. Будь-яка зміна фізичного серед-

овища, що загрожує екологічній рівновазі, повинна заборонятися. Ці заходи стосуються як вну-
трішньої, так і зовнішньої інфраструктури (каналізація, системи іригації, дороги, стоянки машин, 
огорожі3, охоронне, експлуатаційне обладнання тощо).

3 Відповідно до тлумачного словника французької мови LAROUSSE застосований тут термін «огорожа» (фр. clôture) 
охоплює різноманітні огорожі, зокрема, стіни, живоплоти, металеві грати, штахетники тощо. (Примітка перекладача)
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РЕСТАВРАЦІЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ

Стаття 15
До будь-якої реставрації, а тим більш до будь-якого відтворення історичного саду можна 

приступати лише після активного поглибленого дослідження — від розкопувань до збирання 
усіх документів стосовно такого саду й інших подібних садів, з тим, аби переконатися, що ця 
робота здійснюватиметься за повним науковим обґрунтуванням. Перед тим, як розпочати ви-
конання робіт, слід на підставі вищезгаданого дослідження підготувати проект, який подається 
на розгляд групи експертів для спільної оцінки та схвалення. 

Стаття 16
При реставраційному втручанні необхідно з повагою ставитись до етапів еволюції саду. У 

принципі, не можна надавати перевагу одній епосі за рахунок іншої, крім випадків, коли по-
шкодження або занепад деяких частин може спричинити, як виняток, відтворення, засноване 
на залишках або неспростовній документації. Об’єктом імовірного відтворення можуть бути, 
зокрема, частини саду, найближчі до будинку, аби підкреслити їхній зв’язок.

Стаття 17
Якщо сад повністю зник або має лише гіпотетичні елементи своїх послідовних станів, то в 

такому разі його відновлення як історичного саду неможливе.
У такому разі робота, яка керувалася б традиційними методиками з відновлення старовин-

ного саду, називається відновлення або створення, що виключає будь-яке надання йому стату-
су історичного саду з особливим режимом охорони.

ВИКОРИСТАННЯ

Стаття 18
Хоча будь-який історичний сад призначено для споглядання та прогулянок, все ж таки його 

доступність, залежно від розмірів та вразливості, має бути обмежена, аби захистити його сут-
ність та культурне призначення.

Стаття 19
За природою та призначенням історичний сад є заспокійливим місцем, що сприяє спілкуван-

ню, мовчанню та слуханню природи. Цей повсякденний підхід має протиставлятися викорис-
танню історичного саду як місця масового святкування.

У такому разі слід визначити такі умови відвідання історичних садів, щоб святкування, як ви-
нятковий захід, само собою змогло прикрасити видовище саду, а не викривити або пошкодити 
його. 

Стаття 20
Якщо в повсякденному житті сади можуть бути пристосовані до проведення тихих ігор, тре-

ба на противагу цьому створювати, поряд з історичними садами, майданчики, облаштовані для 
рухомих та активних ігор та для спорту в такий спосіб, аби відповісти на подібний соціальний 
запит, не завдаючи шкоди збереженню історичних садів та ландшафтів.

Стаття 21
Практичні заходи з утримання або збереження саду, час яких диктується порою року, або 

короткочасні операції, спрямовані на повернення автентичного стану, повинні завжди пере-
важати над потребами щодо його публічного використання. Організація будь-якого відвідання 
історичного саду має підлягати встановленим правилам, необхідним для підтримання його 
атмосфери.

Стаття 22
Якщо сад оточено стінами, його не можна позбавити цієї огорожі, не розглянувши всіх мож-

ливих шкідливих наслідків такої зміни для оточення й убезпечення саду.
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 ПРАВОВИЙ ТА АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗАХИСТ

Стаття 23
Відповідальним органам влади належить розробити, порадившись з компетентними експер-

тами, відповідні правові й адміністративні заходи щодо ототожнення, інвентаризації та захисту 
історичних садів. Їхня охорона має бути складовою планів землекористування та документів 
з планування й облаштування території. Відповідальним органам влади також належить роз-
робити, порадившись з компетентними експертами, відповідні фінансові заходи, що сприяють 
утриманню, зберіганню, реставрації, можливому відтворенню історичних садів.

Стаття 24
Історичний сад є складовою спадщини, існування якої, через її характер, вимагає постійного 

догляду фахівцями. Отже, слід забезпечити відповідним навчанням підготовку таких фахівців, як 
історики, архітектори, ландшафтні архітектори, садівники, ботаніки.

Потрібно також дбати про забезпечення регулярного вирощування рослин, які мають бути 
включені в композицію історичних садів.

Стаття 25
Інтерес до історичних садів має стимулюватися всіма заходами, необхідними для підвищен-

ня значущості цієї спадщини та кращого її пізнання і оцінювання, а саме: сприянням науковим 
дослідженням, міжнародним обміном та поширенням інформації, публікацією та популяризаці-
єю, спонуканням до запровадження контрольованого відвідання садів публікою, підвищенням 
засобами масової інформації уваги до шанування природи й історичної спадщини. Найбільш 
видатні історичні сади слід пропонувати на занесення до Списку всесвітньої спадщини.

Nota Bene
Наведені вище рекомендації стосуються всіх історичних садів світу.
Ця Хартія відкрита для внесення спеціальних доповнень щодо різних типів садів разом із 

коротким описом їхньої типології.
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МІЖНАРОДНА ХАРТІЯ ПРО ОХОРОНУ
ІСТОРИЧНИХ МІСТ1

(ВАШИНГТОНСЬКА ХАРТІЯ)

Прийнята Генеральною Асамблеєю ІКОМОС,
Вашингтон, округ Колумбія, жовтень 1987 р.

ПРЕАМБУЛА ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Усі міста світу, являючи собою результат більш-менш стихійного розвитку чи продуманого 

плану, є матеріальним виразом різноманітності суспільств у ході історії і тому всі вони є істо-
ричними.

Ця Хартія конкретно стосується великих чи малих історичних міст та історичних центрів чи 
кварталів з їхнім природним або побудованим середовищем, які, крім власної якості історичного 
документа, виражають цінності, притаманні традиційним міським цивілізаціям. Проте всім їм за-
грожує одряхління, пошкодження і навіть руйнування під впливом породженого індустріальною 
ерою способу урбанізації, який досягнув сьогодні повсюдно всіх суспільств.

З огляду на таку, часто драматичну ситуацію, яка провокує відновні втрати культурного, со-
ціального і навіть економічного характеру, Міжнародна рада з питань памяток і визначних місць 
(ICOMOS) вважала необхідним укласти Міжнародну хартію про охорону історичних міст.

Доповнюючи Міжнародну хартію про збереження та реставрацію пам’яток і визначних місць 
(Венеція, 1964), цей новий текст визначає принципи і цілі, методи і засоби діяльності, придатні 
для охорони якості історичних міст, сприяння гармонійному поєднанню приватного й суспільно-
го життя та увічнення ансамблю надбань, навіть скромних, які становлять пам’ять людства.

Як і в тексті Рекомендації ЮНЕСКО щодо охорони і сучасної ролі історичних ансамблів 
(Варшава-Найробі, 1976), так само, як і в інших різних міжнародних документах, тут під „охороною 
історичних міст” розуміються заходи, необхідні для їхнього захисту, збереження і реставрації, а 
також їхнього неперервного розвитку та гармонійного пристосування до сьогоденного життя.

ПРИНЦИПИ ТА ЦІЛІ
1. Щоб бути ефективною, охорона історичних міст і кварталів має стати складовою частиною 

єдиної політики економічного і соціального розвитку та враховуватись у планах облаштування 
і містобудування усіх рівнів.

2. Цінностями, що підлягають охороні, є історичний характер міста та сукупність матеріаль-
них і духовних елементів, які виражають його образ, а саме:

a) форма міста, визначена мережею вулиць та розплануванням на ділянки,
b) співвідношення між різними міськими просторами: забудованими, вільними, озеленени-

ми,
c) форма і вигляд будівель (внутрішні й зовнішні), такі, що визначаються їхньою структурою, 

об’ємом, стилем, масштабом, матеріалами, кольором і декором,
d) зв’язки міста з його природним або створеним людиною середовищем,
e) різноманітні призначення міста, набуті в ході його історії.

1 Англійський варіант документу має назву — Хартія про збереження історичних міст і міських територій
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Будь-яке зазіхання на ці цінності поставило б під загрозу автентичність історичного міста.
3. Для успіху охорони необхідні участь та залучення мешканців усього міста. Отже, цього 

слід прагнути за будь-яких обставин та сприяти необхідному зростанню свідомості усіх поко-
лінь. Ніколи не треба забувати, що охорона історичних міст і кварталів стосується насамперед 
їхніх мешканців.

4. Втручання в історичні квартал чи місто треба здійснювати обачливо, методично і при-
скіпливо, уникаючи будь-якого догматизму, але враховуючи специфічні проблеми в кожному 
окремому випадку.

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ
5. Плануванню охорони історичних міст і кварталів повинні передувати комплексні міжгалу-

зеві дослідження. План охорони має включати аналіз даних, а саме археологічних, історичних, 
архітектурних, технічних, соціологічних й економічних, і визначати основні напрями та способи 
діяльності юридичного, адміністративного і фінансового характеру. Планом охорони слід нама-
гатися обумовити гармонійне поєднання історичних кварталів з містом в цілому. План охорони 
має визначати будівлі або групи будівель для особливого захисту, для збереження за певних 
умов та, за виняткових обставин, для знесення. Перед будь-яким втручанням стан місцевості 
ретельно документується. План має бути підтриманий мешканцями.

6. До затвердження плану охорони, як, зрозуміло, і після цього, мають бути вжиті необхідні 
для збереження заходи відповідно до принципів і методів цієї та Венеціанської хартій.

7. Збереження історичних міст і кварталів включає постійне утримання будівель.
8. Нові функції і мережі інфраструктури, яких вимагає сьогоденне життя, мають бути 

пристосовані до специфічних особливостей історичних міст. Адаптація історичних міст до 
сучасного життя вимагає заснування або удосконалення діяльності громадських служб.

9. Поліпшення житлових умов має становити одну з фундаментальних цілей охорони.
10. У випадку, коли необхідно здійснити переобладнання існуючих будинків або спорудити 

нові, будь-яке доповнення повинне додержуватися існуючої просторової організації, зокрема 
розпланування на ділянки та масштабу, як того вимагають якість і цінність ансамблю існуючих 
споруд. Введення елементів сучасного характеру, за умови, що воно не порушить гармонії 
ансамблю, може сприяти його збагаченню.

11. Важливо сприяти кращому пізнанню минулого історичних міст, заохочуючи дослідження 
міської археології та належну презентацію їхніх відкриттів без порушення загальної організації 
міської структури.

12. Рух транспортних засобів у середині історичних міст чи кварталів треба суворо 
регламентувати; майданчики стоянок потрібно влаштовувати так, аби не постраждав вигляд 
[історичних міст чи кварталів] або його оточуючого середовища.

13. Мережі великих магістралей, передбачені в рамках облаштування території, не повинні 
проникати в історичні міста, а лише полегшувати транспортний рух поблизу цих міст, надаючи 
можливість легкого доступу до них.

14. Запобіжні заходи проти природних катастроф і будь-якої шкідливості (зокрема забруд-
нень і вібрацій) мають вживатися на користь історичних міст, як для забезпечення охорони їх-
ньої спадщини, так і безпеки й благополуччя їхніх мешканців. Засоби, що використовуються 
для запобігання або усунення наслідків будь-яких лих, мають бути пристосовані до особливого 
характеру цінностей, що охороняються.

15. З метою забезпечення участі та залучення мешканців має бути налагоджене загальне 
інформування, починаючи зі шкільного віку. Слід сприяти діяльності асоціацій, причетних до 
охорони, та вживати заходів фінансового характеру, аби полегшити збереження та реставрацію 
будівель.

16. Справа охорони потребує організації спеціалізованої підготовки всіх причетних [до неї] 
професій.



86___

МІЖНАРОДНА ХАРТІЯ
ПРО УПРАВЛІННЯ АРХЕОЛОГІЧНОЮ

СПАДЩИНОЮ1

Підготовлена Міжнародним комітетом з управління археологічною спадщиною (ICAHM)
та ухвалена 9-ю Генеральною Асамблеєю ІКОМОС, Лозанна, 1990 р.

ВСТУП
Одностайно визнано, що знання витоків та розвитку людських суспільств має істотне значен-

ня для усього людства, дозволяючи йому усвідомлювати своє культурне та соціальне коріння.
Археологічна спадщина являє собою істотне свідчення людської діяльності в минулому. Її 

захист та дбайливе управління нею є необхідними, аби надати можливість археологам та іншим 
науковцям вивчати й трактувати її в ім’я та на користь нинішніх і наступних генерацій.

Захист цієї спадщини не може ґрунтуватися тільки на застосуванні способів археології. Він 
вимагає більш широкої бази професійних і наукових знань та компетентності. Деякі елементи 
археологічної спадщини є частиною архітектурних будівель, в такому випадку вони мають бути 
захищені з додержанням критеріїв стосовно архітектурної спадщини, викладених у Венецій-
ській хартії 1965 р. про збереження та реставрацію пам’яток і визначних місць; інші [елементи] є 
частиною живих традицій корінного населення, участь якого, у такому випадку, стає важливою 
для їхнього захисту та збереження.

З цих та багатьох інших причин захист археологічної спадщини має спиратися на ефективне 
співробітництво фахівців багатьох галузей. Захист вимагає ще співпраці державних органів, до-
слідників, приватних і державних підприємств та широкого загалу. Отже, в цій Хартії викладені 
принципи, застосовні в різних секторах управління археологічною спадщиною. Нею охоплю-
ються обов’язки публічної влади та законодавців, а також професійні правила, застосовні до 
інвентаризації, вишукування, розкопування, документування, дослідження, утримання, збере-
ження, відтворення, інформування, презентації, доступу публіки та використання археологічної 
спадщини, так само, як і визначення кваліфікації персоналу, відповідального за її захист.

Ця Хартія мотивується успіхом Венеційської хартії як нормативного документа і як джерела 
натхнення у сфері урядової, наукової і професійної політики та практики.

У ній викладені головні принципи та рекомендації загального значення. З цієї причини не-
можливо врахувати специфічні проблеми та можливості, притаманні регіонам або країнам. Щоб 
відповісти на ці потреби, Хартія може бути доповнена на регіональному та національному рів-
нях додатковими принципами та правилами.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВСТУП

Стаття 1
Археологічна спадщина є частиною нашої матеріальної спадщини, базові відомості про яку 

отримують методами археології. Вона охоплює будь-які сліди існування людини і стосується міс-
цевостей, де протікала людська діяльність, різноманітних покинутих споруд та руїн на поверхні 
землі, під землею або під водою, а також пов’язаного з ними рухомого культурного матеріалу.

1 Англійський варіант документа має назву Хартія з охорони й управління археологічною спадщиною (прим. редактора)



___ 87

Міжнародна хартія про управління археологічною спадщиною

ПОЛІТИКА «ІНТЕГРОВАНОГО ЗАХИСТУ»

Стаття 2
Археологічна спадщина являє собою тендітне і невідновлюване культурне багатство. Повинно 

контролюватися та плануватися використання земель з метою звести до мінімуму руйнування цієї 
спадщини. Політика захисту археологічної спадщини має послідовно включатися в політику, яка сто-
сується сільського господарства, використання земель та планування, а також культури, навколиш-
нього середовища й освіти. Політика захисту археологічної спадщини повинна постійно переглядати-
ся й оновлюватися. Створення археологічних заповідників має бути частиною цієї політики.

Політика захисту археологічної спадщини має враховуватись при плануванні на міжнарод-
ному, національному, регіональному та місцевому рівнях.

До участі у політиці збереження археологічної спадщини необхідно включати активну участь 
населення. Така участь має істотне значення, коли йдеться про спадщину корінного населення. 
Участь має ґрунтуватися на доступі до відомостей як необхідної умови будь-якого рішення. 
Отже, інформування публіки є важливою складовою «інтегрованого збереження».

ЗАКОНОДАВСТВО Й ЕКОНОМІКА

Стаття 3
Захист археологічної спадщини є моральним обов’язком кожної людини. Але це є також 

суспільна відповідальність. Ця відповідальність має виражатися прийняттям відповідного за-
конодавства та гарантуванням коштів, достатніх для ефективного фінансування програм збе-
реження археологічної спадщини.

Археологічна спадщина є спільною спадщиною усього людства; отже, обов’язок усіх країн 
зробити так, щоб у їхньому розпорядженні були б відповідні кошти для її захисту.

Законодавство має гарантувати збереження археологічної спадщини залежно від потреб 
історії та традицій кожної країни і кожного регіону, відводячи значну роль зберіганню «in situ» та 
безумовним вимогам дослідження.

Законодавство має ґрунтуватися на ідеї, що археологічна спадщина є надбанням усього 
людства та груп людей, а не надбанням індивідів або окремих народів.

Законодавство має забороняти всяке руйнування, пошкодження або змінювання у зв’язку з 
модифікацією будь-якої пам’ятки, будь-якого археологічного місця або їхнього середовища за 
відсутності згоди компетентних археологічних служб.

Законодавство має безкомпромісно вимагати [проведення] попереднього дослід ження та 
складання повної археологічної документації в кожному випадку, коли може бути дозволене 
руйнування археологічної спадщини.

Законодавство має вимагати правильного утримання і задовільного збереження археологічної 
спадщини та гарантуючи засоби [для цього]. Законодавство має передбачати відповідні санкції, 
пропорційні до правопорушень, що стосуються археологічної спадщини.

У разі, коли законодавство поширює свій захист лише на класифіковану2 або внесену до 
офіційного списку спадщину, мають бути вжиті заходи для тимчасового захисту незахищених 
або нещодавно виявлених пам’яток і місць, доти, поки буде зроблена археологічна оцінка.

Одна з найбільших фізичних небезпек, на які наражається археологічна спадщина, вини-
кає з програм розвитку. Обов’язок фахівців з розвитку, — дослідження археологічної спадщини 
перед реалізацією програм розвитку, — має бути викладений у відповідному законодавстві із 
застереженням, що витрати на вивчення мають бути включені в кошторис проекту. Принцип, 
згідно з яким кожна програма розвитку має бути складена таким чином аби мінімізувати вплив 
на археологічну спадщину, також має бути передбачений в законі.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

Стаття 4
Захист археологічної спадщини має спиратися на якомога повніші знання про її існуван-

ня, розміри та характер. Загальна інвентаризація археологічних ресурсів так само є важливим 
2 Тобто, взяту під охорону держави (примітка спец. редактора).
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робочим інструментом для опрацювання стратегій захисту археологічної спадщини. Отже, ін-
вентаризація має бути фундаментальним обов’язком у [справі] захисту й управління археоло-
гічною спадщиною.

Водночас інвентаризація створює банк даних, що являє собою першоджерела для вивчення 
та наукового дослідження. Отже, запровадження інвентаризації має розглядатися як безперерв-
ний динамічний процес. Із цього також слідує, що інвентаризація має об’єднувати інформацію 
різних рівнів точності й надійності, оскільки навіть поверхові відомості можуть стати відправним 
пунктом для вжиття захисних заходів.

ВТРУЧАННЯ В АРХЕОЛОГІЧНЕ МІСЦЕ

Стаття 5
Знання в археології значною мірою залежать від наукового втручання в археологічне місце. 

Втручання в місце охоплює всю гаму методів дослідження, від неруйнівного обстеження до по-
вного розкопування, за нагоди — обмежені зондажі або збирання зразків.

Слід визнати як фундаментальний принцип, що будь-яке збирання інформації про археоло-
гічну спадщину має руйнувати лише мінімум археологічних свідчень, необхідних для досягнен-
ня охоронних або наукових цілей кампанії. У всіх випадках слід підтримувати неруйнівні методи 
втручання, повітряні спостереження, спостереження з землі, підводні спостереження, взяття 
зразків, вилучення фрагментів, зондажі, надаючи їм перевагу перед цілковитим розкопками.

Оскільки в ході розкопок, завжди виникає необхідність вибору або отримання інформації та 
повне знищення пам’ятки або збереження об’єкту ціною втрати інформації, рішення про роз-
копування має ухвалюватися лише після ретельних розміркувань.

Розкопки мають проводитись переважно в місцях та пам’ятках, призначених на руйнування 
у зв’язку з програмами розвитку, зі зміною використання або призначення земель, у зв’язку з 
пограбуванням або пошкодженням під впливом природних чинників.

У виняткових випадках місця, яким ніщо не загрожує, можуть бути розкопані з метою 
з’ясування наукових проблем, або з метою презентації для публіки. У таких випадках розкопу-
ванню має передувати наукова оцінка значущості місця. Розкопування має бути частковим і має 
залишати незайманий сектор для наступних досліджень.

Після завершення робіт складається звіт, що відповідає погодженим стандартам, і надаєть-
ся в розпорядження науковій спільноті та в розумні строки додається до відповідного реєстру. 

Розкопки слід проводити відповідно до принципів, втілених в Рекомендацію ЮНЕСКО щодо 
міжнародних принципів, які застосовуються під час археологічних розкопок 1956 р., а також по-
годжених міжнародних та національних професійних стандартів.

 
УТРИМАННЯ ТА КОНСЕРВАЦІЯ

Стаття 6
Головним завданням управління археологічною спадщиною має бути збереження пам’ятки та 

місць «in situ», включаючи належну довготермінову консервацію та збереження всіх пов’язаних 
документів і колекцій тощо. Будь-яке переміщення порушує принцип збереження спадщини у 
своєму автентичному контексті. Цей принцип акцентує увагу на необхідності належних утри-
мання, збереження й управління. Звідси випливає те, що археологічна спадщина не повинна 
бути розкопана або бути залишеною у розкопаному стані після розкопок, якщо попередньо не 
гарантоване фінансування, яке уможливлює утримувати та зберігати цю спадщину.

Як спосіб забезпечення збереження археологічної спадщини необхідно отримувати згоду 
місцевого населення й активно підтримувати його участь. Цей принцип є особливо важливим, 
коли йдеться про спадщину корінних народів або місцевих культурних груп. У деяких випадках 
доцільним є довірення відповідальності за захист та управління пам’ятками та місцями авто-
хтонним мешканцям.

З огляду на неминучі обмеження наявних фінансових ресурсів, активне утримання може 
здійснюватися лише у вибірковий спосіб. Це необхідно застосовувати до всіх зразків пам’яток 
та місць, визначених за науковими критеріями значущості й репрезентативності, а не лише до 
престижних та привабливих пам’яток.



___ 89

Міжнародна хартія про управління археологічною спадщиною

Для утримання та консервації археологічної спадщини слід застосовувати відповідні прин-
ципи Рекомендації ЮНЕСКО 1956 р.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ, ІНФОРМУВАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ

Стаття 7
Презентація археологічної спадщини широкій громадськості є істотним засобом забезпечи-

ти доступ до знань про витоки та розвиток сучасних суспільств. Водночас це є дуже важливим 
засобом для того, щоб довести необхідність захисту цієї спадщини.

Презентація широкій громадськості має являти собою популярне викладення стану науко-
вих знань, та має підлягати неодноразовим переглядам. Вона має враховувати різноманітні 
підходи, що вможливлюють зрозуміти минувшину.

Відтворення виконують дві важливі функції: експериментальне дослідження й інтерпретації. 
Проте відтворення повинно здійснюватися з великою обережністю, щоб уникнути втручання в 
існуючі археологічні сліди; необхідно брати до уваги свідчення з усіх джерел з метою досягнен-
ня вірогідності. Де це є можливим та доцільним відтворення не слід зводити безпосередньо на 
археологічних залишках; вони мають сприйматися лише як відтворення.

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

Стаття 8
Для управління археологічною спадщиною суттєвим є забезпечення високих наукових стан-

дартів в різноманітних галузях. Отже, підготовка достатньої кількості фахівців у галузях, до ві-
дання яких це відноситься, має бути важливим завданням освітянської політики кожної країни. 
Необхідність готувати експертів у високо спеціалізованих галузях вимагає міжнародної співпра-
ці. Необхідно встановлювати та підтримувати стандарти фахової освіти та фахової поведінки.

Університетська археологічна підготовка має враховувати в своїх програмах зміни, що від-
булися в політиці збереження, коли менше уваги приділяється розкопуваннями, а більше — 
зберіганню «in situ»3. Має враховуватися той факт, що для збереження та розуміння археоло-
гічної спадщини вивчення історії корінних мешканців так само важливе, як і вивчення історії 
престижних пам’яток і місць.

Захист археологічної спадщини — це безперервний динамічний процес. Тому мають бути 
створені всі умови для фахівців, які працюють у цій сфері, щоб дати можливість підвищення 
їхньої кваліфікації. Мають здійснюватися спеціалізовані програми післядипломної освіти, що 
відводять значне місце захисту й управлінню археологічною спадщиною.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Стаття 9
Оскільки археологічна спадщина є загальним надбанням усього людства, міжнародна співп-

раця має суттєве значення для формулювання та дотримання критеріїв управління цією спад-
щиною. 

Існує нагальна потреба створення міжнародної системи взаємозв’язків, що вможливлює об-
мінюватися інформацією та ділитися досвідом між фахівцями, відповідальними за управлін-
ня археологічною спадщиною. Це включає організацію конференцій, семінарів, майстерень-
практикумів тощо як на глобальному, так і на регіональному рівнях, а також створення 
регіональних центрів навчальної підготовки фахівців високого рівня. ІКОМОС через посеред-
ництво своїх спеціалізованих груп має врахувати цей аспект в своїх проектах на довгострокову 
та середньострокову перспективу.

Необхідно розвивати міжнародні програми обміну фахівців як засіб підвищення рівня ком-
петентності в цій сфері.

Під егідою ІКОМОС необхідно розвивати програми технічної допомоги в сфері управління 
археологічною спадщиною.

3 На місці (лат.).
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НАСТАНОВИ
ЩОДО ПРОСВІТНИЦТВА ТА НАВЧАННЯ У СПРАВІ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК, АНСАМБЛІВ ТА МІСЦЬ

Прийняті 10-ю Генеральною Асамблеєю ІКОМОС в Коломбо, Шри Ланка, 1993 р.

Генеральна Асамблея Міжнародної ради з питань монументальних витворі та місць (ІКО-
МОС), що зібралася в Коломбо (Шрі-Ланка) з 30 липня по 7 серпня 1993 р. на свою десяту 
сесію:

Зважаючи на широту поняття спадщини, що обіймається висловом „пам’ятки, ансамблі та 
місця1”;

Зважаючи на велику різноманітність дій та втручань, викликаних збереження цієї спадщини, 
та на необхідність охопити їх рамками об’єднаної дисципліни;

Констатуючи, що велика кількість представників різних професій мають співпрацювати у 
справі збереження, викликаючи необхідність відповідного просвітництва та навчання з метою 
забезпечити належне контактування та скоординовану діяльності при втручаннях з приводу 
збереження;

Враховуючи Венеційську Хартію і пов’язану з нею концепцію ІКОМОС та розглядаючи необ-
хідність скласти рекомендаційний документ для організацій і закладів, які присвячують себе 
навчанню, та сприяти опрацюванню, і визначенню норм та критеріїв, сумісних з культурними 
потребами та технічними вимогами, притаманними кожній громаді або регіонові:

Приймає наступні настанови та Рекомендує довести їх до відома організацій, навчальних 
закладів та органів влади, яких це стосується.

МЕТА ДАНИХ НАСТАНОВ
1. Мета цього документа — сприяти визначенню норм і настанов щодо просвітництва та на-

вчання у галузі збереження пам’яток, ансамблів та місць, визначених як культурна спадщина Кон-
венцією про всесвітню спадщину 1972 р. Ця культурна спадщина включає як історичні будинки, 
історичні міста та історичні місця, так і археологічні місця, історичні та культурні ландшафти і 
об’єкти, що там знаходяться. Питання щодо їх збереження нагально постає сьогодні і поставати-
ме в майбутньому.

ЗБЕРЕЖЕННЯ СПАДЩИНИ
2. Сьогодні загальновизнано, що збереження спадщини є складовою частиною розвитку 

культури та середовища. Будь-яка стратегія управління, що підтримує зміни та бажає з поша-
ною відноситися до культурної спадщини, повинна враховувати сьогоднішні економічні та со-
ціальні потреби, зокрема в туризмі.

3. Мета збереження — продовжити „життя” культурної спадщини та, якщо можливо, прояс-
нити мистецьку і культурну інформацію, яку вона містить, не порушуючи її автентичності та зна-
чущості. Збереження є культурною, мистецькою, технічною та ремісничою діяльністю, що ґрун-
тується на гуманітарних та наукових знаннях, а також на систематичних дослідженнях. Отже, 
збереження має враховувати культурний контекст, до якого воно відноситься.

1 Термін тотожний відповідно до законодавства України у сфері охорони культурної спадщини терміну «визначні місця».
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Настанови щодо просвітництва та навчання у справі збереження пам’яток, ансамблів...

НЕОБХІДНІСТЬ ПРИСТОСОВАНИХ ПРОСВІТНИЦТВА ТА НАВЧАННЯ
4. Необхідно мати загальний підхід до нашої спадщини на підставі культурного плюралізму та 

культурної різноманітності, які мають враховуватися фахівцями, ремісниками і тими, хто приймає рі-
шення. Збереження культурної спадщини вимагає здатності до спостереження, аналізу та синтезу. 
Фахівець зі збереження повинен мати гнучкий та прагматичний підхід, що спирається на культурну 
свідомість, яка має відбиватися на його практичній роботі, професійній підготовці та освіченні через 
розсудливість і відчуття міри, пов’язаними з розумінням потреб громади. Більш того, міждисциплі-
нарний характер цієї діяльності вимагає численних професійних та ремісничих кваліфікацій.

5. Втручання з приводу збереження мають доручатися лише компетентним особам для ви-
конання ними спеціалізований дій. Просвітництво та навчання у справі збереження мають фор-
мувати клас фахівців, здатних:

d) аналізувати пам’ятку, ансамбль або місце, визначати їхні мистецькі, культурні значення, 
так само, як і їхні функції;

e) розуміти історію і технологію створення пам’яток, ансамблів або місць для того, щоб ви-
значати їхню автентичність, тлумачити результати такого досліду та знаходити відповідні 
способи їх збереження;

f) розуміти контекст та середовище пам’ятки, ансамблю або місця, та, зокрема, їхнє спів-
відношення з іншими будинками, садами чи ландшафтами;

g) відшукувати та аналізувати всі наявні джерела інформації щодо пам’ятки, ансамблю або 
місця, що вивчаються;

h) розуміти та аналізувати функціонування пам’яток, ансамблів та місць як склад них сис-
тем;

i) навчитися з’ясовувати внутрішні і зовнішні причини занепаду з метою застосування від-
повідних охоронних дій;

j) проводити обстеження пам’ятки, ансамблю або місця, складати звіти, зрозумілі для не-
фахівців, ілюстровані різними засобами, такими як ескізи, обміри та фотографії;

k) знати, розуміти та застосовувати конвенції та рекомендації ЮНЕСКО, хартії, регламенти 
та настанови, прийняті ІКОМОС та іншими організаціями;

l) висловлювати виважені судження, що ґрунтуються на загальновизнаних етичних прин-
ципах, та брати на себе зобов’язання підтримувати спадщину в гарному стані;

m) вміти розпізнавати, в який момент необхідно звертатися за порадою до експертів, та ви-
значати роботу, яка має бути виконана різними фахівцями, наприклад, у випадку рестав-
рації настінних зображень, скульптур та об’єктів мистецької й історичної цінності, а також 
у випадку вивчення матеріалів і систем;

n) давати експертні висновки щодо стратегій утримання, політики управління культурною 
спадщиною та обсягу втручання з метою захисту та убезпечення пам’яток та місць, їх-
нього вмісту та їхнього середовища;

o) складати документацію на виконані роботи і забезпечувати її доступність;
p) працювати в багатодисциплінарних групах та застосовувати визнані методи;
q) співпрацювати з мешканцями, відповідальними органами влади та управителями у сфе-

рі збереження культурної спадщини, аби розв’язувати конфлікти та розробляти стратегії, 
відповідно до місцевих потреб, можливостей та ресурсів.

ЦІЛІ НАВЧАЛЬННИХ КУРСІВ
6. Необхідно передати ідеї, підхід та знання у тому, що стосується збереження, усім тим, хто 

прямо або опосередковано втручається у культурну спадщину.
7. Практика збереження є міждисциплінарною; з цього випливає, що навчальні курси також 

мають носити багатодисциплінарний характер. Фахівцям, а саме особам з університетською 
освітою та спеціалізованим ремісникам, які вже мають певну професійну кваліфікацію, треба 
буде пройти додаткове навчання для того, щоб стати справжнім „фахівцем зі збереження”. Це ж 
стосується тих, хто прагне компетентно втручатися в історичне середовище.
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8. Фахівці зі збереження зобов’язані забезпечити, аби всі ремісники та персонал, що працю-
ють на пам’ятці, ансамблі або місці, з повагою відносилися до їхнього значення.

9. Навчання щодо методів втручання та відновлення пошкоджень культурних надбань у разі 
лиха, таких [методів] як укріплення та поліпшення протипожежних й інших засобів безпеки, має 
стати частиною програм навчальних курсів по збереженню.

10. Традиційні ремесла являють собою культурну спадщину великої цінності. Ремісники, які 
вже мають високий рівень майстерності, мають бути навчені роботі по збереженню та отри-
мувати знання про культуру кожної епохи, історію їхнього ремесла, теорію та практику збе-
реження, спираючись на документацію. Численні історичні ремесла мають бути обліковані та 
відроджені.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСВІТНИЦТВА ТА НАВЧАННЯ
11. Існує багато методів для того, щоб досягти запровадження ефективного просвітництва 

та навчання у справі збереження. Варіанти залежатимуть від традицій та законодавства, так 
само, як і від адміністративного та економічного контексту кожного культурного регіону. Має під-
тримуватися активний обмін ідеями та думками між різними навчальними закладами в середині 
країни та на міжнародному рівні щодо нових підходів до просвітництва та навчання. Існування 
мережі співпраці, сформованої з індивідуумів та навчальних закладів, має істотне значення для 
цих обмінів.

12. Просвітництво та пробудження інтересу до збереження культурної спадщини має почи-
натися зі школи, продовжуватися в університеті та після шкільного та університетського циклів. 
Навчальні заклади відіграють важливу роль у формуванні культурної свідомості та візуального 
досвіду, що збільшує спроможність розуміти елементи спадщини та забезпечують навчання, 
якого потребують майбутні спеціалісти. Має заохочуватися навчання ремісничій техніці за до-
помогою практичного стажування.

13. Курси підвищення кваліфікації можуть доповнити базову освіту та професійну підготов-
ку фахівців. Курси без відриву від виробництва, розраховані на довгий термін, являють собою 
ефективний метод щодо підготовки фахівців високого рівня. Вони вельми корисні, особливо в 
надто великих містах. Короткострокові курси сприяють розширенню загальний знань, але не 
можуть передавати практичних навичок або глибоке розуміння справи збереження. Вони мо-
жуть допомагати введенню концепцій та техніки збереження в управління рукотворним і при-
родним середовищем, а також об’єктами, що там знаходяться.

14. Учасники спеціалізованих курсів повинні мати високий рівень відповідних знань та прак-
тичний професійний досвід збереження культурної спадщини. Курси для фахівців мають бути 
багатодисциплінарними з базовими предметами для усіх учасників та предметами на вибір для 
розвитку здібностей та/або для надолуження вад в освіті та підготовці, отриманих раніше. Аби 
вдосконалити професійний рівень фахівця зі збереження, рекомендується стажування для на-
буття практичного досвіду.

15. Кожна країна або кожний регіон мають сприяти створенню хоча б одного навчального 
закладу широкого профілю, призначеного вести просвітництво, навчання та спеціалізовані кур-
си. Можуть знадобитися декілька десятиліть, щоб створити цілком компетентний центр зі збе-
реження. Ось чому необхідні короткострокові заходи, зокрема такі, які полягають в ініціюванні 
розроблення нових програм, відштовхуючись від існуючих програм. Треба сприяти обмінові ви-
кладачами, експертами та студентами на національному, регіональному і міжнародному рівні. 
Конче потрібна періодична оцінка фахівцями зі збереження програм освіти.

РЕСУРСИ
16. Необхідними засобами для створення таких спеціалізованих курсів можуть розглядатися:
a) відповідна кількість учасників належного рівня — від 15-ти до 25-ти осіб;
b) координатор на повну ставку з достатньою адміністративною підтримкою;
c) викладачі з хорошими теоретичними знаннями, практичним досвідом у справі збережен-

ня та хорошою педагогічною майстерністю;
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Настанови щодо просвітництва та навчання у справі збереження пам’яток, ансамблів...

d) повне оснащення, з конференц-залом, аудіовізуальним матеріалом, відео тощо, студія-
ми, лабораторіями, майстернями, аудиторіями для семінарів та кабінетами для персо-
налу;

e) центр документації та бібліотека, що надають необхідну довідкову літературу, можли-
вість зручного систематичного пошуку, а також доступ до комп’ютеризованих систем;

f) оточення з близькодоступних пам’яток, ансамблів та місць.
17. Збереження культурних надбань не може здійснюватися без документації, що дозволяє 

зрозуміти пам’ятки, ансамблі або місця та їхні специфічні контексти та значення. Кожна країна 
повинна мати архівно-дослідний інститут для того, щоб реєструвати свою культурну спадщину 
та всі роботи зі збереження цієї спадщини. Навчальні курси мають функціонувати у співпраці з 
такими інститутами.

18. Витрати на вступ та навчання для учасників, які займають відповідні посади і мають певні 
зобов’язання щодо збереження культурної спадщини, потребують спеціального фінансування.
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МІЖНАРОДНА ХАРТІЯ
 ПРО ЗАХИСТ ТА УПРАВЛІННЯ

ПІДВОДНОЮ КУЛЬТУРНОЮ СПАДЩИНОЮ1

Ратифікована 11-ю Генеральною Асамблеєю ІКОМОС, Софія, жовтень 1996 р.

 ВСТУП
Ця хартія має на меті сприяти захистові й управлінню підводною культурною спадщиною, яка пере-

буває у внутрішніх водах, прибережних водах, неглибоких морях та в подібних глибинах океанів. Вона 
наголошує на особливих обставинах та атрибутах, що оточують підводну культурну спадщину, і має 
трактуватися як доповнення до Хартії про захист та управління археологічною спадщиною 1990 р. 
Хартія 1990 р. визначає «археологічну спадщину» як частину матеріальної спадщини, для якої архе-
ологічні методи становлять основний спосіб отримання інформації щодо залишків, пов’язаних з при-
сутністю людини, щодо місць, які мають стосунок до будь-якого прояву діяльності людини, щодо поки-
нутих конструкцій та всілякого роду залишків, а також пов’язаних з ними рухомих предметів культури. 
Для цілей даної хартії під підводною культурною спадщиною розуміється археологічна спадщина, яка 
перебуває у підводному середовищі або була витягнута з нього. Це включає затоплені будівлі або 
місця, місцеположення корабельних аварій, уламки та їхній археологічний і природний контекст.

За самим своїм характером підводна культурна спадщина є культурним надбанням міжна-
родного виміру. Значна частина підводної культурної спадщини перебуває у міжнародних тери-
торіальних межах і є наслідком міжнародних зв’язків та обмінів, у ході яких судна і їхній вміст 
затонули далеко від пункту їхнього відправлення або призначення. 

Археологія має стосунок до зберігання культурних надбань у їхньому середовищі. У контек-
сті управління культурними надбаннями вважають, що підводна культурна спадщина є водно-
час завершеною і не відновлюваною. Якщо підводна культурна спадщина має допомогти нам 
судити про оточуюче середовище в майбутньому, ми сьогодні зобов’язані взяти на себе індиві-
дуальну та колективну відповідальність за забезпечення її схоронності.

Археологія є суспільною діяльністю; кожен має право черпати з минулого для збагачення свого 
власного життя і будь-яке намагання обмежити знання минулого є звуженням особистої незалеж-
ності. Підводна культурна спадщина сприяє формуванню культурної ідентичності та може слугува-
ти зміцненню почуття приналежності до членів певної громади. Якщо дбайливо вести справи, під-
водна культурна спадщина може відігравати позитивну роль у стимулюванні дозвілля та туризму. 

Археологія живе пошуком. Він збагачує знання, проникаючи крізь віки у світ різноманітності 
людської культури та презентуючи нові погляди на те, що стосується минулого життя. Таке зна-
ння й такі погляди допомагають нам розуміти сьогоденне життя і тим самим уможливлює нам 
робити розрахунки на майбутнє. 

Численні види підводної діяльності самі по собі є позитивними та бажаними, проте вони, якщо 
не передбачити результатів, можуть мати прикрі наслідки для підводної культурної спадщини. 

Підводній культурній спадщині можуть загрожувати будівельні роботи, що спотворюють морські 
узбережжя та глибини або змінюють течії, осади та шляхи забруднень. Підводній культурній спадщині 
може також загрожувати нерозважлива експлуатація природних ресурсів. Крім того, невідповідні за-
соби доступу або сукупна втрата, заподіяна збиранням «сувенірів», можуть мати згубний наслідок. 

1 Англійський варіант документа має назву — Хартія про захист та управління підводною культурної спадщиною 
(прим. ред).
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Міжнародна хартія про захист та управління підводною культурною спадщиною

Багато таких загроз може бути усунено або принаймні значно скорочено, якщо з самого по-
чатку проконсультуватись з археологами та визначити заходи щодо зменшення таких втрат. Ця 
Хартія спрямована на встановлення підвищених археологічних норм, аби у швидкий та ефек-
тивний спосіб протидіяти такого роду загрозам підводній культурній спадщині. 

Підводній культурній спадщині також загрожують зовсім небажані дії, (раз вони йдуть, якщо 
вони йдуть на користь лише деяким одинакам, зашкоджуючи більш широкому загалові. Ко-
мерційне експлуатація підводної культурної спадщини з метою продажу або спекуляції жодним 
чином несумісне із захистом та управлінням спадщиною. Хартія має на меті забезпечити, аби 
всі археологічні втручання мали ціль, методологію й очікувані результати, які були б настільки 
ясними, щоб кожний об’єкт легко сприймався усіма. 

Стаття 1
Основні принципи

Зберігання “in situ» підводної культурної спадщини слід розглядати як найкращий вибір. 
Доступ публіки треба підтримувати. 
Неруйнівній техніці, не інтрузивним розвідкам та не інтрузивному відбиранню зразків треба 

віддавати перевагу перед розкопуванням.
Археологічні втручання не повинні мати більше негативних наслідків для підводної культурної 

спадщини, ніж це необхідно для досягнення пом’якшуючих або дослідницьких цілей проекту.
Археологічні втручання не повинні безцільно переміщувати людські останки або порушувати 

сакральні місця. 
Археологічні втручання треба документувати у відповідний спосіб.

Стаття 2
Програма

Перш ніж приступати до археологічних втручань, треба розробити програму, враховуючи 
такі елементи: 

— пом’якшуючі та дослідницькі цілі проекту;
— застосовувані методологія та техніка;
— передбачуване фінансування;
— календарний план проекту;
— члени дослідницького колективу, їхня компетентність, досвідченість та відповідаль-

ність;
— зберігання матеріалів;
— управління місцем та його утримання;
— процедури співпраці з музеями й іншими інституціями;
— документація;
— заходи з охорони здоров’я та безпеки;
— підготовка звіту;
— сховище архівних матеріалів розкопування, в тому числі елементів підводної культурної 

спадщини, отриманих в ході втручань;
— розповсюдження інформації, в тому числі за участі громадськості.
Програму треба переглядати та змінювати відповідно до обставин. 
Археологічні втручання треба провадити відповідно до програми. Програма має бути від-

критою для всієї археологічної спільноти. 

Стаття 3
Фінансування

Відповідне фінансування має бути забезпечене до початку археологічних втручань, аби 
були реалізовані всі етапи програми, включаючи зберігання, підготовку звіту та поширення 
інформації про нього. До кошторисного плану треба додавати плани втручання, які забез-
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печать збереження підводної культурної спадщини та причетної до неї документації у разі 
призупинення передбачуваного фінансування.

Фінансування проекту не повинне здійснюватися через продаж елементів підводної куль-
турної спадщини або вдаватися до будь-якої стратегії, котра призведе до того, що підводна 
культурна спадщина або причетна до неї документація будуть непоправно розосереджені.

Стаття 4
Календарний план

Треба забезпечити, щоб до початку археологічних втручань був у розпорядженні час, необ-
хідний для укомплектування всіх етапів програми, включаючи зберігання, підготовку звіту та 
поширення інформації про нього. Програма має включати альтернативні заходи, які забезпечу-
вали б зберігання підводної культурної спадщини та причетної до неї документації у разі, коли 
кошторисний план буде скорочено.

Стаття 5
Цілі, методологія та техніка археологічних втручань

У програмі мають бути визначені цілі археологічних втручань і детальний опис застосову-
ваних методології та техніки. Методологія має відповідати цілям археологічних втручань, а за-
стосовувана техніка має бути якнайменш руйнівною.

Аналіз артефактів та документація, що слідують за роботами на ділянці, становлять 
невід’ємну частину будь-яких археологічних втручань; положення щодо цього мають фігурувати 
в кошторисному плані.

Стаття 6
Компетентність, відповідальність та досвідченість

Усі члени дослідницького колективу повинні мати компетентність та досвід, придатні для їх-
ньої участі в проекті. Вони цілком мають бути в курсі роботи, якої чекають від них, та розуміти її. 

Кожне археологічне втручання, що передбачає видозміну підводної культурної спадщини, 
має здійснюватися під керівництвом та наглядом призначеного підводного археолога, компе-
тентність якого визнана і який має досвід, пристосований до характеру такого археологічного 
втручання.

Стаття 7
Попередні дослідження

Попередня оцінка тендітності, значущості та потенціалу підводного ресурсу, що розгляда-
ється, має передувати кожним археологічним втручанням, які можуть видозмінити цей ресурс, 
та документувати їх. 

Оцінка ресурсу має містити в собі базове студіювання, що спирається на наявні історичні й 
археологічні спостереження, археологічні й середовищні характеристики місця та на наслідки 
вторгнення з метою забезпечити довготривалу сталість ділянки, якої торкаються археологічні 
втручання.

Стаття 8
Документація

Усі археологічні втручання мають бути також задокументовані якомога повніше та відповід-
но до чинних професійних норм археологічної документації. 

Документація має дати детальний опис даних, зібраних на місці, що включає: опис похо-
дження елементів підводної культурної спадщини, переміщених або витягнутих у ході археоло-
гічних втручань, журнали-реєстри відомостей про ділянку, плани та рисунки/креслення, фото-
графії та будь-які інші форми документації.
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Стаття 9
Зберігання матеріалів

Програма зберігання предметів має передбачати належне поводження з археологічними за-
лишками під час археологічних втручань, під час їхнього транспортування та в довгостроковій 
перспективі.

Зберігання предметів має здійснюватись відповідно до чинних професійних норм.

Стаття 10
Управління й утримання місця

Має бути підготовлена програма управління місцем, в якій точно визначаються заходи 
щодо захисту й управління «in situ» підводною культурною спадщиною під час та після робіт 
на ділянці. Програма має включати заходи щодо інформування публіки, заходи, достатні для 
стабілізації місця, та заходи з нагляду й захисту від пертурбацій. Треба сприяти доступу публіки 
до підводної культурної спадщини, за винятком тих випадків, коли доступ несумісний із захистом 
та управлінням місцем.

Стаття 11
Заходи з охорони здоров’я та безпеки

Першорядними є охорона здоров’я та безпека [дослідницьких] колективів і сторонніх осіб, 
задіяних в археологічних втручаннях. Усі члени колективу, задіяні в археологічних втручаннях, 
мають працювати, додержуючись поведінки безпеки, яка відповідала б законним та професій-
ним вимогам і яка була б описана в програмі. 

Стаття 12
Звіти

Періодичні звіти мають подаватися згідно з календарним планом, передбаченим програ-
мою. Вони мають депонуватися у визнаних та доступних для публіки архівних сховищах.

Кожний звіт має включати:
— критичну оцінку цілей;
— критичну оцінку методології та застосованої техніки;
— критичну оцінку одержаних результатів;
— рекомендації щодо майбутніх археологічних втручань, управління місцем та зберігання 

елементів підводної культурної спадщини, витягнутих під час археологічних втручань.

Стаття 13
Архівація

Елементи підводної культурної спадщини, витягнуті під час археологічних втручань, і вся 
причетна документація мають бути депоновані в одній інституції, яка забезпечить доступ пу-
бліки та постійне зберігання. До початку археологічних втручань треба вжити заходів щодо де-
понування зазначених архівних матеріалів; ці заходи мають бути наведені в програмі. Архівні 
матеріали мають зберігатися згідно з чинними професійними нормами.

Має бути забезпечена наукова цілісність архівних матеріалів конкретного проекту; проте 
депонування в різних інституціях не має перешкоджати їхньому об’єднанню, аби продовжити 
археологічні втручання. Предмети підводної культурної спадщини треба упорядковувати на від-
міну від товарів, що мають комерційну цінність.

Стаття 14
Розповсюдження [інформації]
Треба привертати увагу публіки до результатів археологічних втручань та до важливості під-

водної культурної спадщини через науково-популярні презентації, здійснювані різноманітними 
засобами масової інформації. Не слід применшувати важливість таких презентацій, обмежуючи 
доступ до них високою вхідною платою.
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Треба заохочувати співробітництво з місцевими громадами та групами, особливо співробіт-
ництво з громадами та групами, які, зокрема, пов’язані з підводною культурною спадщиною, про 
яку йдеться. Бажано, щоб археологічні втручання здійснювалися за згодою і за підтримки таких 
громад та груп.

Колектив, що проводить археологічні втручання, має докладати зусиль з метою залучити до 
участі заінтересовані громади та групи там, де така участь збігається з цілями захисту й управ-
ління. Коли це можливо, колектив, що проводить археологічні втручання, має запропонувати 
публіці можливість отримати та розвинути певну археологічну компетентність через навчання 
та просвітництво.

Треба заохочувати співробітництво з музеями й іншими інституціями. Перед археологічними 
втручаннями треба роздобути всі результати попередніх досліджень та звіти, виконані інституці-
ями, що співпрацюють. Крім того, треба вжити заходів для відвідувань місця.

Заключний узагальнюючий звіт про археологічні втручання має бути представлений, як тіль-
ки можна, враховуючи складність археологічного втручання, та зданий на зберігання у найбільш 
відповідні публічні архівні сховища.

Стаття 15
Міжнародне співробітництво

Міжнародне співробітництво є важливим для захисту й управління підводною культурною 
спадщиною і йому треба сприяти у такий спосіб, щоб підтримувати високі норми для археоло-
гічних втручань. Міжнародне співробітництво має спонукати до кращого використання археоло-
гів та інших фахівців, які спеціалізуються в питаннях археологічних втручань, маючи об’єктом 
підводну культурну спадщину. Мають бути передбачені програми обміну фахівцями як засіб 
поширення кращого досвіду. 
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Управління туризмом в місцях значущої спадщини
Прийнята 12-ю Генеральною Асамблеєю ІКОМОС у Мексиці, жовтень 1999 р.

ВСТУП
Загальні принципи Хартії

У найширшому змісті природна й культурна спадщина належить усім людям. Кожен має 
право та відповідальність щодо пізнавання, оцінювання та збереження цих загальнолюдських 
цінностей.

Спадщина є багатогранною концепцією, яка поєднує як природне, так і культурне серед-
овище. Вона охоплює поняття ландшафту, історичних ансамблів, природних та рукотворних 
місць, так само, як і поняття біологічної різноманітності, колекцій, традиційних або теперішніх 
культурних звичаїв, пізнавання та експериментування. Вона нагадує та виражає довгий поступ 
історичного розвитку, який становить сутність різноманіття національної, регіональної, авто-
хтонної і локальної автентичності, та є невід’ємною складовою сучасного життя. Вона є точ-
кою динамічного відліку і позитивним інструментом розвитку та обмінів. Своєрідна спадщина 
та колективна пам’ять кожної місцевості і кожної громади є неповторними; вони репрезентують 
важливе підґрунтя розвитку водночас тепер і в майбутньому.

В наш час зростаючої глобалізації захист, збереження, трактування і презентація спадщини 
та культурної різноманітності кожної місцевості чи регіону є важливою справою для усіх і всюди. 
Проте, управління цією спадщиною в рамках загальновизнаних та принагідних міжнародних 
рекомендацій належить, зазвичай, до відповідальності громад, що приймають [відвідувачів].

Першочергове завдання для управління спадщиною полягає в ознайомленні як громад, що 
приймають [відвідувачів], так і відвідувачів з її значущістю та доведення до них необхідності її 
збереження. Виважене реальне управління і інтелектуальний та/або емоційний підхід до спад-
щини та культурного розвитку є водночас правом і привілеєм. Таке управління має прищеплю-
вати поважне ставлення до успадкованих цінностей, до корінного населення, що їх продовжує 
підтримувати, до ландшафтів та культур, що їх створили, до актуальних інтересів та прав гро-
мад, що приймають [відвідувачів], та до власників/володільців історичних ансамблів.

Динамічні взаємодії між культурною спадщиною і туризмом
Національний і міжнародний туризм був та залишається одним з основних посередників куль-

турних обмінів, можливістю набуття професійного досвіду не лише в тому, що збереглося з ми-
нулого, але також в сьогоднішньому житті інших груп людей. Він все більш широко визнається як 
позитивна сила, яка сприяє збереженню природної і культурної спадщини. Туризм може опанува-
ти економічні характеристики спадщини та використати їх для її збереження, створюючи ресурси, 
розвиваючи освіту та змінюючи напрями політики. Він становить суттєву частину державної та 
регіональної політики і є важливим чинником розвитку, якщо ним успішно управляти.

Туризм зробився складним феноменом, що перебуває у стані розвитку. Він відіграє суттєву 
роль в економічній, соціальній, культурній, просвітницькій, науковій, екологічній та естетичній 
сферах. Випередження в оцінюванні конфліктів, які можуть існувати між очікуваннями і прагнен-
нями відвідувачів та тих громад, що приймають [відвідувачів], обумовлює одночасно сподівання 
і доцільність. 
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Природна і культурна спадщина як різноманітність живих культур має велику притягальну 
силу для туризму. Нестримуваний туризм, як і відсутній або погано керований туризм, може 
зашкодити фізичній цілісності та значущості спадщини. Часте туристичне відвідування може 
також призвести до занепаду як навколишнього природного середовища, так і культур та спосо-
бів життя громад, що приймають [відвідувачів].

Туризм є носієм переваг для громад, що приймають [відвідувачів], і засобом забезпечення 
їх коштами та виправданням узяття ними на себе опіки й утримання своєї спадщини і своїх 
культурних звичаїв. Участь та співпраця представницьких громад, що приймають [відвідувачів], 
фахівців зі збереження, туроператорів, приватних власників, уповноважених політиків, розроб-
ників концепції та керівників програм планування, а також управителів місць є необхідними 
для створення сталої туристичної індустрії та сприяння захистові успадкованих ресурсів для 
майбутніх поколінь.

ІКОМОС — Міжнародна рада з питань пам’яток та визначних місць, як автора цієї Хартії, так 
само, як і інші міжнародні організації та індустрія туризму готові взяти участь у розв’язанні цієї 
проблеми.

Цілі Хартії
Цілями Хартії про культурний туризм є:
— підтримувати та полегшувати роботу тих, хто бере участь у зберіганні спадщини та 

управлінні нею для того, щоб зробити її більш відчутною для громад, що приймають [від-
відувачів], та більш доступною для відвідувачів.

— підтримувати та полегшувати роботу туристичної індустрії для того, щоб розвивати ту-
ризм та управляти ним, поважаючи й виявляючи достоїнства спадщини та живих культур 
громад, що приймають [відвідувачів].

— підтримувати та полегшувати діалог між відповідальними за спадщину та відповідальни-
ми за індустрію туризму для того, щоб краще розуміти важливість та тендітність успадко-
ваних ансамблів, колекцій, живих культур, піклуючись про їхню довгострокову охорону.

— підтримувати тих, хто пропонує програми та політику для того, щоб розробляти чіткі й 
виважені проекти та стратегії, які стосуються презентації та трактування успадкованих 
ансамблів і культурної діяльності в контексті їхнього захисту та збереження.

Крім того,
— Хартія підтримує всі ініціативи ІКОМОС, інших міжнародних організацій та туристичної 

індустрії, спрямовані на покращення умов управління спадщиною та її збереження.
— Хартія підтримує внески будь-яких відповідальних осіб, що діють у сферах спадщини та 

туризму, які дадуть можливість досягти цих цілей.
— Хартія підтримує створення детальних провідних настанов заінтересованими сторона-

ми. Такі настанови полегшать конкретне застосування принципів, викладених у Хартії, 
в рамках особливих втручань та на замовлення специфічних організацій і громад, що 
приймають [відвідувачів].

ПРИНЦИПИ ХАРТІЇ ПРО КУЛЬТУРНИЙ ТУРИЗМ

Принцип 1
Оскільки національний та міжнародний туризм є одним з основних засобів культурно-

го обміну, збереження спадщини повинно забезпечити відповідальні та добре організо-
вані можливості для членів громад, що приймають [відвідувачів] та відвідувачів набути 
знання та розуміння цієї спадщини самостійно. 

1.1
Культурна спадщина є ресурсом одночасно матеріальним і духовним, що свідчить про іс-

торичний розвиток. Вона відіграє важливу роль в сьогоднішньому житті і має бути фізично, 
інтелектуально й емоційно доступною широкому загалові. Програми захисту та збереження фі-
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зичних елементів, духовних аспектів та проявів сьогоднішньої культури у найширшому їх змісті, 
мають полегшити розуміння та врахування значення спадщини громадами, що приймають [від-
відувачів] та відвідувачами адекватно та відповідно до засобів, які є в їхньому розпорядженні. 

1.2
Особливі характеристики природної та культурної спадщини мають різні рівні значущості, де-

які є носіями загальнолюдської цінності, інші — національної, регіональної або місцевої цінності. 
Програми трактування мають презентувати ці різні рівні значущості доречно та доступно для гро-
мад, що приймають [відвідувачів], та відвідувачів, використовуючи сучасні відповідні педагогічні 
засоби, засоби масової інформації, технології, індивідуальні пояснення історичних, середовищ-
них та культурних аспектів.

1.3
Програми інтерпретації мають полегшувати та підтримувати глибоке усвідомлення людьми, 

усвідомлення, яке створює істотне підґрунтя для гарантії убезпечення в часі природної та куль-
турної спадщини.

1.4
Програми інтерпретації мають презентувати значення об’єктів спадщини, традицій та куль-

турних звичаїв в рамках минулого досвіду та нинішньої різноманітності територій і громад, вклю-
чаючи спадщину культурних та мовних меншин. Відвідувач має бути поінформований також про 
різноманітні культурні цінності, які характеризують той чи інший тип спадщини.

Принцип 2
Зв’язок між спадщиною і туризмом є динамічним та має включати різноманітні цін-

ності. Необхідно здійснювати ефективне управління на користь нинішніх і майбутніх по-
колінь. 

2.1
Значущість успадкованих ансамблів являє собою цінність усіх народів і важливе підґрунтя 

культурної різноманітності та соціального розвитку. Довгострокові захист та збереження живих 
культур, успадкованих ансамблів та колекцій, як і їхньої фізичної та екологічної цілісності в їх-
ньому середовищному контексті, мають бути істотною складовою політики соціального, еконо-
мічного, законодавчого, культурного та туристичного розвитку.

2.2
Взаємодія між об’єктами спадщини та туризмом є динамічною та такою, що постійно еволю-

ціонує, генеруючи одночасно нагоди, загрози та потенційність конфліктів. Проекти, туристичні 
діяльність та розвиток мають досягати позитивних результатів та обмежувати негативні впливи, 
які могли б завдати шкоди спадщині та способам життя громад, що приймають [відвідувачів], 
найкраще відповідаючи потребам та сподіванням відвідувачів.

2.3
Програми захисту, інтерпретації та туристичного розвитку мають бути широкодоступні, врахо-

вувати окремі, часто складні та конфліктні погляди, що стосуються значення різних видів спад-
щини. Постійні наукові дослідження та консультації мають важливе значення для поглиблення 
розуміння та оцінки значення цієї спадщини.
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2.4
Важливим є убезпечення автентичності успадкованих ансамблів та колекцій. Це є суттє-

вою умовою їхньої культурної значущості, яка виражається у матеріалах, колективній пам’яті 
та духовних традиціях, що дійшли до нас з минулого. Програми мають презентувати та інтер-
претувати автентичність успадкованих ансамблів так, щоби сприяти розумінню та оцінюванню 
цієї культурної спадщини.

2.5
 Проекти туристичного розвитку та інфраструктур мають враховувати естетичні, соціальні 

й культурні параметри, природні та культурні ландшафти, характерні ознаки біологічної різно-
манітності, а також більш широке візуальне навколишнє середовище успадкованих ансамблів. 
Треба надавати перевагу місцевим матеріалам та враховувати характерні ознаки місцевої архі-
тектури і особливості об’єктів традиційного будівництва.

2.6
Рекламуванню та туристичному розвиткові об’єктів спадщини має передувати складання 

планів управління, які враховують їх природну та культурну цінність. Вони мають встановити 
прийнятні межі змін, які можуть бути привнесені в ці об’єкти, враховуючи, зокрема, вплив часто-
ти туристичних відвідувань на фізичні характеристики, цілісність, екологію та біологічну різно-
манітність обширів, підходи, транспортні системи та соціальне, економічне і культурне благопо-
луччя громад, що приймають [відвідувачів]. Якщо рівень запропонованих змін є неприйнятним, 
проект розвитку має бути змінений.

2.7
Такі програми мають включати оцінки прогресуючих впливів від туристичної діяльності та 

розвитку відповідних місцевостей або окремих громад.

Принцип 3
Планування туристичних заходів має забезпечити відвідувачам спостереження за захо-

дами збереження, що збагачуватиме та викликатиме задоволення.

3.1
Програми захисту та туризму мають презентувати високоякісну інформацію у спосіб, що 

полегшує розуміння відвідувачем значущості характерних ознак спадщини та необхідності її за-
хисту. Ці програми мають також сприяти, у відповідний спосіб, створенню відвідувачу якомога 
кращих для його візиту умов.

3.2
Відвідувач повинен мати змогу відвідувати об’єкти спадщини за власним бажанням само-

стійно. Для зменшення впливів такого типу відвідувань на цілісність та характерні фізичні, при-
родні й культурні ознаки місць необхідно створити спеціальні кругові маршрути.

3.3
Поважання сакрального характеру місць, звичаїв і традицій духовного життя має братися 

до уваги насамперед управителями місць, відвідувачами, громадськими діячами, плануваль-
никами та туроператорами. Відвідувачі мають додержуватися поведінки бажаних гостей, шану-
вати цінності та стиль життя громад, що приймають [відвідувачів], не допускаючи крадіжок та 
забороненої законом торгівлі культурними надбаннями і поводячись так, сприяти підтриманню 
прихильного прийому майбутніх відвідувачів.
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3.4
Планування туристичної діяльності повинне пропонувати відвідувачам найкращі умови ком-

форту, безпеки та хорошого самопочуття, аби підсилювати задоволення від відвідування, проте 
так, щоб це не зашкодило значущості та екологічній характеристиці спадщини.

Принцип 4
Громади, що приймають [відвідувачів], та місцеві мешканці мають брати участь у 

плануванні заходів збереження та туристичних програм.

4.1
Мають поважатися права та інтереси громад, що приймають [відвідувачів], як регіонального, 

так і місцевого рівня, приватних власників та корінного населення, які реалізують свої звичаєві 
права та відповідальність на своїх власних територіях та в місцях, яким вони надають осо-
бливої значущості. Вони мають брати участь у розробленні та в реалізації проектів виявлення 
цінностей спадщини, визначаючи сподівання, стратегії, політику та процедури, що дозволяють 
ототожнювати, зберігати, презентувати, інтерпретувати їх цінності, а також традиційні і сучасні 
звичаї, та управляти ними, і все це в туристичному контексті.

4.2
Хоча культурна спадщина набуває загальнолюдської значущості, треба поважати бажання 

громад, що приймають [відвідувачів], або місцевих мешканців обмежити фізичний, духовний 
чи інтелектуальний доступ до деяких культурних звичаїв, знань та вірувань, а також до деяких 
об’єктів чи місць, або безпосередньо управляти цим.

Принцип 5
Громадам, що приймають [відвідувачів] повинні мати вигоду від туристичної діяль-

ності та заходів збереження спадщини.

5.1
Політика збереження і політика туристичного розвитку мають стимулювати заходи, які спри-

яють урівноваженому розподілові прибутків від туризму між країнами та регіонами, підвищувати 
рівні соціально-економічного розвитку та зменшувати бідність.

5.2
Управління спадщиною і туризм мають створювати економічні, соціальні й культурні пере-

ваги, справедливо поділювані на всіх рівнях між чоловіками та жінками громад, що приймають 
[відвідувачів], через просвітництво, навчання та створення можливостей працевлаштування на 
повний робочий день.

5.3
Значна частина доходів, що виникають від туристичної експлуатації спадщини, має при-

значатися на захист, збереження та презентацію успадкованих місць в їхньому природному та 
культурному контексті. Наскільки можливо, відвідувачі мають бути проінформовані про існуван-
ня цієї фінансової процедури.

5.4
Програми туристичного показу спадщини мають підтримувати навчання та роботу гідів і екс-

курсоводів — вихідців з громад, що приймають [відвідувачів], з метою сприяти місцевим меш-
канцям у набутті ними вміння презентувати та інтерпретувати свої власні культурні цінності.
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5.5
Програми просвітництва та інтерпретації культурної спадщини, здійснювані безпосередньо 

в громадах, що приймають [відвідувачів], мають сприяти участі місцевих мешканців в якості гі-
дів. Ці програми мають підвищувати знання і поважання місцевими мешканцями своєї спадщи-
ни та стимулювати заінтересованість у взятті безпосередньо на себе опікування та збереження 
спадщини.

5.6
Програми управління, що стосуються туристичного показу успадкованих місць, мають при-

діляти значну увагу просвітництву та підвищенню кваліфікації громадських діячів, планувальни-
ків, дослідників, дизайнерів, архітекторів, екскурсоводів, фахівців зі збереження та працівників 
туристичної індустрії. Фахівці мають сприяти розумінню проблем, з якими можуть зіткнутися їхні 
колеги, і допомагати знаходити тут рішення.

Принцип 6
Програми рекламування туризму мають захищати та підкреслювати цінності, харак-

терні для природної і культурної спадщини

6.1
Програми рекламування туризму мають викликати реалістичні очікування та відповідально 

інформувати потенційних відвідувачів про специфічні успадковані характеристики місць та гро-
мад, що приймають [відвідувачів], і в такий спосіб спонукати вести себе відповідним чином.

6.2
Об’єкти спадщини та зібрання мають рекламуватися і управлятися так, щоби захистити їхню 

автентичність та сприяти створенню найкращих умов для відвідувань, обмежуючи неконтро-
льовані коливання прибуваючих [відвідувачів] та уникаючи явищ надмірної відвідуваності одної 
і тої ж місцевості в один і той же час.

6.3
Програми рекламування туризму мають сприяти перерозподілові прибутків та зменшувати 

тиск, якого зазнають найбільш популярні місця. Вони мають заохочувати відвідувачів до най-
більш широкого споглядання різних елементів природної і культурної спадщини регіону або 
населеного пункту.

6.4
Рекламування, розповсюдження та продаж виробів місцевого ремісництва та інших виробів 

має сприяти виваженому перерозподілу економічних та соціальних зисків, які створюють при-
буток громад, що приймають [відвідувачів], забезпечуючи, щоб культурна цілісність цих громад 
не була порушена. 
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ПРИНЦИПИ,
ЯКИХ СЛІД ДОТРИМУВАТИСЯ 

ПРИ ЗБЕРЕЖЕННІ ДЕРЕВ’ЯНИХ СПОРУД

Прийняті 12-ю Генеральною Асамблеєю ІКОМОС, Мексика, жовтень 1999 р.

Мета даного тексту — визначити базис і загальновживані принципи та практику захисту і 
збереження історичних дерев’яних споруд, що дбайливо враховують їхню культурну значущість. 
Під історичними дерев’яними спорудами розуміються будь-які типи споруд та конструкцій, ви-
конаних повністю або частково з деревини, що мають культурну значущість або становлять 
частину історичного місця.

Для збереження цих пам’яток,
— визнаючи значущість дерев’яних споруд будь-якої епохи у культурній спадщині світу;
— зважаючи на велику різноманітність дерев’яних споруд у світі;
— зважаючи на різноманіття порід та якостей деревини, використаної для будівництва;
— визнаючи вразливість повністю або частково побудованих з деревини споруд через спо-

творення та старіння матеріалів, спричинене різноманітними середовищними або кліма-
тичними умовами, а також викликане коливаннями ступеня вологості, світлом, грибками, 
комахами, зношуванням, пожежами й іншими лихами;

— визнаючи, що зростаюче зменшення кількості історичних дерев’яних споруд, викликане 
їхньою вразливістю, хибним використанням їх і втратою майстерності, пов’язаної з тра-
диційними засобами проектування та будівництва;

— зважаючи на велике різноманіття заходів та засобів збереження, потрібних для убезпе-
чення та збереження цих об’єктів спадщини;

— беручи до відома принципи Венеційської хартії та Бурра хартії1, так само, як і концепцію 
ЮНЕСКО й ІКОМОС, та прагнучи застосувати загальні принципи захисту й убезпечення 
історичних дерев’яних споруд,

в цих Принципах викладаються такі рекомендації:

ОГЛЯД, ОБМІРИ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ
1. Перед будь-яким втручанням стан споруди та її складових, як і всілякі матеріали, вико-

ристані для збереження, мають бути ретельно задокументовані відповідно до статті 16 Венеці-
анської хартії та Принципів складання справ документальної фіксації пам’яток, архітектурних 
ансамблів і визначних місць (ІКОМОС, 1996). Будь-яка істотна документація, включаючи харак-
терні зразки побічних матеріалів або видалених елементів споруди, а також будь-яка інформа-
ція щодо традиційних засобів та майстерності, мають бути зібрані, каталогізовані, розміщені в 
надійному місці та доступні в разі потреби. Документація має також включати спеціальне об-
ґрунтування вибору матеріалів та методів, використовуваних для робіт зі збереження.

2. Вичерпна діагностика умов та причин спотворення і занепаду дерев’яних споруд має 
передувати будь-якому втручанню. Ця діагностика має спиратися на відчутні докази, на 
огляд та аналіз фізичного стану, а також, якщо необхідно, на вимірювання та неруйнівні 

1 The Burra Charter; повна назва — Charter for Places of Cultural Signifi cance (Хартія про місця культурної значущості), 
ІКОМОС Австралії, 1999 р. (примітка спец. редактора).
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тестування. Це не має перешкоджати необхідним незначним втручанням або терміновим 
заходам.

НАГЛЯД ТА УТРИМАННЯ
3. Послідовна стратегія постійного нагляду та правильного утримання має вирішальне зна-

чення як для збереження дерев’яних історичних споруд, так і забезпечення їхнього культурного 
значення.

ВТРУЧАННЯ
4. Головна мета убезпечення та збереження полягає в підтримці історичної автентичності 

й цілісності культурної спадщини. Отже, будь-яке втручання має спиратися на відповідні до-
слідження й оцінки. Проблеми мають розв’язуватись залежно від наявних умов і потреб, приді-
ляючи особливу увагу естетичним та історичним цінностям, а також фізичній цілісності споруди 
або місця.

5. Будь-яке запропоноване втручання має:
a) сприяти використанню традиційних методів та засобів;
b) якщо можливо, бути технічно зворотним; або
c) принаймні, не заважати або не перешкоджати проведенню робіт зі збереження, якщо 

вони виявляться необхідними на майбутнє; та
d) не перешкоджати в майбутньому доступові до інформації, що міститься в споруди.
6. Насамперед слід намагатися якомога менше зачіпати історичну тканину дерев’яних спо-

руд. У деяких випадках мінімальне втручання, спрямоване на гарантовані убезпечення та збе-
реження цих дерев’яних споруд, може означати їхній демонтаж, повний або частковий, для того, 
щоб уможливити проведення настійно необхідних ремонтів, та наступне складання їх заново.

7. Під час втручань історична дерев’яна споруда має розглядатися як ціле; усім матеріалам, 
в тому числі деталям каркаса, підлогам, стінам, перегородкам, елементам даху, дверям та ві-
кнам тощо, має приділятися однакова увага. У принципі, треба зберегти якнайбільше наявних 
матеріалів. Убезпечення має поширюватися на тинькування, фарбування, шпаклювання, шпа-
лери тощо. Якщо постане необхідність оновити або замінити оздоблювальні матеріали, слід 
імітувати, в міру можливості, матеріали, засоби і текстури оригіналу.

8. Мета реставрації полягає у збереженні історичної споруди, так само, як і її опорної функ-
ції, та в розкритті культурної цінності, покращуючи читабельність її історичної цілісності, по-
передніх стадій та первинної концепції, в межах наявних історичних матеріальних свідчень, як 
зазначено в статтях 9—13 Венеційської хартії. Деталі й інші елементи, видалені з історичної 
споруди, мають бути каталогізовані, а характерні зразки мають зберігатися в постійному запасі 
як складова документації.

РЕМОНТ І ЗАМІНА
9. Для оновлення історичних споруд можна використовувати замінні дерев’яні елементи, що 

не порушують наявних історичних та естетичних цінностей, коли це необхідно для заміни спо-
творених або пошкоджених елементів чи частин елементів, або для потреб реставрації.

Нові елементи, або нові частини елемента, мають бути з таких же порід деревини і такої ж 
якості або, якщо необхідно, більш високої якості ніж замінювані елементи. Якщо можливо, нові 
елементи повинні мати схожі природні характеристики. Відсоток вологості й інші фізичні харак-
теристики замінної деревини мають бути сумісними з існуючою спорудою.

Слід використовувати ремісництво та способи будівництва, що відповідають використаним 
при первинному створенні споруди, а також той самий тип інструментів і механізмів. Цвяхи й 
інші аксесуари мають імітувати матеріали оригіналу.

Аби замінити частину спотвореного елемента, застосовують традиційне поєднання спосо-
бом стикування нового елемента зі старим, якщо ця операція виявляється можливою та суміс-
ною з характерними ознаками споруди, що оновлюється.
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 10. Треба робити так, щоб нові елементи або нові частини елемента відрізнялися від 
старих. Не варто імітувати зношеність або деформацію видалених елементів. Можна засто-
совувати відповідні традиційні методи або сучасні перевірені методи, щоб послабити різницю 
кольорів між старими і новими частинами, дбаючи про те, щоб це не позначилося на поверхні 
дерев’яного елемента або не пошкодило його.

11. Нові елементи або нові частини елемента мають помічатися скромною позначкою, на-
приклад, вкарбованою різцем або розпеченим залізом, у такий спосіб, щоб їх можна було роз-
пізнати в майбутньому.

ЛІСОВІ РЕЗЕРВИ
12. Треба підтримувати створення та захист лісів або лісових ресурсів, що б уможливило 

забезпечувати матеріалами, необхідними для збереження й оновлення історичних дерев’яних 
споруд.

Інституції, відповідальні за охорону та збереження історичних споруд й історичних місць, 
мають налагодити або підтримати створення місць торгівлі деревиною, де можна буде дістати 
відповідні матеріали, необхідні для таких робіт.

МАТЕРІАЛИ ТА ЗАСОБИ СЬОГОДНІШНЬОГО БУДІВНИЦТВА
13. Такі новітні матеріали, як епоксидні смоли, та такі сучасні засоби, як сталеві підсилюючі 

конструкції, мають обиратися та використовуватися з дуже великою обережністю та лише у ви-
падку, коли довговічність і конструктивна робота матеріалів та техніка будівництва задовільно 
підтверджуються протягом тривалого часу. Механічні обслуговуючі пристрої, такі як опалення та 
системи виявлення і попередження пожеж, мають встановлюватися так, щоб це не зашкодило 
історичному й естетичному значенню споруди або місця.

 14. Треба обмежити та контролювати застосування хімічних продуктів, які можуть вико-
ристовуватися лише коли підтверджується їхня безсумнівна перевага, не створюється жодного 
ризику для публіки й середовища та якщо їхню довготривалу ефективність було доведено.

НАВЧАННЯ
15. Відновлення цінностей, пов’язаних з культурним значенням історичних дерев’яних спо-

руд, через програми навчання є попередньою умовою сталого збереження та сталого розвитку. 
Отже, заслуговує підтримки створення та розвиток програм навчання щодо захисту, охорони та 
збереження історичних дерев’яних споруд. Таке навчання має спиратися на стратегічний план, 
що поєднує потреби підготовки фахівців та постійне використання їх, і включає програми міс-
цевого, регіонального, національного й міжнародного рівнів. Ці програми мають орієнтуватися 
на всі професії та сфери діяльності, які вимагають такого роду роботи, зокрема на архітекторів, 
фахівців зі збереження, інженерів, ремісників та менеджерів. 
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МІЖНАРОДНА ХАРТІЯ 
ПРО СПАДЩИНУ ТРАДИЦІЙНОГО БУДІВНИЦТВА

 Ратифікована 12-ю Генеральною Асамблеєю ІКОМОС, Мексика, жовтень 1999 р.

ВСТУП
Спадщина традиційного будівництва викликає гордість усіх народів. Визнана як своєрідне 

та мальовниче творіння суспільства, вона виражає себе у неформалізований спосіб, і тим не 
менш упорядковано; утилітарна, вона все ж таки привертає увагу та відзначається красою. Це 
одночасно є відбитком сучасного життя та свідком історії суспільства. Хоча вона є творінням 
людини, вона також є продуктом часу. Було б негідним для спадщини людства не прагнути 
зберігати та підтримувати цю традиційну гармонію, яка лежить в самій серцевині існування 
спадщини та її майбуття.

Спадщина традиційного будівництва має важливе значення, тому що вона є основним вира-
женням культури певної спільноти, її зв’язків зі своєю територією і водночас вираженням куль-
турної різноманітності світу.

Традиційне будівництво є звичайним та природним засобом, за допомогою якого громади 
створюють свої оселі. Це є еволюційний процес, що викликає необхідність змін та постійно-
го пристосування у відповідь на соціальні й середовищні виклики. Усюди в світі економічна, 
культурна й архітектурна уніформізація загрожує продовженню цієї традиції. Знання того, як 
протидіяти цим силам, є головною проблемою, що має розв’язуватись не лише мешканцями, 
але також чиновниками, фахівцями з планування, архітекторами, фахівцями зі збереження, так 
само, як і міжгалузевою групою експертів.

Унаслідок уніформізації культури та глобалізації соціально-економічних явищ, народні будівлі 
в світі є надзвичайно вразливими, тому що вони стикаються з серйозними проблемами старіння, 
внутрішньої рівноваги й інтегрування у сучасне життя.

Отже, є необхідним встановити, на доповнення Венеційської хартії, принципи утримання та 
захисту спадщини традиційного будівництва.

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
1. Традиційні будівлі мають такі характерні ознаки:
a) спосіб будівництва, що підтримується громадою;
b) місцевий та регіональний характер як відповідь на його середовище;
c) пов’язаність стилю, форми та вигляду або звернення до типів традиційного будівни-

цтва;
d) традиційний практичний досвід в компонуванні та будівництві, що передається у нефор-

малізований спосіб;
e) ефективна відповідь на функціональні, соціальні та середовищні виклики;
f) ефективне застосування систем та майстерності, притаманних традиційному будівни-

цтву.
2. Оцінка та дійовість захисту народної спадщини залежать від добровільного зобов’язання 

та підтримування громадою її [спадщини] безперервного використання й утримання.
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3. Уряди та компетентні органи влади повинні визнавати за всіма громадами право на убез-
печення своїх традиційних способів життя та захист їх усіма законодавчими, адміністративними 
та фінансовими засобами, які є у них в розпорядженні, та передати їх [способи життя] майбут-
нім генераціям.

ПРИНЦИПИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
1. Збереження спадщини традиційного будівництва має проводитися фахівцями з різних 

галузей, які визнають невідновний характер змін й розвитку та необхідність поважати культурну 
ідентичність громади. 

2. Сучасні втручання у традиційні споруди, ансамблі та поселення мають здійснюватися з 
повагою до їхніх культурних цінностей та до їхнього традиційного характеру.

3. Традиційна спадщина рідко існує у вигляді окремих споруд і її краще зберігати підтриман-
ням та убезпеченням репрезентативних ансамблів і поселень в кожному регіоні.

4. Спадщина традиційного будівництва становить невід’ємну частину культурного ландшаф-
ту, а отже, цей зв’язок треба брати до уваги при підготовці проектів збереження.

5. Традиційна спадщина охоплює не лише форми й матеріали будинків, споруд та місцин, 
але також спосіб, у який ці складові використовуються та сприймаються, а також традиції і не-
примітні зв’язки, що їх пов’язують.

ПРАКТИЧНІ НАСТАНОВИ
1. Дослідження та документування
Будь-яке фізичне втручання в традиційну будівлю має проводитися з обережністю та з ви-

переджаючим комплексним аналізом її форми та структури. Цей документ має зберігатися в 
архіві, доступному для публіки.

2. Місце розташування, ландшафт та групи будинків
Втручання у традиційні будівлі мають проводитися з поважанням та підтриманням цілісності 

місця розташування, зв’язку з суто природними і культурними ландшафтами та розміщення 
будівлі стосовно інших.

3. Традиційні системи будівництва
Підтримання традиційних систем будівництва та майстерності, пов’язаних з традицій-

ною спадщиною, має важливе значення для традиційної архітектури і вирішальне — для 
ремонту та реставрації таких будівель. Саме через просвітництво та навчання ця майстер-
ність має бути збережена, зафіксована і передана новим генераціям ремісників та будівель-
ників.

4. Заміна матеріалів та архітектурних елементів
Перетворення, які законно задовольнятимуть сучасні потреби, мають виконуватися з ма-

теріалів, що забезпечать пов’язаність вираження, вигляду, текстури й форми всієї будівлі та 
гармонійне поєднання між собою різних матеріалів.

5. Пристосування
Пристосування та поновлення використання традиційних будівель має здійснюватися з по-

важанням цілісності будівлі, її характерних ознак та форми, все ж таки суміщаючи це з прийнят-
ними стандартами життя. Сталість способів традиційного будівництва може бути забезпечена 
шляхом розроблення спільнотою етичного кодексу, який може прислужитися при втручаннях.

6. Зміни та реставрація на певний історичний період 
Перетворення, внесені колись у будівлі, мають оцінюватися і трактуватися як важливі скла-

дові традиційно архітектури. Досягнення відповідності всіх складових будівлі якомусь одному 
періодові не є, певна річ, метою втручань у традиційні будівлі.

7. Навчання
Для того, щоб зберегти культурні цінності традиційної архітектури, уряди, компетентні орга-

ни влади, групи та утворення мають зосередити увагу на:
a) Навчальних програмах, здатних передавати принципи традиційної спадщини фахівцям 

зі збереження;
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b) Просвітницьких програмах з метою допомогти спільнотам в убезпеченні традиційних 
систем будівництва, матеріалів та майстерності;

c) Інформаційних програмах, які посилюватимуть обізнаність публіки і особливо молоді 
щодо традиційної спадщини;

d) На міжрегіональних осередках з питань традиційної архітектури для обміну спеціальни-
ми знаннями та досвідом. 

CIAV1: Мадрид, 30.01.1996 р.; Єрусалим, 28.03. 1996 р.;
Міккелі, 26.02.1998 р.; Сан-Домінго, 26.06. 1998 р.
ICOMOS: Стокгольм, 13.07. 1998 р.

1 Міжнародна рада з питань традиційної архітектури. (Примітка перекладача)
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МІЖНАРОДНА ХАРТІЯ ПРО ПРИНЦИПИ
АНАЛІЗУ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЇ
БУДІВЕЛЬ АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Прийнята 14-ю Генеральною Асамблеєю ІКОМОС, Вікторія Фолз,
Зімбабве, жовтень 2003 р.

 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
МЕТА ДОКУМЕНТА

Старовинні будови через свій характер (матеріали та використання) змушують вжити 
особливих заходів щодо діагностики та реставрації, які обмежують застосування відповідних 
правових і будівельних норм. 

Рекомендації є не лише бажаними, вони є необхідними, аби гарантувати, щоб процедури, 
пов’язані з реставрацією будівель, були пристосовані до фактичного, наукового та культурного 
контекстів. 

Представлені в цьому документі «ПРИНЦИПИ», за якими слідують Провідні настанови1, 
складають перший етап в опрацюванні Рекомендації — документа, необхідного для всіх учас-
ників збереження та реставрації будівель. Провідні настанови англійською мовою викладені в 
окремому документі.

1. ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ
1.1. Збереження, укріплення та реставрація будівель архітектурної спадщини вимагають 

міжгалузевого підходу. 
1.2. Зважаючи на повагу до кожної культури, спадщина має вивчатися в її культурному кон-

тексті; отже, цінність та ступінь автентичності не визначаються за універсальними критеріями. 
1.3. Цінність історичної будівлі не обмежується лише тим, як її сприймають. Вона залежить 

від сукупності всіх складових. Отже, видалення внутрішніх конструкцій, із залишенням самих 
фасадів, слід завжди уникати. 

1.4. Якщо зміни використання або функції гарантують краще збереження й утримання спадщи-
ни, вимоги збереження та умови безпеки мають ретельно враховуватись. 

1.5. Збереження або реставрація будівель архітектурної спадщини самі по собі не є метою, 
це є засіб, що слугує більш важливій цілі — увічнення будівлі в її цілісності. 

1.6. Історичні будівлі, унаслідок їхньої часто-густо складної історії, потребують виконання 
досліджень і проектів згідно з чіткими стадіями, як в медицині: історія хвороби, лікування та 
контроль. Кожній стадії відповідає необхідне для збирання даних та інформації дослідження, 
аби встановити причини розладів, визначити вибір вживаних заходів, а потім контролювати 
їхню ефективність. Для того, щоб вплив на спадщину був мінімальний, треба раціонально ви-
користовувати наявні ресурси. Як правило, необхідно, аби ці етапи слідували один за одним у 
повторюваному процесі.

1 На відміну від ПРИНЦИПІВ, що вже набули офіційного статусу документа ІКОМОС, Провідні настанови ще не ма-
ють такого статусу. (Примітка спец. редактора)
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1.7. Жодна дія не має бути розпочата без попередньої оцінки негативних впливів на істо-
ричну будівлю, за винятком випадку, коли термінові заходи з охорони є необхідними для запо-
бігання неминучої руйнації будівлі (наприклад, після сейсмічних пошкоджень); проте ці заходи 
не повинні у безповоротний спосіб змінити будівлю. 

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКА
2.1. Загалом міжгалузевий колектив, складений згідно з видом та масштабом проблеми, має 

бути створений вже на першій стадії вивчення — як при попередньому обстеженні місця, так і 
при підготовці програми досліджень. 

2.2. Дані й інформація можуть вивчатися спочатку орієнтовно, аби скласти план дії відповід-
но до реальної проблеми будівлі.

2.3. Чітке розуміння типології, поведінки, експлуатаційних якостей будівель та властивостей 
матеріалів є необхідним для запровадження збереження. Знання первинної концепції будівель, 
техніки, застосованої під час будівництва, перебудов, колишнього, а також сучасного стану бу-
дівель є визначальними.

2.4. Залишки археологічних будівель ставлять особливі завдання, оскільки вони викликають 
необхідність стабілізаційних втручань на стадіях розкопування, коли знання не є ще повними. 
Стан споруди під час розкопок може цілком відрізнятися від стану розкритої споруди. Отже, про-
екти втручань та прийняті рішення можуть бути різними, аби не поставити під загрозу форму, 
вигляд та використання споруди.

2.5. Збереження будівель архітектурної спадщини одночасно вимагає якісних та кількісних 
аналізів. Перші базуються на безпосередньому спостереженні розладів та деградації матері-
алів. Вони спираються на історичні та археологічні дослідження. Другі стосуються головним 
чином спеціальних тестів, моніторингу даних та аналізу будівель. 

2.6. Перш ніж прийняти рішення про втручання у будівлі, необхідно визначити причини роз-
ладів, а потім оцінити рівень безпеки будівлі. 

2.7. Оцінка рівня безпеки (що є останнім етапом в діагностиці, коли потреба лікування дійсно 
встановлена) має враховувати кількісні і якісні аналізи та безпосереднє спостереження, істо-
ричні пошуки, за нагоди — математичне моделювання та, якщо необхідно, експериментальні 
результати. 

2.8. Найчастіше застосування коефіцієнтів безпеки, прийнятих для нових споруд, призво-
дить до надмірних заходів, непридатних для старовинних будов. У таких випадках зниження 
рівнів безпеки слід підтверджувати спеціальними аналізами. 

2.9. Уся інформація із зібраної документації, діагностики, оцінки безпеки та з пропозицій 
втручання має бути наведена в чітко оформленому звіті.

3. ЗАХОДИ ТА КОНТРОЛЬ
3.1. Заходи репрезентують дії, що впливають на глибинні причини розладів, а не на симптоми. 
3.2. Для збереження кращим заходом є профілактичне утримання. 
3.3 Розуміння значущості будівлі, оцінка рівня її безпеки обумовлюють заходи щодо збере-

ження й укріплення. 
3.4. Жодна акція не має бути розпочата без того, щоб її необхідність не було доведено. 
3.5. Втручання мають бути приведені у відповідність до цілей безпеки, встановлених і під-

тримуваних на найнижчому рівні, який гарантує стабільність та довговічність за мінімуму нега-
тивних впливів на цінність надбання, що розглядається. 

3.6. Концепція проекту втручання завжди ґрунтується на знанні причин пошкодження та руй-
нування, що беруться до уваги при аналізі. 

3.7. Вибір між «традиційною» та «інноваційною» технікою має робитися у кожному кон-
кретному випадку, надаючи перевагу техніці з меншими втручаннями та з більшою повагою до 
успадкованих цінностей, враховуючи вимоги безпеки та довговічності. 

 3.8. Іноді труднощі, що зустрічаються при контролюванні фактичних рівнів безпеки та по-
зитивних наслідків втручання, можуть змусити вдатися до поступових дій, починаючи з найниж-
чого рівня і доповнюючи в подальшому низкою додаткових та корегуючих заходів. 
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Міжнародна хартія про принципи аналізу, збереження та реставрації будівель...

3.9. Обрані заходи мають бути, наскільки можливо, зворотними, такими, щоб можна було б, 
якщо дозволять нові знання, застосувати більш адекватні заходи. Якщо заходи не можуть бути 
зворотними, треба забезпечити, щоб наступні втручання ще можна було б здійснити. 

3.10. Будь-які матеріали, використовувані для реставраційних робіт, особливо нові матері-
али, мають бути ретельно перевірені з наведенням підтверджень не лише їхніх властивостей, 
але також їхньої сумісності з первинними матеріалами, аби уникнути небажаних побічних на-
слідків. 

 3.11. Якості, притаманні будівлі та її оточенню, мають бути збережені в первісному стані або 
в стані, зміненому історією на їхню користь. 

 3.12. Кожне втручання має, наскільки можливо, оберігати первинну концепцію, техніку ви-
конання й історичну цінність попередніх станів будівлі та залишати розпізнавальні сліди для 
майбутнього. 

3.13. Втручання має бути результатом комплексно інтегрованого проекту, який уможливлює 
виявити ціннісну шкалу архітектурних, будівельних та функціональних елементів. 

3.14. Треба, наскільки можливо, уникати видалення або змінювання історичних матеріалів 
чи архітектурних деталей. 

3.15. Завжди краще обирати поновлення, аніж заміну пошкоджених частин старовинних бу-
дівель. 

3.16. Незворотні дефекти та зміни, що є складовими історії будівлі, мають зберігатися, коли 
вони не загрожують вимогам безпеки. 

3.17. Демонтаж та відтворення мають розглядатися як виняткові заходи, що випливають з 
характеру матеріалів та будівлі, у випадку, коли збереження іншими способами неможливе або 
шкідливе. 

3.18. Заходи безпеки, застосовані під час таких заходів, мають чітко вказувати на їхню ціль 
та їхню функцію, не завдаючи шкоди цінності об’єкта спадщини.

3.19. Кожну пропозицію втручання має супроводжувати програма контролю, здійснювана, 
наскільки можливо, під час виконання робіт. 

3.20. Втручання, які не можуть бути предметом контролю під час їхнього виконання, забо-
роняються. 

3.21. Кожне втручання в будівлі має супроводжуватись заходами контролю під час його про-
ведення, а потім протягом тривалого терміну, аби впевнитись в ефективності втручання. 

3.22. Будь-які дії з контролю та моніторингу мають бути задокументовані як складова історії 
будівлі.
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ПРИНЦИПИ
УБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ /

РЕСТАВРАЦІЇ НАСТІННИХ ЗОБРАЖЕНЬ

Прийняті 14-ю Генеральною Асамблеєю ІКОМОС,
Вікторія Фоллз, Зімбабве, жовтень 2003 р.

Вступ та визначення
Настінні зображення є культурним проявом людської творчості в ході історії, починаючи з 

витоків, від наскального мистецтва до сучасних творів настінного мистецтва. Їхнє пошкодження 
або знищення, випадкове чи навмисне, є втратою, яка торкається значної частини культур-
ної спадщини людства. Венеційська хартія (1964) проголошує загальні принципи збереження/
реставрації культурної спадщини. Амстердамська декларація1 (1975), що запроваджує поняття 
всебічного збереження, та Нарський документ про автентичність (1994), що торкається культур-
ної різноманітності, доповнюють ці принципи. Паралельно з цими документами й істотними до-
датковими внесками, такими як Етичний кодекс ICOM-CC2 (1984), Павійський документ3 (1997) 
та Професійні правила E.C.C.O.4 (1997), даним документом мається на меті представити най-
більш специфічні принципи захисту, убезпечення та збереження/реставрації настінних зобра-
жень. Даний документ відображає світовий досвід та базові принципи і не враховує специфіч-
них для регіонів або країн питань, які можуть вирішуватися на регіональному чи національному 
рівні додатковими рекомендаціями, якщо виникне така необхідність.

Багатство настінних зображень спирається на різноманітність культурних проявів, естетичних 
досягнень та на різновид матеріалів і методів, використаних від прадавніх часів до наших днів. 
Наступні статті посилаються на зображення, створені на неорганічних підосновах, таких як тиньк, 
цегла, глина або камінь, і залишають осторонь зображення, виконані на органічних підосновах, та-
ких як деревина, папір або полотно. Для композиційних матеріалів, використаних в численних іс-
торичних будівлях, має призначатися особливий догляд, що виходить за межі застосування цього 
документа. Архітектурні поверхні та шари остаточної обробки, з їхньою історичною, естетичною або 
технічною цінністю, мають розглядатися як важливі складові історичних монументальних витворів.

Настінні зображення становлять невід’ємну частину пам’яток і визначних місць і мають 
бути убезпечені in situ. Багато проблем, що торкаються настінних зображень, пов’язані з 
незадовільним станом будинків та споруд, з незадовільним використанням їх, з відсутністю 
догляду або з частими ремонтами або модифікаціями. Так само, як і часті реставрації, недоречні 
видалення та використання невдалих методів і матеріалів можуть призвести до непоправних 
втрат. Недостатні або невідповідні досвід та професійна кваліфікація призводять до прикрих 
наслідків. Це й спричиняє необхідність належного документа, який визначає правильні принципи 
збереження/реставрації настінних зображень.

1 Амстердамська декларація ухвалена регіональним Конгресом з питань європейської архітектурної спадщини, що 
відбувся 21-25 жовтня 1975 р. в Амстердамі (Нідерланди) (прим. ред.).

2 Етичний кодекс фахівців зі збереження-реставраторів ухвалений Комітетом зі збереження ІКОМ в Копенгагені в 
вересні 1984 р. (прим. ред.).

3 Павійський документ ухвалений на Європейському саміті експертів з збереження спадщини та реставраторів 
«Preservation of Cultural Heritage: Towards a European Profi le of the Conservator-Restorer», що відбувся з 18 по 22 жовтня 
1997 р. в м. Павія (Італія) (прим. ред.).

4 Професійні настанови Європейської конфедерації організацій реставраторів (прим. ред.).
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Стаття 1
Політика захисту

Базисний та необхідний для захисту настінних зображень підхід, хоч якими б були культури та 
релігії, вимагає, щоб був складений список пам’яток та визначних місць, що містять настінні зо-
браження, навіть коли їх не видно. Закони та підзаконні нормативні акти, що регулюють охорону 
культурної спадщини, мають забороняти знищення, пошкодження або видозмінювання настінних 
зображень та їхнього середовища. Законодавство повинне не лише захищати настінні зображення, 
а й також виділяти в розпорядження фахівців ресурси для дослідження, передбачати професійний 
догляд і нагляд та підкреслювати в очах публіки матеріальні й нематеріальні цінності зображень.

Якщо виникає необхідність втручань, вони мають розпочинатися за цілковитого усвідомлен-
ня та за згодою контролюючих інстанцій. Мають бути передбачені санкції за будь-яке порушення 
цих норм. Такі ж самі положення мають поширюватись на нові відкриття та на їхнє убезпечення 
в очікуванні офіційного захисту. Проекти архітектурного розвитку регіону або міста, такі як бу-
дівництво доріг, гребель, трансформації будівель тощо, які впливають на настінні зображення, 
не мають розпочинатися без проведення попереднього вивчення впливу і без передбачення 
відповідних охоронних заходів.

Особливі зусилля мають докладатися, — у співпраці з різними органами влади, — аби вклю-
чати й оберігати культурну функцію релігійних зображень, не спотворюючи їхньої автентичності.

Стаття 2
Дослідження

Будь-який проект збереження має починатися з ретельних наукових досліджень. Метою 
є збирання якомога більшої інформації про склад структури та різних нашарувань, а також 
оцінювання їхніх історичних, естетичних і технічних параметрів. Такими дослідженнями мають 
охоплюватися всі матеріальні та нематеріальні цінності зображення, а також модифікації, до-
давання й історичні реставрації.

Це вимагає міжгалузевого підходу.
Методи дослідження мають бути, наскільки це можливо, неруйнівними. Особлива увага має 

приділятися настінним зображенням, які можуть бути сховані під вапняним молочком, шарами 
фарби, тиньку тощо. Наукові дослідження механізмів макро— й мікро-руйнувань, аналіз матері-
алів та діагностика стану мають передувати будь-якій програмі збереження.

Стаття 3
Документування

Згідно з Венеційською хартією, збереження/реставрація настінних зображень має супрово-
джуватися чітко визначеною програмою документування у вигляді аналітичного та критичного 
звіту, включаючи ілюстрації: малюнки, обміри, фотографії, зображення картографічного харак-
теру тощо. Мають бути вивчені стан зображень, технічні та формотворні характеристики, що 
належать до процесу створення й історії об’єкта. Більше того, кожний етап збереження та рес-
таврації, кожний використаний матеріал і кожним використаний метод мають бути зафіксовані. 
Цей звіт має зберігатися в державному архіві і видаватися для користування заінтересованим 
особам. Копії документів мають зберігатися також на місці або доручатися для збереження осо-
бам, відповідальним за пам’ятку. Рекомендується також, аби результати робіт були опубліко-
вані. Документи мають бути розподілені за ототожнюваними темами, наприклад, дослідження, 
діагностика та догляд. Традиційні письмові та графічні носії мають доповнюватися документа-
ми на цифрових носіях. Хоч яка б застосовувалась техніка, сталість цих документальних справ 
та користування ними в майбутньому все ж таки має найбільше значення.

Стаття 4
Запобіжне збереження,

утримання місця й управління ним
Метою запобіжного збереження є створення сприятливих умов для того, щоб знизити темпи ста-

ріння, уникнути застосування марних заходів та збільшити тривалість життя настінних зображень.
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Компетентне спостереження та контроль середовища є двома істотними складовими за-
побіжного збереження. Несприятливі кліматичні умови та проблеми вологості можуть виклика-
ти погіршення [стану] та біологічні пошкодження. Завдяки спостереженню виявляються перші 
симптоми старіння зображення або структури підоснови, уможливлюючи таким чином уникнути 
поширення втрат. Деформація або послаблення структури, що призводять до можливих об-
валів, можуть бути виявлені на ранній стадії. Справне утримання будинку або структури є най-
кращою гарантією охорони настінних зображень.

Невідповідне й неконтрольоване публічне використання пам’яток і визначних місць, що міс-
тять настінні зображення, може завдати шкоди останнім. Це може спонукати до обмеження 
відвідувань і, в деяких випадках, до тимчасового закриття для публіки. Усе ж таки краще, щоб 
публіка мала можливість знайомитися й оцінювати настінні зображення, які є частиною загаль-
ної культурної спадщини. Отже, з метою убезпечити, наскільки можливо, автентичні матеріальні 
й нематеріальні цінності пам’яток і визначних місць, в управління ними необхідно включати при-
стосоване до них планування доступу та використання.

З різних соціологічних, ідеологічних та економічних причин численні настінні зображення, 
часто розташовані в відлюдних місцях, є жертвами вандалізму і крадіжок. У таких от випадках 
влада має вживати особливих запобіжних заходів.

Стаття 5
Збереження та реставрація

Настінні зображення є складовою будівлі або структури. Отже, їхнє збереження має перед-
бачатися одночасно зі збереженням архітектурної структури в цілому та її середовища. Будь-
яке втручання в пам’ятку має враховувати специфічний характер настінних зображень та умови 
їхнього убезпечення. Усілякі втручання, такі як укріплення, розчистка й оновлення, мають бути 
зведені до мінімально необхідного рівня, що вможливлює уникнути будь-якої втрати матеріалу та 
будь-якого зниження ступеня зображальної автентичності. Повсюдно, де це можливо, мають бути 
убезпечені, переважно in situ, зразки стратиграфічних шарів, що свідчать про історію зображень.

Природне старіння є свідченням часу і має оберігатися. Необоротні хімічні та фізичні зміни 
треба оберігати, якщо усунення їх є небезпечним. Попередні реставрації, доповнення та зобра-
жальні шари, що вкривають старіші шари, є частиною історії настінних зображень. Вони мають 
розглядатися як свідчення інтерпретацій і оцінюватися у критичний спосіб.

При всіх методах та матеріалах, використаних для збереження і реставрації, треба брати 
до уваги можливість майбутнього догляду. Використання нових матеріалів і нових методів має 
спиратися на докладні наукові дані й результати випробувань, проведених в лабораторії та на 
місці. Проте слід пам’ятати, що довгострокові впливи нових матеріалів і нових методів на на-
стінні зображення невідомі і можуть бути шкідливими. Отже, треба сприяти використанню тра-
диційних матеріалів, сумісних з компонентами зображення та структури середовища. 

Метою реставрації є покращення виразності форми та змісту настінних зображень за цілко-
витої поваги до оригінального творіння та його історії. Естетичне оновлення вможливлює змен-
шити помітність пошкоджень і має спершу випробуватися на матеріалі, який не є оригінальним. 
Підправлення та відтворення мають відрізнятися від оригіналу. Усілякі доповнення мають бути 
такими, що легко видаляються. Слід уникати надмірних перефарбувань.

Розкриття зображальних шарів вимагає поваги до історичної ситуації і має брати до уваги 
оцінку імовірних втрат. Ця операція має здійснюватися лише після попереднього вивчення їх-
нього стану, їхньої значущості та їхньої цінності і, коли це можливо, без заподіяння пошкоджень. 
Нещодавно розкриті зображення не повинні експонуватися у несприятливих умовах.

У деяких випадках відтворення декоративних настінних зображень або барвистих архітек-
турних поверхонь є частиною програми збереження та реставрації. Це припускає збереження 
автентичних фрагментів і може включати повне або часткове покриття їх захисними шарами. 
Добре документоване та професійно виконане відтворення, за допомогою традиційних матері-
алів та способів, свідчить про історичний вигляд фасадів і внутрішнього декору.

Компетентне керівництво повинне проявляти пильність впродовж усіх стадій проекту збере-
ження/реставрації та одержувати згоду компетентних органів влади. Бажано щоб був забезпе-
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чений незалежний контроль проекту компетентними органами влади або компетентними інсти-
туціями, вільними від будь-якої комерційної заінтересованості в кінцевому результаті операції. 
Повинні призначатися особи, відповідальні за рішення щодо управління, а роботи повинні ви-
конуватися фахівцями, що мають відповідні кваліфікацію та компетентність.

Стаття 6
Термінові заходи

У термінових випадках для охорони настінних зображень необхідні невідкладні рятівні за-
ходи. Використані матеріали та методи мають залишати можливість подальшого догляду. Від-
повідні заходи щодо збереження мають розпочинатися з дозволу компетентних органів влади 
також якомога швидше.

Зняття і перенесення є радикальними операціями, безповоротними і небезпечними, що 
серйозно впливають на фізичний склад, матеріальну структуру й естетичні характеристики на-
стінних зображень. Отже, ці операції виправдані лише в екстремальних випадках, коли жодне 
рішення щодо таких заходів in situ є неприйнятним. За таких обставин рішення про зняття та 
перенесення завжди краще приймати колективом фахівців, аніж особою, відповідальною за 
проведення робіт зі збереження. У міру можливості зняті зображення мають бути знову наклеє-
ні на місця їхнього походження.

Для захисту й утримання зображень, відділених від їхньої первинної підоснови, так само, як 
і для запобігання крадіжок та втрати творінь мають вживатися спеціальні заходи.

Застосування покривного шару, що оберігає існуючу картину, з метою запобігання пошко-
джень або руйнування через експонування в несприятливому середовищі, має виконуватись із 
матеріалів, сумісних з настінними зображеннями та у спосіб, що уможливив би в подальшому 
повернутись до попереднього стану.

Стаття 7
Дослідження й інформування публіки

Створення проектів дослідження у сфері збереження/реставрації настінних зображень є 
важливою умовою формування політики сталого убезпечення. Треба стимулювати дослідження 
питань, спроможних доповнити наші знання про процеси деградації. Дослідження, яке розши-
рить наші знання про первинні технічні зображальні засоби, а також про методи та матеріали, 
використані в старовинних реставраціях, є важливим для реалізації придатних проектів збе-
реження. Це дослідження є важливим також для суміжних мистецьких та наукових дисциплін. 
Треба скоротити до мінімуму шкоду, що завдається матеріалам, які слугуватимуть для вивчення 
або отримання зразків.

Поширення знань є важливою властивістю дослідження і має проводитись як для наукової 
спільноти, так і для широкої публіки. Інформування публіки значно сприяє усвідомленню необ-
хідності убезпечення настінних зображень, навіть якщо роботи щодо збереження/реставрації 
можуть спричинити тимчасові незручності.

 
Стаття 8

Професійна кваліфікація та професійна підготовка
Збереження/реставрація настінних зображень є специфічною дисципліною, що належить до 

сфери убезпечення спадщини. Ці роботи вимагають особливих знань, компетентності та май-
стерності, так що фахівці зі збереження та реставратори цих культурних надбань мають отри-
мувати освіту та професійну підготовку, як рекомендує Етичний кодекс Комітету з питань збе-
реження ICOM (1984) та асоціацій, таких як Е.С.С.О. (Європейська конфедерація організацій зі 
збереження/реставрації) та ENCoRE (Європейська мережа освіти зі збереження/реставрації).

 Стаття 9
Традиції оновлення

У деяких регіонах світу автентична практика художників і ремісників продовжується 
копіюванням іконографічних програм та історичних прикрас, використовуючи традиційні способи 
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та матеріали. Ці традиції, які відповідають релігійним та культурним вимогам і дотримуються 
Нарських принципів, повинні підтримуватися. Традиційна майстерність створення зображень 
також є попередньою умовою для збереження/реставрації. І хоча важливо було б зберегти ці 
особливі знання, однак це не означає, що догляд за настінними зображеннями методами збе-
реження/реставрації здійснюватимуться ремісниками або художниками.

Стаття 10
Міжнародне співробітництво

Брати участь в утриманні спільної спадщини — це ідея, прийнята на національному та між-
народному рівні. Отже, необхідно сприяти обмінові знаннями та поширенню інформації на всіх 
рівнях. У дусі міжгалузевої співпраці фахівців зі збереження та реставраторів настінних зобра-
жень потрібно працювати у взаємодії з колегами з інших країн та з відповідними інституціями та 
фахівцями з усього світу.
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Ратифікована 16-ю сесією Генеральної Асамблеї ІКОМОС, Квебек (Канада), 4 жовтня 2008 р.

Преамбула

Як результат розвитку наук зі збереження культурної спадщини, нова концепція куль-
турних маршрутів відображає еволюцію ідей, враховуючи концепцію культурних надбань, 
а також зростаючу важливість цінностей разом з їхнім оточенням та просторами і стано-
вить макроструктуру на різних рівнях. Ця концепція є моделлю для нової етики збережен-
ня, яка розглядає ці цінності як загальну спадщину, що виходить за межі національних кор-
донів і тому вимагає спільних заходів. Поважаючи характерні цінності кожного окремого 
елементу, культурні маршрути визнають та акцентують цінність всіх елементів як суттєвих 
частин цілого. Це також допомагає ілюструвати соціальну концепцію цінностей культурної 
спадщини як ресурсу для подальшого соціального та економічного розвитку.

Тим більш широке поняття культурної спадщини вимагає нових підходів щодо охорони в 
межах більш широкого концепції і полягає в описі та захисті значних зв’язків, що асоціюються 
з її природним, культурним й історичним оточенням. У рамках цього прогресу, концепція куль-
турних маршрутів є інноваційною, складною та багатогалузевою. Вона включає та представляє 
якісно новий підхід в теорії та практиці збереження культурної спадщини.

Культурні маршрути представляють інтерактивний, динамічний та еволюційний процес в 
людських міжкультурних зв’язках, який відображає багату різноманітність внесків різних народів 
в культурну спадщину.

Таким чином, культурні маршрути виникли історично з мирних та гостинних візитів, вони 
представляють спільні території, функції яких виходять за межі оригінальних, становлячи се-
редовище для культури миру, що базується на зв’язках спільної історії, а також толерантності, 
поваги й оцінки культурного різноманіття, що характеризує громади, які беруть в ньому участь.

Розгляд культурних маршрутів як нової концепції або категорії не суперечить ні повністю ні 
частково іншим категоріям чи типам культурних цінностей — пам’яткам, історичним містам, куль-
турним ландшафтам, індустріальній спадщині тощо — вони можуть існувати в межах концепції 
культурних ландшафтів, яка просто включає їх в спільну систему, що підвищує їхнє значення.

Ці інтегровані, міжгалузеві та спільні рамки [концепції] створюють нові зв’язки шляхом інно-
ваційних наукових перспектив, які забезпечують багатостороннє, більш повне та більш точне 
бачення історії.

Нововведення, що пропонується концепцією культурних ландшафтів, виявляє зміст такого 
специфічного явища як людське пересування та обмін, що розвивалось через комунікаційні 
маршрути, котрі полегшували їхній потік та використовувалися і слугували конкретним та пев-
ним цілям. Культурним маршрутом може бути шлях, що був спеціально створений для таких 
цілей або шлях, що використовувався раніше повністю або частково для різних цілей. Але поза 
функціями як способу спілкування або транспортування, його існування та значення як куль-
турного маршруту може бути пояснено використання впродовж довготривалого періоду для 
специфічних цілей, що надало йому історичної та культурної цінності, яка асоціюється з ним і 
яка відображає взаємний вплив між різними культурними групами як результат власного осо-
бливого розвитку.
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Тому культурні маршрути не є суто способами спілкування та транспортування, які можуть 
включати культурні цінності та пов’язувати різних людей, являють специфічне історичне явище, 
що не може бути створене однією людиною та бажанням надати йому культурних якостей, які 
є спільними рисами.

Культурні маршрути іноді з’являлись як проект запланований a priori людиною, яка мала до-
статню владу, для виконання специфічних цілей (наприклад, маршрути інків та Римської імпе-
рії). В інших випадках, вони є результатом тривалого еволюційного процесу, в якому колективні 
втручання різних людських чинників збігалися та поєднувались в спільній меті (такі як маршрут 
Сантьяго, маршрути африканських торгових караванів або шовковий шлях). В обох випадках, 
вони є процесом, що виник з бажання людини досягнути специфічної мети.

Це культурне багатство та різноманітність обох взаємодій та характерних якостей прямо 
асоціюється з причиною існування культурних шляхів (такі як пам’ятки, археологічні залишки, іс-
торичні міста, традиційна архітектура, нематеріальна, індустріальна та технологічна спадщина, 
публічні роботи, культурні та природні ландшафти, засоби транспорту й інші приклади засто-
сування специфічних знань та технічних навичок), їхнє вивчення й управління вимагають між-
галузевого підходу, який ілюструє та надихає наукові гіпотези та стимулює зростаючі історичні, 
культурні, технічні та мистецькі знання.

Цілі Хартії
— створити основні принципи та методи дослідження специфічної категорії культурних 

маршрутів, оскільки вони мають стосунок до раніше встановлених і досліджуваних кате-
горій культурних цінностей;

— запропонувати базовий механізм для розвитку знань про них, їхню еволюцію, захист, 
збереження, управління і охорону культурних маршрутів;

— визначити основні напрямки, принципи та критерії для правильного застосування 
культурних маршрутів як ресурсів для подальшого соціального й економічного роз-
витку, враховуючи їхня автентичність та цілісність, належне збереження й історичне 
значення;

— встановити базис для національного та міжнародного співробітництва, що буде важли-
вим для дослідження, збереження та проектів розвитку культурних маршрутів, а також 
фінансування, що необхідне для таких заходів.

Визначення
Будь-який шлях, суходільний, водний або іншого типу, що фізично визначається, та харак-

теризується своїм власним специфічним розвитком та історично слугує специфічним та визна-
ченим цілям, які можуть відповідати таким умовам:

а) він міг виникнути та відображати взаємопов’язане пересування народу, а також пошире-
ний, тривалий та взаємний обмін товарами, ідеями, знаннями і цінностями між народа-
ми, країнами, регіонами або континентами крізь значні проміжки часу;

б) він повинен сприяти взаємозбагаченню задіяних культур у просторі та часі, що відобража-
ється одночасно в їхній матеріальній та нематеріальній спадщині;

в) він повинен інтегруватися в динамічну систему історичних зв’язків та культурних ціннос-
тей, асоційованих з його існуванням.

Визначення елементів культурних маршрутів: контекст, зміст, міжкультурне значення
в цілому, динамічний характер та оточення

1. Контекст: культурні маршрути зустрічаються в природному та \або культурному контексті, 
які зазнають впливу та допомагають характеризувати та збагачувати новими просторами як 
частина взаємного процесу.

2. Зміст: культурний маршрут повинен обов’язково супроводжуватися матеріальними еле-
ментами, які є свідченням його культурної спадщини та забезпечують фізичне підтвердження 
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його існування. Будь-які нематеріальні елементи надають сенс та значення багатьом елемен-
там, що становлять єдине ціле.

— обов’язковим фізичним елементом, що визначає існування культурного маршруту є шлях 
сам по собі як засіб, що задуманий людиною та створений людською діяльністю для до-
сягнення специфічних цілей;

— іншими базовими сутнісними елементами є якості матеріальної спадщини, що стосують-
ся його функціонування як історичного маршруту (поштові станції, митні станції, місця 
схову, відпочинку, оборонні споруди, мости, засоби комунікації та транспорту, промисло-
ве, гірське й інше устаткування, а також те, що пов’язане з мануфактурою та торгівлею, 
що відображає технічне, наукове та соціальне застосування та прогрес в різні епохи; 
міські центри, культурні ландшафти, священні місця, місця культу та поклоніння, тощо), 
а також елементи нематеріальної спадщини, що є свідченням процесу обміну та діалогу 
між народами, котрі йшли цими шляхами.

3. Міжкультурне значення в цілому: концепція культурних маршрутів означає що цінності в 
цілому є значнішими, ніж сума їхніх частин і це надає маршруту відповідного значення.

— культурний маршрут становить культурну якість, збагачену різними культурами, надаючи 
їм загального значення через спільні характеристики та системи цінностей;

— при ідентифікації [маршруту], цінність його частин складає спільне, загальне та багато-
гранне значення.

— широкий масштаб [маршруту] передбачає культурні зв’язки між народами, країнами, ре-
гіонами та континентами.

— широкий масштаб є важливим і з точки зору території, що охоплюється, та з точки зору 
управління багатьма об’єктами спадщини, що розміщена на ньому. Водночас культурна 
різноманітність забезпечує альтернативу процесу культурної гомогенізації.

4. Динамічний характер: на додачу до існуючих фізичних свідчень історичного шляху поряд 
із елементами культурної спадщини, культурні маршрути включають і чинник розвитку, що ви-
ступає як керівний або джерело, через яке відбуваються взаємні культурні впливи.

— розвиток культурного шляху відбувається не за природними законами або випадковими 
явищами, а під впливом винятково людських процесів та інтересів, і тому вважається 
культурним феноменом.

— цей життєвий потік культури виявляється не лише в матеріальних аспектах, а й в атмос-
фері та традиціях, що становлять нематеріальну спадщину культурних маршрутів.

— розуміючи культурний маршрут як набір динамічних елементів культурної комунікації між 
народами, його якості як культурної спадщини можуть бути розцінені в просторовому й 
історичному аспектах, що враховуються при збереженні маршруту в цілому.

5. Оточення: культурний маршрут пов'язаний з оточенням, що становить не від’єм  ну його час-
тину.

— географічне становище допомогло сформувати культурний маршрут або визначати шлях 
чи впливати на його розвиток з часом.

— територіальне розташування, або природне або культурне (міське чи сільське) визначає 
межі культурного маршруту та надає йому специфічної атмосфери, що характеризуєть-
ся елементами та цінностями фізичної і нематеріальної природи, та є фундаментальним 
для поширення, збереження й отримання насолоди від маршруту.

— культурний маршрут поєднує географічні умови та різноманітні культурні цінності, 
об’єднуючи їх в єдине ціле. Культурні маршрути та їхнє оточення пов’язані з різними 
ландшафтами, природними та культурними цінностями, які становлять їхні компоненти 
та мають особливі характеристики та природу, що залежить від різних місцевостей і регі-
онів, через які проходить шлях. Різні ландшафти роблять свій внесок для характеристи-
ки різних ділянок маршруту в цілому, збагачуючи його своєю різноманітністю.

— взаємодія з природою є особливо чуттєвою на деяких ділянках маршруту, на інших — це 
взаємодія з міським чи сільським навколишнім середовищем, а в місцях, де пам’ятки 
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ізольовані від інших будівель (такі як каплиці, монастирі, джерела, мости, прикордонні 
застави тощо) — це є взаємодія цих пам’яток з їхнім природним оточенням, яке формує 
природу цієї ділянки культурного маршруту.

— охорона та захист культурного маршруту вимагає глибоких історичних, природних, куль-
турних знань його оточення. Будь-які втручання, що можуть бути необхідними, повинні 
відповідати цьому контексту та враховувати специфічні риси, полегшуючи їхнє розуміння 
та не викривляючи традиційний ландшафт, незважаючи чи він природний, чи культурний, 
чи змішаний.

— опис оточення повинен робитися разом з описом культурного маршруту, чітко визна-
чаючи межі визначеної, регульованої буферної зони, що вможливлює матеріальним і 
нематеріальним культурним цінностям, включеним до нього, бути збереженими в їхній 
повній автентичності та цілісності. Такий захист повинен включати цінності різних ланд-
шафтів, що формують частину культурного маршруту та забезпечують його неповторну 
атмосферу.

Специфічні показники
При визначенні базових визначальних показників, застосовних до категорії культурних марш-

рутів, необхідно враховувати таке: структура маршруту та його фізичний стан, а також історичні 
дані про його використання для досягнення специфічних цілей; будь-які фізичні структури, що 
асоціюються з конкретними цілями та функціональністю культурного маршруту; елементи комуні-
кації й існування культурних проявів спільної природи (або певних спільних точок) шляху, таких як 
практика, традиції, звичаї, спільна релігія, ритуали, мова, фестивалі, кулінарія або їхня схожість; 
взаємовплив в музиці, літературі, архітектурі, мистецтві, ремеслі, наукових досягненнях, техніч-
них і технологічних навичках, та інші матеріальні і нематеріальні якості, чиє повне розуміння ви-
никає з історичного функціонування культурного маршруту.

Типи культурних маршрутів
Культурні маршрути можуть бути класифіковані:
— виходячи з їхнього територіального масштабу: місцеві, національні, регіональні, конти-

нентальні та міжконтинентальні.
— виходячи з їхнього культурного масштабу: в межах певного культурного регіону або які 

поширюються через різні географічні зони, що мали або спільний процес взаємного 
впливу в формуванні або еволюції культурних цінностей.

— виходячи з їхньої мети або функції: соціальні, економічні, політичні або культурні. Ці харак-
теристики можуть бути знайдені в багатосторонньому контексті.

— виходячи з їхньої тривалості в часі: ті які більше не використовуються та ті, які продо-
вжують розвиватися під впливом соціо-економічних, політичних або культурних обмінів.

— виходячи з структурної конфігурації: лінійні, кругові, хрестоподібні, радіальні та павутинні.
— виходячи з їхнього природного оточення: суходільні, водні, змішані, або інше фізичне 

оточення.

Ідентифікація, цілісність та автентичність
Першочергові показники
Для цілей ідентифікації та оцінки можуть спочатку враховуватися такі аспекти, як свідчення 

існування культурного маршруту:
— вираження динамічних соціальних, економічних, політичних, культурних процесів, які за-

початкували обміни між різними культурними групами навколишніх територій;
— характеристики, які є спільними для різних географічних і культурних територій, пов’язаних 

історичними зв’язками;
— свідчення пересування та відносин між народами або етнічними групами різних культур;



___ 123

Хартія з культурних маршрутів

— специфічні культурні риси, що виникли з традиційного життя різних громад;
— елементи спадщини та культурних практик — такі як церемонії, фестивалі, релігійні свят-

кування, що мають спільні цінності в різних громадах у межах культурних та історичних 
територій — стосовних значення та функціонування маршруту.

Процес ідентифікації
При здійснені процесу ідентифікації культурного маршруту необхідно брати до уваги його 

специфічну функціональність для обслуговування конкретних та чітко визначених цілей, ма-
теріальні та нематеріальні цінності спадщини, що виникли як результати взаємних культурних 
інтересів, його структуру, географічний та історичний контекст його природного та культурного 
оточення, незалежно міського чи сільського, та характеристики навколишніх цінностей, його 
взаємовплив з ландшафтом, тривалість у часі та його символічні та духовні цінності, всі які ро-
блять внесок у його ідентифікацію та розуміння значення.

Нематеріальні якості культурного маршруту є фундаментальними для розуміння його зна-
чущості та цінностей, що з ним асоціюються. Матеріальні аспекти повинні завжди вивчатись в 
поєднанні з іншими цінностями нематеріальної природи.

З метою порівняльного розвитку необхідно брати до уваги часову тривалість та історичне 
значення різних секцій маршруту в порівнянні з цілим маршрутом.

Якщо культурний маршрут ще діє, необхідно підтримувати відносини та функції розвитку, 
асоційовані зі специфічними та чітко визначеними цілями, які дають імпульс його існуванню та 
слугують визначенню й ідентифікації маршруту, навіть якщо історичні процеси зазнали впливу 
часу та з’явились нові елементи. Ці нові елементи необхідно розвивати в межах їхніх функціо-
нальних відносин з культурним маршрутом. У разі, коли об’єкти, що мають культурну цінність, не 
становлять його частину, вони не можуть розглядатися як компоненти культурного маршруту.

Автентичність 
Кожний культурний маршрут повинен відповідати критеріям автентичності, що достовірно 

відображаються в його природній та культурній цінності та визначають його елементи та харак-
терні риси матеріальної та нематеріальної природи:

— ці критерії необхідно застосовувати до кожної секції під час вивчення оцінки її значущості 
в зв’язку з загальним значенням маршруту через його історичний розвиток та підтверди-
ти автентичність його структурного оформлення через сліди шляху;

— автентичність є також очевидною в природному та культурному контексті кожної ділянки 
маршруту, що підлягає аналізу й оцінці, а також в інших елементах матеріальної та немате-
ріальної спадщини, що включається в його історичну функціональність та його оточення;

— навіть, якщо на певних ділянках матеріальні сліди культурного маршруту не чітко збере-
глися, його існування в цих місцях може прослідковуватися історіографічно, через нема-
теріальні елементи та духовні джерела інформації, що доводять їхнє справжнє значення 
як інтегральні компоненти такого маршруту на підтвердження його автентичності;

— техніка та методологія, що використовуються для захисту, збереження та управління 
культурними маршрутами, традиційні або недавно застосовані, повинні враховувати 
критерій автентичності.

Цілісність
Підтвердження цілісності культурного маршруту обов’язково повинно базуватися на достат-

ньо представленому наборі матеріальних і нематеріальних свідчень та елементів, що свідчать 
про глобальне значення та цінність в цілому, гарантування повної презентацію рис та важли-
вості історичних процесів, які сформували культурні маршрути.

Повинні підтримуватися свідчення історичних відносин та динамічних функцій суттєвих для 
особливого характеру культурного маршруту. На додачу, необхідно враховувати стан фізичної 
структури та/або її основні характеристики, чи контролюються процеси погіршення, чи впливає 
на маршрут розвиток, покинутість чи зневажливе ставлення.
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Методологія
Концепція культурних маршрутів вимагає специфічної методології для дослідження, оцінки 

захисту збереження консервації використання й управління. Враховуючи широту та його цін-
ність в цілому, а також територіальні простори, ця методологія вимагає встановлення системи 
координації та цілісного управління.

Слід починати з ідентифікації маршруту в цілому та його окремих секторів разом з описом 
його якостей та аналізувати стан збереження, що полегшить розробку стратегічного плану збе-
реження. До цього плану необхідно включати заходи щодо обізнаності з маршрутом та створен-
ня інтересу у громадськості й окремих осіб. Він також вимагає формулювання скоординованих 
заходів і специфічних правових механізмів захисту, використання й управлінням всіма елемен-
тами, що становлять суттєву частину цінності та значущості маршруту в цілому.

Дослідження
Вивчення культурних маршрутів повинно поширюватися крізь різні географічні регіони, мож-

ливо відокремлені один від одного. Тоді бажано сформувати кілька дослідницьких команд, зо-
середжених на основних характерних точках маршруту, що досліджується.

Методологія дослідження разом із практикою та відповідними показниками належної іден-
тифікації й визначення цінностей спадщини різних секцій культурного маршруту, в жодному разі 
не мають забувати значення маршруту в цілому для уникнення будь-яких втрат культурної зна-
чущості маршруту.

Дослідницькі команди, що працюють над цією категорією культурної спадщини повинні бути 
міжгалузевими та такими, що здатні до співпраці. Необхідно встановити загальні робочі критерії, 
що базуються на принципі початку дослідження частин, але без втрати уявлення про картину 
проекту в цілому. Для збирання інформації, аналогічно, необхідно застосовувати спільні мето-
дологічні інструменти. План проекту повинен включати механізм координації, який полегшить 
спілкування та співпрацю між дослідниками для передання даних про роботу та досягнення 
кожної команди.

Дослідники мають пам’ятати, що присутність багатьох видів об’єктів культурної спадщини 
поряд з шляхом культурного маршруту, не означає, що вони є інтеграційними компонентами 
цього маршруту або є належними об’єктами для вивчення стосовно нього. Єдиними елемен-
тами, які необхідно виокремити в наукових дослідженнях культурного маршруту є ті, що мають 
стосунок до специфічних цілей маршруту та будь-яких впливів, що виникають з його функціо-
нальної динаміки.

Фонди
Враховуючи масштаби завдань, що включають ідентифікацію та виокремлення цінностей 

культурного маршруту, має бути в наявності фінансування на всіх стадіях, що вможливить до-
сягти збалансованого та координованого прогресу в дослідницьких проектах, а також в проек-
тах збереження, використання й управління, що належать до різних секцій. Бажаним є встанов-
лення спільної оцінки цінностей, що охороняються, так як для оточення визначити пріоритети 
та реалізацію відповідних стратегій. Це вимагає щоб фінансування було надано через двосто-
ронні та багатосторонні угоди про співпрацю, а також через створення органів, які спеціально 
займаються дослідженнями та виявленням цінностей маршруту. Поряд з тим, регіональні орга-
ни, чия юрисдикція збігається повністю чи частково з історичним шляхом культурного маршру-
ту, повинні визначити як найкращим чином забезпечити інтереси держав, що беруть участь та 
сприяти співпраці. Важливим є привернення уваги, за можливості, до співпраці філантропічних 
інституцій і приватних спонсорів. 

Захист — оцінка — убезпечення/збереження
Культурні маршрути та їхнє оточення вимагають нових інструментів для оцінки, захисту, збе-

реження та розвитку. Не є достатнім гарантувати захист елементів спадщини на основі частко-
вого чи випадкового вибору. Необхідно здійснювати підготовку сурових описів цих елементів, а 
також оцінку їхньої автентичності та цілісності для ідентифікації цінностей культурного марш-
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руту та, таким чином, їхньої значущості. Необхідним є також контролювати вплив процесу по-
гіршення та розвивати стратегію попередження ворожого впливу на розвиток та зневажливості. 
Це все вимагає встановлення системи скоординованих правових заходів та відповідних інстру-
ментів, які гарантують збереження маршруту та його цінності і цілісності. Розуміння цінностей 
спадщини є першочерговим за будь-якого втручання в культурний маршрут, що може вплинути/
змінити його значення.

Подальше використання — зв'язок з туристичною діяльністю
Враховуючи його використання, культурний маршрут може бути пристосований для актив-

ного надзвичайно важливого соціального й економічного інтересу в стійкому розвитку. 
Необхідно здійснювати спеціальний догляд для уникнення безладу між концепціями турис-

тичних маршрутів (навіть, включаючи ті, що мають культурну складову) та культурними марш-
рутами. Проте, необхідно визнати, що культурний маршрут є реальністю, котра може мати ве-
лику важливість для територіального зв’язку та сталого розвитку. З цієї точки зору необхідно 
здійснювати зусилля для поширення знань про культурний маршрут поряд з їхнім належним та 
подальшим використанням для цілей туризму, завжди з вжиттям відповідних заходів, спрямова-
них на зменшення ризиків. З цією метою захист та поширення культурного маршруту необхідно 
гармонійно інтегрувати в супутню інфраструктуру — туристична діяльність, доступні маршрути, 
інформація, інтерпретація та презентація — з суттєвою умовою, що це не зашкодить значенню, 
автентичності та цілісності історичних цінностей культурного маршруту, як ключових елементів, 
що передаються відвідувачам.

Туристичними візитами необхідно управляти на розумних засадах відповідно до попе-
редніх комплексних досліджень і планів публічного використання й участі громади, а також 
контролюючими моніторинговими заходами, спрямованими на попередження негативного 
впливу туризму.

Розвиток культурного маршруту для туристичних цілей повинен гарантувати в будь-якому 
разі пріоритетну участь місцевої громади та місцевих і регіональних туристичних компаній. 
Мають розвиватися зусилля для попередження створення монополій великими міжнародними 
компаніями або могутніми компаніями, що базуються в більш розвинених країнах, через які про-
ходить культурний маршрут.

Ми також повинні пам’ятати той факт, що культурних маршрут є інструментом співпраці та 
розуміння, що забезпечує цілісне сприйняття зіткнення культур і цивілізацій, які формують цей 
маршрут, що незалежно від важливості кожної з його частин, поширення позитивного розвитку 
в кожній з них призводить до зростаючого інтересу маршрутом та отримання користі в інших 
частинах.

Управління
«Розуміння значення культурних маршрутів» стає базовим/фундаментальним принципом, 

асоційованим до управління культурними маршрутами. Це викликає необхідність гарантії того, 
що вся діяльність що стосується досліджень, оцінки та соціального поширення знань про них 
відбувається в координований гармонійний спосіб. Це також вимагає взаємокоординацію, що 
гарантує врахування політики, яка стосуються захисту, убезпечення, збереження територіаль-
ної організації, сталого розвитку, використання та туризму. Таким чином, необхідно готувати 
спільні проекти, що забезпечать сталий розвиток на національному (провінційному, регіональ-
ному, місцевому рівнях тощо) та міжнародному рівні, а також визначати заходи управління для 
протистояння природним катастрофам та всім видам ризику, які можуть впливати на цілісність 
та автентичність культурного маршруту та, таким чином, на його значущість.

Участь громадськості
Захист, збереження, убезпечення, поширення й управління культурним маршрутом вимагає 

стимулювання громадської обізнаності й участі мешканців територій, повз які проходить марш-
рут.
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Міжнародна співпраця
Існують видатні приклади культурних маршрутів, чиї історичні шляхи включають різні країни. 

З цієї причини міжнародна співпраця є суттєвою для досліджень, оцінки та збереження якостей, 
які становлять міжнародні культурні маршрути.

Коли існують культурні маршрути, які проходять через країни з різними рівнями розвитку, 
рекомендовано, аби більш розвинені країни забезпечували заходи економічної, технічної, логіс-
тичної співпраці, а також допомогу в обміні інформацією, досвідом та дослідниками.

Дуже бажаним є те, щоб ЮНЕСКО й інші міжнародні організації становили механізми співп-
раці (фінансові, технічні та логістичні) для допомоги заохоченню та реалізації проектів, що сто-
суються культурних маршрутів, які є цікавими більш ніж для однієї держави.

Культурні маршрути повинні розглядатися як символи єднання між народами. Історичні 
зв’язки, що розвинулись поряд з культурними маршрутами повинні допомагати поширювати 
проекти, що базуються на відновленій співпраці між народами, які поділяли цінності та знання 
в минулому.

Примітка: в українському перекладі публікується вперше.



___ 127

ХАРТІЯ
ПРО ІНТЕРПРЕТАЦІЮ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЮ

ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Підготовлена під егідою Міжнародного наукового комітету з інтерпретації
та презентації визначних місць культурної спадщини ІКОМОС

Ухвалена 16-ю Генеральною Асамблеєю ІКОМОС, Квебек (Канада), 4 жовтня 2008 р.

Преамбула
З часу її утворення 1965 року як загальносвітової організації фахівців зі спадщини, 

присвяченої вивченню, документації та захисту визначних місць культурної спадщини, 
ІКОМОС прагнула забезпечити збереження етики в її діяльності та допомогти поширенню 
суспільної прихильності до людської матеріальної спадщини в усіх її формах та різнома-
нітності.

Як зазначено в Венеційській хартії (1964) «суттєвим є те, що принципи, якими слід керува-
тися при збереженні та реставрації давніх будівель, були погоджені та сформульовані на між-
народному рівні, залишаючи кожній країні можливість забезпечити їхнє застосування в межах 
її власної культури та традицій». Подальші хартії ІКОМОС переслідували таку мету, встановлю-
ючи професійні стандарти специфіки збереження та заохочуючи ефективне спілкування щодо 
важливості збереження спадщини в кожному регіоні світу.

Ці попередні хартії ІКОМОС наголошують на важливості суспільної комунікації як суттєвої 
частини процесу збереження (відомим також як поширення, популяризація, презентація та ін-
терпретація). Вони беззаперечно підтверджують, що кожний захід збереження спадщини — від-
повідно до всіх світових культурних традицій — є за своєю природою комунікаційним актом.

Виходячи з численного переліку існуючих матеріальних залишків і нематеріальних ціннос-
тей суспільств минулого та цивілізацій, вибір того, що зберігати, як зберігати та як презенту-
вати широкій громадськості є елементами інтерпретації місця. Останні є баченням кожного 
покоління того, що є унікальним, що є важливим та чому матеріальні залишки минулого необ-
хідно передавати майбутнім поколінням.

Потреба чіткого розуміння, стандартизованої термінології та погоджених професійних 
принципів Інтерпретації та Презентації1 є очевидною. За останні роки, драматичний вплив 
діяльності з інтерпретації в багатьох місцях культурної спадщини та розробка складних тех-
нологій інтерпретації та нових економічних стратегій з маркетингу й управління місцями 
культурної спадщини створили нові складності та поставили основні питання, які є цен-
тральними для цілей збереження та публічної оцінки визначних місць культурної спадщини 
в усьому світі:

— якими є прийняті та прийнятні цілі Інтерпретації та Презентації визначних місць культур-
ної спадщини?

— які принципи допоможуть визначити технічні способи та методи, доцільні в кожному ви-
падку?

— які загальні етичні та професійні міркування можуть сформувати Інтерпретацію та Пре-
зентацію з огляду на широку різноманітність специфічних форм та технік?

1 Див. визначення на стор. 2.
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Метою цієї Хартії є визначення основних принципів Інтерпретації та Презентації як суттєвого 
компонента спроб збереження спадщини та як заходів поширення громадської оцінки та розу-
міння пам’яток культурної спадщини2.

Визначення
Для цілей цієї Хартії,
Інтерпретація означає повний спектр потенційних можливостей, що спрямовані на підвищення 

громадської обізнаності та розуміння визначних місць культурної спадщини. Це включає друковані 
й електронні публікації, громадські лекції, демонстрації на місці та поза ним, освітні програми, ді-
яльність громад, подальші дослідження, навчання й еволюцію власне інтерпретаційного процесу.

Презентація означає ретельно продумане спілкування з приводу роз’яснювального змісту 
через встановлення роз’яснювальної інформації, фізичного доступу й інтерпретаційної інфра-
структури визначних місць культурної спадщини. Вона може бути передана через різноманітні 
технічні засоби, включаючи, навіть ті, що поки не вимагаються, такі елементи як інформаційні 
панелі, музейні дисплеї, формалізовані пішохідні тури, лекції й екскурсії та використання муль-
тімедіа та вебсайтів.

Інтерпретаційна інфраструктура є фізичною демонстрацією, можливостями та навколиш-
німи зонами, пов’язаними з місцями культурної спадщини, які можуть бути спеціально викорис-
тані для цілей інтерпретації та презентації, включаючи нові інтерпретації й існуючі технології.

Персонал інтерпретаторів означає персонал або добровольців визначних місць культур-
ної спадщини, які постійно або тимчасово займаються публічним поширенням інформації, щодо 
цінностей або значення місця.

 Визначне місце культурної спадщини означає місце, місцину, природний ландшафт, ви-
значену зону, архітектурний комплекс, археологічне місце або певну споруду, що визнається й 
охороняється законодавством як місце, що має історичне та культурне значення. 

Цілі
Визнаючи, що інтерпретація та презентація є частиною загального процесу збереження куль-

турної спадщини та її управління, ця Хартія намагається встановити сім кардинальних принци-
пів, на яких повинні грунтуватися Інтерпретація та Презентація в будь-якій формі або засобі, що 
є доцільними в певній ситуації.

Принцип 1: Доступ та розуміння
Принцип 2: Інформаційні джерела
Принцип 3: Оточення та контекст
Принцип 4: Збереження автентичності
Принцип 5: Планування життєдіяльності
Принцип 6: Участь 
Принцип 7: Важливість досліджень, навчання та розвитку

Виходячи з цих семи принципів, цілями Хартії є:
1. Полегшення розуміння й оцінки визначних місць культурної спадщини, заохочення гро-

мадського інтересу та участі в потребах їхнього захисту і збереження.
2. Передача значення визначних місць культурної спадщини до різних аудиторій через ре-

тельне, документоване визнання значущості, через прийняті наукові та теоретичні методи, а 
також через живі культурні традиції.

3. Охорона матеріальних і нематеріальних цінностей визначних місць культурної спадщини 
в їхньому природному і культурному оточенні та соціальних умовах.

4. Повага до автентичності визначних місць культурної спадщини шляхом передачі значен-
ня їхнього історичної структури та культурних цінностей і захист їх від ворожої та настирливої 
інфраструктури, тиску відвідувачів, необережної або неправильної інтерпретації.

2 Хоча принципи та завдання цієї Хартії можуть водночас бути застосовані до інтерпретації інших об’єктів, їхній 
основний фокус є інтерпретація та презентація визначних місць культурної спадщини, до оточуючого середовища.
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Хартія про інтерпретацію та презентацію визначних місць культурної спадщини

5. Постійні заходи зі збереження визначних місць культурної спадщини через поширення 
суспільної зацікавленості в них та участі, подальших заходів збереження, запровадження дов-
готермінової підтримки інфраструктури інтерпретації та регулярного перегляду його інтерпре-
таційного контексту.

6. Заохочення різних видів діяльності в інтерпретації визначних місць культурної спадщини, 
полегшення участі акціонерів та асоційованих громад в розвитку та реалізації програм інтер-
претації.

7. Розвиток технічних та професійних настанов щодо інтерпретації та презентації спадщини, 
включаючи технології, дослідження та навчання. Такі настанови повинні бути доцільними та від-
повідати їхньому соціальному контекстові.

ПРИНЦИПИ

Принцип 1
Доступ та розуміння

Програми інтерпретації та презентації повинні полегшити фізичний та інтелектуаль-
ний доступ громадськості до визначних місць культурної спадщини.

1. Ефективна інтерпретація та презентація повинна підвищити особистий досвід, розширити 
громадську повагу та розуміння, та передати важливість збереження визначних місць культур-
ної спадщини.

2. Інтерпретація та презентація повинна заохочувати індивідів та громадськість відчувати 
сприйняття пам’ятки та допомагати встановлювати значущий зв'язок з ними. Цілями мають бути 
стимуляція подальшого інтересу, вивчення, набуття досвіду та дослідження.

3. Програми інтерпретаціі та презентаціі мають ідентифікувати та оцінювати аудиторію з 
точки зору демографії та культури. Кожна програма повинна відображати цінності пам’ятки та 
значущість відповідно до особливостей аудиторії.

4. Різноманітність мов відвідувачів та асоційованих громад, пов’язаних з визначним місцем 
спадщини повинні враховуватися при розробці інфраструктури інтерпретації.

5. Діяльність щодо інтерпретації та презентації повинна бути також фізично доступною гро-
мадськості в усій її різноманітності.

6. У випадках, коли фізичний доступ до визначних місць культурної спадщини є обмеженим 
через умови збереження, особливості культури, пристосування до використання або міркуван-
ня безпеки, інтерпретація та презентація повинні бути забезпеченні поза цим місцем.

Принцип 2:
Джерела інформації

Інтерпретація та презентація повинні ґрунтуватися на свідченнях, зібраних шля-
хом наукових та дослідних методів, а також з живих культурних традицій.

1. Інтерпретація повинна відображати весь спектр усної та письмової інформації, матеріаль-
них залишків, традицій та значення місця культурної спадщини. Джерела цієї інформації пови-
нні бути задокументовані, заархівовані та бути доступними громадськості.

2. Інтерпретація повинна базуватися на ретельно досліджених багатогалузевих знаннях ви-
значного місця культурної спадщини та його оточення. Інтерпретація обов’язково включає відо-
браження альтернативних історичних гіпотез, місцевих традицій та історії.

3. У місцях культурної спадщини, де традиційні історії або згадування історичних учасників забез-
печують важливе джерело інформації про значущість місця, програми інтерпретації повинні включати 
ці усні свідчення, в тому числі опосередковано, через можливості інфраструктури інтерпретації або 
безпосередньо через активну участь членів асоційованих громад як інтерпретаторів на місці.

4. Візуальні реконструкції в художніх, архітектурних або комп’ютерних моделях повинні ґрун-
туватися на детальному та систематичному аналізі природних, археологічних, архітектурних 
даних, включаючи аналіз письмових, усних або іконографічних джерел і фотографії. Джерела 
інформації, на яких такі візуальні відтворення ґрунтуються, мають бути чітко задокументовані, а 
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альтернативні реконструкції, що базуються на тих самих свідченнях, коли це є можливим, також 
повинні бути створені для порівняння.

5. Програми інтерпретації та презентації і діяльність повинні бути задокументовані і заархі-
вовані для майбутніх звернень та відображення.

Принцип 3:
Оточення та контекст

Інтерпретація та презентація визначних місць культурної спадщини мають по-
вністю відповідати їхнім соціальним, культурним, історичним та природним умовам 
та оточенню.

1. Інтерпретація повинна відображати значущість місця в його різноманітних історичних, 
політичних, духовних та художніх контекстах. Вона має враховувати всі аспекти культурної, со-
ціальної та природної цінності та значущості місця.

2. Громадська інтерпретація визначних місця культурної спадщини повинна чітко виокрем-
лювати та датувати визначні фази та впливи в його еволюції.

3. Інтерпретація повинна також враховувати всі групи, які зробили внесок в історичну та 
культурну значимість місця.

4. Оточуючий ландшафт, природне середовище, географічне місце розташування є інте-
грованими частинами історичного або культурного значення та, як такі, повинні розглядатися в 
інтерпретації.

5. Нематеріальні елементи спадщини місця, такі як культурні та духовні традиції, історії, му-
зика, танці, театр, література, образотворче мистецтво, місцеві традиції та кулінарна спадщина 
повинні враховуватися в інтерпретації.

6. Переплетення культурного значення визначних місць культурної спадщини, а також пер-
спектив щодо них, котрі базуються на дослідженнях, стародавніх записах та живих традиціях, 
повинні враховуватися в положеннях програм інтерпретації.

Принцип 4
Автентичність

Інтерпретація та презентація визначних місць культурної спадщини повинна по-
важати основні параметри автентичності в дусі Нарського документа (1994).

1. Автентичність, як і матеріальні залишки є елементом, що належить до людського сус-
пільства. У програмі інтерпретації повинні відображатися традиційні соціальні функції місця, 
культурна практика та цінності місцевих мешканців та асоційованих громад.

2. Інтерпретація та презентація повинні робити вносок до збереження автентичності визна-
чних місць культурної спадщини шляхом передавання його значення без ворожого трактування 
його культурних цінностей або нешанобливої підміни його змісту.

3. Усі візуальні елементи інтерпретаційної інфраструктури (такі як кіоски, пішохідні доріжки й 
інформаційні панелі) повинні бути чуттєвими до характеру, облаштування та культурного і при-
родного значення місця, залишаючись такими, що легко розпізнаються.

4. Концерти, драматичні вистави й інші програми інтерпретації, що відбуваються на місці по-
винні бути ретельно спланованими, аби забезпечити охорону значення та фізичного оточення 
місця та мінімізувати втручання до життя місцевих мешканців.

Принцип 5:
Планування життєдіяльності

План інтерпретації місця культурної спадщини повинен відповідати природно-
му та культурному навколишньому середовищу, враховуючи соціальні, фінансові та 
оточуючі умови як основні цілі.

1. Розвиток та реалізація програм інтерпретації та презентації повинні бути невід’ємною час-
тиною суцільного планування, бюджетного процесу й управління місцями культурної спадщини.
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2. Потенціальний ефект від інтерпретаційної інфраструктури та кількості відвідувачів на 
культурну цінність, фізичні характеристики, цілісність та оточуюче середовище місця повинні 
повністю враховуватися при вивченні спадщини об’єкта.

3. Інтерпретація та презентація повинні відповідати завданням збереження та освітнім і 
культурним цілям. Успіх інтерпретаційної програми не обов’язково залежить від відвідуваності 
або доходу від місця. 

4. Інтерпретація та презентація повинні бути складовою процесу збереження, підвищення обі-
знаності публіки зі специфічними проблемами збереження, з якими стикаються в конкретному місці 
та пояснення заходів, що вживаються з метою захистити фізичну цілісність та автентичність.

5. Будь-які технічні або технологічні елементи, обрані для того аби стати постійною части-
ною інтерпретаційної інфраструктури повинні бути продумані та сплановані таким чином аби 
забезпечити ефективну та регулярну підтримку.

6. Програми інтерпретації повинні бути спрямовані на забезпечення рівних і постійних еко-
номічних, соціальних та культурних вигод усіх учасників через освіту, тренінги та надання робо-
чих визначних місць у програмах інтерпретації місця.

Принцип 6:
Участь

Інтерпретація та презентація визначних місць культурної спадщини повинні бути 
результатом співпраці фахівців з пам’яткоохоронної справи, місцевих мешканців, асо-
ційованих громад та інших учасників.

 1. У програмах інтерпретації та презентації повинні бути враховані думки різних на-
уковців, мешканців громади, експертів зі збереження, державних чиновників, адміністрації 
місця й екскурсоводів, туристичних операторів та інших фахівців.

2. Традиційні права, відповідальність та інтереси власників, місцевих мешканців й асоці-
йованих громад повинні бути зафіксовані та включені в планування програм інтерпретації та 
презентації визначних місць.

3. Плани щодо розширення та перегляду програм інтерпретації та презентації повинні бути 
відкриті для публічних коментарів та їхньої участі. Висловлювати свої думки та міркування є 
правом та відповідальністю кожного.

4. Питання інтелектуальної власності та традиційних культурних прав, які особливо стосу-
ються процесу інтерпретації та їхнього вираження в різноманітних комунікаційних медіа (таких 
як мультимедійні презентації на місці, цифрові медіа, та друковані матеріали), право власності, 
право використання зображень, текстів та інших інтерпретаційних матеріалів повинні обговорю-
ватися, уточнюватися та погоджуватися в процесах планування.

Принцип 7:
Дослідження, навчання та розвиток

Подальші дослідження, навчання та розвиток є суттєвими компонентами інтерпретації ви-
значних місць культурної спадщини.

1. З організацією інтерпретаційної інфраструктури інтерпретація визначних місць культурної 
спадщини не повинна розглядатися як така, що завершена. Подальші дослідження та консульта-
ції є важливими для підвищення розуміння й оцінки значущості визначних місць. Постійний пере-
гляд повинен бути невід’ємним елементом у кожній програмі інтерпретації визначних місць.

2. Програми інтерпретації та інфраструктура повинні бути продумані та сформульовані в 
спосіб, що полегшує постійний перегляд змісту та/або його розширення.

3. На основі наукового та практичного аналізу й суспільної реакції інтерпретаційні та пре-
зентаційні програми та їхній фізичний вплив повинні постійно контролюватися й оновлюватися 
і враховувати періодичні зміни.

4. Кожна інтерпретаційна програма повинна розглядатися як освітній ресурс для людей 
будь-якого віку. Його розробка повинна враховувати можливість використання в шкільних про-
грамах, інформаційних і науково-пізнавальних програмах, передання через Інтернет, спеціаль-
ну діяльність, події та сезонну участь волонтерів.
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5. Суттєвими завданнями є навчання кваліфікованих фахівців в спеціалізованих сферах 
інтерпретації та презентації спадщини, а саме щодо розробки концепції, управління, технології, 
керівництва й освіти. Крім того, базові академічні програми збереження повинні включати в 
себе елементи інтерпретації та презентації.

6. Освітні програми та курси, що відбуваються на місці, повинні розвиватися з метою онов-
лення інформування персоналу всіх рівнів і місцевих мешканців щодо останніх досліджень та 
інновацій у цій сфері.

7. Міжнародна співпраця та обмін досвідом є суттєвими для розвитку та підтримки стан-
дартів у методах інтерпретації та технологіях. З цією метою повинні заохочуватися міжнародні 
конференції, майстерні, обмін фахівцями, а також зустрічі на національному та регіональному 
рівнях. Це повинно забезпечити можливість регулярного поширення інформації про різноманіт-
ність інтерпретаційних підходів та досвіду в різних регіонах і культурах.

Примітка: в українському перекладі публікується вперше.
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РЕЗОЛЮЦІЇ СИМПОЗІУМУ З ПИТАНЬ ВКЛЮЧЕННЯ
СУЧАСНОЇ АРХІТЕКТУРИ В СТАРОДАВНІ АНСАМБЛІ, 

ухвалені 3-ю сесією Генеральної Асамблеї ІКОМОС

Міжнародний симпозіум з питань включення сучасної архітектури в стародавні ансамблі, що 
зібрався в Будапешті з 27 по 28 червня 1972 року під час Третьої сесії Генеральної Асамблеї 
Міжнародної ради з питань памяток та визначних місць

Висловлює найщирішу подяку та привітання Угорському національному комітету ІКОМОС та 
Угорському урядові, які тепло та дружньо приймали [учасників], та

Після заслуховування документів, що були презентовані під час її сесій з питань науки і ви-
датних досягнень та після наступного обговорення,

Визнаючи, що сучасний стан розвитку цивілізацій, технологічні й економічні аспекти, які не-
доречним чином відволікають увагу від гуманітарних і соціальних цінностей, що широкі темпи 
росту міст змушують терміново вжити заходів щодо систематизації положень стосовно навко-
лишнього середовища для збереження історичних пам’яток, ансамблів, та що таке збереження, 
котре стає життєво необхідним, є можливим, лише у разі, коли останні відіграватимуть активну 
роль в сучасному житті,

Зважаючи, що ансамблі, які мають історичний інтерес становлять фундаментальну частину 
людського оточення, що для архітектури є необхідним відображати свій вік, а розвиток її продо-
вжується, її минуле, теперішнє та майбутні вираження мають бути доглянуті в цілому, повинна 
постійно зберігатися гармонія і що будь-яка історична пам’ятка або комплекс будівель володі-
ють внутрішньою цінністю, яка не залежить від їхньої ролі та значення, і це вможливлює при-
стосуватися до змінюючого культурного, соціального, економічного та політичного контексту, 
повністю зберігаючи свою структуру та характер.

Цим ухвалює такі положення:

1. Поєднання сучасної архітектури з стародавніми ансамблями є можливим, якщо плани 
розвитку міста, включають сприйняття існуючої структури [стародавніх ансамблів] як рамок сво-
го майбутнього розвитку.

2. Сучасна архітектура з продуманим використанням сучасних технологій і матеріалів па-
суватиме стародавньому оточенню без впливу на структурні й естетичні якості останніх, коли 
враховується маса, розміри, ритм та зовнішній вигляд. 

3. Автентичність історичних пам’яток та ансамблів повинна братися як базовий критерій, 
будь-яку імітацію, що впливатиме на їхню мистецьку чи історичну цінність, слід уникати.

4. Відновлення пам’яток та ансамблів шляхом пошуку нових видів використання, що впли-
ває на зовнішній вигляд або інтер’єр, але не впливає на структуру чи цілісний характер будівлі, 
є бажаним і рекомендованим.
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Та рекомендує продовжуватися регулярні дискусії щодо гармонійного поєднання сучасної ар-
хітектури зі стародавніми ансамблями, під час яких необхідно розробити кодекси процедури та 
досягнень у цій сфері з точки зору вищенаведених висновків.

Будапешт, 30 червня 1972 р.
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РЕЗОЛЮЦІЇ МІЖНАРОДНОГО СИМПОЗІУМУ
ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЛИХ ІСТОРИЧНИХ МІСТ, 

ухвалені 4-ю сесією Генеральної Асамблеї ІКОМОС

1. Загальні принципи, викладені в Браджеській Резолюції (1975) можуть бути універсально 
застосовані до збереження малих історичних міст; реалізація цих резолюцій повинна врахову-
вати специфічні соціальні, економічні та політичні проблеми різних регіонів світу.

Малі історичні міста можуть бути класифіковані на різні види, що характеризуються спіль-
ними проблемами, специфічні риси яких варіюються, відповідно до їхніх розмірів, культурного 
контексту й економічних функцій. Заходи щoдо відновлення та відродження таких міст повинні 
враховувати права, традиції й сподівання їхніх мешканців та повинні відповідати громадським 
цілям і своїм заслугам.

2. У деяких державах малі історичні міста раніше були важливими центрами, які зазнали 
хвилю індустріалізації й урбанізації в ХІХ столітті. Як правило, економічна роль таких міст — 
центр сільськогосподарського району, який надає специфічні ознаки, що відрізняють його від 
великих міст:

— мале місто не виходить за межі свого історичного центру (який до цього часу візуально 
домінує) та подекуди зберігає свої стіни;

— історичний центр міста до цього часу концентрує центр соціального життя та бізнесу та 
містить велику частину резиденцій;

— оточуючий ландшафт є достатньо незіпсований та є невід’ємною частиною іміджу міста;
— у багатьох випадках присутня збалансована та різноманітна структура категорій насе-

лення та зайнятості: багато малих історичних міст є економічно моноструктурними, та 
такими, що залежать від процесу виробництва.

3. Такі малі міста підвладні специфічним небезпекам різного роду:
— вони можуть потерпати від недостатньої економічної активності, що призводить до емі-

грації населення до великих міст, наслідком чого є покинутість та руйнування;
— навіть якщо населення є чисельно стабільним, може існувати тенденція, яка змушує 

через дорожній рух або зручності для мешканців переїжджати до сучасних кварталів на 
околицях міста, що призводить до покинутості історичних міських центрів;

— з іншої сторони, занадто велика економічна активність може спричинити руйнування 
старої структури та вкраплення нових елементів, які порушують гармонію міського се-
редовища;

— заходи пристосування міста до сучасної діяльності та використання мають аналогічний 
ефект. Наприклад, туризм, який може бути бажаним заходом економічного відродження, 
може мати негативний вплив на зовнішній вигляд та структуру міста;

— збільшення соціальної інфраструктури, зокрема, шкіл, лікарень, має тенденцію зруйну-
вати масштаб міста та зменшити рівень послуг.

4. У розвинутих країнах великий приплив населення міст та його акселерація має загрозу 
зруйнувати існуючу структуру житла. Національна та культурна ідентифікація цих країн буде 
невідновно збіднена, якщо зруйнуються існуючі живі зв’язки з минулим. Жоден з цих зв’язків 
не має більшої важливості, ніж місцеве архітектурне середовище, яке створювалося протягом 
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століть відповідно до місцевих фізичних і кліматичних умов, втілених в структурних побудові, 
формі будівель, будівничій технології та використанні місцевих матеріалів.

Уряди повинні вивчати потреби й інтенсифікувати підтримку характерних рис місцевого 
міського та сільського оточення й забезпечувати відповідне планування уповноваженими фа-
хівцями та фахівцями пам’яткоохоронної справи заходів, спрямованих проти тиску прогресую-
чої експансії й індустріалізації.

5. Для протидії загрозам малих історичних міст, необхідними є такі стратегії і заходи на різ-
номанітних рівнях:

— регіональна політика повинна враховувати специфічні потреби малих міст та має запро-
ваджувати їхнє збереження, надаючи їм самостійної ролі в підтримці спеціальної струк-
тури: економічна функція малих історичних міст повинна бути обрана таким чином, аби 
не допустити ні руйнування, ані недогляду історичної субстанції та структури;

— з метою досягнення цього необхідно скоординувати політику, наприклад, на рівні пла-
нування місцевими державними органами, включаючи промислове виробництво, тран-
спортну мережу й інші регіональні зручності;

— на місцевому рівні планування також має враховувати збереження та підвищення 
специфічних цінностей міста та повинне бути спрямоване на: а) визначення існуючо-
го масштабу міста в його розвитку, враховуючи його специфічні риси, його домінантні 
будівлі та їхній зв’язок з оточенням, б) збереження специфічних візуальних якостей 
міського простору, вулиць, площ не тільки як ізольованих «традиційних острівців», 
але включаючи їх до міської структури таким чином, аби забезпечити найкращим 
чином триваючий зв'язок між основними точками міста; в) уникнення руйнування іс-
торичних елементів, які на перший погляд можуть видатися не настільки важливими, 
але їх сукупна втрата буде невідновною; г) пошук прийнятних форм використання 
порожніх будівель, які інакше будуть піддані загрозі руйнування;

— методи обліку, оцінки та захисту характеру малих історичних міст необхідно розвивати як 
передумову збереження. Повинні повністю братися до уваги технічні, правові та фінан-
сові проблеми. Важливою метою є обмін досвідом. Документаційний центр ЮНЕСКО-
ІКОМОС може взяти на себе зобов’язання надавати комплекс відповідної інформації у 
розпорядження всіх.

— і зрештою, суттєвою є стимуляція почуття гордості за історичне середовище та почуття 
відповідальності, її підтримка серед мешканців малих історичних міст та серед їхніх по-
літичних представників як базова умова довгорічного успіху в політиці збереження.

6. У багатьох місцях, збереження малих міст переважно було результатом місцевих ініціатив 
і така значуща активність повинна заохочуватися та підтримуватися. Проблеми міського збере-
ження однак, стають більш складними для приватних акцій та суто місцевих ініціатив. У май-
бутньому повинно забезпечуватися більш сильне та всеохоплююче національне і регіональне 
законодавство для заохочення збереження малих історичних міст та їхнього захисту від загрози 
спекуляції власністю.

Ротенбург, 29—30 травня 1975 р.
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ДРЕЗДЕНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ

на запрошення Національного комітету ІКОМОС Німецької Демократичної Республіки, учасники
з 11 країн взяли участь у симпозіумі «Реконструкція пам’яток, зруйнованих війною», який відбувся

в Дрездені з 15 по 19 листопада 1982 року

Учасники зібрання:
— з глибоким потрясінням знову спостерігали в Дрездені страхітливі страждання та втрати, 

що спричиняє війна для народів та їхньої культури;
— визнали досягнення уряду та народу Німецької Демократичної Республіки у відновленні 

суттєвої частини їхніх скарбів, що були пошкоджені або вважалися втраченими і, осо-
бливо, архітектурні пам’ятки;

— згідно з цим підґрунтям повністю підтримуючи рекомендації (№ 308) Другої світової кон-
ференції ЮНЕСКО (Мехіко, серпень, 1982) стосовно попередження війни;

— та погоджуються з резолюцією щодо того ж самого предмету, що була ухвалена 6 сесію 
Генеральної Асамблеї ІКОМОС 1981 в Римі.

Учасники зібрання підсумували результати дискусій щодо таких базових положень:
1. Завдання соціального розвитку після війни, реконструкція міст і сіл, та як наслідок завдан-

ня захисту пам’яток, становлять єдине ціле. Причинами початку реконструкції були духові цінності 
пам’яток і бажання визнати це інтелектуально та політично.

2. Цільові та практичні заходи урядів та народів у відновленні пам’яток та збереженні харак-
теру міст і сіл, які розвивалися з часом та залишаються такими, що мають велику важливість 
для зв’язків між народами та їхньою рідною землею і їхня участь в соціальному прогресі їхньої 
країни.

3. Значний культурний ефект був та буде досягнутий у таких місцях, де захист та ретельне 
збереження пам’яток йде рука в руку зі спробами відновити їхній зміст та заохотити їхнє розу-
міння, а існування пам’яток буде гармонійно доповнене новими об’єктами архітектури, повагою 
та удосконаленням типових міських ансамблів, включаючи природне оточення.

4. Оскільки руйнування під час війни завжди впливало на людство, з вимогою збереження 
оригінальної субстанції пам’яток, були розставлені нові акценти в реконструкційних роботах, що 
відбувались зі зростаючим інтересом, при цьому особливо забезпечуючи свідчення історії. Це 
стосується історичних матеріалів з усіх елементів [пам’ятки], які існували протягом років і ство-
рювали автентичність, що роблять гідною визнання її як пам’ятки, підтверджують її справжність 
та історичну еволюцію до сьогоднішнього дня.

5. Реконструкція надала свіжого імпульсу основним наукам та інтенсифікувала дослідження в сфе-
рі археології щодо нових способів документування в захисті пам’яток. Оформлення документаційних 
справ пам’яток та груп пам’яток також визнається як невідкладне завдання щодо захисту пам’яток від 
наслідків збройних конфліктів і катастроф.

6. Новий інтерес в інтелектуальному підтвердженні пам’яток часто давав поштовх для ба-
жання відновити пам’ятку з причини її значення та змісту, крім заходів суто збереження. Тип 
і розмір відновлення був та продовжує залежати від значущості та специфічного характеру 
пам’ятки, від розміру руйнування, від культурних та політичних функцій, що вона виконує.

7. У реконструкції пам’яток, зруйнованих війною, були розвинені різноманітні техніки. В кож-
ному випадку необхідно брати до уваги різноманітні фактори. Це стосується як збереження 
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пам’яток і їхнього символічного значення, так і відновлення умов міського ландшафту, котрий 
не можна оминути увагою.

8. У відновленні пам’яток, зруйнованих війною, необхідно здійснювати спеціальний догляд, 
аби простежувався історичний розвиток до сьогодення. Це стосується елементів пам’яток з різ-
них періодів, а також свідчення їхньої долі. Це може включати сучасні елементи, які додавалися 
з обережністю. Повна реконструкція деяких дуже пошкоджених пам’яток може здійснюватися у 
виняткових обставинах, які є доцільними для відновлення пам’яток видатного значення тільки 
за специфічних причин. Така реконструкція повинна базуватися на достовірній документації 
щодо стану до руйнування.

9. Потреба продовжувати традиційне використання будівель часто прискорює відновлення зруй-
нованої архітектурної пам’ятки. Зростаюча обізнаність з духовною цінністю пам’яток заохочує цей 
напрям. Це стосується великої кількості будівель-резиденцій у містах і селах, а також міських залів, 
церков та інших історичних будівель.

10. Руйнування пам’ятки часто призводить до їхнього використання у зовсім нових цілях 
соціального життя та їхнього розуміння після реконструкції. Це стосується спроб знайти їм за-
стосування як великого публічного значення так і використання як житла.

11. У завданні реконструкції пам’яток була дуже ретельно розвинута наукова методологія, 
а також навички в технології, художності та ремеслі. Постаючи з законного бажання людей від-
новити пошкоджені пам’ятки настільки повністю як цього вимагає їх національна значущість, 
необхідною є робота з реставрації, яка відбувається поза заходами зі збереження, що досягла 
високого професійного рівня та, таким чином, нового культурного поширення.

12. Народи більш змістовно поєднують гордість щодо пам’яток своєї історієї з інтересом 
до пам’яток інших держав та бажають поважати культурні досягнення минулого та сучасного 
народів, що представляють ці пам’ятки. Широко поширені обміни знаннями та досвідом щодо 
історичного свідчення та краси культурної спадщини, особливо пам’яток кожного народу та кож-
ної етнічної та соціальної групи, відіграють конструктивну роль у забезпеченні рівного, мирного 
співіснування між народами.

Наш досвід у сфері збереження пам’яток, у світлі страхітливих втрат людських життів та 
руйнування культурних скарбів під час війни, наш досвід в чудовій та відповідальній діяльнос-
ті відновлення та нового розуміння цих пам’яток, становить зобов’язання перед кожним з нас 
зробити все можливе для збереження миру на землі на основі міжнародної співпраці й обез-
зброєння.

Дрезден, 18 листопад 1982 р. 
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НАРСЬКИЙ ДОКУМЕНТ ПРО АВТЕНТИЧНІСТЬ

 У представленому додатку відтворено Нарський документ про автентичність, складений відповідно 
до Конвенції про всесвітню спадщину 45-ма учасниками Нарської конференції про автентичність, що 
проходила в місті Nara (Японія) з 1 по 6 листопада 1994 р. Конференція була організована у співпраці з 

UNESCO, ICCROM та ICOMOS; основні доповідачі — Раймон Лемер та Герб Стовел.

Комітет всесвітньої спадщини розглянув доповідь щодо Нарської конференції про автентичність
на своїй 18-тій сесії (Phuket, Таїланд, 1994 р.; дивись документ WHC-94/CONF.003/16)

Преамбула
1. Ми, експерти, що зібралися у місті Nara (Японія), хотіли б відзначити шляхетність та дале-

косяжне бачення японських органів влади, які надали нам можливість зібратися для критичного 
розгляду понять, що стали традиційними у справі зберігання культурної спадщини, та обгово-
рення шляхів і засобів розширення уявлень з метою забезпечити більшу повагу до різноманіт-
ності культур та спадщин у практиці зберігання. 

2. Ми належним чином оцінили рамки дискусії, запропонованої Комітетом всесвітньої спад-
щини. Він вважав бажаним при розгляді поданих йому справ на занесення [до Списку всесвіт-
ньої спадщини] застосувати поняття автентичності, яке враховувало б культурні та соціальні 
цінності всіх країн. 

3. «Нарський документ про автентичність» задумано в дусі «Венеційської хартії, року 1964». 
Спираючись на цю Хартію, документ становить її концептуальне продовження. Ним враховуєть-
ся значна роль, яку посідає сьогодні культурна спадщина майже в усіх сучасних суспільствах. 

4. У світі, який потерпає від глобалізації й уніфікації і в якому прагнення до культурної своє-
рідності інколи виражається через агресивний націоналізм та знищення культур меншин, голо-
вний внесок у справу зберігання культурної спадщини, пов’язаний з урахуванням автентичності, 
становить повага до всіх сторін колективної пам’яті людства та їхнього висвітлення. 

Різноманітність культур і спадщин
5. Різноманітність культур і культурної спадщин становить незамінне для усього людства 

інтелектуальне та духовне багатство. Вона має бути визнана істотним аспектом розвитку люд-
ства. Фундаментальними чинниками розвитку людства залишаються не тільки захист, а й сти-
мулювання різноманітності. 

6. Ця різноманітність виражається як у просторових, так і в часових параметрах й вимагає 
поваги до різних культур та їхніх систем цінностей. У разі, коли міжкультурні відмінності лежать 
в основі конфліктних ситуацій, повага до культурної різноманітності потребує визнання закон-
ності цінностей усіх сторін. 

7. Усі культури та суспільства виражаються в матеріальних і нематеріальних формах та спо-
собах, які становлять спадщину. Ці форми та способи мають поважатися. 

8. Важливо нагадати, що ЮНЕСКО вважає фундаментальним принципом той факт, що куль-
турна спадщина кожного є культурною спадщиною усіх. Отже, відповідальність за спадщину 
та за спосіб управління нею покладається, передовсім, на культурну громаду, що створила цю 
спадщину або взяла на себе її утримання. Однак, приєднання до хартій і конвенцій, пов’язаних 
з культурною спадщиною, передбачає прийняття зобов’язань та етики, покладених в основу 
цих хартій і конвенцій. Співвідношення вимог щодо власної спадщини з аналогічними в інших 
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культурних громадах є вельми бажаними, проте це не повинно порушити фундаментальних 
цінностей культур таких громад. 

Цінності  й автентичність
9. Збереження історичної спадщини в усіх її формах та з усіх часів знаходить своє підтвер-

дження в цінностях, що визнаються за спадщиною. Якомога точне сприйняття цих цінностей 
залежить, між іншим, від достовірності джерел інформації з цього приводу. Їхнє пізнання, ро-
зуміння та трактування стосовно первісних і подальших характеристик спадщини в її історич-
ному становленні, так само, як і їхньої значущості, закладають фундамент для судження про 
автентичність творіння, що розглядається, і стосуються як форми, так і матеріалу надбань, що 
розглядаються. 

10. Автентичність, як вона розглядається та подається у «Венеційській хартії», постає іс-
тотним якісним чинником, що стосується достовірності наявних джерел інформації. Її роль є 
провідною як у будь-якому науковому дослідженні, втручанні щодо збереження або реставрації, 
так і в процедурі занесення до Списку всесвітньої спадщини чи до будь-якого іншого реєстру  
культурної спадщини. 

11. Судження як про цінності, що визнаються за спадщиною, так і про чинники достовірності 
джерел інформації, можуть відрізнятися стосовно різних культур і навіть у межах однієї куль-
тури. Отже, виключається, аби судження про цінність та автентичність, які належать до цього, 
ґрунтувалися на єдиних критеріях. Навпаки, належна повага до цих культур вимагає, щоб кожне 
творіння розглядалося й оцінювалося за критеріями, які характеризують культурний контекст, 
до якого воно належить. 

12. Отже, дуже важливим та нагальним є те, щоб у кожній культурі розпізнавалися специфіч-
ні характеристики, що належать до цінностей її спадщини, а також достовірність та надійність 
джерел інформації, що цього стосуються. 

13. Залежно від природи монументального витвору або місця, його культурного контексту та 
його еволюції у часі судження про автентичність пов’язане з різноманітністю джерел інформації. 
Ці останні включають концепцію та форму, матеріали та субстанцію, використання та функцію, 
традицію та майстерність, ситуацію та місце розташування, дух та враження, первісний стан 
та історичне становлення. Ці джерела містяться в самому творінні або поза ним. Використання 
цих джерел уможливлює описати культурну спадщину в характерних вимірах у художній, техніч-
ній, історичній та соціальній площинах.

Додаток 1: Настанови в розвиток документа (запропоновані Г. Стовелом)
1. Повага до культурної й успадкованої різноманітності вимагає свідомих зусиль, аби уник-

нути нав’язування механічних способів чи стандартних процедур та намагатися визначити або 
встановити автентичність певної пам’ятки чи визначного місця. 

2. Зусилля з метою встановити автентичність поважаючи культури та різноманітність спад-
щини вимагає заходів, які враховують розвиток аналітичних процесів і засобів, що точно відпові-
дають характеру та потребам цих культур. Такі підходи можуть мати кілька спільних моментів: 

— зусилля з метою забезпечити, аби оцінка автентичності передбачала міжгалузеву співп-
рацю та відповідне використання всіх наявних компетентних спеціалістів і знань; 

— зусилля з метою забезпечити, аби приписувані цінності були дійсно репрезентативними 
для культури та різноманітності її інтересів, зокрема, її монументальних витворів і місць; 

— зусилля з метою зрозуміло задокументувати особливий характер автентичності в тому, 
що стосується пам’яток і визначних місць, і в тому, що може послугувати практичною на-
становою для майбутніх догляду та нагляду; 

— зусилля з метою осучаснення оцінок автентичності у світлі еволюції цінностей та обста-
вин. 

3. Деякі зусилля є надто важливими, зокрема, для забезпечення того, щоб приписувані цін-
ності поважалися і щоб їхнє встановлення містило зусилля для досягнення, в міру можливості, 
міжгалузевого та суспільного консенсусу стосовно цих цінностей. 
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Нарський документ про автентичність

4. Прийняті підходи мають також спиратися на міжнародне співробітництво та полегшувати 
це міжнародне співробітництво серед усіх тих, хто має інтерес до зберігання культурної спад-
щини, аби підвищувати повагу і розуміння різних проявів і цінностей кожної культури на світо-
вому рівні. 

5. Продовження та поширення цього діалогу на різні регіони та культури світу є передумовою 
посилення практичного значення автентичності для збереження загальної спадщини людства. 

6. Зростаюче публічне усвідомлення цього фундаментального параметру спадщини є вкрай 
необхідним, аби вийти на конкретні заходи з охорони залишків минувшини. Це означає досяг-
нення кращого розуміння цінностей, репрезентованих культурними надбаннями, так само, як і 
поважання ролі таких пам’яток і таких визначних місць у сьогоднішньому суспільстві. 

Додаток 2: Визначення
Збереження: усі зусилля, спрямовані на розуміння культурної спадщини, пізнання її історії та 

значення, забезпечення охорони її матеріальної складової та, у разі необхідності, на її презен-
тацію, реставрацію та виявлення її достоїнства (у даному розумінні культурна спадщина вклю-
чає пам’ятки, ансамблі та визначні місця, що мають культурну цінність відповідно до визначення 
статті 1 Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини).

Джерела інформації: сукупність матеріальних, письмових, усних, зображальних джерел, що 
вможливлюють пізнати природу, специфічні особливості, значення та історію культурної спад-
щини.
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ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ СПРАВ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ ФІКСАЦІЇ ПАМ’ЯТОК,

АРХІТЕКТУРНИХ АНСАМБЛІВ ТА ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ

 Ратифіковані 11-ю Генеральною Асамблеєю ІКОМОС, Софія, жовтень 1996 р.

Зважаючи на те, що культурна спадщина є винятковим вираженням творчості людини, та
Зважаючи на те, що ця спадщина постійно перебуває під загрозою, та
Зважаючи на те, що складання справ документальної фіксації є одним з основних способів 

точно описати сутність цінностей культурної спадщини та надати можливість їхнього розуміння, 
ототожнення і визнання, та

Зважаючи на те, що відповідальність за збереження та захист цієї культурної спадщини не-
суть не лише її власники, а й спеціалісти зі зберігання, фахівці, відповідальні політики й адміні-
стратори, котрі задіяні на всіх рівнях публічної влади, так само, як і громадськість, та

Зважаючи на статтю 16 Венеційської хартії, важливим є те, щоб компетентні органи та при-
ватні особи брали участь у фіксації характерних ознак культурної спадщини.

Отже, предметом цього документа є роз’яснення основних мотивів, відповідальності, прин-
ципів організації, змісту, принципів упорядкування та розміщення справ документальної фікса-
ції культурної спадщини.

Визначення термінів, використаних у цьому документі
Культурна спадщина означає пам’ятки, архітектурні ансамблі та визначні місця, наділені 

успадкованою цінністю, яка визначає створене історичне середовище;
Документальна фіксація являє собою зібрання інформації, що описує фізичну конфігу-

рацію, стан та використання пам’яток, архітектурних ансамблів та визначних місць на певний 
момент, та становить істотну складову процесу їхнього зберігання;

Справи документальної фіксації пам’яток, архітектурних ансамблів та визначних місць 
можуть містити свідчення як матеріального, так і нематеріального характеру, і становлять час-
тину документації, що може сприяти розумінню спадщини та цінностей, носієм яких вона є.

 
Мотиви документальної фіксації

1. Документальна фіксація культурної спадщини є істотним актом, оскільки він уможливлює:
a) підвищувати знання та розуміння культурної спадщини, її цінностей та еволюції;
b) викликати інтерес у будь-кого та залучати будь-кого до збереження спадщини завдяки 

поширення зафіксованої інформації;
c) забезпечувати належні управління та контроль щодо робіт або будь-яких модифікацій, 

які стосуються цієї культурної спадщини;
d) переконуватися, що утримання й убезпечення спадщини оберігають її фізичні характе-

ристики, матеріали, будівельні форми та її історичну та культурну значущість.
2. Документальна фіксація має здійснюватися з точністю, яка вможливлює:
a) надавати інформацію, необхідну для ототожнення, розуміння, трактування та презента-

ції спадщини, а також для сприяння залученню громадськості на користь спадщини;
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Принципи укладання справ документальної фіксації пам’яток, архітектурних ансамблів...

b) безперервно фіксувати всі пам’ятки, архітектурні ансамблі та визначні місця, які можуть 
бути зруйновані або пошкоджені у будь-який можливий спосіб, чи то внаслідок стихійних 
лих, чи антропогенної діяльності;

c) надавати інформацію адміністраторам і планувальникам загальнодержавного, регіо-
нального або місцевого рівнів з тим, щоб уможливити відповідні політику та рішення у 
сферах планування та контролювання розвитку;

d) надавати інформацію, необхідну для встановлення відповідного та тривалого викорис-
тання, а також для визначення ефективних заходів в тому, що стосується дослідження, 
управління, програм зберігання та будівельних робіт.

3. Документальна фіксація культурної спадщини має розглядатися як першочерговість та 
має здійснюватися зокрема:

a) починаючи з методологічного супроводження інвентаризації на загальнодержавному, ре-
гіональному або місцевому рівнях;

b) як невід’ємна частина будь-якої дії з дослідження та зберігання;
c) перед, під час та після будь-якої операції з ремонту, модифікації або будь-якого іншого 

втручання в успадкований об’єкт, а також коли свідчення його історії розкриваються з на-
годи таких робіт;

d) у разі знищення, руйнування, покидання або переміщення, цілком або частково, або 
коли спадщина опинилася під загрозою внаслідок дії зовнішніх чинників, антропогенних 
або природних;

e) під час або в результаті випадкової події, що завдала шкоди культурній спадщині;
f) коли відбувається зміна використання або відповідальності за управління чи контроль.

Відповідальність за документальну фіксацію
1. Зобов’язання на загальнодержавному рівні зберігати спадщину вимагає рівноцінного 

зобов’язання щодо процесу її документальної фіксації.
2. Складність процесу фіксації та інтерпретації вимагає скоординованої співпраці фахівців, 

з відповідними навичками, знаннями та розумінням відповідних завдань. Може виникнути необ-
хідність організувати навчання на місці.

3. Як правило, процес документальної фіксації вимагає тісної співпраці досвідчених спеці-
алістів: фахівців з документальної фіксації спадщини, інспекторів, фахівців зі зберігання, архі-
текторів, інженерів, дослідників, істориків архітектури, археологів, особливо з вишукувань на 
поверхні або зі стратиграфії, та інших спеціальних радників.

4. Усі, хто належить до управління культурною спадщиною, несуть відповідальність за про-
ведення відповідної документальної фіксації, за якість та оновлення документації.

Організація документальної фіксації
1. Перш ніж почати укладання нової документації, пропонується ретельно відшукати й оці-

нити всі існуючі джерела.
a) типами документації, придатними для отримання такої інформації, є фонди архітектур-

них зйомок, малюнків/креслень, фотографій, опублікованих або невиданих звітів і описів, 
а також будь-який документ щодо походження й історії будівлі, архітектурного ансамблю 
або визначного місця. Важливо проводити такий пошук як в недавній, так і в старовинній 
документації;

b) існуючу документацію слід шукати як у публічних загальнодержавних чи місцевих архі-
вах, так і в спеціалізованих, інституціаналізованих чи приватних, — архівах, в інвентари-
заційних описах та підшивках періодичних видань, бібліотеках чи музеях;

c) документацію слід шукати, консультуючись з окремими людьми або інституціями, які во-
лоділи, займали, робили зйомку, будували, зберігали або вивчали пам’ятки, архітектурні 
ансамблі або визначні місця, або які мають певні відомості про них.
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2. Як випливає з цих наведених вище пошуків, вибір відповідного обсягу, рівня та методів 
документальної фіксації передбачає:

a) аби методи фіксації та тип створюваної документації відповідали б характерові спадщи-
ни, що розглядається, застосуванню цієї документації, культурному контекстові, зрештою, 
фінансовим або іншим засобам, що є в розпорядженні. Обмеженість цих засобів може ви-
кликати необхідність проведення документальної фіксації поступовими етапами. Ці мето-
ди можуть містити письмові опис та аналіз, фотографію (з повітря та із землі), фотографію 
скориговану, фотограмметричну зйомку, геологічний нарис, картографію, обмірні зйомки, 
малюнки/креслення та кроки, копії або форми інших традиційних чи новітніх технологій;

b) аби методи фіксації використовували, наскільки це можливо, неагресивні технічні засоби і 
прийоми та не завдавали жодної шкоди об’єктові, що вивчається;

c) аби були визначені ціль, залежно від сфери розгляду, та пристосований метод докумен-
тальної фіксації;

d) аби матеріали, використані для складання остаточної документації, витримували довго-
тривале зберігання в архіві.

Зміст справ документальної фіксації
1. У кожній справі документальної фіксації має зазначатися:
a) назва будівлі, архітектурного ансамблю або визначного місця;
b) єдиний номер позначення;
c) дата створення справи документальної фіксації;
d) назва утворення, відповідального за фіксацію;
e) посилання на документацію та звіти щодо будівництва, на фотографічні, графічні, тек-

стуальні та бібліографічні документи, на документацію, яка стосується археології та ото-
чуючого середовища.

2. Розміщення та територія пам’ятки, архітектурного ансамблю або визначного місця мають 
бути точно вказані; вони можуть бути визначені описами, мапами, планами або аерофотографі-
ями. Для сільської місцевості картографічні позначення та тріангуляція, спираючись на відомі 
точки, можуть становити єдині прийнятні методи. Для міської місцевості можуть задовольнити 
адреса або зазначення вулиці.

3. У новій документації мають бути уточнені джерела кожної інформації, яка не випливає 
безпосередньо з вивчення пам’ятки, архітектурного ансамблю або визначного місця.

4. Документація має містити, відповідно до конкретного випадку, всю або частину такої ін-
формації:

a) тип, форма та розміри будівлі, архітектурного ансамблю або визначного місця;
b) відповідно до конкретного випадку — характерні ознаки інтер’єрів та екстер’єрів пам’ятки, 

архітектурного ансамблю або визначного місця;
c) характер, якість, культурний, художній та науковий інтерес до успадкованого об’єкта і 

його складових, як і культурний, художній та науковий інтерес до:
— матеріалів, складових, конструкції, декору, орнаментів або написів;
— функцій, оснащення та механічного устаткування;
— допоміжних структур, садів, ландшафту та характерних культурних, топографічних і 

природних ознак місця;
d) традиційна й сучасна технологія та майстерність, використані в споруді та [її] утриманні;
e) будь-який факт, що вможливлює встановити датування первісної споруди та її подальшу 

еволюцію, вихідний проект та його автора, власника/володільця споруди, її уживання та 
декор;

f) будь-який факт, що вможливлює встановити історію її [споруди] використання, події, 
пов’язані з нею, модифікації структури чи декору та зовнішні впливи — антропогенні чи 
природні;
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g) історія управління нею, її утримання та ремонту;
h) репрезентативні частини та зразки будівельних методів або місцевих матеріалів;
i) оцінка сучасного стану об’єкта;
j) оцінка візуального та функціонального зв’язку між пам’яткою та її оточенням;
k) оцінка конфліктів або загроз, спричинюваних антропогенними чи природними чинниками 

або внаслідок забруднення чи використання прилеглих територій.
5. Рівень необхідної деталізації варіюється відповідно до мети, яку переслідує складання 

документації (дивись розділ „Мотиви документальної фіксації”, пункт 2). Систематичні відповіді, 
навіть стислі, внесені до перелічених вище рубрик, становитимуть у всякому разі цінні відомості 
в місцевому плануванні, контролю будівництва та його управління. Більш детальна інформація 
необхідна власнику, управляючому або користувачу для забезпечення зберігання, утримання й 
управління об’єктами.

Розміщення справ документальної фіксації й управління ними
1. Оригінал цієї справи документальної фіксації має зберігатися в умовах безпеки, достатніх 

для гарантування її повноти та захисту від будь-якого способу пошкодження, відповідно до між-
народних норм.

2. Повний дублікат цієї справи документальної фіксації має зберігатися у безпеці в іншому 
місці.

3. Копії цих справ документальної фіксації мають бути доступними для власників, фахівців, 
яких це стосується, і для громадськості, коли це є необхідним, в цілях дослідження, контролю 
розвитку та будь-якого іншого адміністративного та юридичного процесу.

4. Ці належним чином упорядковані справи документальної фіксації мають бути легко до-
ступними, якщо можливо — навіть на місці, аби прислужитися дослідженням спадщини, управ-
лінню нею, її утриманню та відновленню втрат, заподіяних всілякими лихами.

5. Ці справи документальної фіксації мають відповідати стандартному форматові та, за 
можливості, бути каталогізованими для полегшення користування та пошуку інформації на міс-
цевому, національному і міжнародному рівнях.

6. Створення, розміщення зафіксованої інформації й управління нею вимагає, скрізь, де це 
можливо, зваженого та відповідного застосування сучасної технології користування інформа-
цією.

7. Місце ознайомлення з цими справами документальної фіксації має бути відкрите для 
громадськості.

8. Основні результати кожного документального зібрання мають презентуватися через по-
ширювання та публікування у відповідний спосіб.
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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ 50-ї РІЧНИЦІ
ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

Зібравшись у Стокгольмі, ІКОМОС прагне наголосити на важливості Загальної декларації 
прав людини, відзначаючи її 50-у річницю у 1998 р., зокрема на визнанні нею права кожного 
вільно брати участь у культурному житті громади.

На додаток важливого значення конвенцій та законодавства щодо культурної спадщини та 
її збереження, ІКОМОС стверджує, що право на культурну спадщину є невід’ємною частиною 
прав людини, враховуючи невідновний характер матеріального і нематеріального надбання, 
яким є спадщина і якій загрожує постійно змінюваний світ. Це право несе з собою обов’язки й 
відповідальність індивідуумів та громад, а також відомств та держав. Захистити це право сьо-
годні означає убезпечити права прийдешніх генерацій.

Право мати автентичне свідчення культурної спадщини, шановане як вираження 
власної культурної ідентичності в колі сім’ї народів;

Право краще розуміти власну спадщину та спадщину інших;
Право виваженого та відповідного використання спадщини;
Право брати участь у рішеннях, що стосуються спадщини та втілених в ній куль-

турних цінностей;
Право створювати об’єднання для захисту та підтримки культурної спадщини.

Це є права, яких ІКОМОС вважає за необхідне дотримуватися, аби убезпечити та збагатити 
культурне різноманіття світу.

Ці права передбачають необхідність визнавати, оцінювати й утримувати спадщину, а також 
удосконалювати організаційну структуру діяльності та додержуватися її.

Вони передбачають відповідні стратегії розвитку та справедливе партнерство між суспіль-
ством, приватним сектором та індивідуумами з метою гармонізування інтересів, що впливають 
на культурну спадщину та на примирення між збереженням та розвитком. У дусі, що живить ці 
твердження, вони (права) вимагають міжнародного співробітництва в сфері конвенцій, законо-
давства й інших статутних заходів.

Це є відповідальність, яку всі — індивідуально та колективно — мають визнавати так, які усі 
визнають багатство пам’яті в пошуках безперервного розвитку, що слугує людству.

Стокгольм, 11 вересня 1998 р.
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КСІАНСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ
ОТОЧЕННЯ СПОРУД СПАДЩИНИ,

ВИЗНАЧНИХ МІСЦЬ ТА ТЕРИТОРІЙ

Ухвалена в Ксіані, Китай, 15-ю сесією Генеральної Асамблеї ІКОМОС 21 жовтня 2005 р.

Преамбула
Зібравшись в стародавньому місті Ксіан (Китай) 17-21 жовтня 2005 року на запрошення 

Китайського комітету ІКОМОС з нагоди 15-ї сесії Генеральної Асамблеї ІКОМОС та святкування 
40-річчя її діяльності щодо охорони та збереження культурної спадщини світу як частини роз-
витку людства;

Надихаючись від багатьох випадків та вражень від Міжнародного симпозіуму Пам’ятки та 
визначні місця та їхнє оточення — зберігаючи культурну спадщину в ландшафтах, які 
змінюються, що відбувся під егідою Генеральної Асамблеї та враховуючи значний досвід Китаю 
та всесвітньої відомих осіб, інституцій і спеціалістів, які забезпечують необхідний догляд та управ-
ління за спорудами, визначними місцями, та територіями, такими як історичні міста, ландшафти, 
морські акваторії, культурні шляхи й археологічні місцини в контексті постійних змін і розвитку;

Беручи до уваги міжнародний і професійний інтерес до збереження оточення пам’яток і ви-
значних місць як відображено в Міжнародній хартії про збереження та реставрацію пам’яток і 
визначних місць (1964) — та в інших текстах, ухвалених згодом Національними та Міжнародни-
ми комітетами ІКОМОС, а також в Нарському документі про автентичність (1994) та висновки 
і рекомендації міжнародних зібрань, таких як Декларація Гої Ан про збереження історичних 
районів Азії (2003), Декларація про відновлення культурної спадщини Бема (2004) та Сеульська 
декларація про туризм в історичних містах і регіонах Азії (2005);

Беручи до уваги концепцію оточення в конвенціях і рекомендаціях ЮНЕСКО таких як Реко-
мендація щодо збереження краси та характеру ландшафтів та визначних місць (1962), Рекомен-
дація щодо убезпечення культурних цінностей, яким загрожують суспільні або приватні роботи 
(1968), Рекомендація щодо охорони та сучасної ролі історичних ансамблів (1976), Конвенція 
про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003) і спеціальна Конвенція про всесвітню 
спадщину (1972) та її Керівні настанови, де оточення визначено як атрибут автентичності, що 
потребує охорони через встановлення буферних зон, і в подальшому вимагає міжнародної та 
міжгалузевої співпраці між ІКОМОС, ЮНЕСКО й іншими учасниками для розвитку таких питань, 
як автентичність чи збереження історичних міських ландшафтів, про які йдеться в Віденському 
меморандумі (2005).

Наголошуючи на потребі звернути увагу на швидку та постійну зміну міст, ландшафтів та 
ураження спадщини, що є результатом змін способу життя, сільського господарства, розвитку, 
туризму або значних катастроф природного або антропогенного походження та визнати, захис-
тити та підтримати значущу присутність споруд, місць, територій в їхньому оточенні як спосіб 
зменшити загрози цих процесів змін проти культурної спадщини в повному багатстві її автентич-
ності, значенні, цінності, цілісності та різноманітності.

Учасники 15-ї сесії Генеральної Асамблеї ІКОМОС ухвалюють цю Декларацію принципів і 
рекомендацій, адресуючи її міжурядовим і неурядовим організаціям, національним і місцевим 
органам влади та всім інституціям і спеціалістам, що здатні зробити внесок через законодав-



Документи Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС)

148___

ство, політику, процес планування й управління в кращий захист та збереження спадщини світу 
в спорудах, визначних місцях і територіях та їхньому оточенні.

Підтвердження внеску оточення в значення пам’яток,
визначних місць та територій

1. Оточення споруд, визначних місць та територій визначається як безпосереднє та про-
сторове середовище, яке є частиною або привносить внесок до її значущості або особливого 
характеру.

Поза фізичними та візуальними аспектами, оточення включає взаємодію з навколишнім се-
редовищем, минулими чи сучасними соціальними або духовними традиціями, звичаями, тради-
ційними знаннями, використанням чи діяльністю й іншими формами нематеріальної культурної 
спадщини, які створили та формують простір, а також поточний та динамічним культурний, со-
ціальний і економічний контекст.

2. Історичні споруди, визначні місця та території різних розмірів, включаючи окремі будів-
лі або спроектовані простори, історичні міста та міські ландшафти, пейзажі, морські акваторії, 
культурні шляхи й археологічні місцини що мають свою значущість та особливий характер соці-
альних, духовних, історичних, художніх, естетичних, природних, наукових або інших культурних 
цінностей. Вони також плекають свою значущість та особливий характер з їхніх зв’язків з фізич-
ним, візуальним, духовним або іншим культурним контекстом та оточенням.

Ці зв’язки можуть бути результатом свідомої та спланованої творчої діяльності, духовних 
вірувань, історичних подій, використання або сукупного й органічного процесу, що відбувається 
з часом через культурні традиції.

Розуміння, документування та інтерпретація оточення
в різних контекстах

3. Розуміння, документування й інтерпретація оточення є суттєвою для визначення та оцінки 
значення цінностей будь-якої споруди, визначного місця або території.

Визначення оточення вимагає розуміння історії, еволюції та характеру об’єкта спадщини. 
Визначення оточення є процесом з’ясування багатьох чинників, включаючи характер набутого 
досвіду та власне об’єкта спадщини.

4. Розуміння оточення своєрідним способом вимагає багатогалузевий підхід і використання 
різноманітних інформаційних джерел.

Джерела включають формальні записи й архіви, художні, наукові описи, усні історії, тра-
диційні знання, перспективи місцевих та асоційованих громад, а також аналіз точок зору та 
перспектив.

Культурні традиції, ритуали, духовна практика та концепції а також історія, топографія, 
цінності навколишнього природного середовища, використання й інші чинники впливають на 
створення повного спектру оточення матеріальних та нематеріальних цінностей і вимірів. При 
вивченні оточення необхідно обережно визначати його характер та цінності і його зв'язок з 
об’єктом спадщини.

Засоби розвитку планування та практика збереження
й управління оточенням

5. Реалізація ефективного планування та законодавчі засоби, політика, стратегії та практики 
підтримки управління оточенням вимагає наполегливості та тривалості у застосуванні, відобра-
жаючись в місцевому або культурному контексті, в яких вони функціонують.

Засоби управління оточенням включають специфічні законодавчі заходи, професійне навчання, 
розвиток програм збереження та планів і систем управління, використання адекватних методів.

6. Законодавство, регулювання та настанови щодо захисту, збереження та управління спору-
дами, визначними місцями та територіями повинні забезпечити встановлення захисту або буфер-
них зон навколо них, що відображає і зберігає значення та визначний характер його оточення.
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Ксіанська декларація про збереження оточення споруд спадщини, визначиних місць...

7. Інструменти планування повинні включати умови ефективного контролю за поступовими 
або швидкими змінами в оточенні.

Достатні лінії горизонту, видовищні лінії і адекватна дистанція між будь-якими новими пу-
блічними або приватними новобудовами та спорудами, визначними спорудами, визначними 
місцями та територіями є ключовими аспектами для оцінки попередження неправильного візу-
ального або просторового вторгнення або використання земель в оточенні об’єктів спадщини.

8. Повинна вимагатися оцінка від втручання в простори спадщини для всіх новобудов, що 
стикаються зі спорудами, визначними місцями та територіями та з їхніми оточенням.

Зміни всередині споруд, визначних місць, територій повинні бути позитивними та робити 
внесок в їхнє значення та особливий характер.

Моніторинг і зміни в управлінні, що впливають на оточення
9. Масштаб змін та індивідуальна і сукупна оцінка змін та трансформацій в оточенні споруд, 

визначних місць та територій є поступовим процесом, за яким необхідно слідкувати та керувати.
Поступова та швидка трансформація міських і сільських ландшафтів, способів життя, еконо-

мічних відносин і природного середовища може суттєво та невідворотно впливати на автентич-
ність оточення, що визначає значення споруди, визначного місця чи території.

10. Необхідно управляти змінами в оточенні споруд, визначних місць та територій для збе-
реження їхнього культурного значення та особливого характеру.

Управління змінами в оточенні споруд, визначних місць та територій не означає лише по-
передження або унеможливлення змін.

11. Моніторинг повинен визначити підходи та діяльність для оцінки та заходи для поперед-
ження руйнування, втрати значення або узвичаєння та пропонувати удосконалення діяльності 
в сфері збереження, управління й інтерпретації.

Необхідно розвивати кількісні та якісні показники для внесення вкладу в оточення значення 
споруди, визначного місця, території.

Показники моніторингу повинні відображати фізичні аспекти, такі як вторгнення в краєвиди, 
горизонт відкритих просторів, забруднення повітря, шумове забруднення, а також економічні, 
соціальні та культурні показники.

Робота з місцевими, міжгалузевими та міжнародними громадами для співпраці
та обізнаності в збереженні й управлінні оточенням

12. Співпраця та залучення асоційованих і місцевих громад є суттєвими в розвитку стратегій 
збереження й управління оточенням.

Залучення різних фахівців повинно заохочуватися як стандартна практика в збереженні й 
управлінні оточенням. Сфери, пов’язані з культурною спадщиною включають архітектуру, місь-
ке та регіональне планування, планування ландшафтів, інженерів, антропологів, істориків, ар-
хеологів, етнологів, музейників та архівістів.

Співпраця з інституціями та фахівцями в сфері природної спадщини повинна також заохо-
чуватися як невід’ємна частина практики ідентифікації, захисту, збереження та інтерпретації 
спадщини споруд, визначних місць та територій в їхньому оточенні.

13. Повинні заохочуватися професійне навчання, інтерпретація, просвіта громад і публічна 
обізнаність для підтримки такої співпраці та поширення знань, а також поширення цілей збере-
ження, удосконалення методів захисту, планів управління й інших засобів.

Досвід, знання та засоби, що розвиваються через збереження окремих споруд, визначних 
місць та територій повинні включатися для доповнення управління їхнім оточенням.

Економічні ресурси повинні розподілятися на дослідження, оцінку та стратегічне плануван-
ня збереження й управлінням оточенням споруд, визначних місць та територій.

Обізнаність щодо значущості оточення в її різноманітних формах становить сферу діяльнос-
ті професіоналів, інституцій, асоційованих і місцевих громад, які при ухваленні рішення повинні 
брати до уваги матеріальні та нематеріальні простори оточення.
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Äîäàòîê 2

ПРОВІДНІ НАСТАНОВИ ЩОДО ЗАНЕСЕННЯ

СПЕЦИФІЧНИХ ВИДІВ НАДБАНЬ ДО СПИСКУ

ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ1

ВСТУП

1. У цьому додатку надається інформація стосовно специфічних типів надбань, аби нею 
керувалися Держави — сторони Конвенції при підготовці пропозицій на занесення надбань 
до Списку всесвітньої спадщини. Викладена нижче інформація являє собою настанови, яки-
ми необхідно користуватися разом з розділом II Провідних настанов, де наведено уточнені 
критерії для занесення надбань до Списку всесвітньої спадщини.

2. Комітет [всесвітньої спадщини] схвалив результати зборів експертів з питань культурних 
ландшафтів, міст, каналів та доріг (частина I, див. нижче).

3. Про звіти зборів інших експертів, що подані на запит Комітету всесвітньої спадщини в рам-
ках загальної стратегії складання репрезентативного, врівноваженого та достовірного Списку 
всесвітньої спадщини, згадано у частині II.

4. У частині III наведено перелік порівняльних і тематичних досліджень, виконаних консуль-
тативними організаціями.2 

I. КУЛЬТУРНІ ЛАНДШАФТИ, МІСТА, КАНАЛИ ТА ДОРОГИ

5. Комітет всесвітньої спадщини ототожнив та встановив декілька специфічних категорій 
надбань, що мають культурну та/або природну цінність, дав їм визначення та прийняв спеціаль-
ні настанови з метою полегшити оцінку цих надбань, якщо вони пропонуються на занесення до 
Списку всесвітньої спадщини. На даний момент до цих категорій віднесені, хоча не виключено, 
що до них додаватимуться свого часу інші, такі:

a) культурні ландшафти;
b) історичні міста та історичні центри міст;
c) успадковані канали;
d) успадковані дороги.

КУЛЬТУРНІ ЛАНДШАФТИ3

Визначення
6. Культурні ландшафти являють собою надбання культури та репрезентують „спільні тво-

ріння людини та природи”, зазначені в статті 1 Конвенції. Вони ілюструють еволюцію су спільства 
та людського облаштування протягом століть під впливом матеріальних обмежень та/або спри-
ятливих можливостей, наданих їхнім природним середовищем та послідовними соціальними, 
економічними і культурними чинниками, внутрішніми та зовнішніми.

7. Вони мають відбиратися на підставі їхньої виняткової загальнолюдської цінності, репре-
зентативності щодо чітко визначеного геокультурного регіону та спроможності ілюструвати сут-
тєві та своєрідні культурні елементи таких регіонів.

1 До специфічних видів надбань Комітетом всесвітньої спадщини віднесені культурні ландшафти, історичні міста (як 
мертві, так і живі населені місця в цілому, їхні історичні центри, квартали), канали та дороги (примітка спец. редактора).

2 Консультативними організаціями Комітету всесвітньої спадщини є ICCROM, ICOMOS та UICN (примітка спец. редактора).
3 Цей текст було складено групою експертів з питань культурних ландшафтів (La Petite Piere, Франція, 24—26 жовтня 

1992 р.) (див. документ WHC-92/CONF.202/10/Add). Після цього текст було схвалено для включення у Провідні настанови 
Комітетом всесвітньої спадщини на його шістнадцятій сесії (Santa Fe, 1992 р.) (див. документ WHC-92/CONF.002/12).
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8. Термін „культурний ландшафт” охоплює широке різноманіття проявів взаємодії людини 
та її природного середовища.

9. Культурні ландшафти часто відображають особливі способи життєздатного використання 
земель, враховуючи властивості та обмеження природного середовища, в якому вони створені, 
а також особливий духовний зв’язок з природою. Захист культурних ландшафтів може сприяти 
сучасним способам життєздатного використання та підвищення якостей земель, зберігаючи або 
збагачуючи природні цінності ландшафту. Постійна наявність традиційних форм використання 
земель підтримує біологічну різноманітність у численних регіонах світу. Отже, захист традицій-
них культурних ландшафтів є корисним для підтримки біологічної різноманітності.

Категорії та визначення
10. Культурні ландшафти поділяються на три великі категорії:

i) Чітко визначений, свідомо задуманий та створений людиною ландшафт, що найлег-
ше піддається ототожненню, включаючи ландшафти садів та парків, створених з есте-
тичних міркувань, які часто (але не завжди) пов’язані з різноманітними будівлями або 
релігійними ансамблями. 

ii) Другу категорію становить справжній еволюційний ландшафт. Він виник із соціальної, 
економічної, адміністративної та/або релігійної потреби і набув сучасної форми в зв’язку 
та у взаємодії з природним середовищем. Такі ландшафти у своїй формі та композиції 
відображають цей еволюційний процес. Вони поділяються на дві підкатегорії:

— реліктовий (або застиглий) ландшафт, еволюційний процес якого, на певний момент в 
минулому, чи то раптово, чи то за якийсь час, зупинився. А втім, його вельми важливі 
ознаки залишилися візуально сприйнятливими;

— живий ландшафт — це такий ландшафт, який зберігає активну соціальну роль у 
сучасному суспільстві, тісно пов’язаний з традиційним способом життя і в якому 
триває еволюційний процес. Водночас він виявляє безсумнівні докази своєї еволю-
ції протягом часу.

iii) Останню категорію становить асоціативний культурний ландшафт. Занесення таких 
ландшафтів до Списку всесвітньої спадщини підтверджується скоріше силою асоціації 
релігійних, художніх або культурних явищ природної складової, ніж матеріальними сліда-
ми культури, які можуть бути незначними чи навіть відсутніми.

Занесення культурних ландшафтів до Списку всесвітньої спадщини

11. Розмір культурного ландшафту, що пропонується на занесення до Списку все світньої 
спадщини, визначається виходячи з його функцій та читабельності. В усякому разі обраний 
зразок має бути досить великим, щоб репрезентувати весь культурний ландшафт, ілюстрацією 
до якого він є. Не повинна відкидатися можливість занесення протяжних лінеарних обширів, що 
репрезентують значущі транспортні та комунікаційні мережі.

12. Загальні критерії щодо захисту та управління4 рівною мірою стосуються культурних ландшаф-
тів. Так само важливо звертати увагу на культурні та природні цінності ландшафтів, що розглядаються, 
та у співпраці з місцевими громадами і за їхньою повною згодою готувати пропозиції на занесення.

13. Наявність категорії „культурний ландшафт”, доданої до Списку всесвітньої спадщини на 
підставі критеріїв, визначених у пункті 77 Провідних настанов, не виключає можливості про-
довжувати занесення надбань виняткового значення як за природними, так і за культурними 
критеріями (див. визначення надбань змішаної природної та культурної спадщини, описане в 
пункті 46 Провідних настанов). У таких випадках їхня виняткова загальнолюдська цінність має 
підтверджуватися критеріями з обох категорій5.

4 Ці критерії наведені у розділі II.F (пункти 96—119) Провідних настанов (Примітка спец. редактора). 
5 Тобто, критеріями (i) — (vi) для об’єктів культурної спадщини та (vii) — (x) для об’єктів природної спадщини (примітка 

спец. редактора).
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Провідні настанови щодо занесення специфічних видів надбань до списку всесвітньої спадщини

ІСТОРИЧНІ МІСТА ТА ІСТОРИЧНІ ЦЕНТРИ МІСТ6

Визначення та категорії

14. Міські ансамблі, придатні для занесення до Списку всесвітньої спадщини, поділяються 
на три основні категорії:

i) мертві міста — застиглі археологічні свідчення давньої минувшини, які здебільшого від-
повідають критерію автентичності і стан зберігання яких відносно легко контролювати;

ii) живі історичні міста, які, за своєю природою, еволюціонували та будуть вимушені ево-
люціонувати під впливом соціально-економічних та культурних змін, що ускладнює будь-
яку оцінку щодо критерію автентичності та робить більш проблематичною будь-яку по-
літику зберігання; 

iii) нові міста ХХ-го століття, які мають, як це не парадоксально, дещо спільне з обома 
вищенаведеними категоріями: їхня первісна міська організація залишається досить чи-
табельною, а автентичність — безперечною, проте їхнє майбутнє підкорюється в значній 
мірі неконтрольованій еволюції.

Занесення історичних міст та історичних центрів міст до Списку всесвітньої спадщини.
15. Значущість міст та центрів міст може розглядатися відповідно до наведених нижче даних:

(i) Мертві міста
Порівняно з археологічними місцями в цілому мертві міста не викликають якихось особли-

вих труднощів щодо оцінювання: загальний підхід до критеріїв, якими оцінюється унікальність 
або зразковість, дозволяє вибрати ансамблі, прекрасні за чистотою типу та структури, щільніс-
тю монументальних витворів, а іноді пов’язаною з ними особливою історичною пам’яттю. Слід 
підкреслити необхідність цілісного занесення міських археологічних місць: осередок монумен-
тальних витворів або невелика група будівель недостатні, аби викликати уявлення про численні 
та складні функції померлого поселення, яке бажано зберігати в повному його обсязі та, якщо 
можливо, з його природним оточенням.

(ii) Живі історичні міста
Стосовно живих історичних міст існують численні труднощі у зв’язку, зокрема, з тендітністю 

міської тканини (часто розладженої з настанням індустріальної ери) та стрімкою урбанізацією 
околиць. Занесення таких міст має грунтуватися на їхніх архітектурних якостях і не може аб-
страктно розглядатися з погляду інтересу до їхніх минулих функцій або до них як до історичних 
символів на підставі критерію (vi) для занесення культурних надбань до Списку всесвітньої 
спадщини (див. пункт 77(vi) Провідних настанов). При мотивуванні занесення до Списку ор-
ганізація простору, структура, матеріали, форми та, по можливості, функції ансамблю будинків 
мають суттєво свідчити про цивілізацію або шерег цивілізацій, на підставі чого це надбання 
пропонується. Можна виділити чотири різновиди:

a) міста типові для певного часу або певної культури, які майже цілком збереглися і на які фак-
тично не вплинув будь-який подальший розвиток. У цьому випадку надбання, що заносить-
ся, ототожнюється з містом в цілому та його оточенням, що обов’язково підлягає захисту;

b) міста, що репрезентують еволюційний характер і зберегли, іноді в межах виняткової при-
родної місцевості, організацію простору та структури, характерні для послідовних стадій 
їхньої історії. У цьому випадку чітко визначена історична частина превалює над сучас-
ним оточенням;

c) „історичні центри”, що точно співпадають з межами старого міста і сьогодні оточені новіт-
нім містом. У цьому випадку необхідно точно визначити межі надбання, що заноситься, 
передбачаючи відповідне трактування його безпосереднього оточення;

6 Цей текст було включено у версію Провідних настанов від січня 1987 р. в результаті дискусії Комітету на його 8-й сесії 
(Буенос-Айрес, 1984) за висновками зібрання експертів з питань історичних міст, проведеного в Парижі з 5 по 7 вересня 
1984 р. і організованого ICOMOS. 



Додатки

154___

d) сектори, квартали або острівки забудови, що навіть у залишковому стані від ображають 
зв’язну картину історичного міста. У цьому випадку такий обшир та причетні будинки по-
винні достатньою мірою свідчити про зникле ціле.

Занесення історичних центрів та старовинних кварталів рекомендується кожного разу, коли щіль-
ність та якість монументальних витворів безпосередньо розкривають характерні риси міста, що має 
винятковий інтерес. Не рекомендується робити пропозицій, побудованих на внесенні декількох ізольо-
ваних монументальних витворів, які ніяким чином не доповнюють один одного, припускаючи, що вони 
самі по собі мають викликати уявлення про місто, міська тканина якого втратила будь-яку зв’язність.

Зате можна робити пропозиції на користь хоча й обмежених у просторі утворень, але таких, що 
мали великий вплив на історію містобудування. У цьому випадку слід підкреслити, що занесення 
стосується головним чином ансамблю монументальних витворів та додатково міста, в якому він 
розташований. Так само, якщо в занадто деградованому або недостатньо репрезентативному 
міському просторі є монументальний витвір, що має виняткову загальнолюдську цінність, само 
собою зрозуміло, що він має бути занесений до Списку без спеціального посилання на місто.

(iii) Нові міста ХХ-го століття 
Важко зробити висновки щодо якості міст XX-го столітття; лише історія дозволить виділити серед 

них ті, що слугуватимуть взірцем для сьогоднішнього містобудування. За винятком надзвичайних об-
ставин розгляд матеріалів щодо цих міст має бути відкладено. 

На завершення, в нинішній ситуації занесення до Списку всесвітньої спадщини поодиноких 
невеликих або середніх населених пунктів, які, в разі потреби, спроможні контролювати своє 
зростання, є більш прийнятним, ніж великих метрополій, про які важко зібрати достатню інфор-
мацію та документацію, що могли б служити підставою для їх занесення у своїй цілісності.

Зважаючи на наслідки для розвитку міста, які може спричинити його занесення до Списку 
всесвітньої спадщини, таке занесення має бути винятковим. Занесення передбачає попередню 
наявність законодавчих та адміністративних приписів, які гарантують захист ансамблю та його 
оточення. Воно передбачає також усвідомлення з боку населення, якого це стосується і без 
активної участі якого будь-яке охоронне починання буде ілюзорним.

УСПАДКОВАНІ КАНАЛИ

16. Концепцію „каналів” детально описано в доповіді зібрання експертів на тему успадкова-
них каналів (Канада, вересень 1994 р.)7.

Визначення
17. Канал — це судноплавний шлях, споруджений людиною. Він може мати виняткову за-

гальнолюдську цінність з погляду історії або технології, чи то через свою сутність, чи як винят-
ковий приклад, репрезентативний для цієї категорії культурних надбань. Канал може являти со-
бою монументальний витвір, своєрідну ознаку лінеарного культурного ландшафту або становити 
невід’ємну частину складного культурного ландшафту.

Занесення успадкованих каналів до Списку всесвітньої спадщини
18. Автентичність цілком залежить від цінностей та зв’язків між ними. Відмітною рисою кана-

лу як елемента спадщини є його еволюція у часі. Це пов’язано зі способом його використання у 
різні періоди та з відповідними технологічними змінами, яких зазнав канал. Значущість цих змін 
може становити елемент спадщини.

19. Автентичність та історичне трактування каналу охоплює зв’язок між нерухомим над-
банням (предмет Конвенції), можливими рухомими надбаннями (судна, тимчасове навігацій-
не обладнання) та спорідненими структурами (мости тощо) і ландшафтом.

7 Зібрання експертів на тему „Успадковані канали” (Канада, 15—19 вересня 1994 р.) (див. документ WHC-94/
CONF.003/INF.10) обговорено Комітетом всесвітньої спадщини на його 19-ій сесії (Берлін, 1995 р.) (див. документ WHC-95/
CONF.203/16).
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Провідні настанови щодо занесення специфічних видів надбань до списку всесвітньої спадщини

20. Значущість каналів можна досліджувати за технологічними, економічними, соціальними 
та ландшафтними чинниками, як це подано нижче.

(i) Технологія
Канали можуть мати різне призначення: іригація, навігація, оборона, гідроелектроенерге-

тика, запобігання повеням, осушення земель та водопостачання. У цьому відношенні можуть 
мати значення нижченаведені позиції, що репрезентують такі сфери технологічної діяльності:

a) трасування та водонепроникність каналу;
b) обладнання та інфраструктура на шляху каналу по відношенню до порівняльних струк-

турних характеристик в інших сферах архітектури та технології;
c) ускладнення методів спорудження; та
d) перенесення технологій.

(ii) Економіка 
 Внесок каналів в економіку є різним, наприклад, в плані розвитку господарства та переміщен-

ня товарів і людей. Канали є первинними маршрутами, створеними людиною для ефективного 
транспортування вантажів навалом. Канали відігравали та продовжують відігравати суттєву роль 
в розвитку господарства через їхнє використання для іригації. Важливими є такі чинники:

a) формування нації;
b) розвиток сільського господарства;
c) розвиток промисловості;
d) розвиток інженерних знань, застосовних до інших сфер знань та промисловості; 
e) туризм.

(iii) Соціальні чинники
 Спорудження каналів мало, а їх функціонування продовжує мати соціальні наслідки:

a) перерозподіл багатств з соціальними та культурними результатами; та
b) пересування населення і взаємодія культурних груп.

(iv) Ландшафт
 Такі крупномасштабні утворення впливали та продовжують впливати на природний ланд-

шафт. Пов’язана з цим промислова діяльність та еволюція способів розселення викликають 
помітні зміни форм та характеристик ландшафту. 

УСПАДКОВАНІ ДОРОГИ

21. Концепція „доріг” як культурних маршрутів обговорювалась на зібранні експертів на 
тему „Дороги як невід’ємні складові нашої культурної спадщини” (Мадрид, Іспанія, листопад 
1994 р.)8.

Визначення
22. Конціепція успадкованих доріг визнається багатою та плідною. Вона пропонує особливі 

рамки, в яких можуть розвиватися взаєморозуміння, плюралістичний підхід до історії та культу-
ра мирного співіснування.

23. Успадкована дорога складається з матеріальних елементів, культурна цінність яких за-
вдячує обмінам та багатомірному діалогові між країнами або регіонами, і які ілюструють вза-
ємодію руху вздовж усієї дороги у просторі та часі.

8 Зібрання експертів на тему „Дороги як невід’ємні складові нашої культурної спадщини” (Мадрид, 24—25 листопада 
1994 р.) (див. документ WHC-94/CONF.003/INF.13) обговорено Комітетом всесвітньої спадщини на його 19-ій сесії (Берлін, 
1995 р.) (див. документ WHC-95/CONF.203/16).
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Занесення успадкованих доріг до Списку всесвітньої спадщини
24. Щоб визначити, чи слід заносити успадковану дорогу до Списку всесвітньої спадщини, 

мають бути враховані такі позиції:

(i) Необхідною умовою знову ж таки є наявність виняткової загальнолюдської цінності.
(ii) Концепція успадкованих доріг:

— спирається на активність руху та мету обмінів з безперервністю у просторі та 
часі;

— відноситься до цілого, де за цінністю дорога переважає сукупність складових еле-
ментів цілого, надавши йому культурної значущості;

— відображає обмін та діалог між країнами та регіонами;
— є багатомірною, з різними аспектами, що розвивають та доповнюють її первісну 

ціль, яка може бути релігійною, комерційною, адміністративною або іншою.

(iii) Успадкована дорога може розглядатися як специфічний та динамічний тип культурного 
ландшафту, як це визнано нещодавніми дебатами, що й обумовило їхнє включення до 
Провідних настанов.

(iv) Ототожнення успадкованої дороги спирається на сукупність показників інтенсивності та 
матеріальних елементів, що свідчать про значущість вказаної дороги.

(v) Умови автентичності мають застосовуватися на підставі значущості та інших складових 
елементів успадкованої дороги. Вони мають враховувати довжину дороги та, можливо, 
інтенсивність її сучасного використання, а також правомірні побажання людей, яких це 
торкається, стосовно її розвитку.

Ці позиції вивчаються у природних межах дороги та в її нематеріальних і символічних пара-
метрах.
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Äîäàòîê 3

НАРСЬКИЙ ДОКУМЕНТ ПРО АВТЕНТИЧНІСТЬ
У представленому додатку відтворено Нарський документ про автентичність, складений відповідно до 

Конвенції про всесвітню спадщину 45-ма учасниками Нарської конференції про автентичність, що проходила в 
місті Nara (Японія) з 1 по 6 листопада 1994 р. Конференція була організована у співпраці з UNESCO, ICCROM 
та ICOMOS; основні доповідачі — Раймон Лемер та Герб Стовел.

Комітет всесвітньої спадщини розглянув доповідь щодо Нарської конференції про автентичність на своїй 
18-тій сесії (Phuket, Таїланд, 1994 р.; див. документ WHC-94/CONF.003/16).

Преамбула

1. Ми, експерти, що зібралися у місті Нара (Японія), хотіли б відзначити шляхетність та 
далекосяжне бачення японських органів влади, які надали нам можливість зібратися для кри-
тичного розгляду понять, що стали традиційними у справі зберігання культурної спадщини, та 
обговорення шляхів і засобів розширення уявлень з метою забезпечити більшу повагу до різно-
манітності культур та спадщин у практиці зберігання.

2. Ми належним чином оцінили рамки дискусії, запропонованої Комітетом всесвітньої спадщини. 
Він вважав бажаним при розгляді поданих йому справ на занесення [до Списку всесвітньої спадщини] 
застосувати поняття автентичності, яке враховувало б культурні та соціальні цінності всіх країн.

3. „Нарський документ про автентичність” задумано в дусі „Венеційської хартії, року 1964”. 
Спираючись на цю хартію, документ становить її концептуальне продов ження. Ним враховуєть-
ся суттєве місце, яке посідає сьогодні культурна спадщина майже в усіх суспільствах.

4. У світі, який потерпає від глобалізації та уніфікації і в якому прагнення до культурної сво-
єрідності інколи виражається через агресивний націоналізм та знищення культур меншин, голо-
вний внесок у справу зберігання культурної спадщини, пов’язаний з урахуванням автентичності, 
становить повага до всіх сторін колективної пам’яті людства та їх висвітлення.

Культурна різноманітність та різноманітність спадщин

5. Різноманітність культур та культурної спадщин становить інтелектуальне та духовне ба-
гатство, незамінне для усього людства. Вона має бути визнана істотним аспектом розвитку 
людства. Фундаментальними чинниками розвитку людства залишаються не тільки захист, але 
й стимулювання різноманітності.

6. Ця різноманітність виражається як у просторових, так і в часових параметрах різних куль-
тур та способів життя, що тут сплітаються. У разі, коли міжкультурні відмінності лежать в основі 
конфліктних ситуацій, повага до культурної різноманітності потребує визнання законності специ-
фічних цінностей усіх сторін, яких це торкається.

7. Культури та суспільства виражають себе як у відчутних, так і в невідчутних формах та спо-
собах вираження, які характеризують їхню спадщину. Ці форми та способи мають поважатися.

8. Важливо нагадати, що ЮНЕСКО вважає фундаментальним принципом той факт, що куль-
турна спадщина кожного є культурною спадщиною усіх. Отже, відповідальність за спадщину та 
за спосіб управління нею покладається, в першу чергу, на культурну громаду, що створила цю 
спадщину або взяла на себе її утримання. Однак приєднання до хартій та конвенцій, пов’язаних 
з культурною спадщиною, передбачає прийняття зобов’язань та етики, покладених в основу цих 
хартій та конвенцій. Тому зваженість власної вимогливості стосовно своєї спадщини є вельми ба-
жаною, проте такою, щоб вона не порушила фундаментальних цінностей культур таких громад.

Цінності та автентичність

9. Збереження історичної спадщини в усіх її формах та з усіх часів знаходить своє підтвер-
дження в цінностях, що визнаються за спадщиною. Якомога точне сприйняття цих цінностей 
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залежить, між іншим, від достовірності джерел інформації з цього приводу. Їх пізнання, розу-
міння та трактування стосовно первісних і подальших характеристик спадщини в її історичному 
становленні, так само, як і їхньої значущості, закладають фундамент для судження про автен-
тичність творіння, що розглядається, і стосуються однаково як форми, так і матеріалу надбань, 
що розглядаються.

10. Автентичність, як вона розглядається та подається у „Венеційській хартії”, постає іс-
тотним якісним чинником, що стосується достовірності наявних джерел інформації. Її роль є 
провідною, як у будь-якому науковому студіюванні, втручанні щодо збереження або реставра-
ції, так і в процедурі занесення до Списку всесвітньої спадщини чи в будь-який інший реєстр 
культурної спадщини.

11. Судження як про цінності, що визнаються за спадщиною, так і про чинники достовірності 
джерел інформації, можуть відрізнятися стосовно різних культур і навіть в межах однієї культу-
ри. Отже, виключається, аби судження про цінність та автентичність, які відносяться до цього, 
ґрунтувалися на єдиних критеріях. Навпаки, належна повага до цих культур вимагає, щоб кожне 
творіння розглядалося та оцінювалося за критеріями, які характеризують культурний контекст, 
до якого воно належить.

12. Отже, дуже важливим та нагальним є те, щоб у кожній культурі розпізнавалися специфіч-
ні характеристики, що відносяться до цінностей її спадщини, а також достовірність та надійність 
джерел інформації, які цього стосуються.

13. Залежно від природи монументального витвору або місця, його культурного контексту 
та його еволюції у часі, судження про автентичність пов’язане з різноманітністю джерел інфор-
мації. Ці останні включають концепцію та форму, матеріали та субстанцію, використання та 
функцію, традицію та майстерність, ситуацію та місце розташування, дух та враження, первіс-
ний стан та історичне становлення. Ці джерела знаходяться в самому творінні або поза ним. 
Використання цих джерел дає можливість описати культурну спадщину в характерних вимірах: 
у художній, технічній, історичній та соціальній площинах.

Додаток 1. Припис у розвиток документа (пропозиція Г. Стовела)

1. Повага до культурної та успадкованої різноманітності вимагає свідомих зусиль, аби уник-
нути нав’язування механістичних способів чи стандартних процедур та намагатися визначити 
або встановити автентичність певного монументального витвору чи певного місця.

2. Зусилля з метою встановити автентичність з повагою до культур та успадкованої 
різноманітності вимагає підходів, які заохочують культури до розвитку аналітичних процесів та 
засобів, точно пристосованих до характеру та потреб цих культур. Такі підходи можуть мати 
декілька спільних моментів:

— зусилля з метою забезпечити, щоб оцінка автентичності передбачала міждисциплінарну 
співпрацю та відповідне використання усіх наявних компетентних спеціалістів та знань;

— зусилля з метою забезпечити, щоб приписувані цінності були дійсно репрезентативними для 
культури та різноманітності її інтересів, зокрема, її монументальних витворів та місць;

— зусилля з метою зрозуміло задокументувати особливий характер автентичності в тому, 
що стосується монументальних витворів та місць, і в тому, що може послужити практич-
ною настановою для майбутніх догляду та нагляду;

— зусилля з метою осучаснення оцінок автентичності у світлі еволюції цінностей та обста-
вин.

3. Деякі зусилля є надто важливими, зокрема, для забезпечення того, щоб приписувані цінності 
поважалися і щоб їхнє встановлення включало зусилля для досягнення, в міру можливості, міждис-
циплінарного та суспільного консенсусу стосовно цих цінностей.

4. Прийняті підходи мають також спиратися на міжнародне співробітництво та по легшувати 
це міжнародне співробітництво серед усіх тих, хто має інтерес до зберігання культурної спад-
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щини, аби підносити поважання і розуміння на світовому рівні різних проявів та цінностей кож-
ної культури.

5. Продовження та поширення цього діалогу на різні регіони та культури світу є передумо-
вою посилення практичного значення рефлексії з приводу автентичності для збереження спіль-
ної спадщини людства.

6. Зростаюче публічне усвідомлення цього фундаментального параметру спадщини є вкрай 
необхідним, аби вийти на конкретні заходи з охорони залишків минувшини. Це означає до-
сягнення кращого розуміння цінностей, репрезентованих культурними надбаннями, так само, 
як і поважне ставлення до ролі таких монументальних витворів і таких місць у сьогоднішньому 
суспільстві.

Додаток 2. Визначення

Зберігання: будь-які зусилля, спрямовані на розуміння культурної спадщини, пізнання її історії 
та значення, забезпечення охорони її матеріальної складової та, у разі необхідності, на її пре-
зентацію, реставрацію та виявлення її цінності (у даному розумінні культурна спадщина включає 
монументальні витвори, ансамблі будівель та місця культурної цінності відповідно до визначення 
статті 1 Конвенції про всесвітню спадщину).

Джерела інформації: сукупність матеріальних, письмових, усних, зображальних джерел, що 
дозволяють пізнати природу, специфічні особливості, значення та історію культурної спадщини.
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Äîäàòîê 4

ФОРМАТ ПРОПОЗИЦІЇ НА ЗАНЕСЕННЯ НАДБАНЬ
ДО СПИСКУ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ

Цей формат слід використовувати для будь-яких пропозицій
на занесення, що подаються після 2 лютого 2005 р.

Аналітичне резюме

Дана інформація, що надається Державою — стороною, упорядкована Секретаріатом, слі-
дом за рішенням Комітету всесвітньої спадщини, після чого повертається Державі — стороні на 
підтвердження підстави, за якою надбання було занесене до Списку всесвітньої спадщини.

Держава — сторона

Штат, провінція, область

Назва надбання

Географічні координати з точністю до секунди

Текстовий опис меж надбання, запропонова-
ного для занесення 

Мапа форматом А4 (або „письмовим”) надбан-
ня, запропонованого для занесення, що пока-
зує його межі та буферну зону (якщо є)

Додати мапу форматом А4
(або „письмовим”)

Обґрунтування
Декларація виняткової загальнолюдської цін-
ності
(текст має уточнювати те, що вважається винят-
ковою загальнолюдською цінністю, втіленою у 
надбанні, запропонованому для занесення)

Критерії, згідно з якими надбання пропону-
ється для занесення (докладно викласти кри-
терії)
(див. пункт 77 Провідних настанов)

Назва та координати для контактів з місцевою 
офіційною установою / агенцією 

Організація:
Адреса:
Телефон:
Факс:
Електронна пошта:
Інтернет-адреса:
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Надбання для занесення до Списку всесвітньої спадщини
Примітка: Держави — члени мають використовувати цей формат при опрацюванні пропо-

зиції на занесення, виключивши пояснювальні примітки.

ФОРМАТ ПРОПОЗИЦІЇ 
НА ЗАНЕСЕННЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПРИМІТКИ

1. Ототожнення 
надбання Разом з розділом 2, цей розділ є найважливішим у пропозиції на за-

несення. В ньому треба чітко показати Комітетові, де розташоване 
надбання та як воно визначається географічно. У випадку серійних 
пропозицій на занесення вставте таблицю, в якій зазначаються на-
зва складової частини, області (якщо вона різна для різних частин), 
координати, основна територія та буферна зона. Також можуть 
бути додані інші рубрики (посилання на сторінки або на номери мап 
тощо) для розмежування різних складових частин.

1.a Країна (та Держа ва — 
сто рона, якщо різні) 

1.b Штат, провінція або 
область

1.c Назва надбання Це має бути офіційна назва надбання, яка використовуватиметься у 
всіх оприлюднюваних матеріалах щодо всесвітньої спадщини. Вона 
має бути стислою. Не перевищуйте 200 літер, включаючи інтервали 
та пунктуацію.

У випадку серійних пропозицій на занесення (див. пункти 137—140 
Провідних настанов), дати назву групи (наприклад: барочні церкви 
Філіппін). Не включайте назви складових частин серійної пропозиції 
на занесення, які мають фігурувати в таблицях рубрик 1.d та 1.f.

1.d Географічні коорди-
нати з точністю до 
секунди

Тут вкажіть координати широти та довготи (з точністю до секунди) 
або координати Всесвітньої поперечної меркаторської мережі (ко-
ординати UTM) (з точністю до 10 метрів) точки в приблизному цен-
трі запропонованого надбання. Не використовуйте інших систем 
координат. У випадку сумніву проконсультуйтесь із Секретаріатом.

У випадку серійних пропозицій на занесення подайте таблицю, в 
якій зазначаються назва кожного надбання, місцевості (або, при 
нагоді, найближчого міста) та координати його центральної точки. 
Приклади формату для координат:

N 45° 06’ 05” W 15° 37’ 56”
або UTM Зона 18 Східна широта: 545670

Північна довгота: 4586750

N — північна широта; W — західна довгота (примітка перекладача).
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ФОРМАТ ПРОПОЗИЦІЇ 
НА ЗАНЕСЕННЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПРИМІТКИ

1.e Мапи та плани, що пока-
зують межі над бання, 
запропонованого для 
занесення, та буферної 
зони

Додайте [мапи та плани] до пропозиції на занесення та наведіть ниж-
че їх перелік з масштабами й датами:

(i) Примірник копії з оригіналу топографічної мапи в найбільш круп-
ному масштабі, що показує надбання, запропоноване для занесення, 
презентуючи його в цілому. Треба чітко визначити межі запропо-
нованого надбання та буферної зони. На цій або на іншій додатко-
вій мапі мають також фігурувати зареєстровані межі спеціальних 
юридичних захисних зон на користь надбання. Значна кількість мап 
може знадобитись для серійних пропозицій на занесення.

Мапи можуть бути отримані за адресами, вказаними на такій 
Інтернет-адресі: http://whc.unesco.org/en/mapagencies. Якщо топо-
графічних мап відповідного масштабу не існує, замість них можна 
використати інші мапи. Всі мапи повинні забезпечувати можливість 
геоприв’язки та містити якнайменше три точки на протилежних 
сторонах мапи з повними наборами координат. Мапи, необрізані, 
мають показувати масштаб, орієнтацію, проекцію, опорний рівень, 
назву надбання й дату. Якщо можливо, мапи варто надсилати руло-
ном, а не у складеному вигляді.

Якщо є можливість, бажано подавати географічну інформацію у 
цифровому вигляді, пристосованому для введення у систему SIG 
(Система інформації географічної). У цьому разі визначення меж 
(надбання, запропонованого для занесення, та буферної зони) має 
бути представлене у векторній формі, опрацьованій у якомога біль-
шому масштабі. Держава — сторона запрошується до контакту з Се-
кретаріатом для отримання більшої інформації щодо цього вибору.

(ii) Ситуаційна мапа, що показує розташування надбання у межах 
Держави — сторони.

(iii) Також можуть додаватись і бути корисними плани та спеціалізо-
вані мапи, що показують характерні ознаки надбання.

Щоб полегшити копіювання та презентацію Консультативним орга-
нізаціям та Комітетові всесвітньої спадщини, включіть, якщо можна, 
в текст пропозиції на занесення зменшення у форматі А4 (або „пись-
мовому”) та файл цифрових зображень основних мап.

Коли жодної буферної зони не запропоновано, пропозиція на зане-
сення має включати декларацію, що засвідчує, чому для належного 
зберігання надбання, запропонованого для занесення, нема потреби 
в буферній зоні.

1.f Площа надбання, 
запропонованого 
для занесення 
(в гектарах) та 
запропонованої 
буферної зони (в 
гектарах)

Площа запропонованого 
надбання: ______ га
Буферна зона: ____ га
Разом: ______ га

У випадку серійних пропозицій на занесення (див. пункти 137—140 
Провідних настанов) вставте таблицю, що вказує назви складових 
частин, області (якщо вони різні для різних складових частин), коор-
динати, площу основну та буферної зони.

Треба також скористатися таблицею серійної пропозиції на зане-
сення для того, щоб зазначити розмір окремих територій, запропо-
нованих для занесення, та буферної зони/зон.
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2. Опис

2.а Опис надбання Цей розділ має починатись з опису запропонованого надбання на 
момент подання пропозиції на занесення. Він має стосуватись усіх 
значущих ознак надбання.

У випадку культурного надбання цей розділ має включати опис усіх 
елементів, що надають надбанню його культурну значущість. Він 
може включати опис усього будинку/будинків та його/їхніх архі-
тектурного стилю, дату будівництва, опис матеріалів тощо. В цьому 
розділі треба також описати значущі краєвиди безпосереднього ото-
чення, як от сади, парки тощо. Якщо йдеться, наприклад, про місце 
наскельного мистецтва, опис має стосуватись як наскельного мис-
тецтва, так і навколишніх ландшафтів. У випадку історичного міста 
або історичного кварталу нема необхідності описувати кожну будів-
лю окремо, проте значущі публічні будинки треба описати окремо й 
надати опис міського розпланування або концепції обширу, що роз-
глядається, плану вулиць і т. д.

У випадку природного надбання надається звіт щодо значущих фі-
зичних атрибутів, геології, ареалів розповсюдження фауни та флори, 
видів і значущості популяцій, інших визначних екологічних ознак та 
процесів. Якщо це можливо, мають бути складені переліки видів і під-
креслена наявність видів, що перебувають під загрозою, або ендеміч-
них видів. Мають бути описані обсяги та методи експлуатації природ-
них ресурсів.

У випадку культурних ландшафтів необхідно скласти опис з усіх ви-
щезгаданих питань. Особливу увагу треба приділити взаємодії лю-
дини та природи.

Треба описати надбання, запропоноване для занесення, в усій повно-
ті, як це визначено в розділі 1 („Ототожнення надбання”). У випадку 
серійних пропозицій на занесення (див. пункти 137—140 Провідних 
настанов), кожна зі складових частин має бути описана окремо.

2.b Історичний нарис та 
розвиток

Опишіть, як надбання набуло своїх сучасних форми та стану, а та-
кож значущі зміни, яких воно зазнало, включивши нещодавню іс-
торію зберігання.

У випадку монументальних витворів, місць, будинків або ансамблів бу-
динків треба включити звіт про стадії їхнього формування. Якщо після 
остаточного формування мали місце значні зміни, знесення або рекон-
струкції, це також треба описати.

У випадку природного надбання у звіті викладіть значущі історичні 
або доісторичні події, які вплинули на еволюцію надбання, та опи-
шіть його взаємодію з людством. Це включає зміни використання 
надбання і його природних ресурсів для полювання, рибальства й 
сільського господарства, або зміни, спричинені кліматичними змі-
нами, повенями, землетрусами та іншими природними явищами.

Ця інформація буде потрібна також у випадку культурних ландшаф-
тів, де слід розглянути всі аспекти історії людської діяльності в ареа-
лі, що розглядається.
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3. Обґрунтування 
занесення 

Цей розділ має пояснити Комітетові [всесвітньої спадщини], чому 
надбання розглядається як таке, що має „виняткову загальнолюд-
ську цінність”.

Увесь цей розділ пропозиції на занесення має бути заповнений, ре-
тельно посилаючись на критерії занесення, викладені у пункті 77 
Провідних настанов. Він не повинен включати докладний описовий 
матеріал стосовно надбання або його управління, що розглядається 
в інших розділах, а має зосередитись на обґрунтуванні значущості 
надбання.

3.a Критерії, за яких 
пропонується 
занесення (та 
обґрунтування 
занесення за цими 
критеріями)

Див. пункт 77 Провідних настанов.

Дайте окреме обґрунтування для кожного з обраних критеріїв.
Коротко опишіть, як надбання відповідає критеріям, за якими воно 
пропонується на занесення (якщо необхідно, пошліться на розділи 
„опис” та нижченаведений „порівняльний аналіз”, але не повто-
рюйте текст цих розділів).

3.b Проект деклара ції 
виняткової за-
гальнолюдської 
цінності

Починаючи з критеріїв, використаних вище, проект декларації ви-
няткової загальнолюдської цінності має уточнити, чому надбання роз-
глядається як таке, що заслуговує на занесення до Списку всесвітньої 
спадщини (див. пункти 154—157 Провідних настанов). Це може бути 
унікальна ознака особливого типу споруди, ареалу розповсюдження 
фауни та флори або концепції міста. Це може бути ознака надзвичай-
ної краси або стародавнє чи багате свідчення зниклих культури, спо-
собу життя чи екосистеми. Це може включати сукупності ендемічних 
видів, що опинились під загрозою, надзвичайно рідкісні екосистеми, 
виняткові ландшафти або інші природні явища. 

3.c Порівняльний аналіз 
(в тому числі ста ну 
збереженості поді-
бних надбань)

Надбання має бути порівняне з подібними надбаннями, що фігурують 
або не фігурують у Списку всесвітньої спадщини. Порівняння має 
представити подібності надбання, запропонованого на занесення, з 
іншими надбаннями та підстави, за яких запропоноване надбання від-
різняється від інших. Порівняльний аналіз спрямовано на пояснення 
значущості надбання, запропонованого на занесення, у його націо-
нальному та міжнародному контекстах (див. пункт 132 Провідних на-
станов). 

3.d Цілісність та/або 
автентичність

Декларація цілісності та/або автентичності має демонструвати, що 
надбання відповідає умовам цілісності та/або автентичності, викла-
деним у розділі II. D Провідних настанов, у якому більш докладно 
описано ці умови.

У випадку культурного надбання в декларації треба також згадати, чи 
виконувались відновлювальні роботи з використанням традиційних ма-
теріалів та методів, притаманних певній культурі, згідно з Нарським до-
кументом (1995 р.)(див. Додаток 4).

У випадку надбань, що мають природну цінність, в декларації треба 
згадати про всі вторгнення екзотичних видів фауни та флори і про 
будь-яку людську діяльність, що могли б негативно позначитись на 
цілісності надбання.
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4. Стан збереженості над-
бання та чинники, що на 
нього впливають 

4.а Нинішній стан 
збереженості

Інформація, представлена у цьому розділі, складає базові дані, не-
обхідні для майбутнього відстеження стану збереженості надбання, 
запропонованого на занесення. У цьому розділі треба надати інфор-
мацію про фізичний стан надбання, усі загрози, на які воно наража-
ється, та заходи щодо зберігання, вживані на місці (див. пункт 132).
Наприклад, в історичному місті або історичному ареалі треба вка-
зати будинки, монументальні витвори або інші споруди, що потре-
бують істотних або незначних робіт з відновлення, а також обсяг та 
тривалість усіх крупних проектів нещодавніх або передбачуваних 
відновлень.
У випадку природного надбання треба надати інформацію про тен-
денції, що виявляються у різних видів, або про цілісність екосистем. 
Це важливо, тому що матеріали пропозиції (досьє) будуть викорис-
тані в наступні роки для порівняння з метою виявити зміни, що ви-
никли у стані надбання.
Стосовно статистичних показників та орієнтирів, які використовують-
ся для відстеження стану збереженості надбання, див. розділ 6 нижче.

4.b Чинники, що 
впливають на 
надбання

У цьому розділі треба надати інформацію стосовно всіх чинників, 
які можуть впливати на виняткову загальнолюдську цінність над-
бання або загрожувати йому. В ньому варто також описати всі 
труднощі, які можуть виникнути при розв’язанні цих проблем. 
Не всі чинники, що їх запропоновано у цьому розділі, стосуються 
усіх надбань. Це показники, призначені допомогти Державі — 
стороні встановити чинники, застосовні для кожного конкретно-
го надбання.

(i) Тиски, пов’язані з роз-
витком (наприклад, 
вторгнення,  при-
стосування, зем ле -
робство, гірничодо-
бувна розробка)

Деталізуйте види тисків на надбання, пов’язаних з розвитком, напри-
клад, тиск з метою знесення, реконструкції або нового будівництва; 
пристосування існуючих будівель для нових видів використання, шкід-
ливих, у певних випадках, для їхньої автентичності або цілісності; зміна 
чи руйнування ареалу розповсюдження фауни і флори внаслідок втор-
гнення землеробства, лісового господарства чи використання під пасо-
висько, або через незадовільне управління туризмом чи іншими видами 
використання; неналежна або нетривала експлуатація природних ре-
сурсів; втрати, спричинені гірничодобувною розробкою; запроваджен-
ня екзотичних видів, здатних порушити рівновагу природних екологіч-
них процесів і створити нові центри популяцій у самих надбаннях чи в 
їхніх околицях, ризикуючи, таким чином, завдати шкоди надбанням або 
їхньому безпосередньому оточенню. 

(ii) Обтяження, пов’я зані 
з навколишнім  се-
редовищем (напри-
клад, забруднення, 
кліматичні зміни, 
спустошення)

Перерахуйте та коротко опишіть основні джерела погіршення на-
вколишнього середовища, що впливають на сформовану тканину, 
флору та фауну.
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(iii) Природні 
катастрофи 
та запобіжне 
планування 
(землетруси, повені, 
пожежі тощо)

Деталізуйте катастрофи, які представляють прогнозовану загрозу 
для надбання, та заходи, що вживаються для складання термінових 
планів проти цих загроз, будь-то заходи фізичного захисту чи під-
готовки персоналу.

(iv) Обтяження, пов’я за-
ні з відвідувачами / 
туризмом

Опишіть „приймальну здатність” надбання. Чи може воно ввібрати ни-
нішню або ймовірну кількість відвідувачів без негативних наслідків?

Треба також вказати заходи, що вживаються для управління пото-
ком відвідувачів та туристів. Можливими видами погіршення, зу-
мовленими відвідувачами, є: зношуваність каменю, деревини, ходін-
ня по траві або по інших покривах ґрунту, підвищення температури 
або ступеня вологості; порушення умов життя видів, пертурбації в 
традиційних культурах або способах життя.

(v) Кількість мешканців 
у межах надбання, у 
буферній зоні.

Орієнтовний розрахунок 
населення в:
Ареалі, запропо нованім 
для занесення: _______
Буферній зоні:_____ 
Разом:____________
Рік:             _____________

Наведіть наявні найбільш гідні статистичні або оціночні дані про 
кількість мешканців, що живуть у межах надбання, запропонова-
ного для занесення, та будь-якої буферної зони. Вкажіть рік такого 
орієнтовного розрахунку або такого обліку.

5. Захист надбання
та управління ним 

Ця рубрика пропозиції на занесення призначена чітко пока-
зати законодавчі, регламентуючі, договірні, планувальні, ор-
ганізаційні та/або традиційні заходи (див. пункт 132 Провідних 
настанов) та план управління (або іншу систему управління) 
(пункт 132 Провідних настанов), що їх передбачено на місцево-
му рівні для захисту надбання і управління ним, як того вимагає 
Конвенція про всесвітню спадщину. В рубриці мають розгляда-
тися питання загальної політики, юридичний статус та заходи 
щодо захисту, а також практичні питання адміністрування й 
повсякденного управління.

5.a Право власності Вкажіть основні види земельної власності (зокрема, власність держави, 
провінції, приватна, общинна, традиційна, звичаєва, неурядова тощо).

5.b Захисний статус Назвіть статус — законодавчий, регламентуючий, договірний, плану-
вальний, організаційний та/або традиційний, що відповідає надбанню. 
Наприклад, парк національний або провінційний; історичний монумен-
тальний витвір, ареал, що захищені згідно з національним законодав-
ством або звичаєвим правом; або інші засоби захисту.
Вкажіть рік надання захисного статусу та законодавчі акт або акти, 
якими передбачено цей статус.
Якщо документ не може бути представлений англійською чи фран-
цузькою мовою, слід надати аналітичне резюме англійською чи 
французькою мовою з наголосом на ключових положеннях.
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5.c Способи застосування 
захисних заходів

Опишіть, як насправді функціонує захист, забезпечений законо-
давчим, регламентуючим, договірним, планувальним, організа-
ційним та/або традиційним статусом надбання, вказаним у роз-
ділі 5.b.

5.d Актуальні плани, що 
стосуються населеного 
місця та регіону, де роз-
ташоване запропонова-
не надбання (наприк-
лад, регіональний чи 
міс  це вий план, план 
зберігання, план розви-
тку туризму)

Назвіть ухвалені плани, які було затверджено, разом з датою та 
назвою установи, відповідальної за їхнє складання. У цьому роз-
ділі слід стисло викласти застосовні положення. Як додатковий 
документ належить включити примірник плану, як вказано в 
розділі 7.b.

Якщо плани існують лише мовою, відмінною від англійської чи 
французької, треба надати аналітичне резюме англійською чи 
французькою мовою з наголосом на ключових положеннях.

5.е План управління над-
банням або докумен-
тально підтверджена 
система управління, 
що розкриває завдання 
управління надбанням, 
запропо нованим для 
занесен ня до Списку 
всесвітньої спадщини

Як це зазначено в пункті 132 Провідних настанов, відповідний план 
управління (або інша система управління) має істотне значення і 
подається у пропозиції на занесення. Сподіваємось також на одер-
жання гарантій щодо ефективної реалізації плану управління або 
іншої системи управління.

Примірник плану управління або документації щодо іншої системи 
управління англійською чи французькою мовою треба включити як 
додаток до пропозиції, як вказано в розділі 7.b.

У випадку, коли план управління існує лише мовою, відмінною 
від англійської чи французької, тоді має бути додано детальний 
опис його змісту англійською чи французькою мовою. Наведіть 
назву, дату та автора планів управління, долучених до цієї пропо-
зиції на занесення.

Треба надати аналіз або докладне пояснення плану управління або 
документально підтвердженої системи управління.

5.f Джерела та рівні 
фінансування

Вкажіть наявні для надбання джерела й рівень фінансування 
на щорічній основі. Також можна дати оцінку відповідності або 
невідповідності призначених ресурсів, уточнивши, зокрема, всі 
недоліки чи недостачі або всі ланки, де може знадобитись допо-
мога.

5.g Джерела [осередки] 
спеціалізації та навчан-
ня методам зберігання і 
управління

Вкажіть джерела [осередки] спеціалізації та навчання для цілей 
надбання, доступні за сприяння державних органів влади або ін-
ших організацій.

5.h Облаштування для від-
відувачів та відповідна 
статистика

Крім усіх наявних статистичних даних та оцінок щодо кількості 
або складу відвідувачів за кілька років, у цьому розділі можуть бути 
описані зручності на місці, призначені для відвідувачів, наприклад: 
тлумачення/пояснення — чи то стежинами, гідами, плакатами або 
публікаціями; музей, присвячений надбанню, центр приймання або 
тлумачення для відвідувачів; надання притулку на ніч; ресторанний 
або закусочний сервіс; сувенірні крамниці; місце для паркування 
автомобілів відвідувачів; туалети; служба пошу ку та допомоги.



Додатки

168___

5.i Політика і програми 
щодо виявлення цін-
ностей та популяриза-
ції надбання

Цей розділ кореспондує зі статтями 4 і 5 Конвенції щодо ви-
явлення цінностей та передачі наступним генераціям куль-
турної та природної спадщини. Дер жавам — сторонам про-
понується надати інформацію про політику й програми щодо 
виявлення цінностей та популяризації надбання, запропоно-
ваного для занесення.

5.j Чисельність службовців 
(професійних, технічних 
та з утримання)

Укажіть кваліфікації та освіту службовців, наявних для над-
бання.

6. Моніторинг Цей розділ пропозиції на занесення призначений для засвідчен-
ня стану збереженості надбання, який міг би бути об’єктом регу-
лярних інспекцій і звітів з метою відстеження тенденцій з пли-
ном часу.

6.a Ключові показники 
стану збереженості

Наведіть у формі таблиці ключові показники, обрані для вимі-
рювання стану збереженості надбання в цілому (див. розділ 4.a 
вище). Вкажіть періодичність перевірки цих показників та міс-
це, де знаходяться матеріали. Показники можуть бути репрезен-
тативними для ключового аспекту надбання та якомога ближче 
кореспондувати з декларацією виняткової загальнолюдської цін-
ності (див. розділ 2.b вище). В міру можливості вони мають бути 
виражені в цифрах, а коли це неможливо — представлені таким 
чином, щоб їх можна було повторити, починаючи, наприклад, 
фотозйомку з того самого місця. Ось декілька прикладів гідних 
показ ників:

(i) кількість видів або популяція виду, істотно важливих для при-
родного надбання;

(ii) відсоток будинків в історичному місті або кварталі, які потре-
бують значного відновлення;

(iii) підрахунок кількості років, необхідних для завершення ваго-
мої програми зберігання;

(iv) стабільність або ступінь рухливості окремого будинку чи 
складової частини будинку;

(v) показник збільшення або зменшення незаконних втручань 
будь-якого характеру в надбання.

Показник Періодичність
Місцезнаходження 

матеріалів

ФОРМАТ ПРОПОЗИЦІЇ 
НА ЗАНЕСЕННЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПРИМІТКИ

6.b Адміністративні 
заходи з моніто-
рингу надбання

Наведіть назву та контактні координати установи/установ, 
відповідальної/відповідальних за моніторинг, зазначений у 
6.а.
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6.с Результати 
попередньої прак тики 
подання звітів

Перерахуйте, коротко підсумувавши, попередні звіти про стан 
збереженості надбання та наведіть витяги і пояснення того, що 
було опубліковано з цього приводу (наприклад, звіти, подані згід-
но з міжнародними угодами, такими як Ramsar або MAB).

7. Документація Цей розділ пропозиції на занесення є контрольним переліком до-
кументації, яка має бути представлена для повного укомплекту-
вання пропозиції на занесення. 

7.а Фотографії, слайди, 
опис зображень та фор-
му ляр дозволу на ре-
продукування, а також 
інша аудіовізуальна до-
кументація

Держави — сторони мають представити достатню кількість недав-
ніх зображень (фотографій, слайдів та, якщо можливо, цифрових 
зображень, фільмів/відео, аерофотографій), щоб добре передати 
загальний вигляд надбання.
Слайди мають бути в форматі 35 мм, а цифрові зображення у фор-
маті jpg та зі щільністю щонайменш 300 dpi („точок на дюйм”). 
Якщо подається фільм, для гарантування його якості рекоменду-
ється формат Beta SP.
Ця документація має супроводжуватись показаною нижче табли-
цею даних щодо зображень та дозволів на репродукування.
Треба включити щонайменше одну фотографію, яка показує надбання 
і може бути використана для Інтернет-сторінки загального доступу.
Держави — сторони запрошуються поступитись для ЮНЕСКО 
безоплатно та в письмовій формі неексклюзивними правами роз-
повсюдження, доведення до широкого загалу, публікації, репроду-
кування, використання у будь-якій формі та на будь-яких носіях, 
включаючи цифрові носії, всі або частину представлених зобра-
жень, та надавати ці права третім особам.
Неексклюзивна уступка прав не стосується прав інтелектуальної 
власності (прав фотографа/режисера або власника прав, якщо 
різні), а крім того, коли ці зображення розповсюджуються ЮНЕС-
КО, завжди зазначається їхнє авторство, за умови, що воно було 
чітко вказане у формулярі [дозволу на репродукування].
Можливі доходи, що виникають з такої уступки прав, будуть пере-
раховуватись до Фонду всесвітньої спадщини.

№
пп.

Формат 
(слайд, 

відбиток, 
відео)

Анотація Дата
фото

(місяць, 
рік)

Фото-
граф/

режисер 
відео

Власник 
авторсько-

го права 
(якщо це не 
фотограф 
або режи-

сер)

Координа-
ти власника 
авторського 
права (ім’я, 
прізвище, 

адреса, теле-
фон/факс та 
електронна 

пошта)

Не -
ексклю-

зивна 
уступка 

прав

Опис зображень та дані щодо дозволу на репродукування
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ФОРМАТ ПРОПОЗИЦІЇ 
НА ЗАНЕСЕННЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНІ ПРИМІТКИ

7.b Тексти щодо надання 
статусу з метою захис-
ту, примірники планів 
управління надбанням 
або документально 
підтверджених систем 
управління та витяги з 
інших планів, що сто-
суються надбання

Додати тексти, як вказано в розділах 5.b, 5.d та 5.e вище.

7.c Форма й дата справ 
щодо надбання або 
його останніх інвен-
тарних описів 

Складіть звичайну декларацію, в якій вкажіть форму й дату справ 
щодо надбання або його останніх інвентарних описів. Згадати 
лише справи, які ще є в наявності.

7.d Адреса, де зберігають-
ся інвентарний опис, 
справи та ар хіви

Надайте назву та адресу установ, де знаходяться на зберіганні 
справи з інвентарними описами (будинків, монументальних ви-
творів, видів флори та фауни).

7.е Бібліографія Перерахуйте основні опубліковані довідкові матеріали, викорис-
товуючи стандартний бібліографічний формат. 

8. Координати відпо віда-
ль них органів вла ди

Цей розділ пропозиції на занесення дасть можливість Секретаріа-
тові надсилати органам влади, відповідальним за надбання, інфор-
мацію про поточні справи всесвітньої спадщини та інші питання.

8.а Особа, відпо ві даль на за 
підготовку про позиції 

Ім’я та прізвище:

Посада, звання:

Адреса:

Місто, провінція/штат, 
країна:

Телефон:

Факс:

Електронна пошта:

Вкажіть ім’я та прізвище, адресу й інші координати особи, від-
повідальної за підготовку пропозиції на занесення. Якщо немає 
можливості надати електронну адресу, інформація має включати 
номер факсу.

8.b Місцева офіційна 
установа/агенція

Вкажіть назву агенції, музею, установи, громади або управителя, 
відповідальних за управління надбанням на місцевому рівні. Якщо 
установа за ієрархією є державним утворенням, вкажіть, будь лас-
ка, її координати. 

8.с Інші місцеві установи Наведіть повну назву, адресу, номер телефону, номер факсу й 
електронну адресу всіх музеїв, центрів приймання відвіду вачів та 
офіційних офісів туризму, які мають одержувати безкоштовний 
„Бюлетень всесвітньої спадщини„ (фр. — „La Lettre du patrimoine 
mondial”, англ. — „World Heritage Newsletter”).
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8.d Офіційна Інтернет-
адреса

 http: //

 Ім’я та прізвище 
 відповідальної особи:

 Електронна пошта:

Прохання надати всі адреси офіційного оперативного Інтернету 
щодо надбання, запропонованого для занесення. Вкажіть, якщо такі 
Інтернет-адреси передбачені, ім’я та прізвище відповідальної особи 
та її електронну адресу.

9.  Підпис від імені
 Держави — сторони

Пропозиція на занесення повинна завершуватись підписом посадо-
вої особи, яка має всі повноваження ставити свій підпис від імені 
Держави — сторони.
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Äîäàòîê 5

ДОЗВІЛ

1. Я, ........................................................................................................., що нижче підписався, 
цим самим безоплатно надаю ЮНЕСКО неексклюзивне право на юридичний термін авторсько-
го права на репродукування та використання в усьому світі, відповідно до умов пункту 2 цього 
дозволу, фотографії(й) та/або слайду(ів), описаних у пункті 4. 

2. Я розумію, що ці фотографія(ії) та/чи слайд(и), описані у пункті 4 цього дозволу, будуть 
використовуватися ЮНЕСКО для розповсюдження інформації про місця, захищені Конвенцією 
про всесвітню спадщину, такими способами:

a) публікації ЮНЕСКО;
b) спільні з приватними видавництвами видання з метою популяризації Всесвітньої спад-

щини: частина від прибутку передаватиметься Фондові всесвітньої спадщини;
c) поштові листівки  — для продажу службами національних парків або старожитностей в 

місцях, захищених Конвенцією про всесвітню спадщину (прибутки, якщо будуть, розподі-
лятимуться між зазначеними службами та Фондом всесвітньої спадщини);

d) набори слайдів — для продажу школам, бібліотекам, іншим установам та організаціям 
і, нарешті, в місцях, [захищених Конвенцією про всесвітню спадщину] (прибутки, якщо 
будуть, спрямовуватимуться до Фонду всесвітньої спадщини);

e) виставки тощо.
3. Я також розумію, що маю право надати такі самі права будь-якому іншому можливому 

користувачеві, не порушуючи прав, наданих ЮНЕСКО.
4. Перелік фотографії(й) та/чи слайду(ів), на які надано дозвіл, додається. (Будь ласка, опи-

шіть у додатку фотографії та дайте кожній з них повну назву, а також зазначте рік, коли її зро-
блено, або, якщо її опубліковано, рік першої публікації).

5. Для усіх фотографій та/чи слайдів треба належним чином зазначити осіб, причетних до їх 
створення. Моральні права фотографів поважатимуться. Будь ласка, вкажіть точні формулю-
вання, застосовані щодо осіб, причетних до створення фотоматеріалів.

6. Цим я заявляю і підтверджую, що я належним чином уповноважений надавати право, 
згадане в пункті 1 даного дозволу.

7. Цим я зобов’язуюсь звільнити та захистити ЮНЕСКО від будь-якої відповідальності за 
будь-яку шкоду, яка є наслідком порушення засвідчення, згаданого у пункті 6 даного дозволу.

8. Будь-які розбіжності або спори, що можуть виникнути через використання прав, наданих 
для ЮНЕСКО, будуть улагоджуватися доброзичливим шляхом. Звернення до судів або арбітра-
жу виключається.

   _______________       ____________        _____________________________ 
 Місце Дата Підпис, фах/посада,

належним чином уповноваженої особи
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