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В статье рассмотрены проблемы формирования нормативных и методических основ разработки генеральных планов развития государственных историко-культурных заповедников Украины. Акцентирована необходимость принятия
на государственном уровне соответствующего нормативного документа. Указано, что генеральные планы развития заповедников относятся не к категории
градостроительной документации, а к научно-проектной документации.
The article deals with the problem of forming the normative and methodical basis
for creating general layouts for the development of state historical and cultural preserves in Ukraine. The necessity of passing the corresponding normative document
on the state level is emphasized in the article. It must be noted that general layouts
belong to the category of scientific research documentation.

НДІ пам’яткоохоронних досліджень та автор цієї статті протягом
останніх років успішно опрацювали генеральні плани розвитку кількох історико-культурних заповідників України: Державного історикокультурного заповідника у м. Глухові 1 (2003 р., рис. 1) [1], Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі (2006 р., рис. 2) [2].
У 2008 – 2009 рр. виконано генплани по заповідниках у м. Чернігові (Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній»,
рис. 3) [3], м. Києві (Національний історико-меморіальний заповідник
«Биківнянські могили»), с-щі Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл. (Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна
Могила») та с. Урич Сколівського р-ну Львівської обл. (Державний
історико-культурний заповідник «Тустань», рис. 4). Успішне завершення цих масштабних науково-проектних розробок уможливила велика
підготовча робота й польові дослідження, здійснені працівниками НДІ
пам’яткоохоронних досліджень. Протягом 2010 р. НДІ пам’яткоохоронних
досліджень розробляє генеральні плани розвику одразу чотирьох заповідників: Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (м. Київ, рис. 5), Шевченківського національного заповідника
(м. Канів, рис. 6), Національного історико-етнографічного заповідника
1

Нині — Національний заповідник «Глухів».
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«Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький, рис. 7), Державного історикокультурного заповідника «Посулля» (Сумська обл.). На черзі — генеральні
плани розвитку заповідників «Стародавній Київ», «Хотинська фортеця»
(рис. 8), «Херсонес Таврійський» (рис. 9), «Кам’янець» (рис. 10) та багатьох
інших. Відтак настав час узагальнити нормативні і методичні засади розроблення цієї науково-проектної документації.
Необхідність здійснення таких робіт випливає з вимог законодавства
України у сфері охорони культурної спадщини. Об’єктами дослідження
є території заповідників та їх зон впливу, їх ландшафт, розпланування,
об’ємно-просторова композиція, забудова, пам’ятки та об’єкти культурної
спадщини. Предметом дослідження є розпланувально-просторовий устрій
відповідного поселення чи території, розташування і композиційновидова взаємодія пам’яток та об’єктів культурної спадщини, а також пошук оптимальних методів і заходів з охорони нерухомої культурної спадщини та збереження традиційного характеру середовища.
Мета досліджень полягає в забезпеченні збереження та ефективного
використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини, традиційного
характеру середовища. Для досягнення цієї мети вирішуються такі завдання:
– вивчення джерельної бази;
– дослідження ландшафту, розпланування і забудови, етапів та принципів їх формування;
– дослідження пам’яток та об’єктів культурної спадщини;
– розроблення історико-архітектурного опорного плану;
– розроблення зон охорони заповідників і пам’яток;
– визначення режимів використання територій заповідників та зон
охорони.
Результатами цих науково-дослідних робіт є генеральні плани розвитку конкретних заповідників, якими визначено межі та режими використання територій та зон охорони, а також черговість заходів щодо охорони,
використання, реставрації, реабілітації, музеєфікації пам’яток заповідників, збереження традиційного характеру середовища.
Дослідницькі методи, які використовуються в таких роботах, виходять з загальноприйнятих методичних засад історико-містобудівних досліджень, спрямованих на охорону нерухомої культурної спадщини та
збереження традиційного характеру середовища. Ці методичні засади
відображені у спеціальній літературі, у т. ч. й у відповідній науковій монографії В. Вечерського [4]. Відтак застосовуються методи теоретичних
досліджень, а саме історичний метод при системному підході, коли об’єкт
вивчення розглядається у виникненні й розвитку. При цьому системний
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підхід полягає в комплексному вивченні об’єкта як певної єдності з узгодженим функціонуванням частин і цілого. Оскільки кожен об’єкт такого
дослідження є складною взаємопов’язаною багатоелементною системою,
то для його вивчення застосовуються методи структурно-генетичного
аналізу і синтезу. Використовуються також методи бібліографічних, архівних, картографічних, іконографічних досліджень, а також методи суто
емпіричних досліджень: спостереження, натурні дослідження, фотофіксація, картографування та порівняння.
Генеральні плани розвитку заповідників належать до історико-містобудівних досліджень, які в останні десятиріччя набули активного розвитку як прояв новітнього системного підходу до збереження культурної
спадщини. На сьогодні визнана висока дієвість містобудівних методів
охорони нерухомої культурної спадщини та традиційного характеру середовища. Ще у 1987 р. Міжнародна хартія з охорони історичних міст,
ухвалена ІCОМОS (Міжнародною радою з питань пам’яток і визначних
місць) на конгресі у Вашингтоні (так звана Вашингтонська хартія) рішуче
висловилася на користь тієї законодавчої форми збереження населених
місць, яка розглядає кожне поселення як цілісну пам’ятку, де охороняється не тільки ландшафт, розпланування, парцеляція, форма і вигляд споруд, а й «історичний характер міста та сукупність матеріальних і духовних складових, які виражають його образ» [5].
Наукова новизна таких досліджень полягає в уточненні класифікації
пам’яток та об’єктів культурної спадщини відповідних заповідників і населених місць, визначенні меж і режимів використання територій та зон
охорони заповідників.
Практичне значення досліджень полягає передусім у призначенні їх
для використання при розробленні чи коригуванні містобудівної документації, місцевих правил забудови, уточненні зонування територій (так
званий зонінг). Результати цієї роботи будуть також корисні при уточненні предметів номінації у разі номінування тих чи інших об’єктів до
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Вимога щодо обов’язкового розроблення генеральних планів розвитку заповідників міститься у низці постанов Кабінету Міністрів України 1990-х — 2000-х років, якими створювалися конкретні заповідники.
Проте на законодавчому рівні дотепер чітко не визначено, що таке генеральний план розвитку заповідника, який склад і зміст його матеріалів,
порядок розроблення і затвердження. На сьогодні в Україні розроблено
і затверджено генеральні плани розвитку низки заповідників, про що
йшлося вище. Базуючись на цьому практичному досвіді, можна зробити висновок, що генеральний план розвитку заповідника — це науково222 ___
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проектна документація, спрямована на збереження і оптимальне використання пам’яток заповідника та традиційного характеру середовища.
Відтак можна визначити основні принципи, на підставі яких розробляються генеральні плани розвитку державних історико-культурних заповідників України.
Заповідник — це розташована на певній території сукупність окремих або поєднаних між собою нерухомих пам’яток культурної спадщини
різних типів, видів і категорій (далі — пам’ятки), інших об’єктів та елементів антропогенного, природно-антропогенного походження, яка в
цілому становить виняткову археологічну, естетичну, етнологічну, історичну, мистецьку, архітектурну наукову цінність (далі — виняткова культурна цінність), визначає традиційний характер середовища і оголошена
в установленому порядку державним історико-культурним (історико-архітектурним, архітектурно-історичним, історико-меморіальним, історико-археологічним, історико-етнографічним) заповідником (далі — заповідником).
Питання, пов’язані зі створенням, діяльністю і розвитком заповідників регулюються відповідно до законів України «Про охорону культурної
спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про планування
і забудову територій», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про ратифікацію Конвенції про охорону архітектурної
спадщини Європи», «Про місцеве самоврядування в Україні», Земельного кодексу України, Порядку визначення меж та режимів використання
історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2002 р. № 318, Державних
будівельних норм України (ДБН 360-92** Містобудування. Планування
та забудова міських і сільських поселень; ДБН Б.1-3-97 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів
міських населених пунктів»; ДБН Б.2.2-2-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації
щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток
архітектури й містобудування»; ДБН Б.2.2-3-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних
опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України», з урахуванням
Рекомендації щодо охорони історичних або традиційних ансамблів та
їхньої ролі у сучасному житті (ЮНЕСКО, 1976 р.), інших міжнародних
документів.
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1. Національний заповідник «Глухів»

2. Державний історико-культурний заповідник у м. Путивлі
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3. Національний архітектурно-історичний заповідник
«Чернігів Стародавній»

4. Державний історико-культурний заповідник «Тустань»
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5. Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник
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6. Шевченківський національний заповідник

7. Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав»
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8. Державний історико-архітектурний заповідник
«Хотинська фортеця»

9. Національний заповідник
«Херсонес Таврійський»
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10. Національний історико-архітектурний заповідник
«Кам’янець»

11. Національний історико-культурний заповідник
«Чигирин»
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Відповідно до законодавства території державних історико-культурних заповідників належать до земель історико-культурного призначення,
для яких встановлюються спеціальні умови, вимоги та обмеження щодо
використання, здійснення містобудівних, архітектурних та ландшафтних
перетворень, проведення будівельних, меліоративних, шляхових, земляних та інших робіт.
Генеральні плани розвитку заповідників розробляють науково-дослідні, проектні організації, спеціалізовані в галузі охорони культурної спадщини, на замовлення відповідних органів охорони культурної спадщини,
органів управління заповідниками чи дирекцій (адміністрацій) заповідників.
Організацію розроблення, погодження та затвердження генерального плану забезпечує дирекція (адміністрація) заповідника. Вона на договірних засадах може доручити організацію цих робіт організації-проектувальнику генерального плану розвитку заповідника.
Генеральний план розвитку заповідника розробляється з використанням матеріалів Історико-архітектурного опорного плану відповідного населеного місця та, у разі наявності, Історико-архітектурної інвентаризації
забудови, а також інших матеріалів досліджень культурної спадщини населеного місця.
Генеральний план розвитку заповідника розробляють як комплексну науково-проектну документацію, що містить матеріали історико-містобудівних досліджень, обґрунтування і визначення меж та режимів
території заповідника та зон охорони, функціонального зонування території, заходи з охорони, використання, реставрації, реабілітації, музеєфікації пам’яток заповідника, збереження традиційного характеру середовища (у тому числі видів та етапності робіт), пропозиції щодо
архітектурно-планувальної і ландшафтної організації території заповідника, транспортно-пішохідну схему та туристично-екскурсійні маршрути по території заповідника та його зон охорони.
З метою розроблення генеральних планів розвитку заповідники, залежно від конкретних умов ландшафту, містобудівної структури, розташування, щільності, візуальної та функціональної зв’язності пам’яток та
інших об’єктів культурної спадщини, ступеня збереженості традиційного
характеру середовища, поділяються на три категорії:
а) заповідник, пам’ятки та інші об’єкти культурної спадщини якого
створюють цілісний розпланувально-просторовий комплекс, для якого
встановлюється єдиний режим охорони;
б) заповідник, пам’ятки та інші об’єкти культурної спадщини якого
не створюють собою цілісного розпланувально-просторового комплек230 ___

Пам’яткоохоронна справа

су; різні частини його території відрізняються щільністю розташування
об’єктів культурної спадщини та ступенем збереженості традиційного характеру середовища, що обумовлює встановлення різних режимів охорони для різних частин його території;
в) заповідник, де пам’ятки та інші об’єкти культурної спадщини, а також елементи антропогенного, природно-антропогенного чи природного походження, включаючи іноді окремі населені місця, розпорошені на
досить великій території з різним характером середовища. Це зумовлює
поєднання різних режимів охорони, встановлюваних для окремих частин
території заповідника, з іншими способами (розпланувальними, адміністративними тощо) збереження традиційного характеру середовища на
тих територіях, на які не поширюються в повній мірі норми чинного законодавства щодо охорони культурної спадщини.
Національний заповідник «Софія Київська», Національний КиєвоПечерський історико-культурний заповідник, Національний історикомеморіальний заповідник «Биківнянські могили», Національний заповідник «Глухів», Національний історико-археологічний заповідник «Кам’яна
Могила» та Державний історико-культурний заповідник «Тустань» належать до категорії «а». Національний архітектурно-історичний заповідник «Чернігів Стародавній», Шевченківський національний заповідник
(м. Канів), Національний історико-етнографічний заповідник «Переяслав» (м. Переяслав-Хмельницький) належать до категорії «б». Національний заповідник «Чигирин» (рис. 11), Державний історико-культурний
заповідник «Посулля» (Сумська обл.), Державний історико-культурний
заповідник у м. Путивлі належать до категорії «в».
Визначення категорії заповідника передує розробленню його генерального плану розвитку і є підставою для конкретизації умов, вимог
та обмежень щодо охорони пам’яток та інших об’єктів культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища, використання земельних ділянок, існуючих забудови, малих архітектурних форм
і облаштування території, здійснення містобудівних, архітектурних та
ландшафтних перетворень, проведення будівельних, меліоративних,
шляхових, земляних та інших робіт, пов’язаних з соціокультурною роллю
заповідників у сучасному світі.
Розроблення генерального плану заповідника будь-якої категорії
включає:
– дослідження історичного та містобудівного розвитку населеного
місця (території), де розташований заповідник;
– визначення меж території (територій) заповідника, границь композиційно-видового впливу пам’яток і територій заповідника;
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– з’ясування традиційної розпланувально-просторової структури,
історичних парцеляції та функціонального зонування земельних ділянок, об’єктів та елементів забудови, природного ландшафту, облаштування, озеленення;
– проведення на підставі натурних обстежень вивчення чинної містобудівної та землевпорядної документації, детальної інвентаризації наявних об’єктів, елементів та слідів історичної розпланувально-просторової
структури, меж та характеру використання земельних ділянок, об’єктів та
елементів забудови, природного середовища, облаштування, озеленення,
місць втрачених історичних об’єктів;
– визначення об’єктів та елементів забудови, природного середовища,
облаштування, озеленення, що обумовлюють виняткову культурну цінність та традиційний характер середовища, важливі історично сформовані візуальні зв’язки як у межах території заповідника, так і в його оточенні, а також об’єктів та елементів, які не становлять культурної цінності,
не відповідають традиційному характерові середовища або порушують
зазначені візуальні зв’язки;
– опрацювання на підставі даних Державного реєстру нерухомих
пам’яток України переліків пам’яток і щойно виявлених об’єктів культурної спадщини, охоронюваних археологічних територій;
– розроблення історико-архітектурного опорного плану заповідника,
який складається з основного креслення на топогеодезичній підоснові
у масштабі від 1 : 2 000 до 1 : 10 000 — 1 : 25 000 (залежно від розміру території заповідника), необхідних супровідних схем, креслень, інших графічних матеріалів та пояснювальної записки.
Історико-архітектурний опорний план є основою для розроблення генерального плану розвитку заповідника. Історико-архітектурний опорний
план виконується відповідно до вимог ДБН Б.2.2-3-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних
опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України». Цими Нормами
встановлюється склад і зміст історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць України, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів цих населених місць, а також
єдиний порядок їх розроблення, погодження та затвердження. Історикоархітектурний опорний план трактується як комплексний містобудівний обліково-охоронний документ, який фіксує інформацію про нерухомі пам’ятки культурної спадщини населеного місця і пов’язане з ними
оточення. З огляду на це Норми містять основні вимоги до обстежень,
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науково-вишукувальних робіт і досліджень, необхідних для складання
історико-архітектурних опорних планів, обумовлюють їх склад і зміст,
а також послідовність розроблення, погодження й затвердження історикоархітектурних опорних планів.
Генеральним планом розвитку заповідника, крім загальних заходів,
спрямованих на забезпечення соціокультурних потреб та гармонійного функціонування заповідника, його розпланувально-просторового та
функціонального зв’язку з оточенням, зокрема, визначається функціональна організація території заповідника (функціональне зонування)
з виділенням таких зон:
– заповідної — для зберігання і охорони найцінніших пам’яток і комплексів;
– експозиційної — для стаціонарного експонування й використання
в культурно-пізнавальних цілях пам’яток заповідника;
– наукової — для проведення науково-дослідної роботи;
– рекреаційної — для відпочинку та обслуговування відвідувачів;
– господарської — для розміщення допоміжних господарських об’єктів.
В обов’язковому порядку визначається (коригується) територія заповідника та зони охорони заповідника і його пам’яток. Ці питання частково унормовані Державними будівельними нормами «Склад, зміст,
порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної
документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури й містобудування». Цей нормативний документ
затверджено наказом Мінрегіонбуду від 11.06.2008 № 249.
Проте з огляду на те, що даний ДБН стосується тільки пам’яток архітектури й містобудування, а в розглядуваних заповідниках є пам’ятки
культурної спадщини й інших видів, поки що в цьому питанні ми змушені також керуватися раніше прийнятими нормативно-правовими актами та методичними документами СРСР та Української РСР, які діють
на підставі постанови Верховної Ради України вiд 12 вересня 1991 р. «Про
дiю актiв СРСР…», згiдно з якою акти СРСР дiють на територiї України,
оскiльки вони не суперечать Конституцiї України, до прийняття відповідних актів України.
На основі історико-архітектурного опорного плану з урахуванням узагальненої комплексної оцінки території (історико-культурної, природноландшафтної і естетичної) розробляють зони охорони заповідника та
його пам’яток. До їх меж входять території в зоні розташування та впливу пам’яток культурної спадщини. Режим використання територій зон
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охорони повинен враховувати всі виявлені дослідженнями особливості
культурної спадщини і переводити загальні вимоги охорони культурної
спадщини та збереження традиційного характеру середовища в конкретні містобудівні обмеження і обтяження, що визначають можливість використання територій у межах зон охорони.
Креслення «Зони охорони заповідника та його пам’яток» виконують
на топогеодезичній підоснові в масштабі основних креслень генерального
плану розвитку заповідника. На ньому показують усі пам’ятки культурної
спадщини, нанесені на історико-архітектурному опорному плані; оглядові точки, вісі та фронти, які мають бути збережені; допустимі висоти нової
забудови; межі заповідника, територій пам’яток за межами заповідника,
зон охорони пам’яток, ділянки археологічного культурного шару; наводять перелік зон охорони та основні вимоги до режиму використання територій зон охорони.
Пояснювальна записка до проекту зон охорони, яка входить до складу
єдиного проектно-регулятивного розділу, містить обґрунтування прийнятих рішень; площі зон охорони; опис меж зон охорони; систематизовані
вимоги щодо режиму реконструкції та використання територій у межах
зон охорони; окремі конкретні пропозиції щодо формування розпланування, забудови та ландшафту, якщо вони розроблені в процесі визначення режиму зон охорони.
У генеральному плані розвитку заповідника історико-архітектурний
опорний план та зони охорони є основою для прийняття проектних рішень щодо забезпечення охорони культурної спадщини, розпланування
та забудови.
Крім того, в генеральному плані розвитку заповідника доцільно визначити (у разі потреби):
– об’єкти та елементи розпланування, забудови, природного ландшафту, облаштування, озеленення, території та відкриті простори, важливі
для збереження виняткової культурної цінності та традиційного характеру середовища заповідника, які потребують суворого режиму охорони;
– об’єкти та елементи забудови, природного ландшафту, облаштування, озеленення, функціональне призначення та зовнішні форми яких не
підлягають зміні;
– об’єкти та елементи забудови, природного ландшафту, облаштування,
озеленення, функціональне призначення, способи використання та/або
зовнішні форми яких підлягають зміні, реконструкції або перебудові відповідно до визначених умов та параметрів;
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– об’єкти та елементи забудови, облаштування, озеленення, які підлягають знесенню, видаленню або ліквідації;
– елементи розпланування, ділянки доріг та вулиць, які підлягають
реконструкції;
– лінії регулювання забудови вздовж вулиць, доріг, майданів тощо
(«червоні лінії»);
– інженерні мережі та споруди, пропозиції щодо їх реконструкції;
– місця відтворення цілком або частково втрачених об’єктів, елементів розпланування, облаштування, озеленення, важливих для традиційного характеру середовища;
– місця створення (у разі необхідності) нових об’єктів та елементів
розпланування, забудови, облаштування, озеленення, їх функціональне
призначення та граничні параметри;
– межі та призначення земельних ділянок;
– вільні від забудови території, що підлягають збереженню, відновленню, облаштуванню та/або озелененню;
– туристично-екскурсійні маршрути, інформаційні осередки, пункти
продажу сувенірної продукції, харчування, туалети, місця відпочинку
відвідувачів тощо.
До матеріалів генерального плану розвитку заповідника додаються:
– альбом фотофіксації пам’яток та об’єктів заповідника;
– основний кресленик генерального плану в масштабі від 1 : 5000 до
1 : 25 000 з нанесенням пам’яток, затверджених (існуючих) або запропонованих меж території (територій) заповідника та зон охорони;
– обґрунтування запропонованих режимів охорони відповідно до зонування території заповідника.
Погодження і затвердження генеральних планів розвитку державних
історико-культурних заповідників на сьогодні законодавчо не унормоване, тому затвердження цієї документації відбувається на тих самих засадах, що і для містобудівної документації.
Проте, виходячи з сутності, призначення, мети і завдань розроблення
цієї науково-проектної документації, її погодження і затвердження є пріоритетом дирекції (адміністрації) заповідника. Відтак дирекція заповідника або за її дорученням на договірних засадах організація-проектувальник генерального плану розвитку заповідника організує:
– розгляд проекту генерального плану розвитку заповідника на засіданні наукової ради заповідника з прийняттям відповідного рішення;
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– громадське обговорення проекту генерального плану розвитку заповідника в рамках територіальної громади за місцем розташування заповідника з прийняттям відповідного рішення;
– отримання висновку відповідного органу місцевого самоврядування щодо проекту генерального плану розвитку заповідника.
Дирекція заповідника або за її дорученням на договірних засадах
організація-проектувальник генерального плану розвитку заповідника
організує розгляд проекту генерального плану заповідника разом з документами, одержаними в процесі погодження, на засіданні науковометодичної ради органу охорони культурної спадщини Ради міністрів
Автономної Республіки Крим або консультативної ради органу охорони
культурної спадщини обласної, Київської чи Севастопольської міської
державної адміністрації (залежно від місця розташування заповідника) за участю уповноважених осіб органу місцевого самоврядування (за
місцем розташування заповідника), представників організації-проектувальника, Українського товариства охорони пам’яток історії та культури,
УНК ІКОМОС (у разі потреби), інших установ та організацій, компетентних у сфері охорони культурної спадщини, зацікавленої громадськості.
За результатами розгляду приймається рішення про погодження або
доопрацювання проекту генерального плану розвитку заповідника та
складається протокол, який долучається до матеріалів генерального плану розвитку заповідника.
Рішення про погодження проекту генерального плану розвитку заповідника дає підставу замовникові робити подання органу управління
заповідником про затвердження генерального плану розвитку заповідника.
Після затвердження генерального плану розвитку заповідника органом управління заповідником відповідний орган місцевого самоврядування приймає рішення про віднесення генерального плану розвитку заповідника до складу чинної містобудівної документації.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО
ЗАПОВНЕННЯ ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ ОБ’ЄКТА
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЗА ВИДОМ
«ІСТОРИЧНИЙ» (ІСТОРИЧНЕ ПОХОВАННЯ)
ТА ПАСПОРТА ОБ’ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ ЗА ВИДОМ «ІСТОРИЧНИЙ»
(ІСТОРИЧНЕ ПОХОВАННЯ)
(проект)
А. І. Звіряка,
НДІ пам’яткоохоронних досліджень

Загальні положення
Методичні рекомендації щодо заповнення облікової картки об’єкта
культурної спадщини за видом «історичний» (історичне поховання) та
паспорта об’єкта культурної спадщини за видом «історичний» (історичне
поховання) складені на основі Методичних рекомендацій щодо заповнення облікової картки об’єкта культурної спадщини та паспорта об’єкта
культурної спадщини, схвалених наказом Державної служби охорони
культурної спадщини від 03.06.2004 № 11, з метою конкретизації деяких
положень щодо специфічного виду нерухомих пам’яток «історичних поховань», а саме «окремих поховань та некрополів, місць масових поховань
померлих та померлих (загиблих) військовослужбовців (у тому числі іноземців), які загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних репресій на території України» (ч. 2 ст. 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ).
Якщо над похованням встановлено склеп, надгробок, намогильний
пам’ятник, що має художню цінність, історичні поховання (за видом) можуть відноситись також до пам’яток монументального мистецтва або/чи
архітектури та містобудування, але домінантною ознакою є історія.
Облікова картка об’єкта культурної спадщини за видом «історичний»
(історичне поховання) та паспорт об’єкта культурної спадщини за видом «історичний» (історичне поховання) заповнюються відповідно до
форм облікової картки об’єкта культурної спадщини та паспорта об’єкта
культурної спадщини, затверджених наказом Міністерства культури
і мистецтв України та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 13.05.2004 № 295/104, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.06.2004 за № 693/9292 та згідно з Методичними рекоменда238 ___
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ціями щодо заповнення облікової картки об’єкта культурної спадщини
та паспорта об’єкта культурної спадщини, схвалених наказом Державної
служби охорони культурної спадщини від 03.06.2004 № 11. При цьому
слід враховувати особливості історичних поховань як об’єктів культурної
спадщини за видом «історичні».
Більш повне розуміння визначень термінів щодо поховань наведено в
ст. 2 Закону України від 10.07.2003 № 1102-IV «Про поховання та похоронну справу» розрізняють такі об’єкти:
місце поховання — кладовище, крематорій, колумбарій або інша будівля чи споруда, призначена для організації поховання померлих;
місце почесного поховання — спеціально відведена земельна ділянка на
території кладовища чи за його межами, призначена для організації почесних поховань;
могила — місце на кладовищі, у крематорії, колумбарії або в іншій
будівлі чи споруді, призначеній для організації поховання померлих, де
похована труна з тілом померлого чи урна з прахом;
намогильні споруди — пам’ятні споруди, що встановлюються на могилах та увічнюють пам’ять про померлих;
склеп — підземна або заглиблена в землю капітальна споруда, призначена для поховання, в межах місця поховання, відведеного у встановленому порядку;
кладовище — відведена в установленому законом порядку земельна
ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями,
колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.
Виходячи з особливостей цього виду об’єктів культурної спадщини,
при заповненні окремих тематичних полів паспорта необхідно вносити
таку інформацію.
1. Облікова картка
1.1. Облікова картка повинна містити достовірну інформацію про об’єкт
культурної спадщини за видом «історичний» (історичне поховання).
1.2. Облікова картка заповнюється українською мовою.
1.3. Текст набирається на комп’ютері в програмному середовищі Microsoft Word for Windows шрифтом Times New Roman (Cyrilic), розміром не
менше 11 і не більше 14 з міжрядковим інтервалом 1.
1.4. Облікова картка складається із встановленої кількості тематичних
полів, обмежених рамкою, куди вноситься відповідна інформація про
конкретний об’єкт. Кожне тематичне поле має ширину, обмежену стандартним форматом А-4. Висота тематичного поля (колонки) — не більше
1/3 аркуша стандартного формату А-4.
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1.5. У тематичному полі «Найменування об’єкта» подається повна сучасна назва об’єкта. У разі наявності кількох найменувань об’єкта, у т. ч.
первісного, відмінного від сучасного, необхідно всі найменування навести в дужках після сучасної назви.
У тематичному полі «Вид» дається визначення виду об’єкта культурної спадщини відповідно до статті 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини»: історичний (історичне поховання). Також слід вказати
додатковий вид: монументального мистецтва (надгробок; намогильний
пам’ятник); архітектури та містобудування (склеп).
У тематичному полі «Тип» дається визначення типу об’єкта культурної
спадщини відповідно до статті 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини»: споруда (витвір) — могила, склеп, намогильні споруди;
комплекс (ансамбль) — кладовище; визначне місце — місця почесних поховань. При цьому слід розрізняти й точно вказувати комплекси та ансамблі: комплекс — це топографічно визначена група споруд, об’єднана
спільною територією; ансамбль — це топографічно визначена група споруд, об’єднана територіально, хронологічно і/або композиційно.
У тематичному полі «Категорія пам’ятки» вказується, відповідно до
документів про взяття об’єкта культурної спадщини на облік як пам’ятки,
категорія пам’ятки: національного значення; місцевого значення. Для
об’єкта культурної спадщини, не взятого на державний облік, у цій графі
проставляється: «щойно виявлений об’єкт культурної спадщини».
1.5.1. У тематичному полі 1 «Дата утворення об’єкта» наводяться дати
утворення об’єкта (бажано вказати дати початку і завершення створення) або дата історичної події, з якою пов’язане виникнення об’єкта чи набуття ним історичної та культурної цінності як пам’ятки. Слід вказувати
дату виникнення об’єкта, а також дати народження і смерті відомої особи,
з якою пов’язаний об’єкт. Якщо об’єкт пов’язаний з історичною подією
(масове поховання), слід вказувати точну дату історичної події. В тому
разі, якщо об’єкт зазнав значних трансформацій (перебудов, реконструкцій, відтворення), доцільно вказати дати цих трансформацій або їх хронологічні рамки.
1.5.2. У тематичному полі 2 «Місцезнаходження об’єкта» вказується
максимально точна адреса об’єкта згідно з чинним адміністративно-територіальним устроєм України (область, АР Крим, район в області чи в місті,
селище, село) та зазначається, на якому кладовищі та в якій частині розміщено об’єкт.
Для об’єктів, розташованих поза межами населених пунктів, слід вказувати максимально точну прив’язку до постійних топографічних орієнтирів, а також шляхи під’їзду.
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1.5.3. У тематичному полі 3 «Охоронний № пам’ятки» вказується охоронний номер пам’ятки, присвоєний їй при взятті на державний облік.
Порядок присвоєння пам’яткам охоронних номерів визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760. Якщо пам’ятка має
(мала) декілька охоронних номерів, необхідно вказати їх усі. Першим проставляється охоронний номер, чинний на момент заповнення паспорта.
Якщо об’єкт культурної спадщини не взятий на державний облік як
пам’ятка, у тематичному полі 3 робиться запис: «охоронний номер не присвоєно».
1.5.4. У тематичному полі 4 «Дати і № рішень, відповідно до яких об’єкт
узято на державний облік та визначено категорію пам’ятки» вказуються:
повна офіційна назва органу, який прийняв рішення про взяття об’єкта
на державний облік, визначення чи зміну його категорії як пам’ятки; назва і заголовок нормативного чи розпорядчого акта; дата його прийняття
і номер. Якщо об’єкт брався на державний облік або його категорія обліку
визначалася кількома документами, необхідно вказати їх усі в хронологічній послідовності.
Якщо об’єкт культурної спадщини не взятий на державний облік як
пам’ятка, у тематичному полі 3 робиться запис: «на державний облік не
взято».
1.5.5. У тематичному полі 9 «Функціональне використання» зазначається характер сучасного функціонального використання об’єкта та його
території. Для об’єкта культурної спадщини за видом «історичний» (історичне поховання) зазначається — кладовище, склеп, братська могила,
окреме поховання.
1.5.6. У тематичному полі 6 «Стислий опис об’єкта» у відповідних графах вказуються:
1.5.6.1. Розташування. Зазначається характер розташування об’єкта
у природному чи/та містобудівному середовищі. Зазначається розташування об’єкта у функціонально-розпланувальній системі населеного
пункту (в історичному середмісті; у серединній зоні за межами історичного середмістя; на околиці).
1.5.6.2. Характеристика об’єкта повинна включати опис за таким планом:
Має бути визначена функціональна типологія об’єкта. Для об’єктів
культурної спадщини за видом «історичний» (історичне поховання) це
культові (сакральні), меморіальні, а також архітектурні монументи.
Слід обов’язково вказати габаритні розміри об’єкта.
Слід зазначити матеріали, з яких виконано склеп, надгробок, намогильний пам’ятник.
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Слід описати об’єкт натурними дослідженнями. При цьому наводяться повністю тексти всіх написів мовою оригіналу та, в разі необхідності, — в перекладі на українську мову.
1.5.6.3. Наявність творів мистецтва. Вказується наявність чи відсутність на території чи в межах об’єкта, на його фасадах та/чи в інтер’єрі
творів малярства, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва.
1.5.7. Тематичне поле 7 «Перелік складових» заповнюється тільки для
таких типів об’єктів, як комплекси (ансамблі) та визначні місця. Тут має
бути подано повний перелік усіх складових: будівель, споруд, малих архітектурних форм, брам, валів, курганів, городищ, селищ, могильників, кладовищ, окремих поховань, пам’ятників, пам’ятних знаків, скульптур, стел,
рельєфів, елементів упорядження (благоустрою), елементів ландшафту (акваторій, пагорбів, долин, садів і парків, груп і окремих дерев, чагарників).
1.5.8. У тематичному полі 8 «Ступінь схоронності об’єкта» зазначаються:
– матеріали, з яких виконано об’єкт і його окремі частини (дерево, земля, саман, цегла, камінь, залізобетон, метал);
– конструкції (для споруд): каркас, фахверк, зруб, моноліт, несучі поздовжні чи поперечні стіни, стояково-балкова система тощо; тип перекриттів (дерев’яні балкові, муровані з цегли чи каменю склепіння, залізобетонні балки і плити тощо);
– узагальнена оцінка технічного стану об’єкта за такими категоріями:
добрий; задовільний; незадовільний; аварійний.
1.5.9. Тематичне поле 9 «Наявність науково-проектної документації на
об’єкт»: у відповідних графах таблиці мають бути зазначені найменування і вид документації; рік (роки) її розроблення: прізвище й ініціали автора (розробника, наукового керівника, відповідального виконавця); повне
найменування і юридична адреса організації, яка розробляла науковопроектну документацію; місце зберігання документації та інвентарні номери (шифри зберігання).
У разі, якщо науково-проектна документація на пам’ятку не розроблялася, у першій графі тематичного поля 9 робиться запис: «науковопроектна документація не розроблялася».
У разі, якщо на об’єкт культурної спадщини, не взятий на державний
облік як пам’ятка, розроблялася проектна чи вишукувальна документація,
у тематичному полі 9 доцільно зазначити наявність такої документації.
1.5.10. У тематичному полі 10 зазначається наявність графічних матеріалів та матеріалів фотофіксації об’єкта, що оформлюються як додатки до
облікової картки. Обов’язковою є наявність генерального плану території
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з позначенням зон охорони (якщо вони визначені), плану об’єкта, фото
загального вигляду об’єкта.
У відповідних графах таблиці тематичного поля 10 вказуються кількість матеріалів кожного виду, дата виконання і прізвища та ініціали виконавців (фотографа, архітектора, археолога, мистецтвознавця, техніка,
кресляра тощо).
Фотофіксація об’єкта має бути виконана, як правило, в рік складання
облікової картки.
Графічні матеріали, які додаються до облікової картки, повинні бути
виконані на підставі точних інструментальних обмірів на аркушах стандартного формату (А-3, А-4), у стандартних масштабах (1 : 100, 1 : 200,
1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000), мати позначення масштабу, орієнтацію
(для планів і генеральних планів), у необхідних випадках — експлікацію,
бути придатними для тривалого зберігання й механічного копіювання.
Усі графічні матеріали та матеріали фотофіксації мають бути проанотовані з зазначенням найменування об’єкта і назви виду графічної документації чи сюжету фотофіксації, точки (напрямку) знімання, дати, прізвища й ініціалів виконавця.
1.5.11. В тематичному полі «Облікову картку склав» зазначаються такі
відомості про фахівця, котрий склав облікову картку: посада та назва організації, в якій працює фахівець, спеціальність (згідно з дипломом про
освіту, про присудження наукового ступеня), освітньо-кваліфікаційний
рівень (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), науковий ступінь — кандидат наук, доктор наук, прізвище й ініціали, особистий підпис і дата складання паспорта.
1.5.12. Кожна облікова картка має бути підписана керівником відповідного органу охорони культурної спадщини (із зазначенням повного
найменування органу, посади керівника, його прізвища, ініціалів) та завірена печаткою цього органу.
2. Паспорт
2.1. Паспорт повинен містити всебічну, докладну й достовірну інформацію про об’єкт культурної спадщини за видом «історичний» (історичне
поховання).
2.2. Паспорт заповнюється українською мовою.
2.3. Текст набирається на комп’ютері в програмному середовищі Microsoft Word for Windows шрифтом Times New Roman (Cyrilic), розміром не
менше 11 і не більше 14 з міжрядковим інтервалом 1.
2.4. Паспорт складається з установленої кількості тематичних полів,
обмежених рамкою, куди вноситься відповідна інформація про конкрет___ 243
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ний об’єкт. Кожне тематичне поле має ширину, обмежену стандартним
форматом А-4. Висота кожного тематичного поля (колонки) — не більше
одного аркуша стандартного формату А-4.
2.5. У тематичному полі «Найменування об’єкта» подається повна сучасна назва об’єкта. У разі наявності кількох найменувань об’єкта, у т. ч.
первісного, відмінного від сучасного, необхідно всі найменування навести в дужках після сучасної назви.
У тематичному полі «Вид» дається визначення виду об’єкта культурної спадщини відповідно до статті 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини»: історичний (історичне поховання). Також слід вказати
додатковий вид: монументального мистецтва (надгробок; намогильний
пам’ятник); архітектури та містобудування (склеп).
У тематичному полі «Тип» дається визначення типу об’єкта культурної
спадщини відповідно до статті 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини»: споруда (витвір) — могила, склеп, намогильні споруди;
комплекс (ансамбль) — кладовище; визначне місце — місця почесних поховань. При цьому слід розрізняти й точно вказувати комплекси та ансамблі: комплекс — це топографічно визначена група споруд, об’єднана
спільною територією; ансамбль — це топографічно визначена група споруд, об’єднана територіально, хронологічно і/або композиційно.
У тематичному полі «Категорія пам’ятки» вказується, відповідно до
документів про взяття об’єкта культурної спадщини на облік як пам’ятки,
категорія пам’ятки: національного значення; місцевого значення. Для
об’єкта культурної спадщини, не взятого на державний облік, у цій графі
проставляється: «щойно виявлений об’єкт культурної спадщини».
2.5.1. У тематичному полі 1 «Дата утворення об’єкта» наводяться дати
утворення об’єкта (бажано вказати дати початку і завершення створення)
або дата історичної події, з якою пов’язане виникнення об’єкта чи набуття
ним історичної та культурної цінності як пам’ятки. Слід вказувати дату
виникнення об’єкта, а також дати народження і смерті відомої особи, з
якою пов’язаний об’єкт. Якщо об’єкт пов’язаний з історичною подією (масове поховання), слід вказувати точну дату історичної події. В тому разі,
якщо об’єкт зазнав значних трансформацій (перебудов, реконструкцій,
відтворення), доцільно вказати дати цих трансформацій або їх хронологічні рамки.
2.5.2. У тематичному полі 2 «Місцезнаходження об’єкта» вказується максимально точна адреса об’єкта згідно з чинним адміністративнотериторіальним устроєм України (область, АР Крим, район в області чи
в місті, селище, село) та зазначається, на якому кладовищі та в якій частині розміщено об’єкт.
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Для об’єктів, розташованих поза межами населених пунктів, слід вказувати максимально точну прив’язку до постійних топографічних орієнтирів, а також шляхи під’їзду.
2.5.3. У тематичному полі 3 «Охоронний № пам’ятки» вказується охоронний номер пам’ятки, присвоєний їй при взятті на державний облік.
Порядок присвоєння пам’яткам охоронних номерів визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760. Якщо пам’ятка має
(мала) декілька охоронних номерів, необхідно вказати їх усі. Першим проставляється охоронний номер, чинний на момент заповнення паспорта.
Якщо об’єкт культурної спадщини не взятий на державний облік як
пам’ятка, у тематичному полі 3 робиться запис: «охоронний номер не присвоєно».
2.5.4. У тематичному полі 4 «Дати і № рішень, відповідно до яких об’єкт
узято на державний облік та визначено категорію пам’ятки» вказуються:
повна офіційна назва органу, який прийняв рішення про взяття об’єкта
на державний облік, визначення чи зміну його категорії як пам’ятки; назва
і заголовок нормативного чи розпорядчого акта; дата його прийняття
і номер. Якщо об’єкт брався на державний облік або його категорія обліку
визначалася кількома документами, необхідно вказати їх усі в хронологічній послідовності.
Якщо об’єкт культурної спадщини не взятий на державний облік як
пам’ятка, у тематичному полі 3 робиться запис: «на державний облік не
взято».
2.5.5. У тематичному полі 5 «Наявність охоронних дощок, охоронних
знаків, інших інформаційних написів, позначок» вказується наявність чи
відсутність на пам’ятці чи/та в межах її території охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів та позначок. Слід вказати
дату і місце встановлення на пам’ятці чи на її території охоронної дошки
чи охоронного знаку, матеріали, з яких їх виготовлено.
Якщо об’єкт культурної спадщини не взятий на державний облік як
пам’ятка, тематичне поле 5 може залишатися незаповненим.
В разі наявності меморіальних дощок, для кожної меморіальної дошки
вказуються місце встановлення на об’єкті (пам’ятці), дата встановлення,
автори (архітектор, скульптор), матеріал, розміри, а також наводяться
повністю тексти написів. У разі, якщо меморіальних дощок немає, це слід
зазначити.
2.5.6. У тематичному полі 6 «Власник» вказується форма власності (державна, комунальна, приватна), подається повна юридична назва власника
та його юридична адреса з номерами телефону, факсу, адресою електронної пошти. Якщо власником є фізична особа, слід вказати її прізвище,
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ім’я, по батькові, серію і номер паспорта, дату його видачі й ким виданий,
вказати дані про реєстрацію за місцем постійного мешкання. По можливості слід вказати реквізити правоустановлюючого документа на право
власності. Якщо об’єкт культурної спадщини має декілька власників, слід
вказати їх усіх із зазначенням, хто якою часткою об’єкта володіє.
2.5.7. У тематичному полі 7 «Користувач» подається повна юридична
назва користувача та його юридична адреса з номерами телефону, факсу, адресою електронної пошти. Якщо користувачем є фізична особа, слід
вказати її прізвище, ім’я, по батькові, серію і номер паспорта, дату його
видачі й ким виданий, вказати дані про реєстрацію за місцем постійного
мешкання. По можливості слід вказати реквізити правоустановлюючого
документа (договору) на право користування. Якщо об’єкт культурної
спадщини перебуває в користуванні декількох користувачів, слід вказати
їх усіх із зазначенням, у кого яка частка об’єкта перебуває у користуванні.
2.5.8. У тематичному полі 8 «Охоронний договір» вказується дата підписання і номер охоронного договору, а також орган охорони та користувач (власник), які підписали охоронний договір.
У разі, якщо охоронний договір не укладено, у тематичному полі 8 робиться запис: «охоронний договір не укладено».
2.5.9. У тематичному полі 9 «Функціональне використання» зазначається характер сучасного функціонального використання об’єкта та його
території. Для об’єкта культурної спадщини за видом «історичний» (історичне поховання) зазначається — кладовище, склеп, братська могила,
окреме поховання.
2.5.10. У тематичному полі 10 «Історичні дані про об’єкт» вказуються
причини, характер і хронологія утворення (виникнення) та змін об’єкта.
Характер інших історичних даних, що мають бути зазначені в цьому тематичному полі, залежить від виду об’єкта:
для історичних об’єктів подається також коротка характеристика
важливих історичних подій, життя та діяльності відомих осіб, у зв’язку
з якими об’єкт набуває історичної і культурної цінності як пам’ятка; для
історичного поховання наводяться короткі біографічні відомості про
особу похованого;
для об’єктів монументального мистецтва, архітектури та містобудування вказуються також власники, з якими пов’язані виникнення й історія об’єкта, замовники, автори (архітектори, скульптори, художники
тощо), виконавці робіт.
2.5.11. У тематичному полі 11 «Відомості про сучасний стан об’єкта»
у відповідних графах вказуються:
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2.5.11.1. Розташування об’єкта і роль його в навколишньому середовищі. Зазначається характер розташування об’єкта у природному чи/та
містобудівному середовищі, визначається композиційна роль об’єкта в середовищі (домінанта, акцент, рядовий об’єкт). У разі необхідності описуються розміри й форма об’єкта, його території, орієнтація, межі території,
основні підходи. Зазначається розташування об’єкта у функціональнорозпланувальній системі населеного пункта (в історичному середмісті;
у серединній зоні за межами історичного середмістя; на околиці), а також
зазначається характер розпланувальної системи, в якій об’єкт розташований (регулярна; нерегулярна або ландшафтна; змішана).
2.5.11.2. Ландшафт. Зазначається характеристика ландшафту за такими аспектами: рельєф (гряда, долина, пагорб, схил, гора, котловина,
амфітеатр, яр, мис, заплава, каньйон, плато, низина, рівнина, вододіл);
гідрографічна мережа (став, озеро, річка, струмок, море, затока, болото); рослинність: за видами насаджень (парки, ліси, лісопарки, лугопарки, гідропарки, дендропарки, сквери, сади, ботанічні сади, бульвари); за
типом (дерева, чагарники, ліани, квіти, трави); за породами (вічнозелені,
листопадні, листяні, шпилькові).
2.5.11.3. Опис об’єкта повинен бути виконаний за таким планом:
Має бути визначена функціональна типологія об’єкта. Для об’єктів
культурної спадщини за видом «історичний» (історичне поховання) це
культові (сакральні), меморіальні, а також архітектурні монументи.
Слід обов’язково вказати габаритні розміри об’єкта.
Слід зазначити матеріали, з яких виконано склеп, надгробок, намогильний пам’ятник.
Слід описати об’єкт натурними дослідженнями. При цьому наводяться повністю тексти всіх написів мовою оригіналу та, в разі необхідності,
в перекладі на українську мову.
2.5.11.4. Перебудови, втрати й історичні нашарування. Слід вказати
всі відомі на час заповнення паспорта зміни, яких зазнав об’єкт протягом
свого існування з зазначенням їх дат, причин і наслідків, авторства. Історичні нашарування слід класифікувати на дві категорії: дисгармонійні;
доповнюючі (останні є невід’ємною частиною об’єкта культурної спадщини і не спотворюють його). Наприкінці можна зазначити відсоток втрат
первинного вигляду (ця інформація є факультативною). У разі, якщо
об’єкт не зазнав перебудов/втрат, це слід зазначити.
2.5.11.5. Наявність творів мистецтва та їх опис. Вказується наявність
чи відсутність на території чи в межах об’єкта, на його фасадах та/чи
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в інтер’єрі творів малярства, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, дається їх коротка характеристика з зазначенням стилістики,
пластичного та колористичного вирішення, авторства.
2.5.11.6. Опис території об’єкта повинен містити інформацію про стан
території об’єкта і наявність на ній будівель, споруд, у т. ч. тимчасових,
малих архітектурних форм, архітектурних елементів, творів скульптури,
дерев і чагарників, характер озеленення і упорядження (благоустрою).
2.5.11.7. В графі «Загальна оцінка технічного стану об’єкта, дата та
№ акта технічного стану» зазначаються:
матеріали, з яких виконано об’єкт і його окремі частини (дерево, саман,
цегла, камінь (граніт, мармур, вапняк, пісковик, ракушняк тощо), бетон,
залізобетон, метал (чавун, сталь, мідь, бронза, алюміній тощо); для об’єктів
монументального мистецтва вказується також техніка виконання;
конструкції (для споруд): каркас, фахверк, зруб, моноліт, несучі поздовжні чи поперечні стіни, стояково-балкова система тощо; обов’язково слід
вказати тип перекриттів (дерев’яні балкові, муровані з цегли чи каменю
склепіння, залізобетонні балки і плити тощо);
ступінь капітальності (для споруд) залежить від матеріалу й конструктивної системи, а також від характеру перекриттів; капітальною є мурована з каменю чи цегли або виконана в залізобетонних конструкціях
споруда з незгораючими перекриттями; відтак ступінь капітальності має
зазначатися наступним чином:
– мурована споруда з вогнестійким перекриттям;
– мурована споруда з невогнестійким перекриттям;
– змішана споруда;
– дерев’яна споруда.
Загальна оцінка технічного стану подається узагальнено, не повторюючи відомостей, які містяться в акті технічного стану, за такими категоріями: добрий; задовільний; незадовільний; аварійний. Має бути посилання на дату і номер акту технічного стану пам’ятки, що складається за
формою, затвердженою наказом Держбуду України від 30.01.2002 р. № 21.
2.5.11.8. У графі «Наявність інженерних мереж та інженерного обладнання» вказуються:
– наявність чи відсутність на території об’єкта інженерних мереж: водогін, побутова і зливова каналізація, теплові мережі, кабельні мережі, лінії
електропередач, газопровід, слаботочні мережі, освітлення, свердловини,
колодязі, дренаж, тунелі і штольні, очисні споруди, котельні, електропідстанції;
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– наявність чи відсутність, а також характер інженерного обладнання (для
будівлі, споруди): опалення, водогін, каналізація, освітлення й електрична
мережа, вентиляція, кондиціювання, механічні системи, слаботочні мережі.
2.5.11.9. У графі «Дата і № довідки про майнову цінність об’єкта, найменування організації, яка провела оцінку, вартість в гривнях» вказуються:
дата проведення грошової оцінки об’єкта і повне найменування та юридична адреса організації, яка провела грошову оцінку; майнова цінність
об’єкта, обчислена в гривнях згідно з методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1447.
У разі, якщо грошова оцінка об’єкта не проводилась, робиться запис:
«майнова цінність не визначена».
2.5.12. Тематичне поле 12 «Перелік складових» заповнюється тільки
для таких типів об’єктів, як комплекси (ансамблі) та визначні місця. Тут
має бути подано повний перелік усіх складових: будівель, споруд, малих
архітектурних форм, брам, валів, курганів, городищ, селищ, могильників,
кладовищ, окремих поховань, пам’ятників, пам’ятних знаків, скульптур,
стел, рельєфів, елементів упорядження (благоустрою), елементів ландшафту (акваторій, пагорбів, долин, садів і парків, груп і окремих дерев,
чагарників).
2.5.13. У тематичному полі 13 «Територія об’єкта» у верхній графі вказується площа території (у квадратних метрах чи в гектарах); у нижній
графі описуються межі території об’єкта з зазначенням сусідніх землекористувачів.
2.5.14. У тематичному полі 14 «Оцінка антропологічної, археологічної,
естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої
цінності об’єкта» мають міститися результати оцінки антропологічної,
археологічної, естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності об’єкта з переліком тих якостей об’єкта, які
відповідають критеріям, установленим постановою Кабінету Міністрів
України від 27.12.2001 № 1760, і завдяки яким об’єкт набуває історичної та
культурної цінності як пам’ятка.
2.5.15. Тематичне поле 15 «Зони охорони пам’ятки» заповняється тільки для пам’яток, узятих на державний облік. У тематичному полі 15 мають бути зазначені: повне найменування та юридична адреса організаціїрозробника науково-проектної документації з визначення зон охорони
пам’ятки; дата розроблення науково-проектної документації з визначення зон охорони пам’ятки; повна назва органу, який прийняв рішення про
затвердження зон охорони пам’ятки; назва, заголовок, дата і номер розпорядчого документа про затвердження зон охорони пам’яток.
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У нижній графі дається короткий опис меж кожної із зон охорони
пам’яток із зазначенням площі кожної зони, а саме: охоронної зони, зони
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони
археологічного культурного шару.
У разі, якщо зони охорони пам’ятки не визначені, у верхній графі тематичного поля 15 робиться запис: «зони охорони пам’ятки не визначені».
2.5.16. Тематичне поле 16 «Наявність науково-дослідної та науковопроектної документації на об’єкт» заповнюється тільки для пам’яток,
узятих на державний облік. У відповідних графах таблиці тематичного
поля 16 мають бути зазначені: найменування і вид документації (наукова,
проектна, вишукувальна); рік (роки) її розроблення: прізвище й ініціали автора (розробника, наукового керівника, відповідального виконавця); повне найменування і юридична адреса організації, яка розробляла
науково-проектну документацію; місце зберігання документації та її інвентарні номери (шифри зберігання).
У разі, якщо науково-проектна документація на пам’ятку не розроблялася, у першій графі тематичного поля 16 робиться запис: «науковопроектна документація не розроблялася».
У разі, якщо на об’єкт культурної спадщини, не взятий на державний
облік як пам’ятка, розроблялася проектна чи вишукувальна документація,
у тематичному полі 16 доцільно зазначити наявність такої документації.
2.5.17. Тематичне поле 17 «Дослідницькі й реставраційні роботи на
об’єкті» повинно містити у відповідних графах таблиці такі відомості: найменування і коротка характеристика проведених на об’єкті робіт; рік (роки)
проведення; повне найменування і юридична адреса замовника; прізвище
й ініціали автора проекту (головного архітектора проекту) реставрації, наукового керівника дослідницьких робіт (у т. ч. археологічних розвідок чи
розкопок), повне найменування і юридична адреса проектної, науководослідної організації; повне найменування і юридична адреса підрядної
організації (у разі необхідності — генпідрядника та субпідрядників).
У разі, якщо дослідницькі й реставраційні роботи не проводилися,
у першій графі тематичного поля 17 робиться запис: «дослідницькі й реставраційні роботи не проводилися».
2.5.18. У тематичному полі 18 «Основні джерела відомостей про об’єкт»
подається перелік джерел за рубриками таблиці: археологічні матеріали,
іконографічні матеріали, архівні матеріали, бібліографічні матеріали. Перелік повинен мати суцільну нумерацію позицій. Форма запису даних
в переліку має відповідати вимогам державного стандарту щодо бібліографічних посилань.
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2.5.19. У тематичному полі 19 зазначається наявність графічних матеріалів та матеріалів фотофіксації об’єкта (пам’ятки), що оформлюються
як додатки до паспорта. Обов’язковою є наявність генерального плану
території з позначенням зон охорони, плану об’єкта (поповерхових планів), фото загального вигляду об’єкта, фрагменту чи деталі. У разі потреби
можна додавати креслення фасадів та розрізів об’єкта. У разі наявності
цінних інтер’єрів, творів монументального мистецтва фотофіксація кожного з них є обов’язковою.
У відповідних графах таблиці тематичного поля 19 вказуються кількість матеріалів кожного виду, дата виконання і прізвища та ініціали виконавців (фотографа, архітектора, археолога, мистецтвознавця, техніка,
кресляра тощо).
Фотофіксація об’єкта має бути виконана, як правило, в рік складання
паспорта. Історична іконографія додається до паспорта у виняткових випадках.
Графічні матеріали, які додаються до паспорта, повинні бути виконані на підставі точних інструментальних обмірів на аркушах стандартного формату (А-2, А-3, А-4), у стандартних масштабах (1 : 50, 1 : 100, 1 : 200,
1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000), мати позначення масштабу, орієнтацію
(для планів і генеральних планів), у необхідних випадках — експлікацію,
бути придатними для тривалого зберігання й механічного копіювання.
Усі графічні матеріали та матеріали фотофіксації мають бути проанотовані з зазначенням найменування об’єкта і назви виду графічної документації чи сюжету фотофіксації, точки (напрямку) знімання, дати, прізвища й ініціалів виконавця.
2.5.20. В тематичному полі «Паспорт склав» зазначаються відомості
про фахівця, котрий склав паспорт: посада та назва організації, в якій
працює фахівець, спеціальність (згідно з дипломом про освіту, про присудження наукового ступеня), кваліфікаційний рівень (бакалавр, молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр, кандидат, доктор наук), прізвище й
ініціали, особистий підпис і дата складання паспорта.
5.25. Кожен паспорт має бути підписаний керівником відповідного
органу охорони культурної спадщини (з зазначенням повного найменування органу, посади керівника, його прізвища, ініціалів) та завірений
печаткою цього органу.
Виконано
старшим науковим співробітником
відділу історичних ареалів
населених місць та заповідників
НДІ пам’яткоохоронних досліджень
Звірякою А. І.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ
ОБ’ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЗА ВИДОМ
«ЛАНДШАФТНИЙ»
ТА ПАСПОРТА ОБ’ЄКТА КУЛЬТУРНОЇ
СПАДЩИНИ ЗА ВИДОМ «ЛАНДШАФТНИЙ»
(проект)
А. І. Звіряка,
НДІ пам’яткоохоронних досліджень

Загальні положення
Методичні рекомендації щодо заповнення облікової картки об’єкта
культурної спадщини за видом «ландшафтний» та паспорта об’єкта культурної спадщини за видом «ландшафтний» складені на основі Методичних рекомендацій щодо заповнення облікової картки об’єкта культурної
спадщини та паспорта об’єкта культурної спадщини, схвалених наказом
Державної служби охорони культурної спадщини від 03.06.2004 р. № 11,
з метою конкретизації деяких положень щодо специфічного виду нерухомих пам’яток типу «визначні місця».
Ландшафтні об’єкти культурної спадщини (культурні ландшафти),
насамперед великі за розміром, можуть включати об’єкти культурної
спадщини всіх видів і типів (споруди (витвори), комплекси (ансамблі), археологічні, історичні об’єкти, об’єкти монументального мистецтва, садовопаркового мистецтва, архітектури та містобудування, науки і техніки).
Облікова картка об’єкта культурної спадщини за видом «ландшафтний» та паспорт об’єкта культурної спадщини за видом «ландшафтний»
заповнюється відповідно до форми облікової картки об’єкта культурної
спадщини та паспорта об’єкта культурної спадщини, затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України та Державного комітету
України з будівництва та архітектури від 13.05.2004 р. № 295/104, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.06.2004 р. за № 693/9292.
Облікова картка об’єкта культурної спадщини за видом «ландшафтний» та паспорт об’єкта культурної спадщини за видом «ландшафтний»
заповнюються фахівцем, котрий має повну вищу спеціальну освіту з відповідної спеціальності (архітектор, археолог, історик, мистецтвознавець,
дизайнер) та освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче бакалавра.
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У разі внесення змін до облікової картки, паспорта, їх повинен вносити
спеціаліст, котрий склав облікову картку, паспорт; у разі неможливості —
спеціаліст освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче спеціаліста, котрий
заповнював облікову картку, паспорт. Зміни до паспорта завіряються підписами і печаткою. В разі зміни категорії пам’ятки заповнюються нові облікова картка, паспорт.
1. Облікова картка
1.1. Облікова картка повинна містити достовірну інформацію про
об’єкт культурної спадщини.
1.2 Облікова картка заповнюється українською мовою.
1.3. Текст набирається на комп’ютері в програмному середовищі
Microsoft Word for Windows шрифтом Times New Roman (Cyrilic), розміром не менше 11 і не більше 14 з міжрядковим інтервалом 1.
1.4. Облікова картка складається із встановленої кількості тематичних
полів, обмежених рамкою, куди вноситься відповідна інформація про
конкретний об’єкт. Кожне тематичне поле має ширину, обмежену стандартним форматом А-4. Висота тематичного поля (колонки) — не більше
1/3 аркуша стандартного формату А-4.
1.5. У тематичному полі «Найменування об’єкта» подається повна сучасна назва об’єкта. У разі наявності кількох найменувань об’єкта, у т. ч.
первісного, відмінного від сучасного, необхідно всі найменування навести в дужках після сучасної назви.
У тематичному полі «Вид» дається визначення виду об’єкта культурної
спадщини відповідно до статті 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини»: археологічний; історичний; монументального мистецтва;
архітектури та містобудування; садово-паркового мистецтва; ландшафтний. У разі, якщо об’єкт є комплексним і належить до кількох видів, необхідно вказати всі види. При цьому видове визначення «ландшафтний»
вказується першим.
У тематичному полі «Тип» дається визначення типу об’єкта культурної
спадщини відповідно до статті 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини»: для ландшафтної пам’ятки — визначне місце.
У тематичному полі «Категорія пам’ятки» вказується, відповідно до
документів про взяття об’єкта культурної спадщини на облік як пам’ятки,
категорія пам’ятки: національного значення; місцевого значення. Для
об’єкта культурної спадщини, не взятого на державний облік, у цій графі
проставляється: «щойно виявлений об’єкт культурної спадщини».
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1.5.1. У тематичному полі 1 «Дата утворення об’єкта» наводяться дати
утворення об’єкта (бажано вказати дати початку і завершення формування) та дата, з якою пов’язане набуття ним історичної і культурної цінності
як пам’ятки. Для об’єктів, які зазнали значних трансформацій (перебудов,
реконструкцій, відтворення), доцільно вказати дати цих трансформацій
або їх хронологічні рамки.
1.5.2. У тематичному полі 2 «Місцезнаходження об’єкта» вказується максимально точна адреса об’єкта згідно з чинним адміністративнотериторіальним устроєм України (область, АР Крим, район в області чи
в місті, місто, селище, село) та зазначаються загальні межі пам’ятки.
Для об’єктів, розташованих поза межами населених пунктів, слід вказувати максимально точну прив’язку до постійних топографічних орієнтирів, а також шляхи під’їзду.
1.5.3. У тематичному полі 3 «Охоронний № пам’ятки» вказується охоронний номер пам’ятки, присвоєний їй при взятті на державний облік.
Порядок присвоєння пам’яткам охоронних номерів визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760. Якщо пам’ятка має
(мала) декілька охоронних номерів, необхідно вказати їх усі. Першим проставляється охоронний номер, чинний на момент заповнення паспорта.
Якщо об’єкт культурної спадщини не взятий на державний облік як
пам’ятка, у тематичному полі 3 робиться запис: «охоронний номер не присвоєно».
1.5.4. У тематичному полі 4 «Дати і № рішень, відповідно до яких об’єкт
узято на державний облік та визначено категорію пам’ятки» вказуються:
повна офіційна назва органу, який прийняв рішення про взяття об’єкта
на державний облік, визначення чи зміну його категорії як пам’ятки; назва і заголовок нормативного чи розпорядчого акта; дата його прийняття
і номер. Якщо об’єкт брався на державний облік або його категорія обліку
визначалася кількома документами, необхідно вказати їх усі в хронологічній послідовності.
Якщо об’єкт культурної спадщини не взятий на державний облік як
пам’ятка, у тематичному полі 3 робиться запис: «на державний облік не
взято».
1.5.5. У тематичному полі 9 «Функціональне використання» зазначаються: характер сучасного функціонального використання території
об’єкта; характер первісного функціонального призначення території
об’єкта. Якщо протягом часу існування об’єкта його функціональне використання неодноразово змінювалося, це необхідно вказати в графі «Інші
(протягом часу існування об’єкта)».
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1.5.6. У тематичному полі 6 «Стислий опис об’єкта» у відповідних графах вказуються:
1.5.6.1. Розташування. Зазначається характер розташування об’єкта у
природному чи/та містобудівному середовищі, визначається композиційна роль об’єкта в середовищі (домінанта, акцент, рядовий об’єкт). Описуються: розміри й форма об’єкта, його території, орієнтація, межі території,
основні підходи. Зазначається розташування об’єкта у функціональнорозпланувальній системі населеного пункту (в історичному середмісті;
у серединній зоні за межами історичного середмістя; на околиці), а також
зазначається характер розпланувальної системи, в якій об’єкт розташований (регулярна; нерегулярна або ландшафтна; змішана).
1.5.6.2. Характеристика об’єкта повинна включати опис за таким планом:
Потрібно зазначити всі об’єкти, що формують культурну та історичну
насиченість території.
Зазначаються основні компоненти та складові ландшафту, їх взаєморозташування, такі як ландшафтні складові, історичні місцевості, урочища, археологічні території.
Слід зазначити види та категорії пам’яток та об’єктів культурної спадщини, розташованих на території об’єкта.
При наявності слід зазначити головні містобудівні компоненти ландшафту: архітектурні комплекси, ансамблі та окремі об’єкти, що формують
його сутність як об’єкта культурної спадщини (культурного ландшафту)
з виразним об’ємно-просторовим сприйняттям та видовим розкриттям
пам’яток у середовищі з основних видових точок, зон і фронтів видимості.
Слід обов’язково вказати габаритні розміри об’єкта (максимальну ширину та довжину).
1.5.6.3. Наявність творів мистецтва. Вказується наявність чи відсутність на території об’єкта монументальних витворів мистецтва, дається їх
коротка характеристика з зазначенням розташування, стилістики, пластичного та колористичного вирішення, авторства.
Якщо на території об’єкта розташовані поодинокі об’єкти чи пам’ятки
монументального мистецтва, їх слід зазначити.
В разі, якщо до складу території входить велика кількість об’єктів, зазначається: «на території, що розглядається, розташована велика кількість пам’яток монументального мистецтва національного і місцевого
значення, які обліковуються в окремій обліковій документації».
1.5.7. Тематичне поле 7 «Перелік складових» має бути подано повний
перелік усіх складових: акваторій, пагорбів, долин, урочищ, ярів, парків,
скверів, груп дерев і чагарників, історичних місцевостей, валів, курганів,
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городищ, селищ, могильників, садово-паркових територій, кладовищ,
окремих поховань, архітектурних комплексів і ансамблів, пам’ятників,
пам’ятних знаків, скульптур, стел.
1.5.8. У тематичному полі 8 «Ступінь схоронності об’єкта» зазначається узагальнена оцінка технічного стану об’єкта за такими категоріями:
добрий; задовільний; незадовільний; аварійний.
1.5.9. В тематичному полі 9 «Наявність науково-проектної документації
на об’єкт» у відповідних графах таблиці мають бути зазначені: найменування і вид документації; рік (роки) її розроблення; прізвище й ініціали
автора (розробника, наукового керівника, відповідального виконавця);
повне найменування і юридична адреса організації, яка розробляла науково-проектну документацію; місце зберігання документації та інвентарні
номери (шифри зберігання).
У разі, якщо науково-проектна документація на пам’ятку не розроблялася, у першій графі тематичного поля 9 робиться запис: «науковопроектна документація не розроблялася».
У разі, якщо на об’єкт культурної спадщини, не взятий на державний
облік як пам’ятка, розроблялася проектна чи вишукувальна документація, у тематичному полі 9 доцільно зазначити наявність такої документації.
1.5.10. У тематичному полі 10 зазначається наявність графічних матеріалів та матеріалів фотофіксації об’єкта (пам’ятки), що оформлюються
як додатки до облікової картки. Обов’язковою є наявність генерального
плану території з позначенням зон охорони (якщо вони визначені), фото
загального вигляду об’єкта.
У відповідних графах таблиці тематичного поля 10 вказуються кількість матеріалів кожного виду, дата виконання і прізвища та ініціали виконавців (фотографа, архітектора, археолога, мистецтвознавця, техніка,
кресляра тощо).
Фотофіксація об’єкта має бути виконана, як правило, в рік складання
облікової картки.
Графічні матеріали, які додаються до облікової картки, повинні бути
виконані на підставі точних інструментальних обмірів на аркушах стандартного формату (А-3, А-4), у стандартних масштабах (1 : 100, 1 : 200, 1 : 500,
1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000), мати позначення масштабу, орієнтацію (для планів і генеральних планів), у разі потреби — експлікацію, бути придатними
для тривалого зберігання й механічного копіювання.
Усі графічні матеріали та матеріали фотофіксації мають бути проанотовані з зазначенням найменування об’єкта і назви виду графічної доку___ 257
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ментації чи сюжету фотофіксації, точки (напрямку) знімання, дати, прізвища й ініціалів виконавця.
1.5.11. В тематичному полі «Облікову картку склав» зазначаються такі
відомості про фахівця, котрий склав облікову картку: посада та назва організації, в якій працює фахівець, спеціальність (згідно з дипломом про
освіту, про присудження наукового ступеня), освітньо-кваліфікаційний
рівень (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), науковий ступінь — кандидат наук, доктор наук, прізвище й ініціали, особистий підпис і дата складання облікової картки.
1.5.12. Кожна облікова картка має бути підписана керівником відповідного органу охорони культурної спадщини (із зазначенням повного
найменування органу, посади керівника, його прізвища, ініціалів) та завірена печаткою цього органу.
2. Паспорт
2.1. Паспорт повинен містити всебічну, докладну й достовірну інформацію про об’єкт культурної спадщини за видом «ландшафтний».
2.2. Паспорт заповнюється українською мовою.
2.3. Текст набирається на комп’ютері в програмному середовищі
Microsoft Word for Windows шрифтом Times New Roman (Cyrilic), розміром не менше 11 і не більше 14 з міжрядковим інтервалом 1.
2.4. Паспорт складається з установленої кількості тематичних полів,
обмежених рамкою, куди вноситься відповідна інформація про конкретний об’єкт. Кожне тематичне поле має ширину, обмежену стандартним
форматом А-4. Висота кожного тематичного поля (колонки) — не більше
одного аркуша стандартного формату А-4.
2.5. У тематичному полі «Найменування об’єкта» подається повна сучасна назва об’єкта. У разі наявності кількох найменувань об’єкта, у т. ч.
первісного, відмінного від сучасного, необхідно всі найменування навести в дужках після сучасної назви.
У тематичному полі «Вид» дається визначення виду об’єкта культурної
спадщини відповідно до статті 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини»: археологічний; історичний; монументального мистецтва;
архітектури та містобудування; садово-паркового мистецтва; ландшафтний. У разі, якщо об’єкт є комплексним і належить до кількох видів, необхідно вказати всі види. При цьому видове визначення «ландшафтний»
вказується першим.
У тематичному полі «Тип» дається визначення типу об’єкта культурної
спадщини відповідно до статті 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини»: для ландшафтної пам’ятки — визначне місце.
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У тематичному полі «Категорія пам’ятки» вказується, відповідно до
документів про взяття об’єкта культурної спадщини на облік як пам’ятки,
категорія пам’ятки: національного значення; місцевого значення. Для
об’єкта культурної спадщини, не взятого на державний облік, у цій графі
проставляється: «щойно виявлений об’єкт культурної спадщини».
2.5.1. У тематичному полі 1 «Дата утворення об’єкта» наводяться дати
утворення об’єкта (бажано вказати дати початку і завершення формування) та дата, з якою пов’язане набуття ним історичної і культурної цінності
як пам’ятки. Для об’єктів, які зазнали значних трансформацій (перебудов,
реконструкцій, відтворення), доцільно вказати дати цих трансформацій
або їх хронологічні рамки.
2.5.2. У тематичному полі 2 «Місцезнаходження об’єкта» вказується максимально точна адреса об’єкта згідно з чинним адміністративнотериторіальним устроєм України (область, АР Крим, район в області чи
в місті, місто, селище, село) та зазначаються загальні межі пам’ятки.
Для об’єктів, розташованих поза межами населених пунктів, слід вказувати максимально точну прив’язку до постійних топографічних орієнтирів, а також шляхи під’їзду.
2.5.3. У тематичному полі 3 «Охоронний № пам’ятки» вказується охоронний номер пам’ятки, присвоєний їй при взятті на державний облік.
Порядок присвоєння пам’яткам охоронних номерів визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1760. Якщо пам’ятка має
(мала) декілька охоронних номерів, необхідно вказати їх усі. Першим проставляється охоронний номер, чинний на момент заповнення паспорта.
Якщо об’єкт культурної спадщини не взятий на державний облік як
пам’ятка, у тематичному полі 3 робиться запис: «охоронний номер не присвоєно».
2.5.4. У тематичному полі 4 «Дати і № рішень, відповідно до яких об’єкт
узято на державний облік та визначено категорію пам’ятки» вказуються:
повна офіційна назва органу, який прийняв рішення про взяття об’єкта
на державний облік, визначення чи зміну його категорії як пам’ятки; назва і заголовок нормативного чи розпорядчого акта; дата його прийняття
і номер. Якщо об’єкт брався на державний облік або його категорія обліку
визначалася кількома документами, необхідно вказати їх усі в хронологічній послідовності.
Якщо об’єкт культурної спадщини не взятий на державний облік як
пам’ятка, у тематичному полі 3 робиться запис: «на державний облік не
взято».
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2.5.5. У тематичному полі 5 «Наявність охоронних дощок, охоронних
знаків, інших інформаційних написів, позначок» вказується наявність чи
відсутність на пам’ятці чи/та в межах її території охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів та позначок. Слід вказати
дату і місце встановлення на пам’ятці чи на її території охоронної дошки
чи охоронного знаку, матеріали, з яких їх виготовлено.
У випадку, коли на території об’єкта розташована велика кількість
пам’яток, зазначається: «окремі об’єкти культурної та природної спадщини, розташовані в межах даного визначного місця, мають відповідні охоронні дошки, охоронні знаки, інформаційні написи, позначки, які відображаються в обліковій документації цих об’єктів».
Якщо об’єкт культурної спадщини не взятий на державний облік як
пам’ятка, тематичне поле 5 може залишатися незаповненим.
В разі наявності меморіальних дощок, для кожної меморіальної дошки
вказуються місце встановлення на об’єкті (пам’ятці), дата встановлення,
автори (архітектор, скульптор), матеріал, розміри, а також наводяться
повністю тексти написів. У разі, якщо меморіальних дощок немає, це слід
зазначити.
2.5.6. У тематичному полі 6 «Власник» вказується форма власності (державна, комунальна, приватна), подається повна юридична назва
власника та його юридична адреса з номерами телефону, факсу, адресою
електронної пошти. Якщо власником є фізична особа, слід вказати її прізвище, ім’я, по батькові, серію і номер паспорта, дату його видачі й ким виданий, вказати дані про реєстрацію за місцем постійного мешкання. По
можливості слід вказати реквізити правовстановлюючого документа на
право власності. Якщо об’єкт культурної спадщини має декілька власників, слід вказати їх усіх із зазначенням (по можливості), хто якою часткою
об’єкта володіє.
2.5.7. У тематичному полі 7 «Користувач» подається повна юридична
назва користувача та його юридична адреса з номерами телефону, факсу, адресою електронної пошти. Якщо користувачем є фізична особа, слід
вказати її прізвище, ім’я, по батькові, серію і номер паспорта, дату його
видачі й ким виданий, вказати дані про реєстрацію за місцем постійного
мешкання. По можливості слід вказати реквізити правоустановлюючого
документа (договору) на право користування. Якщо об’єкт культурної
спадщини перебуває в користуванні декількох користувачів, слід вказати
їх усіх із зазначенням (по можливості), у кого яка частка об’єкта перебуває
у користуванні.
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2.5.8. У тематичному полі 8 «Охоронний договір» вказується дата підписання і номер охоронного договору, а також орган охорони та користувач (власник), які підписали охоронний договір.
У разі, якщо охоронний договір не укладено, у тематичному полі 8 робиться запис: «охоронний договір не укладено».
2.5.9. У тематичному полі 9 «Функціональне використання» зазначаються: характер сучасного функціонального використання території
об’єкта; характер первісного функціонального призначення території
об’єкта. Якщо протягом часу існування об’єкта його функціональне використання неодноразово змінювалося, це необхідно вказати в графі «Інші
(протягом часу існування об’єкта)».
2.5.10. У тематичному полі 10 «Історичні дані про об’єкт» вказуються
причини, характер і хронологія утворення (виникнення) та змін об’єкта.
Подається опис об’єкта з розкриттям історичного розвитку території
та формування основних комплексів та складових об’єкта, що формують
історичну та культурну насиченість території.
2.5.11. У тематичному полі 11 «Відомості про сучасний стан об’єкта»
у відповідних графах вказуються:
2.5.11.1. Розташування об’єкта і його роль в навколишньому середовищі. Зазначається характер розташування об’єкта у природному чи/та
містобудівному середовищі, визначається композиційна роль об’єкта в
середовищі (домінанта, акцент, рядовий об’єкт). Описуються розміри й
форма об’єкта, його території, орієнтація, межі території, основні підходи.
Зазначається розташування об’єкта у функціонально-розпланувальній
системі населеного пункту (в історичному середмісті; у серединній зоні
за межами історичного середмістя; на околиці), а також зазначається характер розпланувальної системи, в якій об’єкт розташований (регулярна;
нерегулярна або ландшафтна; змішана).
2.5.11.2. Ландшафт. Зазначається характеристика ландшафту за такими
аспектами: рельєф (гряда, долина, пагорб, схил, гора, котловина, амфітеатр, яр, мис, заплава, каньйон, плато, низина, рівнина, вододіл); гідрографічна мережа (став, озеро, річка, струмок, море, затока, болото); рослинність: за видами насаджень (парки, ліси, лісопарки, лугопарки, гідропарки,
дендропарки, сквери, сади, ботанічні сади, бульвари); за типом (дерева,
чагарники, ліани, квіти, трави); за породами (вічнозелені, листопадні,
листяні, шпилькові).
2.5.11.3. Опис об’єкта повинен бути виконаний за таким планом:
Потрібно зазначити всі об’єкти, що формують культурну та історичну
насиченість території.
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Зазначаються основні компоненти та складові ландшафту, їх взаєморозташування, такі як ландшафтні складові, історичні місцевості, урочища, археологічні території.
Сліз зазначити види та категорії пам’яток та об’єктів культурної спадщини, розташованих на території об’єкта.
При наявності слід зазначити головні містобудівні компоненти ландшафту: архітектурні комплекси, ансамблі та окремі об’єкти, що формують
його сутність як обєкта культурної спадщини (культурного ландшафту)
з виразним об’ємно-просторовим сприйняттям та видовим розкриттям
пам’яток у середовищі з основних видових точок, зон і фронтів видимості.
Слід обов’язково вказати габаритні розміри об’єкта (максимальну ширину та довжину).
2.5.11.4. Перебудови, втрати й історичні нашарування. Оскільки ландшафтні об’єкти постійно розвиваються і змінюються в результаті антропогенної діяльності, слід зазначити основні втрати та історичні нашарування. Слід вказати всі відомі на час заповнення паспорта зміни, яких
зазнав об’єкт протягом свого існування, з зазначенням їх дат, причин і наслідків. Історичні нашарування слід класифікувати на дві категорії: дисгармонійні; доповнюючі (останні є невід’ємною частиною об’єкта культурної спадщини і не спотворюють його).
2.5.11.5. Вказується наявність чи відсутність на території об’єкта монументальних витворів мистецтва, дається їх коротка характеристика
з зазначенням розташування, стилістики, пластичного та колористичного вирішення, авторства.
Якщо на території об’єкта розташовані поодинокі обєкти чи памятки
монументального мистецтва, їх слід зазначити.
В разі, якщо до складу території входить велика кількість обєктів, зазначається: «на території, що розглядається, розташована велика кількість пам’яток монументального мистецтва національного і місцевого
значення, які обліковуються в окремій обліковій документації».
2.5.11.6. Опис території об’єкта повинен містити інформацію про стан
території об’єкта і наявність на ній ландшафтних комплексів, історичних
місцевостей, урочищ, паркових територій, археологічних об’єктів, архітектурних комплексів і ансамблів, дерев і чагарників, характер озеленення і упорядження (благоустрою).
2.5.11.7. В графі «Загальна оцінка технічного стану об’єкта, дата та
№ акта технічного стану» зазначаються:
Загальна оцінка технічного стану подається узагальнено, не повторюючи відомостей, які містяться в акті технічного стану, за такими кате262 ___
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горіями: добрий; задовільний; незадовільний; аварійний. При наявності
має бути посилання на дату і номер акта технічного стану пам’ятки, що
складається за формою, затвердженою наказом Держбуду України від
30.01.2002 р. № 21.
Якщо акт технічного стану відсутній, зазначається: «оцінка технічного
стану не проводилась».
2.5.11.8. У графі «Наявність інженерних мереж та інженерного обладнання» вказуються:
наявність чи відсутність на території об’єкта інженерних мереж: водогін, побутова і зливова каналізація, теплові мережі, кабельні мережі, лінії
електропередач, газопровід, слаботочні мережі, освітлення, свердловини,
колодязі, дренаж, тунелі і штольні, очисні споруди, котельні, електропідстанції;
наявність чи відсутність, а також характер інженерного обладнання
(для будівлі, споруди): опалення, водогін, каналізація, освітлення й електрична мережа, вентиляція, кондиціювання, механічні системи, слаботочні мережі.
2.5.11.9. У графі «Дата і № довідки про майнову цінність об’єкта, найменування організації, яка провела оцінку, вартість в гривнях» вказуються:
дата проведення грошової оцінки об’єкта і повне найменування та юридична адреса організації, яка провела грошову оцінку; майнова цінність
об’єкта, обчислена в гривнях згідно з методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1447.
У разі, якщо грошова оцінка об’єкта не проводилась, робиться запис:
«майнова цінність не визначена».
2.5.12. У тематичному полі 12 «Перелік складових» має бути подано
повний перелік усіх складових: акваторій, пагорбів, долин, урочищ, ярів,
парків, скверів, груп дерев і чагарників, історичних місцевостей, валів,
курганів, городищ, селищ, могильників, садово-паркових територій, кладовищ, окремих поховань, архітектурних комплексів і ансамблів, пам’ятників, пам’ятних знаків, скульптур, стел.
2.5.13. У тематичному полі 13 «Територія об’єкта» у верхній графі вказується площа території (у квадратних метрах чи в гектарах); у нижній
графі описуються межі території об’єкта.
2.5.14. У тематичному полі 14 «Оцінка антропологічної, археологічної,
естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої
цінності об’єкта» мають міститися результати оцінки антропологічної,
археологічної, естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності об’єкта з переліком тих якостей об’єкта, які
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відповідають критеріям, установленим постановою Кабінету Міністрів
України від 27.12.2001 № 1760, і завдяки яким об’єкт набуває історичної та
культурної цінності як пам’ятка.
Об’єкт має відповідати хоча б одному критерію:
– володіти особливою історичною та культурною цінністю;
– відповідати критерію автентичності, тобто зберегти свої природні
складові, просторовий устрій, форму і матеріально-технічну структуру;
– вплинути на розвиток культури, архітектури, містобудування, мистецтва певного населеного пункту, регіону, країни;
– бути безпосередньо пов’язаним з історичними подіями, віруваннями, життям і діяльністю видатних людей певного населеного пункту, регіону, країни;
– бути зразком ландшафту, що ілюструє значні періоди історії суспільства;
– репрезентувати шедевр творчого генія, включати етапні твори видатних архітекторів.
Предметом охорони пам’ятки ландшафту може бути:
– природний ландшафт з усіма його складовими: геологічна будова,
гідрографічна мережа, орографія, рослинність, її розміщення та дендрологічний склад;
– загальна розпланувальна структура території;
– об’ємно-просторова композиція з усіма її цінними складовими, що
формують панорами і перспективи в рамках даного культурного ландшафту, а також форма забудови;
– складові, розташовані на території пам’ятки, у т. ч. доповнюючі історичні нашарування, які не спотворюють ландшафт і є його невід’ємними
складовими;
– історико-меморіальна цінність території, пов’язана з історичними
подіями та розвитком духовного життя, культури і мистецтва певного населеного пункту, регіону, країни, життям і діяльністю відомих осіб.
2.5.15. Тематичне поле 15 «Зони охорони пам’ятки» заповняється тільки для пам’яток, узятих на державний облік. У тематичному полі 15 мають бути зазначені: повне найменування та юридична адреса організаціїрозробника науково-проектної документації з визначення зон охорони
пам’ятки; дата розроблення науково-проектної документації з визначення зон охорони пам’ятки; повна назва органу, який прийняв рішення про
затвердження зон охорони пам’ятки; назва, заголовок, дата і номер розпорядчого документа про затвердження зон охорони пам’ятки.
У нижній графі дається короткий опис меж кожної із зон охорони
пам’яток із зазначенням площі кожної зони, а саме: охоронної зони, зони
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регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони
археологічного культурного шару.
У разі, якщо зони охорони пам’ятки не визначені, у верхній графі тематичного поля 15 робиться запис: «зони охорони пам’ятки не визначені».
2.5.16. Тематичне поле 16 «Наявність науково-дослідної та науковопроектної документації на об’єкт» заповняється тільки для пам’яток,
узятих на державний облік. У відповідних графах таблиці тематичного
поля 16 мають бути зазначені: найменування і вид документації (наукова,
проектна, вишукувальна); рік (роки) її розроблення; прізвище й ініціали автора (розробника, наукового керівника, відповідального виконавця); повне найменування і юридична адреса організації, яка розробляла
науково-проектну документацію; місце зберігання документації та її інвентарні номери (шифри зберігання).
У разі, якщо науково-проектна документація на пам’ятку не розроблялася, у першій графі тематичного поля 16 робиться запис: «науковопроектна документація не розроблялася».
У разі, якщо на об’єкт культурної спадщини, не взятий на державний
облік як пам’ятка, розроблялася проектна чи вишукувальна документація, у тематичному полі 16 доцільно зазначити наявність такої документації.
2.5.17. Тематичне поле 17 «Дослідницькі й реставраційні роботи на об’єкті» повинно містити у відповідних графах таблиці такі відомості: найменування і коротка характеристика проведених на об’єкті робіт; рік (роки)
проведення; повне найменування і юридична адреса замовника; прізвище й ініціали автора проекту (головного архітектора проекту) реставрації, наукового керівника дослідницьких робіт (у т. ч. археологічних розвідок чи розкопок), повне найменування і юридична адреса проектної,
науково-дослідної організації; повне найменування і юридична адреса
підрядної організації (у разі необхідності — генпідрядника та субпідрядників).
У разі, якщо дослідницькі й реставраційні роботи не проводилися,
у першій графі тематичного поля 17 робиться запис: «дослідницькі й реставраційні роботи не проводилися».
2.5.18. У тематичному полі 18 «Основні джерела відомостей про об’єкт»
подається перелік джерел за рубриками таблиці: археологічні матеріали,
іконографічні матеріали, архівні матеріали, бібліографічні матеріали. Перелік повинен мати суцільну нумерацію позицій. Форма запису даних
в переліку має відповідати вимогам державного стандарту щодо бібліографічних посилань.
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2.5.19. У тематичному полі 19 зазначається наявність графічних матеріалів та матеріалів фотофіксації об’єкта (пам’ятки), що оформлюються
як додатки до паспорта. Обов’язковою є наявність генерального плану
території з позначенням зон охорони, фото загального вигляду об’єкта,
фрагментів. У разі наявності слід подавати витяг з бази даних Державного
земельного кадастру.
У відповідних графах таблиці тематичного поля 19 вказуються кількість матеріалів кожного виду, дата виконання і прізвища та ініціали виконавців (фотографа, архітектора, археолога, мистецтвознавця, техніка,
кресляра тощо).
Фотофіксація об’єкта має бути виконана, як правило, в рік складання
паспорта. Історична іконографія додається до паспорта у разі наявності.
Графічні матеріали, які додаються до паспорта, повинні бути виконані на підставі точних інструментальних обмірів на аркушах стандартного формату (А-2, А-3, А-4), у стандартних масштабах (1 : 50, 1 : 100, 1 : 200,
1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 5000), мати позначення масштабу, орієнтацію
(для планів і генеральних планів), у разі потреби — експлікацію, бути
придатними для тривалого зберігання й механічного копіювання.
Усі графічні матеріали та матеріали фотофіксації мають бути проанотовані з зазначенням найменування об’єкта і назви виду графічної документації чи сюжету фотофіксації, точки (напрямку) знімання, дати, прізвища й ініціалів виконавця.
2.5.20. В тематичному полі «Паспорт склав» зазначаються відомості
про фахівця, котрий склав паспорт: посада та назва організації, в якій
працює фахівець, спеціальність (згідно з дипломом про освіту, про присудження наукового ступеня), кваліфікаційний рівень (бакалавр, молодший спеціаліст, спеціаліст, магістр, кандидат, доктор наук), прізвище й
ініціали, особистий підпис і дата складання паспорта.
2.5.25. Кожен паспорт має бути підписаний керівником відповідного
органу охорони культурної спадщини (з зазначенням повного найменування органу, посади керівника, його прізвища, ініціалів) та завірений
печаткою цього органу.
Виконано
старшим науковим співробітником
відділу історичних ареалів
населених місць та заповідників
НДІ пам’яткоохоронних досліджень
Звірякою А. І.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО СКЛАДАННЮ
ПАСПОРТІВ ТА ОБЛІКОВИХ КАРТОК
НА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
ЗА ВИДОМ «АРХЕОЛОГІЧНІ»
(проект)
І. Р. Михальчишин,
НДІ пам’яткоохоронних досліджень

У справі охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини України
паспорт та облікова картка є важливими обліковими та юридичними документами, у яких відображені всі відомості про об’єкти культурної спадщини України. До паспорта і картки необхідно ставитись як до державних документів, розрахованих на користування та збереження протягом
досить тривалого часу. Зауважимо, що паспорти на переважну більшість
пам’яток України були складені тридцять років тому і вони придатні для
користування ще протягом багатьох років. Форма паспорту на всі типи
об’єктів культурної спадщини України з визначенням основних параметрів затверджена наказом Міністерства культури і мистецтв України
№ 295/104 від 13.05.2004 р., а методичні рекомендації щодо заповнення
паспорта об’єкта культурної спадщини України схвалені наказом Державної служби охорони культурної спадщини від 03.06.2004 р. № 11.
Археологічне дослідження об’єктів та виготовлення ілюстрацій
Археологічні пам’ятки є специфічними пам’ятками, тому складання
паспортів на них дещо відрізняється від складання паспортів на пам’ятки
історії та монументального мистецтва. Основним критерієм для складання паспорта на археологічний об’єкт та занесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток України є наявність у об’єкта культурного шару
або інших складових об’єкту, які мають наукову археологічну цінність
(залишки споруд, сліди ландшафтних перетворень, петрографічні зображення тощо). Тому перед складанням паспорта об’єкт повинен бути досліджений фахівцями (археологами). Мета дослідження — встановлення
наявності культурного шару та інших складових об’єкта шляхом копання
шурфів, зачисток відслонень ґрунту, археологічних розкопок. Необхідно
встановити глибину залягання культурного шару від сучасної поверхні,
його товщину, склад, хронологічні рамки та культурну приналежність.
Територія об’єкту визначається на підставі виявлених меж поширення
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культурного шару. На кургани та земляні оборонні вали паспорти можуть заводитися без археологічних земляних робіт.
Не слід заводити паспорти на повністю розкопані, реставровані об’єкти
та на місця, на яких археологічні матеріали («підйомний матеріал») зібрані
лише на поверхні ґрунту без виявлення культурного шару та інших його
складових. Такі місця знахідок класифікуються як «місцезнаходження»
і до об’єктів культурної спадщини не відносяться. Паспорти можна заводити на об’єкти, хоч і досліджувані, але з законсервованим культурним
шаром і реставрованою поверхнею.
Якщо об’єкт відомий, то перед складанням паспорта необхідно перевірити його стан збереження. На об’єктах, де археологічні дослідження
здійснювалися давно (кінець ХІХ ст. — 40 – 60-ті рр. ХХ ст.), необхідно
перевірити наявність культурного шару, глибину його залягання та меж
поширення.
При характеристиці місця розташування, культурного шару об’єкта
слід посилатися на публікації чи звіти археологічних експедицій, які досліджували об’єкт, а не на публікації загального плану.
Щоразу після обстеження пам’ятки, об’єкта у паспорті робиться запис
про результати обстеження.
У паспорті обов’язково повинен бути генеральний план об’єкта (пам’ятки). Генплан складається таким чином, щоб у разі потреби можна було
завжди встановити місце розташування пам’ятки, її розміри, межі і т. п.
План викреслюється з дотриманням загальноприйнятих топографічних правил і знаків, а також масштабу. Оптимальний масштаб генплану
поселень, городищ, ґрунтових і курганних могильників може становити
1 : 2000 –1 : 5000. Для об’єктів, розміри яких перевищують 1 км, бажано застосовувати менший масштаб (1 : 10 000), а для поодиноких курганів, палеолітичних та мезолітичних стоянок — 1 : 500 –1 : 2000. Масштаб вибирається в залежності від характеру місцевості (село, місто, ліс, поле, степ),
рельєфу місцевості та розмірів об’єкта. Чим менший розмір об’єкта, тим
більшим повинен бути масштаб плану і тим більше характерних деталей
рельєфу необхідно на ньому відобразити.
У випадку, коли об’єкт знаходиться на значній відстані від населеного
пункту або він малого розміру (наприклад, курган) і всі його деталі на
генплані не відображуються, можна додатково скласти ситуаційний план,
на якому відобразити ті деталі його території та найближчого оточення,
котрі на генплані, внаслідок його малого масштабу, не відображені. Якщо
об’єкт знаходиться на значній відстані від населеного пункту, то бажано
додати до генплану скопіювання з карти (1 : 50 000, 1 : 100 000), на якій вказати місце розташування об’єкта.
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На плани слід нанести межі об’єкта, деталі його території (вали, рови
і т. п.), місця розкопок, шурфів, ям, зруйновані ділянки поселення, городища, урочища, орієнтири (висота, сопка, ліс, лісосмуга, сад, річка, місток, дорога, церква, кладовище, будівлі, щогли ЛЕП і т. п.), найближчий
населений пункт, ставок, кар’єр. У планах необхідно відобразити характерні риси рельєфу навколишньої місцевості, конфігурацію берегів річок,
струмків, озер, боліт.
Північна сторона плану повинна бути звернена до верхнього його
краю.
Велике значення в оформленні паспорта об’єкта має виготовлення його
фотографій. Необхідно зробити фото загального вигляду об’єкта і довколишньої місцевості. Фото загального вигляду є основним і повинне бути
найбільшого розміру — не менше 15х21. Слід зробити фото з різних сторін горизонту, фото фрагментів об’єкта, що невидимі або погано видимі
на основному фото, та місць руйнувань об’єкта. Ці фотографії можуть
бути різної величини. У підписах до фото слід вказати, що на них зображено, з якого боку городища, поселення або кургану здійснювалося
фотографування, хто зробив фото і дату фотографування. На фото стрілкою слід вказати місце розташування об’єкта (особливо це стосується поселень, стоянок, ґрунтових могильників, розораних курганів).

Заповнення бланку паспорта та облікової картки
Після того, як пам’ятка вивчена, обстежена, виготовлені необхідні
ілюстрації, можна приступати до заповнення бланку паспорта, форма
якого затверджена Наказом Міністерства культури і туризму України
і Держбуду України на всі види об’єктів культурної спадщини України,
але заповнення бланку паспорта об’єкта археології має свої особливості,
тому з метою деталізації заповнення розроблені рекомендації, котрі стосуються лише об’єктів археології.
Нижче подаються роз’яснення стосовно заповнення всіх пунктів бланку паспорта на археологічні пам’ятки та об’єкти.
Найменування об’єкта. Назви об’єктів в облікових документах необхідно вписувати так, як це прийнято в історичній науці:
– стоянка — місце проживання окремих первісних людських колективів. Стоянки характерні переважно для періоду палеоліту та мезоліту, коли
первісні мисливці та рибалки часто змінювали місце свого проживання.
Відомі стоянки палеоліту та мезоліту в печерах та гротах. У пізніші часи
існували стоянки пастухів стад худоби в степах України та мисливськорибальських общин в лісовій смузі півночі України;
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– поселення — місце тривалого проживання людей. Поселення переважають, починаючи з неоліту, коли люди, внаслідок заняття землеробством і придомним скотарством, перейшли до осідлості, споруджуючи
довготривалі житла з дерева, глини, каменю. У науковій літературі для
позначення великого довготривалого поселення, особливо періоду Київської Русі, деколи вживається термін «селище». Але чим відрізняється
селище від поселення, чіткого визначення немає. Енциклопедичні видання трактують назву «селище» як «залишки стародавнього неукріпленого
поселення». В археологічній літературі деякі місця проживання сільського населення Київської Русі в одному випадку названі селищами, в іншому — поселеннями. Отже, термін «селище» стосовно місць проживання
стародавнього населення України в обліковій документації вживати недоцільно;
– городище — укріплене природними та штучними перепонами стародавнє поселення або місто. В Україні стародавні городища були захищені
переважно земляними і дерев’яними спорудами. У нашій країні вони виникли в середовищі землеробських племен мідно-кам’яного віку, відомі
у бронзовому віці, поширені у ранньому залізному віці переважно в лісостеповій та лісовій смузі, але найбільшого поширення городища набрали в період Київської Русі. Часто городищем вважають лише місцевість,
обнесену валами, або лише дитинець, в той час як територія городища
включає культурний шар і за межами валів;
– вали — земляні насипи, споруджені для оборони городища або якоїсь місцевості, наприклад, Змійові вали, Траянові вали;
– курган — земляний насип над стародавнім людським похованням;
– група курганів — кілька курганів (три-п’ять), розташованих компактно;
– поховання — одиночні ґрунтові або підкурганні людські захоронення;
– могильник — стародавнє дохристиянське кладовище з похованнями в ґрунтових ямах або під курганними насипами. Ґрунтові могильники на поверхні не позначені нічим і виявляються випадково. Курганні
могильники складаються з розташованих компактно багатьох курганних насипів. Курганним могильником називаються також кілька курганів, що збереглися зі зруйнованого або розкопаного археологами могильника;
– святилище — культові дохристиянські споруди та місця;
– фундаменти, стіни церкви, монастиря — залишки християнських
культових споруд;
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– стела, статуя — в Україні кам’яні стели почали встановлювати
в мідно-кам’яному віці; статуї були поширені на скіфо-сарматських, ранньослов’янських, давньоруських, половецьких пам’ятках;
– майстерня — місце виготовлення кам’яних, кістяних, металевих
скляних та інших виробів;
– металургійний центр — місце виплавки металу, виробництва металевих знарядь, прикрас, зброї в межах окремої території або регіону.
Необхідно уникати таких назв, як, наприклад, «багатошарове поселення», «поселення Федорівка». Якщо біля населеного пункту є кілька археологічних об’єктів, то вони нумеруються римськими цифрами і можна
подавати такі, наприклад, назви «Поселення Петрівка І (Петрівка ІІ), городище літописного міста Іскоростень Коростень ІІІ».
Згідно з ст. 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини», всі
об’єкти археології відносяться до одного виду — «археологічного» — та до
типів «споруда», «комплекс», деякі — до типу «визначне місце».
п. 1. Дата утворення об’єкта. У цьому пункті зазначається дата утворення об’єкта і період його існування. Якщо хронологічний період існування об’єкта визначається десятками і сотнями тисяч років, то датування
слід писати арабськими цифрами, а якщо менше 10 тис. років — римськими. Датування таких об’єктів, які беруться на облік без їх дослідження
шляхом розкопок чи шурфування, наприклад, курганів, визначається
приблизно, на підставі аналогій (зовнішнього вигляду, розмірів і т. п.), наприклад, «приблизно ІІІ тис. до н. е. (ІІ – І тис. до н. е., І тис. до н. е.)», або
зазначається: «Не визначено».
Якщо об’єкт двошаровий або багатошаровий, то відмічається датування всіх культурних шарів. Наприклад, якщо на поселенні Київської
Русі ХІІ – ХІІІ ст. виявлено шари трипільської культури кінця ІІІ тис.
до н. е. та комарівської культури ХІІ ст. до н. е., слід вписувати: «Кінець
ІІІ тис. до н. е., ХІІ ст. до н. е., ХІІ – ХІІІ ст.» Якщо ж хронологічний розрив між культурними шарами незначний, наприклад, двошарове
ранньослов’янське поселення (VІІІ — кінець ІХ ст.) і поселення Київської
Русі Х – ХІІ ст., то слід писати дату виникнення і кінцеву дату існування
об’єкта — «VІІІ – ХІІ ст.», а докладно хронологічний період існування та
культурна приналежність об’єктів подається в п. 10, п. 11 (Опис об’єкта) та
п. 14 (Якості об’єкта, завдяки яким він набуває цінності як пам’ятки).
п. 2. Місцезнаходження об’єкта. У цьому пункті вписуємо адресу населеного пункту, до якого належить об’єкт. Детальний опис місця розташування об’єкта подається в п. 11 (Розташування об’єкта…).
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п. 4. Рішення державних органів про взяття на державний облік. Слід
навести перелік всіх постанов Ради Міністрів УРСР, Кабінету Міністрів
України, виконавчих комітетів обласних Рад депутатів трудящих (Рад
народних депутатів), розпоряджень представників Президента України
в областях про взяття пам’ятки на державний облік. Якщо об’єкт не взятий
на державний облік, то слід зазначити: «На державний облік не взято».
п. 5. Наявність охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок. «Встановлене те-то». «Не встановлені».
п. 6. Власник. Мова йде про власника земельної ділянки, на якій знаходиться археологічний об’єкт: сільська, селищна, міська рада, організація, особа, яка має відповідні державні документи на земельну ділянку
(земельний пай, присадибна ділянка і т. п.).
п. 7. Користувач. Орендар земельної ділянки державної, приватної
власності, на якій знаходиться археологічний об’єкт, чи користувач земельної ділянки, яка виділена йому рішенням місцевої ради в тимчасове
користування.
п. 8. Охоронний договір. Слід вказати дату укладання договору та
його номер або зазначити: «Не укладений».
п. 9. Функціональне використання.
Сучасне: орне поле, ліс, пасовище, церква, садиба, міський квартал,
дорога і т. п., туристично-екскурсійне. Не використовується.
Первісне: стоянка, поселення, укріплене поселення та місто (городище), поховальна споруда (курган), могильник, святилище, оборонні земляні споруди (вал, Траянів та Змієвий вали).
Інші: вказати, якщо відомо, як використовувалася територія об’єкта
між його первісним і сучасним періодом існування, наприклад, був збудований, а пізніше зруйнований замок ХVІІІ –ХІХ ст.
п. 10. Історичні дані про об’єкт. У цьому пункті необхідно навести
всі дані про історію об’єкта: коли виник, хто засновник, період існування,
культурну приналежність, події, що з ним пов’язані, згадки про об’єкт у писемних джерелах; коли і ким виявлений об’єкт, історію його дослідження.
Час виникнення, існування археологічних об’єктів (пам’яток) та їх
культурну приналежність слід подавати так, як це прийнято в історичній
науці, наприклад:
– стоянка палеолітична, мезолітична;
– поселення енеоліту, бронзового віку, раннього залізного віку. Для
пам’яток VІІ – ІІІ ст. до н. е. можна вживати термін «скіфський період», наприклад, «поселення східноподільської групи племен скіфського періоду
(часу)». Пам’ятки Лісостепу VІІ – ІІІ ст. до н. е., залишені місцевим земле___ 273
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робським населенням (праслов’янами, фракійцями) відносяться до раннього залізного віку — скіфського періоду, а не позначаються «скіфські»,
як це зустрічається в деяких авторів облікової документації;
– городище, поселення трипільської культури (не «трипільське городище, поселення»), чорноліської культури (не «чорноліське»), черняхівської культури (не «черняхівське»), слов’янське, Київської Русі або давньоруське (Давньої Русі);
– курган катакомбної культури, скіфський (скіфської культури),
ранньослов’янський, давньоруський (Київської Русі);
– курган невизначеного часу (для недосліджених);
– поховання тщінецької культури (не «тщінецьке»), черняхівської
культури (не «черняхівське»);
– вал городища Володимир-Волинського.
п. 11. Відомості про сучасний стан об’єкта.
Описується розташування об’єкта і його роль у навколишньому середовищі: роблячи опис об’єкту, важливо якомога точніше, детальніше описати його місце розташування, зробити прив’язку поселення, городища,
кургану і т. п. до місцевості, тобто вказати відстань від околиці або центру
населеного пункту, від церкви, кладовища, школи, заводу та інших добре
помітних довгочасних споруд, з якого боку дороги, на якому березі річки,
струмка, озера розташований об’єкт, вказати інші орієнтири. Слід вказати
висоту берега, мису річки, струмка. Чим менше об’єкт виділяється на фоні
навколишньої поверхні, чим менші його розміри, тим детальнішим повинен бути опис його розташування. Взагалі, опис поверхні і навколишньої
місцевості треба зробити так, щоб у разі потреби можна було легко встановити місце розташування археологічного об’єкта.
Ландшафт: слід дати коротку характеристику навколишнього краєвиду.
Опис об’єкта — це один з основних пунктів паспорта. Зміст опису повинен давати уяву, що собою являє об’єкт, які джерела свідчать про те, що він
має предмет охорони: наводиться коротка характеристика культурного
шару, зазначається, які виявлено об’єкти, оборонні споруди, основні групи
речового матеріалу (виділяють, якщо можливо, оригінальні артефакти), лінійні розміри, на якій підставі визначається хронологічний період об’єкта.
Для курганів наводиться опис форми насипу, розмірів та вказується, що
помітно на його поверхні, хто і коли відкрив, досліджував об’єкт.
Перебудови, втрати й історичні нашарування. У цьому підпункті необхідно подати характеристику тих змін, руйнувань антропогенного та
природного характеру, які зазнав об’єкт після того, як на ньому припинилося життя: розорювання, земляні роботи, прокладання наземних та
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підземних комунікацій, будівництво, в т. ч. пізніших оборонних споруд,
кар’єри, археологічні розкопки та руйнування, спричинені природними
чинниками (зсуви, змиви, вивітрювання ґрунту, затоплення, лісова рослинність).
До нашарувань належать природні та антропогенні шари, які утворилися на поверхні об’єкта після припинення на ньому життя, наприклад, на
тришаровому поселенні трипільської, черняхівської культур, Київської
Русі знаходимо матеріали початку ХV ст., а на поселенні ХІІІ – ХІV ст. —
матеріали ХVІІ ст. та пізніших епох.
Наявність творів мистецтва та їх опис. Вказати, якщо вони є.
Опис території об’єкта. Опис форми та поверхні території.
Загальна оцінка технічного стану об’єкта, дата, № акта обстеження
технічного стану. Технічний стан визначається під час обстеження об’єкта
та складається акт технічного обстеження об’єкта. Оцінка технічного
стану може бути такою: аварійний, незадовільний, задовільний, добрий.
Акт складається в довільній формі, у ньому вказується місце розташування об’єкта, його розміри та стан збереження, відзначаються всі руйнування, археологічні розкопи, шурфи.
Наявність інженерних мереж та інженерного обладнання на об’єкті
археології свідчить про руйнування культурного шару або про загрозу
руйнування і заноситься до підпункту «Перебудови, втрати та історичні
нашарування».
Дата і № довідки про майнову цінність об’єкта, найменування організації, яка провела оцінку, вартість у гривнях. Якщо оцінка об’єкта здійснена, то графа заповнюється згідно з найменуванням підпункту, а якщо
оцінка не здійснена, то зазначається: «Оцінка не проводилася».
п. 12. Перелік складових (для комплексу (ансамблю), визначного
місця). Якщо об’єкт об’єднує у своєму складі інші об’єкти, що пов’язані
з ним органічно, наприклад, городище з ґрунтовим могильником, поселенням, курганом, святилищем та фундаментами церкви або курганний
могильник (15 курганів) і т. п., то необхідно зробити перелік всіх внутрішньокомплексних складових поселення, городища, курганного могильника, а їх опис здійснюється в п. 11. «Опис об’єкта». Культурні шари різних
хронологічних періодів та культур багатошарового поселення, городища
не вважаються внутрішньокомплексними об’єктами.
п. 13. Територія об’єкта.
Площа. Крім лінійних розмірів, слід подавати площинні виміри в гектарах, а площу невеликих об’єктів (палеолітична, мезолітична стоянка,
могильник, курган і т. п.) — у квадратних метрах.
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Опис меж території об’єкта. Межі території археологічного об’єкта визначаються за поширенням культурного шару, оборонних споруд лінією,
яка обмежує з усіх сторін горизонту кургани курганного могильника або
курганної групи. Для визначення меж території археологічних об’єктів
використовують риси рельєфу місцевості та орієнтири. Наприклад, «городище на північному заході обмежене обривистим правим берегом
р. Бистриця, з південного заходу та півдня — яром, з південного сходу
знаходиться сільське кладовище, північно-східна та північна межа пролягає по схилу плато». Точне визначення меж археологічних об’єктів має
значення не лише для їх вивчення та охорони, але й в умовах сучасних
земельних відносин.
п. 14. Оцінка антропологічної, археологічної, естетичної, етнографічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності.
У цьому пункті необхідно лаконічно відобразити риси і якості об’єкта,
які свідчать про наявність у нього предмету охорони: культурний шар, кераміка, знаряддя праці, житла та інші споруди такого-то періоду, такої-то
культури. Для курганів: земляний насип, кам’яні закладки «стародавньої
поховальної споруди і т. п. приблизно ІІ – І тис. до н. е.». Для ґрунтових
могильників: виявлені останки древніх поховань (трупоспалення, трупопокладення), супроводжуючий матеріал (кераміка, знаряддя, зброя і т. п.);
слід також зазначити, чи є на могильнику ще не досліджені поховання.
п. 15. Зони охорони пам’ятки. Вказати, хто, коли розробляв науковопроектну документацію по визначенню охоронної зони, хто і коли затверджував її. Зауважимо: якщо поблизу археологічного об’єкту, наприклад,
городища, знаходиться культурний шар поселень, виробничі майстерні,
культові об’єкти, поховання, могильники тощо, то всі ці компактно розташовані об’єкти оточуються єдиною смугою охоронної зони. Ширина
охоронної зони може бути різною, в залежності від того, де розташований
пам’ятник — в полі, в горах, у селі, місті і т. п.
Зовнішня межа охоронної зони об’єкта може пролягати по природних
або штучних рубежах поблизу об’єкта, наприклад, по схилу або краю берега річки, струмка, озера, моря, по руслу водних артерій, по яру, балці,
біля підніжжя насипу шосе, залізниці тощо. У таких випадках ширина
охоронної зони з усіх сторін об’єкта буде неоднаковою. Слід подати короткий опис меж зон охорони, зокрема, по яких рубежах на місцевості вони
пролягають, вказати орієнтири. Межі охоронних зон встановлюються на
топооснові і затверджуються керівником охоронного органу культурної
спадщини.
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п. 16. Наявність науково-дослідної та науково-проектної документації на об’єкт. Вказати звіти експедицій розвідкових та археологічних
розкопок, іншої документації.
п. 17. Дослідницькі й реставраційні роботи на об’єкті. Вказати, хто
і коли здійснював археологічні розвідки та розкопки об’єкта.
п. 18. Основні джерела відомостей про об’єкт.
Археологічні матеріали. Коротко зробити перелік груп археологічних
матеріалів, виявлених на об’єкті: ліпний посуд, крем’яні, бронзові, кістяні
вироби ІІ тис. до н. е., гончарний посуд, залізні вироби, житлові, господарські споруди Київської Русі і т. п. Вказати, в яких організаціях, установах зберігаються археологічні матеріали, зібрані на об’єкті.
Іконографічні матеріали. Стосуються переважно об’єктів історії (будинки), архітектури, зрідка зустрічаються на археологічних об’єктах, наприклад, античних.
Архівні матеріали. Звіти археологічних експедицій про дослідження
археологічних об’єктів, старі плани, карти і т. п. Обов’язково вказати прізвище автора, рік складання звіту.
Бібліографічні матеріали. Зробити перелік всіх наукових публікацій,
які стосуються безпосередньо об’єкта, та літописних джерел.
п. 19. До паспорта додаються графічні матеріали та фотофіксація.
Крім генерального плану, до паспорта додаються інші плани об’єкта та
його складових чи фрагментів, а також плани, складені різними авторамиархеологами, котрі досліджували об’єкт, плани минулих століть.
Обміри: поповерхові плани, креслення фасадів, розрізи стосуються
об’єктів історії, архітектури, монументального мистецтва.
Фотофіксація. Фотокарток об’єкта може бути від кількох до кількох
десятків, залежно від розміру об’єкта, його фрагментів, густоти лісової
рослинності на ньому та від того, як проглядається його територія.
Фото деталей, фото інтер’єрів. Відносяться переважно до об’єктів історії, архітектури, монументального мистецтва.
Паспорт склав. Цей пункт, а також підписи керівників та печатки
пам’яткоохоронних організацій повинні бути на одній сторінці аркуша
і не розриватися між двома сторінками. Назву організації, в якій працює
автор паспорта, необхідно подавати повністю, без скорочень.
Облікова картка об’єкта, пам’ятки складається на основі паспорта,
в ній повторюється у лаконічній формі зміст паспорта, але на відміну
від нього, у бланку картки лише десять пунктів. До картки додаються
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у зменшеному масштабі генеральний план та одне фото загального вигляду пам’ятки.
В процесі заповнення бланку паспорта та облікової картки необхідно
користуватися загальноприйнятою науковою археологічною, історичною, топографічною термінологією. Слід уникати таких виразів, як,
наприклад, «високий вал», «глибокий рів», «велика кількість знахідок»
замість конкретних вимірів об’єктів, наприклад: діаметр кургану — 40 м,
висота — 5 м, поселення 100х35 м, розкоп 10х4 м, висота валу городища —
2,50 м.
Паспорти об’єктів археологічної спадщини заповнюються лише працівниками державних пам’яткоохоронних органів, які мають достатній
фаховий рівень, та археологами, причетними до дослідження відповідних
об’єктів.
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