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При формуванні нової нормативно-правової бази України, орієнтованої на європейські традиції, тривалий час залишалось невирішеним
питання охорони культурної спадщини. Той факт, що основний закон —
Закон України «Про охорону культурної спадщини» — з’явився лише
в 2000 році, є свідченням недостатньої уваги до пам’яткоохоронних питань в нашій державі. Велика кількість життєво необхідних підзаконних
актів з охорони культурної спадщини і до цього часу не побачила світ.
Одним з питань, які потребують негайного вирішення, є питання
порядку погодження земельних відводів в органах охорони культурної
спадщини. Подальше зволікання з встановленням чіткої схеми розгляду проектів відведення земельних відводів буде призводити до поглиблення розбіжностей у цьому питанні в нормативних документах та як
наслідок призводити до втрат об’єктів культурної спадщини, особливо
в частині пам’яток археології. Не сприяє охороні культурної спадщини
і факт постійних змін у земельному законодавстві України, зокрема в частині порядку проходження погоджень земельних відводів через дозвільні
органи.
Зазначимо, що незважаючи на значний проміжок часу, який минув
з моменту прийняття Верховною Радою України Закону України «Про
охорону культурної спадщини», основоположною у порядку відведення
земельних ділянок залишається лише ст. 6 згаданого вище Закону. Зазначеною статтею вводяться три рівні повноважень у проведенні аналізу документів на погодження земельних відводів.
Перший рівень — Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. До його повноважень належить погодження проектів відведення та надання земельних ділянок, у тому числі тих,
що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження змін
землевласника, землекористувача на території пам’яток та в їх охоронних
зонах, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах
населених місць.
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Другий рівень — органи охорони культурної спадщини Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської
місцевих державних адміністрацій. Погодження проектів відведення
та надання земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для
сільськогосподарських потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача в межах повноважень делегованих центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
Третій рівень — органи охорони культурної спадщини районних державних адміністрацій. Надання висновків щодо відведення земельних
ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських
потреб, погодження зміни землевласника, землекористувача — в межах
повноважень визначених органом охорони культурної спадщини вищого
рівня [1].
Проте до цього часу не вдалося вибудувати чітку схему розподілу повноважень між органами охорони культурної спадщини в погодженні
земельних відводів. Така ситуація пояснюється наступними основними
факторами:
1. Не завершено процес формування вертикалі органів охорони культурної спадщини.
2. Відсутні підзаконні нормативно-правові акти, зокрема інструкції,
які б регулювали питання аналізу документів при розгляді проектів земельних відводів.
3. Постійні зміни в законодавстві України, зокрема Земельному кодексі України.
5 листопада 2009 року вийшов Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття
прав на землю». Зазначеним Законом було внесено зміни до Земельного
кодексу України, зокрема в ст. 118, 123, 151. Фактично вводиться порядок
розгляду та погодження земельних відводів через земельні комісії при
районних та міських адміністраціях. Типове положення про комісію з
розгляду питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою,
було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня
2009 року № 1420 [2].
Відповідно до зазначених змін пропонується при районних та міських
державних адміністраціях створити постійно діючі земельні комісії, до
складу яких мають увійти уповноважені представники органів охорони
культурної спадщини з правом підпису та штампу.
Метою створення земельних комісій мало стати спрощення порядку
оформлення земельних ділянок через систему так званого «єдиного вікна».
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Проте побудова такої системи в сучасних умовах може призвести до непорозумінь між органами охорони культурної спадщини різного рівня і як
наслідок до виникнення питань щодо легітимності наданого погодження
зокрема і земельного відводу в цілому. Основною причиною можливості
виникнення подібних непорозумінь є нерозв’язаність питання створення
органів охорони культурної спадщини на районному рівні та відсутність
серед їх повноважень права розглядати проекти земельних відводів.
Крім того, можемо погодитись з думкою авторів, які торкалися в своїх
дослідженнях поставленого питання, в тому, що передання на районний
рівень органів охорони культурної спадщини повноважень в узгодженні
земельних відводів може призвести до підвищення ризиків в збереженні
об’єктів культурної спадщини. Т. Каткова, С. Іванов у своїх працях звертають увагу на те, що замість місцевих структур центрального органу охорони культурної спадщини передбачені відповідні структури державних
адміністрацій і органів місцевого самоврядування. На підставі їх рішень
виділяються земельні ділянки та даються дозволи на будівництво, внаслідок чого можуть створюватись умови для руйнації або пошкодження
пам’яток. Закон передбачає підпорядкування органів охорони культурної
спадщини саме цим структурам і цим керівникам, у тому числі на районному й міському рівні, де залежність працівників від голів адміністрацій
і виконкомів найбільша [3, с. 32].
Нормативно не врегульованим залишається і таке важливе питання,
як проведення робіт з археологічного дослідження території, що відводиться. Закон України «Про охорону культурної спадщини» в ст. 6 визначає, що погодження проектів земельних відводів проводиться органами
охорони культурної спадщини обласного рівня. Підставою в наданні погодження щодо земельного відводу, відповідно до ст. 7 Закону України
«Про охорону археологічної спадщини», є проведення археологічного дослідження щодо запитуваних земельних ділянок.
В контексті зазначеної статті Закону іноді зустрічаємось із своєрідним
трактуванням законодавчої норми Інститутом археології НАН України
та його дочірніми структурами в областях. Інститутом археології НАН
України наголошується на виключному (монопольному) праві на проведення археологічних досліджень на території України, зокрема шляхом
надання фахівцям «Відкритих листів» [4].
Проте відповідно до Закону України «Про охорону археологічної спадщини» не передбачається обов’язкова умова наявності «Відкритого листа» для такого виду робіт, як археологічне дослідження. Ст. 1 згаданого
Закону дає чітке визначення термінів, навколо яких іноді відбуваються
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суперечки між Інститутом археології НАН України та органами охорони
культурної спадщини. Розглянемо ці терміни більш докладно:
– Відкритий лист — єдиний кваліфікаційний документ, який засвідчує фаховий рівень дослідника і дає право на проведення наукового дослідження археологічної спадщини.
– Наукове дослідження археологічної спадщини — вид наукової діяльності, об’єктом якої є археологічна спадщина, рухомі культурні цінності,
що походять з об’єктів археологічної спадщини, а також документована
інформація (публікації, наукові звіти тощо) археологічного характеру.
– Наукова експертиза археологічної спадщини — діяльність, метою
якої є наукове дослідження археологічної спадщини і підготовка науково обґрунтованих висновків для прийняття рішень щодо використання
археологічних об’єктів, а також аналіз програм, проектів містобудівних,
архітектурних і ландшафтних перетворень, за якими передбачається проведення земляних робіт та реалізація яких може позначитися на об’єктах
археологічної спадщини.
Виходячи з розглянутих термінів розуміємо, що «Відкритий лист»
надається виключно на наукове дослідження археологічної спадщини як
для робіт, не пов’язаних з відведенням земельних ділянок, так і для проведення наукової експертизи археологічної спадщини при відведенні земельних ділянок у випадках, передбачених лише ст. 12 Закону України
«Про охорону археологічної спадщини».
Повертаючись назад, ще раз звертаємо увагу на те, що погодження
відведення земельних відводів органами охорони культурної спадщини
проводиться після проведення археологічного дослідження. Термін «археологічне дослідження» чітко подається у тій-таки ст. 1 Закону України
«Про охорону археологічної спадщини». Археологічне дослідження —
науково-пошукова та науково-практична діяльність, спрямована на одержання нових знань про об’єкти археологічної спадщини і закономірності
розвитку давніх суспільства і людини.
Відповідно терміни «археологічне дослідження» та «наукове дослідження археологічної спадщини» не є тотожними. Як наслідок, відсутні
нормативно-правові підстави вимагати обов’язкової наявності «Відкритого листа» у фахівців органів охорони культурної спадщини на археологічне дослідження, необхідне при проведенні аналізу документів на погодження земельних відводів.
Підбиваючи підсумки, необхідно зупинитись на тих завданнях, які потребують негайного вирішення. Адже подальші зволікання можуть призвести до невідновних втрат об’єктів культурної спадщини, втрати нашої
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національної історії та пам’яті, і як наслідок — до втрати духовності та
загальнолюдських моральних цінностей.
По-перше, необхідно терміново прийняти низку нормативно-правових
актів, які б розширили ті положення, що були викладені в Законах України «Про охорону культурної спадщини» та «Про охорону археологічної
спадщини».
По-друге, необхідно завершити процес формування структур органів
охорони культурної спадщини з якомога більшою автономією від органів
місцевого самоврядування.
По-третє, слід створити при Міністерстві внутрішніх справ України
спеціальний підрозділ з контролю за дотримання пам’яткоохоронного законодавства, одночасно посиливши покарання за його порушення.
Тільки вирішення зазначених та інших проблем в питанні охорони
культурної спадщини та достатня увага до галузі з боку органів державної
влади можуть зламати ту тенденцію до втрати пам’яток, яку, на жаль, ми
зараз можемо спостерігати.
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НЕВІДОМІ ПАМ’ЯТКИ КИЇВЩИНИ.
ТРОЇЦЬКА ЦЕРКВА СЕЛА ГОСТРОЛУЧЧЯ
(1784 –1787)
О. В. Бреяк,
Обласний Центр охорони і наукових досліджень
пам’яток культурної спадщини управління культури
і туризму КОДА, м. Київ

В південно-західній частині Баришівського району Київської області
за 10 км від райцентру розташоване село Гостролуччя.
Крім відомої пам’ятки архітектури місцевого значення Свято-Миколаївської церкви, тут розташована унікальна пам’ятка архітектури кінця
ХVІІІ ст. — цегляний Троїцький храм, що його побудовано з використанням форм двох різних архітектурних стилів — пізнього бароко та раннього класицизму. Будівля не перебуває на обліку як пам’ятка архітектури і
залишається поза увагою дослідників.
Село Гостролуччя відоме з ХVІ ст. Про його існування в 1590 році
згадується в праці польського дослідника Олександра Валеріана Яблоновського (Zrodla dziejowe), яка була видана польською мовою в ХІХ ст.
в Варшаві. Назву село отримало від свого місцезнаходження. Місцевість
між двома річками — Трубежем і маленькою річечкою Довгою — створює
гострий виступ, що нагадує гострий кут — «лук», звідси назва — Гостролуччя. Саму річку Довгу вже наприкінці ХІХ ст. можна було простежити
тільки після сніжної зими чи великих дощів.
В ХVІ столітті село було козацьким. За часів польського панування,
з 1607 року, Гостролуччя належало Станіславу Жолкевському, а з 1620
року — родині Даниловичів. як і більшість поселень по Трубежу і Супою.
В часи Хмельниччини і Руїни село входило до Баришівської сотні Переяславського полку [1].
В 1713 році Гостролуччя разом із двором на Подолі в Києві за наказом князя Д. М. Голіцина було передано від «зрадника» Мировича Григорію Івановичу Іваненку за те, «…что он, не смотря на прелестные письма
Мазепы, остался верен царю, и за то, что брат его убит во время Мазепиной «измены» [2].
Цікаві місцеві легенди щодо заснування села наводить священик обох
гостролуцьких храмів Антоній Соколовський в своїй книзі, виданій на
рубежі ХІХ – ХХ ст. «Материалы из церковно-приходской летописи села
Остролучья, Переяславского уезда, Полтавской епархии»:
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«В памяти народа много сохранилось воспоминаний о прошлом… заслуживает внимания сохранившаяся в народном предании легенда о первом
из Иваненков, как он поселился и завладел Остролучьем. Явился, говорят,
откуда-то в село захожий «волох», поселился и зажил себе мирно, скромно,
без всяких притязаний на господство, или захват чужого, довольствуясь
своей небольшою собственностью и домоводством. Спустя некоторое
время «волох» исчезает куда-то из села совершенно бесследно. Много-ли,
мало-ли продолжалось время его странствования, но «волох» добрался до
столицы и там, представив свои законные и незаконные бумаги, всякими
правдами и неправдами, дошел даже до самой царицы, успел выхлопотать
закрепленные за ним все права на владение Остролучьем со всеми угодьями…» [3].
Що стосується походження Григорія Івановича Іваненка, то місцеві легенди підтверджуються друкованими джерелами. Згідно з «Малоросийским гербовником» В. Модзалевського, Григорій Іванович був потомком
Івана Богатого Іоненка — «…был в земле Волоской гетьман Дубосарский
на всю тамошнюю Украину (во второй половине ХVІІ в.), по семейному
преданию, происходил от Волошского господаря Ивоны (1574)». Син Григорія Івановича — Григорій Григорович — побудував в 1784 році замість
старої дерев’яної Троїцької церкви новий мурований храм [4].
Народився Григорій Григорович близько 1719 –1720 р. З 1739 року перебував на службі у Генеральній Канцелярії військовим канцеляристом,
з 1741 по 1770 р. був бунчуковим товаришем; з 1766 по 1770 р. був за полковника Переяславського; в 1769 році, на чолі Переяславського і ще двох
полків, брав участь у Хотинському поході; в битві при Кагулі отримав поранення. З 1770 по 1781 рік був Переяславським полковником, з 1781 по
1790 рік — головою Київської Палати Громадського Суду, доки не пішов
у відставку. Він також управляв Переяславськими маєтками графа Петра
Олексійовича Румянцева. Троє його синів з 1761 проходили навчання
в Сухопутному Шляхетному Кадетському Корпусі [5].
Родина Іваненків володіла маєтками в багатьох населених пунктах
Київщини; представники цього роду займали керівні посади як в Київській, так і в Полтавській губерніях [6].
Свідоцтва про храми села Гостролуччя відомі з ХVІІ ст. Вже тоді в селі
було дві церкви — одна в ім’я Святої Живоначальної Трійці, друга в ім’я
Святителя Христова Миколая. Наприкінці ХІХ ст. в Миколаївському храмі
зберігалася срібна чаша із зазначеним на ній 1601 роком. Якому з двох
храмів належала чаша, вже тоді було невідомо. В описі майна Старо-Троїцької церкви 1777 року знаходимо згадку про церковний дзвін 1612 року, вилитий за гроші гостролуцького козака Матвія Полоцького [7].
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Після будівництва в 1834 році нового мурованого Миколаївського
храму Троїцьку церкву залишили приписною, а все цінне церковне майно
було перенесено до нового храму. Новий великий Миколаївський храм
вміщав всіх парафіян села, саме тому Троїцьку церкву не перебудовували
[8]. Тому до нашого часу і залишилася, хоча і в пошкодженому вигляді,
будівля храму саме такою, як її створив архітектор ХVІІІ ст.
Про початок будівництва мурованого Троїцького храму свідчить Архієрейська грамота від 12 травня 1784 року, на яку посилається священик
Антоній Соколовський:
«Божиею милостию Смиренный Иларион Епископ Переяславский и Бориспольский по Благодати, дару и власти все Святого и Живоначального
духа, даный нам от Архирея великаго, прошедшего небеса Христа Спасителя мира, через Его Наместники, Святые Апостолы, и их приемники
пастыри и учители церковные друг-другу преемно. А по обстоятельствам
следственного дела, из духовного Барышевского Правления присланного,
о устроении того ведомства в селе Остролучьях на место обветшалой
деревянной Троицкой церкви, новой каменной, о двух престолах, в том
же Святые Троицы храме, а на хорах во имя Святыя великомученицы
Параскевы, о чем и сего мая 11 числа Помещик того села Господин Бригадир Григорий Григориев Иваненко особо нас просил, уверяя о заготовлении
надлежащих материалов и майстра.
Мы Пастырь, Божие благословение препосылая в благопоспешество в
делах и намерениях Его Господина Бригадира Иваненка, Благоволили: показанную старую Троицкую церковь разобрав, новую о двух престолах на
прежнем месте, по чиноположению церковному, Барышевскому Протопопу
Иоану Турчановскому заложить, и по заложения Консисторию Нашу Рапортовать».
Будівництво церкви тривало до 1787 року [9].
Форма плану церкви типова для класицизму — у вигляді рівнокінцевого хреста. Розміри будівлі 20,6х12,8 м. По висоті стіни до карнизу збереглися лише в західному об’ємі храму, бабинці, і становлять близько 7 м.
В приміщенні Троїцької церкви до 1957 року діяв магазин, а потім
з 1965 р. знаходилось Гостролуцьке споживче товариство, що проіснувало
до 70-х років ХХ ст. Під час пристосування для господарських потреб будівлю храму було значно пошкоджено. Було розібрано центральну і східну частини церкви до висоти близько 3,7 м. В південній стіні нави з обох
боків південного входу прорубано прямокутні віконні прорізи 0,96х1,4 м.
На внутрішній західній стіні нави добре видно закладений цеглою арочний отвір хорів храму.
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1. Троїцька церква. Вигляд з південного заходу

2. Троїцька церква. Вигляд з південного сходу
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3. Троїцька церква. Вигляд з північного сходу

4. Віконні отвори південного фасаду бабинця
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5. Глухий віконний отвір західного фасаду бабинця

6. Оформлення порталу північних дверей
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7. Іван Багатий Іоненко,
гетьман Дубосарський
в землі Волоській
в другій половині ХVІІ ст.
З книги
В. Модзалевського
«Малороссийский
родословник»

8. План Троїцької церкви.
Обміри архітекторів
О. Лихваря,
Г. Олександрової
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Форма віконних та дверних прорізів півциркульна. Сандрики над
вікнами трикутні. Оформлення наличників вікон та порталів дверей виконано із тесаної профільованої цегли. Декоративне барокове вбрання
з профільованої цегли, більш характерне для будівель кінця ХVІІ — початку ХVІІІ ст., відрізняє Троїцьку церкву від інших будівель в стилі класицизму кінця ХVІІІ ст. [10].
По кутах будівля прикрашена декоративними стилізованими лопатками. Наріжні лопатки гладенькі, шириною близько 0,86 м. Внутрішні кути
прикрашені профільованими лопатками, що виходять на кожну з площин
фасаду, шириною 0,55 м. З південного боку вівтаря була побудована паламарня. На сьогодні вона не зберіглася. Однак на стінах основного об’єму
залишились сліди примикання стін паламарні.
Незважаючи на те, що до нашого часу будівля церкви дійшла у напівзруйнованому стані, відновити її цілком можливо. В своїй книзі священик
Антоній Соколовський наводить опис церкви 1827 року, що зберігався в
церковному архіві:
«…Церковь построена с одною главою, которая сверху покрыта гонтою (шалевкою) и выкрашена зеленою краскою; сверху ее маковица (глава),
покрытая белою жестью, а вокруг ея на всех четырех сторонах щиты (остроконечные крыши) покрыты шалевкою и выкрашены черной краской,
выбеленая известью как из внутри так и снаружи притвор в ней (западный придел — северного и южного нет) и крыльца (с запада и севера, а южная стена глухая, без дверей) в связи при церкви состоят с пономарнею
(маленькая с юга алтаря), а ризница содержится на хорах.
При церкви на погосте стоит (отдельно) колокольня каменная, в два
яруса построенная тем же помещиком Полковником Григорием Григориевичем Иваненком в 1782 г., месяца декабря в 7 день по дозволению Синодального Члена Преосвященного Митрополита Гаврила Киевского и Галицкого,
покрыта дранью, выкрашена черною краскою, но ныне (1827 г.) церковь
и колокольня требуют починки вокруг» [11].
А ось як описує храм священик вже на початку ХХ ст.:
«…Стены храма очень высокие, толстые, капитальные, без выступа
фундамента, углы прямые с плоскими пилястрами и карнизами вверху;
крыши на всех приделах высокие, остроконечные, покрытые железом и выкрашенные зеленою краскою. Купол на осьмерике имеет форму опрокинутого вниз тюльпана, покрытого и окрашенного, как и приделы; на нем осьмигранная шея, обтянутая выкрашенным железом, без живописи; наверху
глава, покрытая белым железом, с железным же позолоченным крестом.
Форма храма крестообразная, с коротким перекрестьем; величина в квадрате неизвестна, но, можно сказать, небольшая — маловместительная;
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входных дверей две, с запада и севера, а южная стена глухая. Колокольня
стоит на юг от церкви, четырехугольная, в два яруса, из коих в нижнем
большие двери к северу, а остальные стены глухие; в верхнем — четыре
больших, открытых окна, без ставень, крыша четырехгранная, острая,
покрыта железом и выкрашена зеленою краскою, шея осьмигранная, обтянутая черным крашеным железом без живописи; колокола висят во втором ярусе.
Грустный вид представляют собой и храм и колокольня: стены покрылись зеленою плесенью, штукатурка во многих местах обвалилась, крыши
облиняли и почернели, окна повыбиты с рамами и затянуты проволочными сетками. Все вопиет громко о поновлении, да нет средств, а церковь
еще крепка…» [12].
Маємо сподівання на можливість відновлення памятки архітектури,
тому наведемо опис внутрішнього облаштування храму:
«Внутри храма на заломе среднего высокого четырехугольника, возвышается высокий осьмерик, с четырьмя высокими узкими окнами, а над
ним поднимается круглый высокий свод; на заломах четыре евангелиста.
Алтарь и приделы отделяются от середины полукруглыми арками, к северу и югу высокими, к алтарю немного ниже, а к западу еще ниже, в уровень
с полукруглым потолком на весь придел до выходных дверей, на котором
устроены хоры, со входом по деревянной спиральной лестнице, — в северном углу придела, закрытой шалевкою, со входной малой дверкою. Окон
в алтаре трое, в приделах северном и южном по два, всего семь, вверху полукругом, а восьмое — в западном приделе, над выходною дверью, круглое,
небольшое с железным переплетом — только одно, а потому в приделе
этом темно» [13].
Ім’я майстра, що побудував церкву на замовлення Григорія Іваненка,
в документах не згадується. Можливо, при подальших дослідженнях його
можна буде з’ясувати. Нагадаємо, що Григорій Григорович Іваненко, згідно з «Малоросийским гербовником», управляв Переяславськими маєтками графа Румянцева. Цілком можливо, що автором Троїцької церкви був
архітектор, що будував маєтки графа в Ташані.
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МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ВИЯВЛЕННЯ
ТА ОХОРОНИ МІСТОБУДІВНОЇ СПАДЩИНИ
ТА ЇЇ ПЕЙЗАЖНО-ВИДОВИХ ЯКОСТЕЙ
Є. Є. Водзинський,
Національний заповідник «Софія Київська»,
старший науковий співробітник

В цілому науково-методична забезпеченість пам’яткоохоронної і середовищеохоронної діяльності постійно вдосконалювалась, на відміну
від застосування нормативів і способів на практиці. Хоч і поволі, але неухильно поширюються виявлення і дослідження пам’яток архітектури,
обстеженість історичних міст і поселень й фіксація їх культурної спадщини, її оцінка і облік, а також охоронне зонування. Розширюється коло
об’єктів культурної спадщини, вдосконалюються принципи їх охорони.
В ряді міжнародних документів [1–6] акумульовано світовий досвід охорони культурної спадщини і надано досконалі рекомендації з її охорони.
Але вся ця шляхетна діяльність і її високі досягнення в розумінні справи
охорони позбавлені будь-якого сенсу, якщо вони не втілюються в життя.
Що і як охороняти — досить ясно. А от як реалізувати охорону в нових
умовах — гостра проблема. Основні негаразди сьогодення полягають не в
недостатньому науковому і методичному забезпеченні пам’яткоохоронної
і середовищеохоронної діяльності, а в її низькій ефективності, яка продовжує катастрофічно зменшуватись. Спостерігається вдосконалення методики збереження культурної спадщини поряд з погіршенням практики
її охорони.
На тлі хаотичної забудови центрів багатьох історичних міст України
в останні два десятиліття, загального зниження чи занепаду науководослідної діяльності в галузі архітектури та містобудування особливо актуальним є питання охорони містобудівної спадщини.
Методичне забезпечення пам’яткоохоронної діяльності в Україні має
вже чималу історію. Першими ще в 1971 р. КиївНДІПмістобудування
були видані «Рекомендации по составлению проектов планировки городов УССР с историко-архитектурными заповедниками и комплексами памятников архитектуры», що розкривали на прикладі Кам’янець-Подільського та інших історичних міст України методику вирішення питань
охорони культурної спадщини за розробки містобудівної документації.
В них було висвітлено максимально широке коло пов’язаних з цим аспектів, включаючи навіть підсвітку пам’яток [7]. Цим самим інститутом
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разом з КиївНДІТІ були видані «Методические рекомендации по исследованию историко-архитектурного наследия в городах Украинской ССР»,
що більш детально викладали питання виявлення і обліку об’єктів культурної спадщини, їх зв’язків з оточенням і запровадження в історичних
містах охоронного зонування [8]. У 1992 р. Держбудом України була затверджена «Інструкція до складання історико-архітектурних опорних
планів населених місць України», яка унормовувала розробку цих надзвичайно важливих обліко-охоронних документів, що мали в обов’язковому
порядку входити до складу генпланів історичних міст і без яких вони не
розглядались і не затверджувались [9]. Останніми, такими які акумулюють майже сорокарічний досвід пам’яткоохоронної діяльності в Україні,
вийшли вже в 2008 р. Державні будівельні норми, що визначають склад,
зміст, порядок розроблення та затвердження історико-архітектурних
опорних планів і спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць [10] та науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони
пам’яток архітектури та містобудування [11].
Важливими нормативними і методичними документами, в яких приділялась увага збереженню культурної спадщини і містобудівним методам її охорони, були: розроблене ЦНИИПградостроительства (Москва)
у 1980 р. «Руководство по планировке и застройке городов с памятниками
истории и культуры» [12] та «Инструкция о порядке учета, обеспечения
сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых
памятников истории и культуры», затверджена Міністерством культури СРСР у 1986 р. [13]. Крім того, у 1988 р. ЦНИИПградостроительства
були видані «Методические указания об использовании памятников
истории и культуры как градоформирующих факторов при разработке генеральных планов и проектов детальной планировки городов» [14].
В останніх детально викладені вимоги до історико-містобудівних обґрунтувань генпланів і ПДП, що включають аналітичний, регламентаційний
і рекомендаційний розділи і, відповідно, мають завершуватися розробкою історико-архітектурного опорного плану, охоронного зонування та
пропозиціями щодо напрямку розвитку історичних територій або правилами їх забудови.
Розробка істотко-архітектурних опорних планів досить ґрунтовно
унормована [10], хоча давно запропонована розробка детальних методичних рекомендацій щодо їх складання, на жаль, так і не відбулася. Значно
складніші справи з нормативно-методичним забезпеченням розробки
і реалізації охоронного зонування, а саме зон охорони пам’яток. Рекомен296 ___

Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень»

даційна ж частина і її методичне забезпечення взагалі не набули належного розвитку.
Визначення меж і режимів зон охорони пам’яток — чи не найефективніший з методів містобудівної охорони культурної спадщини. Принципові
питання організації охоронних зон містять складені О. П. Щукіною «Указания» [15]. Основні види зон регулювання забудови і вимоги до режиму
використання територій в їх межах розглянуті в праці В. В. Полєтайкіна
[16]. В ній представлені і зони регулювання забудови для територій з цінним історичним міським середовищем, що не має пам’яток архітектури,
але вимагає додержання певного режиму охорони для збереження його як
важливого самостійного об’єкта архітектурно-містобудівної спадщини.
Методичних розробок щодо формування зон охоронюваного ландшафту поки що немає. У комплексі зон охорони пам’яток ці зони наймолодші, хоча розуміння природної і естетичної цінності ландшафтів, їх
тісного зв’язку з культурною спадщиною, важливості екології природи
і культури в їх єдності склалися давно [17].
До початку 1960-х років охорона культурної спадщини мала переважно пооб’єктний характер. Але активне втручання в історичне міське середовище, пов’язане з розвитком типового житлового будівництва, здійснюваного індустріальними методами, привернуло увагу до ролі пам’яток
архітектури в місті, їх зв’язків з близьким і віддаленим оточенням, до
містобудівної спадщини в цілому, в якій вони посідали певне місце. Порушення середовища, що історично склалося, сприяло розвитку комплексних методів дослідження і охорони культурної спадщини, а саме містобудівних методів. Все ширше і глибше аналізуються розпланування
і архітектурно-просторова побудова історичних міст, своєрідність і структура міського середовища, визначаються цінні територіальні утворення
і особливості їх реконструкції [23]. Виділяється і досліджується містобудівна спадщина як така, її особливості в різних регіонах України, виділяються цінні містобудівні об’єкти, що підлягають охороні [24 – 27]. Але,
на жаль, і до сьогодні охорона містобудівної спадщини найменш нормативно і методично забезпечена, в результаті чого втрачаються численні
перевірені часом достоїнства середовища життєдіяльності людини, а перш
за все — його історико-культурний потенціал і художні якості, які визначають своєрідність історичних місць. Історико-архітектурні, а по суті
історико-містобудівні опорні плани, в яких розглядається розвиток розпланування і забудови цих міст і визначаються об’єкти культурної, в тому
числі і містобудівної спадщини, розроблені вже для багатьох історичних
міст України. Але і досі цінні давні вулиці, площі, квартали не набули
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жодного охоронного статусу. І от, нарешті, маємо обнадійливий прецедент. Вулиця Костьольна в Києві — перший об’єкт містобудівної спадщини, затверджений як пам’ятка містобудування місцевого значення —
включена до Державного реєстру нерухомих пам’яток [28].
Але гостро актуальними, як про це свідчать і міжнародні пам’яткоохоронні документи, вони стали в останні десятиліття у зв’язку зі зростаючим втручанням в природне та історичне середовище.
Ландшафтнознавство навіть в галузі естетики — дуже широка і розвинена сфера досліджень [18, 19, 20]. До кола питань, пов’язаних з визначенням меж і режимів зон охорононюваного ландшафту, найближчі
публікації К. І. Ерінгіса і А.-Ф.А. Будрюнаса [21]. До них належить ГОСТ
17.8.1.01-86 [22].
Все ще недостатніми, а часом і відверто незадовільними є дослідження композиційно-художніх якостей містобудівної спадщини. Слабкою є й
методична забезпеченість таких досліджень. Це призводить до недооцінки естетичної складової цієї складної спадщини і, як наслідок, до багатьох
суттєвих втрат. Те, що цінність була, помічають, коли її вже втрачають.
Це стосується аналізу архітектурно-просторової композиції історичних
районів, структури й індивідуальних рис їх міського середовища, а також
пейзажних якостей історичних утворень і об’єктів, тобто того, що ми зазвичай бачимо, відчуваємо, живучи чи перебуваючи в історичному місті.
І ця основа як щось загальносприймане, звичайне, буденне і до того надто
широке і невизначене фактично залишається поза увагою. Саме їй приділяється найменше зусиль в дослідженні і охороні культурної спадщини.
Зорове сприйняття є основою наших звичайних вражень від історичних об’єктів і всіх подальших дій з їх охорони. В першу чергу це
стосується досліджень сприйняття пам’яток архітектури, які відіграють
важливу або ключову роль в багатьох пейзажах історичного міста, в його
архітектурному образі в цілому.
На основі багаторічних досліджень історичних міст України і узагальнення вітчизняного досвіду охорони кращих рис давніх міст і містечок
автором були розроблені комплексний метод аналізу видового розкриття пам’яток архітектури і методика його охорони шляхом визначення їх
композиційно-видового впливу на оточення [29]. Методика дозволяє на
стадії передпроектних досліджень до генпланів міст і ДПТ їх центрів виявляти території, пов’язані з видовим розкриттям пам’яток: зон їх огляду,
місцевості, що сприймаються у видах з їх участю, і території, неконтрольована забудова яких може призвести до порушення видів, силуетів і
панорам, що охороняються. Вона містить способи визначення меж і особ298 ___
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ливостей композиційно-видового впливу пам’яток та регулювання з огляду на нього розміщення і основні параметри забудови в зоні їх впливу.
Останнє дає можливість виділяти території, що не підлягають забудові,
такі, на яких регламентуються реконструкція і нове будівництво, та території, вільні від обмежень.
Ефективна охорона активної композиційної ролі пам’яток архітектури, збереження індивідуальних особливостей і естетичних якостей
пов’язаних з ними пейзажів можливі лише за наявності вичерпних даних
про характер їх видового розкриття. Одержання таких даних — одна
з цілей передпроектних досліджень, важливою частиною яких є аналіз
видового розкриття архітектури [30, 31]. Під час детального аналізу мають
бути виявлені наявні розкриття пам’яток архітектури, визначені художня
цінність і підпорядкованість видів, що містять їх, а також особливості і умови сприйняття пам’яток в найбільш цінних і характерних силуетах, панорамах і перспективах. Мають бути також встановлені території
і об’єкти, що пов’язані з видовим розкриттям пам’яток. Одержання таких
даних і оцінок передбачає використання всього комплексу відомих методів аналізу сприйняття пам’яток архітектури [32], що включає максимально широке спостереження пам’яток і їх міського і природного оточення,
фотофіксацію численних видів на пам’ятки і подальший детальний аналіз за отриманими знімками їх розкриття в місті, а також дослідження
графо-аналітичними методами.
Візуальний аналіз є основою аналізу видового розкриття пам’яток
архітектури. Він полягає в проведенні детальних натурних спостережень і повинен здійснюватися групою експертів (архітекторів, істориків,
краєзнавців, мистецтвознавців). Вони досліджують реальне сприйняття
пам’яток і встановлюють їх роль в обличчі міста [33].
Спостереженням в натурі повинно передувати ознайомлення з історією розвитку міста, історичними і сучасними планами, а також із старими
малюнками і фотографіями.
Систематичні цілеспрямовані спостереження повинні виявити всі випадки, коли можна бачити пам’ятки в місті і його околицях, а також особливості їх сприйняття з різних напрямів, відстаней і в різному оточенні,
тобто виявити всі види на пам’ятки і особливості цих видів. В процесі візуального аналізу встановлюється міра збереження історичного міського
і природного середовища, всі істотні зорові зв’язки пам’яток архітектури.
Головними результатами візуального аналізу, що мають велике значення для вирішення питань охорони архітектурно-містобудівної спадщини
історичних міст, їх краси і своєрідності, є встановлення цінності пейза___ 299
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жів і видів, що містять пам’ятки архітектури, і визначення пов’язаних
з їх видовим розкриттям територій і найбільш характерних елементів
цих територій.
Фотофіксація видового розкриття пам’яток архітектури здійснюється
паралельно з візуальним аналізом. Фіксуються всі особливості розкриття пам’яток (початок огляду пам’ятки, зміна її характеру при русі вздовж
вулиці, берега річки і так далі), а також цінні, характерні і порушені види.
Тим самим в матеріалах фотофіксації відбиваються всі істотні моменти
натурних спостережень і з достатньою повнотою закріплюється існуюче
видове розкриття пам’яток архітектури. Така детальна фотоінвентаризація ландшафту, візуально пов’язаного з пам’ятками, дозволяє скласти за
знімками правильне уявлення про міське і природне оточення пам’яток
архітектури і їх роль в образі міста.
Аналіз матеріалів фотофіксації істотним чином доповнює і поглиблює результати спостережень видового розкриття пам’яток архітектури.
Він є важливим компонентом дослідження видового розкриття пам’яток
і має ряд переваг порівняно з візуальним аналізом.
Наявність необхідних фотознімків дозволяє досліджувати видове
розкриття пам’яток архітектури, не виїжджаючи на місце і в будь-який
слушний час. Це дає можливість:
– здійснювати огляд видів на пам’ятки в концентрованій формі, що
сприяє формуванню цілісного уявлення про роль пам’яток в образі міста
і виявленню структури їх видового розкриття;
– швидко і багато разів повертатися до перегляду видів, що є істотним при аналізі складних силуетів, панорам і перспектив, а також великої
кількості пам’яток і досліджуваних міст;
– співставляти різні непорівнянні в натурі види на пам’ятки одного
або декількох міст;
– ретельно аналізувати і здійснювати точну кількісну оцінку видимості пам’ятки, її оточення, а також виду в цілому;
– кількісно оцінювати візуальну взаємодію пам’яток з екрануючими,
фоновими і фланкуючими об’єктами (точна оцінка останньої можлива
лише за фотознімками);
– представляти результати якісного аналізу і вимірів в найбільш наочній і зручній для використання формі (на самому фотознімку або кальці, що накладається на нього).
Аналізовані фотознімки мають бути порівнюваними, мати стандартні
параметри, єдине збільшення. Найбільш зручні для користування і аналізу фотознімки, в центрі яких зображення, зафіксоване під кутом в 1°, має
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лінійні розміри 5 мм. При розгляді такого фотознімка з відстані в 30 см
(оптимальна відстань для сприйняття деталей і знімка в цілому) зображення на ньому сприйматиметься під тими ж кутами, що і в натурі.
Аналіз видів за фотознімками дозволяє виявити упущені в ході натурних спостережень деталі і особливості видів, уточнити цінність зафіксованих силуетів, перспектив і панорам. Кількісний аналіз знімків дає
можливість встановити з достатньою точністю кути, під якими сприймаються пам’ятки і групи історичних будівель, відстані до них і об’єктів їх
оточення та інші параметри відображеного у видах.
Кутові характеристики зафіксованих на фотознімках об’єктів можна
визначити за допомогою кутоміра. Використаний при вимірюванні плоских кутів в комплексі з кутоміром тригонометр дозволяє не лише поглибити аналіз, але і з достатньою точністю фіксувати відстані і просторові
координати точок і тим самим — конкретну ситуацію [34].
В результаті аналізу матеріалів фотофіксації уточнюються дані і оцінки, отримані в ході візуального аналізу, встановлюються кути і відстані
сприйняття пам’яток з точок фотографування, кількісні характеристики
їх візуальної взаємодії з об’єктами оточення, а також основні параметри
видів, що містять їх.
Графо-аналітичні методи дослідження є найбільш активною частиною аналізу розкриття пам’яток архітектури. Вони дозволяють істотно
поглибити дані, отримані в результаті візуального аналізу і аналізу матеріалів фотофіксації. Якщо візуальний аналіз розкриття пам’яток і методи
дослідження матеріалів фотофіксації розкривають з необхідною повнотою
особливості огляду пам’яток в місті, то графічний аналіз дозволяє виявити просторову структуру видового розкриття цих будівель, недоступну
безпосередньому спостереженню, але надзвичайно важливу для розуміння ролі пам’яток архітектури в образі міста і їх впливу на оточення.
Графічний аналіз проводиться переважно у вертикальних площинах,
що проходять через пам’ятку і точки її спостереження (перерізи місцевості), і в горизонтальній площині (на плані) [35]. Як допоміжний здійснюється також аналіз у фронтальних площинах (розгортки, панорами) [36].
Аналіз оглядуваності пам’ятки у вертикальній площині, що проходить
через неї і точку спостереження, здійснюється шляхом побудови в отримуваному перерізі місцевості променя зору, який проводиться на рівні,
що нас цікавить, і визначення відстаней від нього до поверхні землі [37,
38]. Якщо промінь проводиться через верхню точку екрануючої або фонової споруди або природного утворення, то все розташоване за ним і нижче буде знаходиться в «візуальній тіні», а піднесення променя зору над
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поверхнею землі характеризуватиме глибину тіні. Визначення таких відстаней надзвичайне важливе для охорони видів на пам’ятки, для регулювання екрануючої і фонової забудови. Для здійснення подібного аналізу
потрібна побудова перерізів з найбільш характерних оглядових точок.
Аналіз видового розкриття пам’яток архітектури в плані здійснюється
на топооснові. Вона необхідна і для побудови перерізів і панорам. На ній
виділяються самі пам’ятки архітектури й інші елементи, які відіграють
разом з ними активну роль в образі міста (у тому числі і дисгармонійні), основні особливості рельєфу, інші складові природного ландшафту,
а також наносяться відстані, що характеризують якісні пороги зорового
сприйняття пам’яток архітектури.
Графічний аналіз дозволяє виявити також візуальний басейн пам’ятки
архітектури, тобто ту зону, в якій можливе її сприйняття за умовами рельєфу. Врахування цієї зони при аналізі видового розкриття пам’яток архітектури має велике значення, оскільки вона містить всі втрачені і потенційні видові місця і дозволяє судити про характер існуючої зони огляду
пам’ятки.
Результатами комплексного аналізу видового розкриття пам’яток архітектури є: визначення ролі пам’яток в образі міста; інвентаризація видів
на пам’ятки, яка включає і визначення їх цінності; виявлення територій,
пов’язаних з видовим розкриттям пам’яток і їх найбільш характерних ділянок; виявлення елементів міського і природного оточення, що оглядають разом з пам’ятками в спостережуваних видах.
Видове розкриття пам’яток в місті дуже різноманітне. Завданням його
аналізу є не лише фіксація особливостей сприйняття пам’яток в місті, але
і його якісна характеристика, оцінка кожного виду щодо його збереженості, історичної та художньої цінності, ролі в образі міста. Така оцінка є
найважливішим результатом візуального аналізу. Під час аналізу матеріалів фотофіксації видів на пам’ятки вона може лише уточнюватися.
Найпростіша форма зорового сприйняття пам’ятки архітектури, вид
на неї як цілісний образ міського середовища, що містить цю старовинну споруду, є і одиницею охорони композиційно-художніх якостей
пам’яток архітектури, їх розкриття в місті. Такий вид (панорама, перспектива, різні картини усередині міста) охороняється в якості самостійного архітектурно-художнього цілого, в єдності і неповторному поєднанні
його частин.
Здійснення охорони активної ролі пам’яток архітектури в образі міста і окремих видових розкриттях висуває ряд вимог до оточення, визначає їх вплив на нього. Оцінка характеру і сили цього впливу передбачає
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врахування основних особливостей композиційної взаємодії пам’яток
з об’єктами оточення у видах, що охороняються. Складова такої взаємодії, пов’язана з пам’ятками, і є їх композиційно-видовий вплив, що відбивається у вимогах охорони їх ролі в пейзажі історичного міста. Він і реалізується в здійснюваних у відповідності з цими вимогами перетвореннях
міського середовища [39, 40].
Загальне сприйняття історичних частин міст, безпосереднє враження
від них, їх ансамблів, окремих визначних споруд — це основа їх образного
відчуття, розуміння, поцінування, основа всіх заходів з охорони і подальшого використання культурної і конкретно архітектурно-містобудівної
спадщини. Як здійснювати аналіз видового розкриття цінних історичних
будівель і комплексів, досить повно викладено вище. А от практика аналізу або на примітивному рівні, або формальна, по суті відсутня. Головне
завдання сьогодення — і далі вдосконалюючи методичне забезпечення
аналізу і охорони культурної спадщини, зробити надбанням практики
вже напрацьовані методики, і в першу чергу, в галузі виявлення і збереження композиційно-пейзажних якостей історичних міст як безцінного
здобутку містобудівної культури минулого.
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ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ
ТА ПОЛЬЩІ — ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
В. П. Герич,
директор Державного історико-архітектурного
заповідника в м. Жовкві

Вступ
Стан справ з охороною культурної спадщини в Україні бажає кращого. Серед причин незадовільної ситуації загальний правовий нігілізм,
відсутність єдиної системи охорони культурної спадщини, недосконале
законодавство, тиск великих приватних грошей тощо. В країні робляться
спроби закріпити та вдосконалити існуючі напрацювання в цій сфері
і кожен погляд може бути корисним. Ця стаття присвячена порівнянню
вибраних законодавчих аспектів охорони культурної спадщини в Україні
та в Польщі, країні, яка є сусідом та в багатьох питаннях орієнтиром в перетвореннях нашого життя, особливо з огляду на європейську орієнтацію
нашої країни. Очевидно, не ставилось завдання провести фаховий скрупульозний юридичний аналіз особливостей законодавств з питань охорони культурної спадщини обох країн — це завдання спеціалістів-юристів.
Йдеться про передбачення в майбутньому і застосування таких підходів
до справи, які очевидні і з точки зору автора були б корисними в Україні.

1. Загальне законодавство
Діяльність в сфері культурної спадщини ґрунтується як в Україні,
так і в Польщі на підставі законодавчих актів, які охоплюють не тільки
власне нерухому спадщину та все з нею пов’язане, а й музейну діяльність,
бібліотеки тощо. В Польщі охорона пам’яток регулюється Законом «Про
охорону пам’яток та опіку над пам’ятками». В Україні в цій сфері ми маємо ряд законодавчих актів — Закони «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей», проекти законів «Про архітектурну
спадщину», «Про збереження об’єктів культурної та природної спадщини, включених і запропонованих для включення до Списку всесвітньої
спадщини ЮНЕСКО» тощо. В цьому дослідженні порівняння здебільшого робитимуться з опорою на основні закони.
Кількість законодавчих актів і є першою різницею між законодавствами обох країн. Закон, який застосовується в Польщі, є більш інтегрований
і охоплює ширше коло питань охорони культурної спадщини. З іншого
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боку, при більшій кількості законодавчих актів не вдається уникнути повторів та дубляжу, а подекуди і протиріч. В Україні чітко проглядаються
відомчі підходи до формування законодавства і незначна роль координації в ці сфері. Не виключаю, що варто було б зосередитись на вдосконаленні діючої законодавчої бази замість того, щоб тратити зусилля на її
розширення.

2. Термінологія, класифікація
Існують певні розбіжності в законодавстві обох країн в частині визначення предмету законодавчого регулювання. Цю різницю видно з
таблиці 1.
Як видно, в українському законодавстві широко застосовується поняття «культурна спадщина» та «об’єкт культурної спадщини». Фактично за
визначенням цей термін аналогічний до поняття «пам’ятка» в польській
практиці. Однак в правовому розумінні є відмінності. Їх можна окреслити наступним чином:
1) в Україні пам’яткою є лише об’єкт, занесений до реєстру пам’яток.
Поняття «щойно виявлена пам’ятка» законодавчо не визначений і не деталізований. В Польщі пам’яткою є будь-який об’єкт, що відповідає визначеним критеріям;
2) дещо розмите визначення «об’єкта культурної спадщини» в Україні
дає можливість розуміти його як пам’ятку природи. Очевидно, основою
для такого визначення є Конвенція про охорону всесвітньої культурної
і природної спадщини (Париж, 1972 рік). В польському праві чітко вказується на джерело походження пам’ятки — людська діяльність або поєднання останньої з природною;
3) суспільство має бути зацікавлене в збереженні пам’ятки, тобто в суспільстві повинен бути відповідний рівень знань про пам’ятку, що робить
важливою промоційну та просвітницьку діяльність;
4) визначення пам’яток археології в Україні міститься в Законі «Про
охорону археологічної спадщини».
Закон «Про охорону пам’яток…» в Польщі проводить чітку класифікацію нерухомих пам’яток культурної спадщини. Вона, як і визначення
нерухомої пам’ятки, за невеликими винятками, подібна до української. В
українському законодавстві пам’ятки окрім цього поділяються за типами.
Цей самий закон визначає перелік рухомих пам’яток. На жаль, в українському законі «Про охорону…» цієї класифікації немає. Автор скористався переліком культурних цінностей із закону «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», який приблизно визначає
перелік рухомих об’єктів культурної спадщини.
Таблиця 1
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Предмет законодавчого регулювання
в охороні культурної спадщини України та Польщі
Законодавство України
Культурна спадщина — сукупність
успадкованих людством від попередніх поколінь об’єктів культурної
спадщини
Об’єкт культурної спадщини — визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані
з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні,
природно-антропогенні або створені
людиною об’єкти незалежно від стану
збереженості, що донесли до нашого
часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного,
архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність

Законодавство Польщі
Законом «Про охорону пам’яток та
опіку над пам’ятками» не визначено

Пам’ятка — об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного
реєстру нерухомих пам’яток України;
пам’ятка
археології
(археологічна пам’ятка) — об’єкт археологічної
спадщини національного або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток
України

Пам’ятка — нерухомість або рухома
річ, їх частини або ансамблі, які є людським витвором або пов’язані з його
діяльністю та є свідченням минулої
епохи або події, збереження яких становить суспільний інтерес з огляду
на історичну, мистецьку або наукову
цінність;
пам’ятка археології — нерухома пам’ятка на поверхні, під землею або водою,
яка є слідами побуту та діяльності
людини і складається з культурних
нашарувань та виробів, що в них знаходяться або їх слідів, а також рухома
пам’ятка, що є цим виробом

Законом «Про охорону пам’яток та
опіку над пам’ятками» не визначено

Джерело: опрацювання власне
Перелік об’єктів археологічної спадщини в Україні виписаний в законі
«Про охорону археологічної спадщини» та близький до польської класифікації (табл. 2).
Очевидно, що кожна класифікація має свої переваги або недоліки.
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Важливим вбачається підхід, коли поділ пам’яток та їх систематизація
не є громіздкими; вони повинні бути зрозумілими для всіх зацікавлених,
наскрізними для різноманітного використання.
Таблиця 2
Класифікація пам’яток (об’єктів культурної спадщини)
Польщі та України
Республіка Польща
Культурні ландшафти
Міські, сільські системи
планування і будівельні
ансамблі
Твори архітектури і будівництва
Оборонні споруди

Об’єкти техніки, зокрема
шахти, домни, електростанції та інші промислові заклади

Україна
НЕРУХОМІ ПАМ’ЯТКИ
Ландшафтні об’єкти — природні території, які мають історичну цінність
Об’єкти архітектури та містобудування — окремі архітектурні споруди, а також пов’язані з ними
твори монументального, декоративного та образотворчого мистецтва, які характеризуються відзнаками певної культури, епохи, певних стилів, традицій
або авторів; природно-архітектурні комплекси (ансамблі), історичні центри, вулиці, квартали, площі,
залишки давнього розпланування та забудови, що
є носіями певних містобудівних ідей
Об’єкти науки і техніки — унікальні промислові, виробничі, науково-виробничі, інженерні, інженернотранспортні, видобувні об’єкти, що визначають рівень розвитку науки і техніки певної епохи, певних
наукових напрямів або промислових галузей

Цвинтарі
Парки, сади та інші фор- Об’єкти садово-паркового мистецтва — поєднання
ми запроектованої зелені паркового будівництва з природними або створеними людиною ландшафтами
Місця, які увічнюють іс- Історичні — будинки, споруди, їх комплекси (анторичні події, а також самблі), окремі поховання та некрополі, місця мадіяльність видатних осіб сових поховань померлих та померлих (загиблих)
або інституцій
військовослужбовців (у тому числі іноземців), які
загинули у війнах, внаслідок депортації та політичних репресій на території України, місця бойових
дій, місця загибелі бойових кораблів, морських та
річкових суден, у тому числі із залишками бойової
техніки, озброєння, амуніції тощо, визначні місця, пов’язані з важливими історичними подіями,
з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та
побутом народів
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Об’єкти монументального мистецтва — твори образотворчого мистецтва: як самостійні (окремі),
так і ті, що пов’язані з архітектурними, археологічними чи іншими пам’ятками або з утворюваними
ними комплексами (ансамблями)
РУХОМІ ПАМ’ЯТКИ
Твори образотворчого Оригінальні художні твори живопису, графіки та
мистецтва, художнього скульптури, художні композиції та монтажі з будьпромислу і декоративно- яких матеріалів, твори декоративно-прикладного
прикладного мистецтва і традиційного народного мистецтва
Твори народного мистецтва і рукоділля, а також інші етнографічні
об’єкти
Колекції, які становлять
збірку предметів, нагромаджених і впорядкованих у відповідності з концепцією осіб, які її створювали
Предмети нумізматики, а Різноманітні види зброї, що має художню, історичтакож історичні пам’ятки, ну, етнографічну та наукову цінність
зокрема зброя, стяги, пе- Рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші
чатки, відзнаки, медалі та предмети колекціонування
ордени
Вироби техніки, зокрема пристрої, засоби
транспорту та машини і
механізми, які свідчать
про матеріальну культуру, характерну для історичних і нових форм
господарювання, а також
документують рівень науки та цивілізаційного
розвитку
Бібліотечні матеріали
Старовинні книги та інші видання, що становлять
історичну, художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції
Манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні
документи, включаючи кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції
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Предмети музейного значення, знайдені під час
археологічних розкопок
Складові частини та фрагменти архітектурних,
історичних, художніх пам’яток і пам’яток монументального мистецтва
Зоологічні колекції, що становлять наукову, культурно-освітню, навчально-виховну або естетичну
цінність
Рідкісні колекції та зразки флори і фауни, мінералогії, анатомії та палеонтології
Музичні інструменти
Унікальні та рідкісні музичні інструменти
Предмети, що увічнюють Предмети, пов’язані з історичними подіями, розісторичні події або діяль- витком суспільства та держави, історією науки і
ність видатних особис- культури, а також такі, що стосуються життя та
тостей та інституцій
діяльності видатних діячів держави, політичних
партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва
ПАМ’ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ
Територіальні залишки Городища, кургани, залишки стародавніх посепрадавніх та історичних лень, стоянок, укріплень, військових таборів, випоселень
робництв, іригаційних споруд, шляхів, могильники, культові місця та споруди, їх залишки чи руїни,
Цвинтарі
мегаліти, печери, наскельні зображення, ділянки
Кургани
Релікти господарської, історичного культурного шару, поля давніх битв,
релігійної і мистецької а також пов’язані з ними рухомі предмети
діяльності

Джерело: опрацювання власне

3. Поняття охорони пам’яток і опіки над пам’ятками
І в Польщі і в Україні охорона та опіка (утримання) є основними
завданнями в охороні культурної спадщини. Поняття ці в польському
законодавстві чітко розділені, а саме:
«Охорона пам’яток полягає, зокрема, в реалізації органами публічної
влади дій, метою яких є:
– забезпечення правових, організаційних і фінансових умов, які гарантують тривале збереження пам’яток, їх використання і утримання;
– запобігання загрозам, які можуть викликати втрати для цінності
пам’ятки;
– запобігання знищенням та невідповідному використанню пам’ятки;
– протидія крадіжкам, зникненню або нелегальному вивозу пам’яток
за кордон;
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– контроль за станом збереження і призначенням пам’ятки;
– передбачення завдань охорони пам’яток в просторовому плануванні
та при формуванні середовища».
Покладення обов’язків охорони на органи влади (та їх спеціалізовані
структури) носить однозначно обов’язковий характер з усіма наслідками
у випадку бездіяльності. В українському праві виписано подібні повноваження, проте вони покладені лише на спеціальні органи, які не завжди
можуть ефективно захистити пам’ятку.
Завдання щодо опіки або утримання пам’ятки в обох країнах подібні, за винятком обов’язку в Польщі популяризувати і розповсюджувати
знання про пам’ятку та її значення для історії та культури (незалежно від
власності на пам’ятку).

4. Форми охорони, облік та реєстрація
Польський законодавець визначає таке поняття, як «форми охорони
пам’яток», якими в Польщі є:
1. внесення в реєстр пам’яток;
2. визнання пам’яткою історії;
3. створення культурного парку;
4. визначення охорони в місцевому плані просторового розвитку.
В обох державах існує поняття переліку об’єктів, які мають ознаки історичної, мистецької чи іншої культурної вартості. В Україні це список
щойно виявлених пам’яток, в Польщі — перелік пам’яток. Український законодавець практично не деталізував це поняття та спосіб його застосування. В Польщі метою переліку пам’яток є обстеження об’єктів в натурі
та їх документування, збір та опрацювання основної формації про них, в
тому числі про статус об’єкта, фіксація об’єктів, які є під загрозою розбирання, деструкції або ґрунтовної перебудови, моніторинг пам’яткової
субстанції. Добре опрацьований список пам’яток допомагає в здійсненні планової охоронної політики в частині внесення пам’яток до реєстру,
відповідної співпраці пам’яткоохоронців з владою та проектантами, виконавцями робіт і т. д. За результатами досліджень створюється спеціальна картка, один екземпляр якої знаходиться в органі місцевої влади.
Керівник місцевого органу влади всіх рівнів зобов’язаний вести перелік
пам’яток на своїй території.
Занесення пам’ятки до реєстру пам’яток є основною формою охорони
як в Польщі, так і в Україні. В Польщі рішення про внесення пам’ятки
до державного реєстру приймає воєводський консерватор. Одночасно він
подає пам’ятку для внесення в сільську шнурову книгу та в кадастр нерухомості відповідної адміністративної одиниці.
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В Україні ситуація з вдосконаленням діючого реєстру незадовільна.
Процедура внесення пам’ятки до реєстру є невиправдано складною і тривалою. Необхідно прискорювати роботу з формування єдиного реєстру,
створювати цифровий загальнодоступний реєстр культурного надбання
держави. Нечіткість та непублічність реєстру ніяк не сприяє справі збереження пам’яток.
В Україні існує поділ пам’яток на пам’ятки національного і місцевого
значення. В Польщі такого поділу немає, проте введено поняття «Пам’ятка
історії Польщі», рішення про надання якого приймає президент країни.
Йдеться про найбільш важливі з історичного та мистецького погляду
комплекси. На сьогодні в цьому списку 37 об’єктів. Серед них: Ченстохова
(Ясна Гора, ансамбль монастиря оо. Паулінів), Гданськ — місто в межах
укріплень XVII століття, Кальварія Зебжидовська — ландшафтний ансамбль манєристичного паломницького парку, поле битви на Вестерплятте в Гданську, міста Замость та Казімєж Дольний, історичний ансамбль
Кракова та інші.
Не так давно в Польщі почали створюватись культурні парки як ще одна
форма охорони спадщини. Утворення це подібне до історико-культурних
заповідників в Україні. Культурний парк створюється за рішенням ради
гміни або рац кількох гмін (органу місцевого самоврядування) після висновку воєводського консерватора. Рішенням ради визначаються назва
парку, його межі, спосіб охорони а також заборони і обмеження як на
всій території парку, так і в його частинах. На сьогодні в Польщі створено
20 культурних парків в 15 воєводствах. Тут досвід діяльності заповідників
в Україні міг би стати в пригоді для польських колег.
В основі соціально-економічного розвитку Польщі та регіонів є проекти
просторового розвитку території. Поряд із стратегіями розвитку ці документи визначають перспективу забудови, характер та спосіб використання
земель, закладають обмеження та заборони на території гміни, воєводства
та держави. В Україні теж розпочато розробку стратегій; діючими планувальними документами є генеральні плани населених пунктів, мова йде
про зміну нормативів в частині планування територій сільрад, а не тільки
окремих сіл. Внесення в проектно-планувальну документацію пам’яток, їх
територій, зонування територій міст тощо є обов’язковою умовою для замовників та виконавців такої документації. Вона підлягає обов’язковому
погодженню з органом охорони культурної спадщини.
Чіткий та публічний облік пам’яток, відомий всім органам, що займаються операціями з нерухомістю, є серйозним бар’єром від втрат культурної спадщини.
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Таблиця 3
Кількість пам’яток в Польщі та Україні
(станом на початок 2010 р.)
№
з/п

Показники

Україна

1

Кількість зареєстрованих нерухомих пам’яток 140 тисяч
культурної спадщини

2

Кількість об’єктів культурної спадщини, внесених в список ЮНЕСКО

4

Польща
62,9 тисяч
13

Джерело: опрацювання власне

5. Управління культурною спадщиною та органи охорони
Формування чіткої вертикально інтегрованої структури органів охорони культурної спадщини є важливою запорукою благополуччя в цій
сфері в кожній державі. Стан справ в Україні в цьому питанні відомий —
формування системи органів охорони пам’яток потребує завершення. Як
саме буде виглядати система — вирішувати законодавцю. Досвіду і прикладів таких систем в світі достатньо. Автор пропонує розглянути та проаналізувати систему охорони пам’яток в Польщі.
Відмінності польської системи охорони культурної спадщини та
особливості, які можуть бути корисними для України, полягають в наступному:
• Охороні спадщини в Польщі надається більше значення, ніж в Україні. Свідченням цього є хоча б назва профільного міністерства з розвинутими міністерськими підрозділами з питань охорони пам’яток в Польщі
та за кордонами, статус головного охоронця пам’яток на рівні заступника
міністра, який має досить вагомі повноваження.
• На центральному рівні в Польщі діють два дорадчі органи з питань
охорони спадщини:
– Рада охорони пам’яток та національної культурної спадщини при
Міністрі культури, головними завданнями якої є прийняття основних засад та проекту державної програми охорони пам’яток, оцінка реалізації
завдань в сфері охорони пам’яток в світлі Концепції просторового впорядкування країни (Генеральної схеми планування території держави),
охорона пам’яток історії, підготовка нормативних актів в сфері охорони
пам’яток;
– Головна консерваторська комісія при Генеральному консерваторі як
рекомендаційний орган з питань здійснення робіт на пам’ятках. Комісія
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видає, зокрема, рекомендації з питань методик, технологій та матеріалів
для застосування на пам’ятках, висловлюється щодо ведення запланованих або реалізованих робіт на пам’ятках та археологічних досліджень,
способу дій в загрозливих ситуаціях.
Законом визначено категорії осіб, які можуть бути членами цих органів, та термін їх ротації.
В Україні на центральному рівні створена науково-методична рада
з питань охорони культурної спадщини при Міністерстві культури та
туризму; в Міністерстві регіонального розвитку та будівництва працює
науково-методична рада з питань реставрації та реконструкції забудови.
Ці органи часто проводять спільні засідання. Логічним було б створення
міжвідомчого органу з вищим статусом.

Рис. 1. Схема охорони пам’яток в Польщі
(джерело: Я. Рулевич)
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• Безпосередньо охороною культурної спадщини на центральному
рівні в Польщі займаються два органи — Всепольський Центр досліджень
та документування пам’яток і Осередок охорони публічних фондів.

Рис. 2. Схема управління культурною спадщиною в Україні
(джерело: опрацювання власне)

Всепольський Центр досліджень та реєстрації пам’яток виконує
функції, близькі до функцій Державної служби охорони культурної спадщини України.
Головними завданнями Центру є:
– реалізація державної політики в сфері охорони культурної спадщини та опіки над цією спадщиною;
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– формування засад охорони пам’яток шляхом визначення загроз,
опрацювання зразків процедур та впровадження стандартів дій консерваторів;
– освіта і промоція спадщини, тобто розповсюдження знань про
пам’ятки та створення суспільних умов для їх успішної охорони.
Центр веде загальнопольський список пам’яток, готує експертизи у визначених випадках, опрацьовує основи консерваторської доктрини, займається об’єктами із Списку ЮНЕСКО та списку пам’яток історії, видає
4 спеціалізовані періодичні видання.
Центр має свої відділи в кожному з 16 воєводств, які тісно співпрацюють з воєводськими консерваторами, фактично виконують роботи за їх
дорученням за державні кошти.
Осередок охорони публічних колекцій виконує наступні завдання:
– надання консультацій та висновків щодо охорони пам’яток, музеїв
і бібліотек, збірки яких повністю або частково є національним бібліотечним фондом;
– ведення документації з інформацією про стан охорони публічних
колекцій; пожежі і злочини, пов’язані з публічними колекціями, та їх причини; засади, методи, технології та технічні засоби, які застосовуються до
охорони збірок; про проектантів, виробників та монтажників охоронних
систем;
– ведення «Державного реєстру пам’яток викрадених або вивезених
за кордон з порушенням законодавства»;
– підготовку тактично-криміналістичних основ охорони пам’яток від
злочинності;
– підготовку звітів про стан охорони публічних колекцій;
– популяризацію історичних, мистецьких та наукових вартостей зниклих та втрачених пам’яток, а також тих, які вдалось врятувати;
– ведення освітньої діяльності, поширення відповідних знань та результатів досліджень тощо.
В Україні подібної інституції немає. Діяльність цього осередку серйозно сприяє стану збереження культурної спадщини країни.
Міністр культури та культурної спадщини Польщі згідно з законом
призначає експертів в галузі охорони культурної спадщини з високим
статусом і повноваженнями.
Центральною фігурою системи охорони культурної спадщини Польщі
є воєводський (обласний) консерватор. Ця посада входить до структури
органів влади державного управління в кожному воєводстві. Воєводський
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консерватор очолює відповідний підрозділ воєводської адміністрації.
В містах з великою чисельністю пам’яток створені делегатури (невеликі
відділи) в складі підрозділу консерватора. Наприклад, в Люблінському
воєводстві є делегатури воєводського консерватора в містах Замость,
Хелм, Біала Подляска.
В законі «Про охорону пам’яток…» визначені критерії щодо кандидатур на посаду воєводського консерватора. Ним може стати громадянин
Польщі з магістерською освітою в одній із сфер, пов’язаних з охороною
пам’яток, та як мінімум з п’ятирічним стажем роботи в цій галузі; кандидат повинен володіти знаннями з питань функціонування публічної адміністрації та законодавства з охорони пам’яток і не мати судимостей.
Українські реалії: відомчі підрозділи охорони культурної спадщини
створені лише в п’яти регіонах та окремих містах. В більшості випадків
повноваження щодо пам’яток делеговані суміжним службам регіональних або міських адміністрацій.
Повноваження воєводського консерватора перетворюють цю посаду
у відповідальний та оперативний орган. Він здійснює повний набір повноважень на території воєводства з мінімальним узгодженням з центром
(табл. 4).
Таблиця 4
Основні повноваження регіонального органу
охорони культурної спадщини
Воєводський консерватор
в Польщі

Керівник управління (відділу)
облдержадміністрації з охорони
культурної спадщини в Україні

Розробка у визначених фінансових Організація розробки та погодження
межах планів фінансування охорони відповідних програм охорони кульпам’яток та опіки над пам’ятками
турної спадщини
Ведення реєстру та воєводського
списку пам’яток та збереження відповідної документації. Прийняття
рішень про внесення пам’ятки, в тому
числі рухомої, до державного реєстру. Ведення воєводського переліку
пам’яток

Подання пропозицій центральному
органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення об’єктів культурної спадщини
до Державного реєстру нерухомих
пам’яток України та про внесення
змін до нього
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Прийняття відповідних рішень, постанов та інших документів з питань
охорони пам’яток, передбачених законом та окремими актами. Серед цих
рішень: дозволи на реставраційні роботи на пам’ятці та в охоронній зоні,
на дослідження та проектування, на
археологічні дослідження, на перенесення пам’ятки, поділ пам’ятки,
зміну призначення або використання
пам’ятки, на рекламу на пам’ятках та
інші

Виконання дозвільних функцій щодо
пам’яток місцевого значення та окремих погоджень і дозволів, делегованих центральним органом охорони
культурної спадщини

Видання розпоряджень та приписів
щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках,
їхніх територіях та в зонах охорони,
якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони
Організація та здійснення контролю з культурної спадщини програм та пропитань охорони пам’яток та опіки над ектів, передбачених цим Законом допам’ятками з винесенням відповідних зволів або з відхиленням від них
приписів та прийняттям рішень
Здійснення нагляду над правильністю консерваторських та архітектурних досліджень, реставраційних,
будівельних робіт та інших дій на
пам’ятках та археологічних досліджень

Укладення охоронних договорів на
пам’ятки
Опрацювання воєводських планів
охорони пам’яток на випадок збройного конфлікту і кризових ситуацій
та координація дій під час реалізації
цих планів

Надання дозволів на тимчасовий вивіз пам’яток за кордон
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їх території
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Виконання функцій замовника

Виконання функції замовника, укладення з цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію,
реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів
культурної спадщини та інші заходи
щодо охорони культурної спадщини

Прийняття рішень про до фінансування робіт на пам’ятці в рамках коштів воєводи
Розповсюдження знань про пам’ятки

Джерело: опрацювання власне

6. Участь громадськості в охороні культурної спадщини
І в українському, і в польському законодавстві передбачена участь громадськості в охороні пам’яток. В Польщі громадського опікуна за згодою
воєводського консерватора призначає староста повіту (голова районної
адміністрації), він отримує посвідчення, існує система нагород та заохочень за успішну роботу. В Україні цим повинні займатись органи охорони
культурної спадщини.
В українському законодавстві, на відміну від польського, окреслено
можливості участі в охороні пам’яток підприємств, закладів науки, освіти
та культури, громадських організацій, окремих громадян.

7. Фінансування охорони пам’яток
Фінансування охорони культурної спадщини є болючою проблемою
для обох країн. На наукові дослідження, реставрацію тощо коштів ніколи
не вистачатиме. Законом «Про охорону пам’яток» окреслено головні засади фінансування пам’яток з коштів державного бюджету Польщі:
– фінансування охорони пам’яток — обов’язок власника пам’ятки;
– фінансування з державного бюджету здійснюється у вигляді дотацій;
– дотації розподіляються по двох лініях — через міністра культури
і культурної спадщини та через воєводського консерватора;
– законом чітко визначено перелік робіт, на які можуть бути виділені
дотації; зазвичай це роботи по основних конструктивах для ліквідації
загроз та збереження пам’ятки;
– як правило, розмір дотації не перевищує 50% вартості робіт, кошторис на які затверджує воєводський консерватор. У виняткових випадках
на особливих пам’ятках дотація може скласти до 100% вартості робіт;
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– в окремих випадках можуть бути виділені кошти на проведення
досліджень.
Роботи на пам’ятках в Польщі, окрім державного бюджету через міністерство культури та культурної спадщини, фінансуються також через
інші відомства, регіональні та місцеві бюджети. Наприклад, в 2009 році
в місцевому бюджеті Люблінського воєводства на реставрацію пам’яток
було передбачено 2 млн злотих (5,4 млн гривень). Серйозним джерелом
фінансування культурної спадщини є кошти Євросоюзу, які в Польщі
розподіляються на конкурсних засадах через так звані «операційні програми», кошти інших європейських фондів для країн Євросоюзу, кошти
програм територіальної співпраці, зокрема транскордонної, які зараз доступні для західних прикордонних областей України. Як приклад можна навести місто Замость (60 тис. чол. населення), яке активно залучає
всі джерела фінансування для ревіталізації історичної частини міста.
За період 2004 – 2009 років виключно в пам’ятки та старе місто вкладено
169,3 млн злотих (457 млн гривень), з них близько 70% — за рахунок залучених джерел фінансування.
В українських реаліях програми фінансування пам’яток вимагають
скрупульозного відпрацювання, визначення пріоритетів тощо. Необхідно впроваджувати 2 – 3-річне фінансування, що буде гарантією нормальної роботи на об’єкті. Сьогоднішня практика виглядає так: кошти виділяються посередині року та починають освоюватись в четвертому кварталі
року, коли більшість робіт неможливо проводити без порушення технології. Законодавство також окреслює можливості різноманітного фінансування, в тому числі пільгового.

8. Державні програми
Відповідний міністр Польщі згідно з законом має обов’язок опрацювати та подати на затвердження уряду програму охорони пам’яток та опіки
над пам’ятками та програму охорони пам’яток на випадок збройного конфлікту та кризових ситуацій. В першій з цих програм, розрахованій на
4 роки, окреслюються, зокрема, цілі та напрямки запланованих заходів,
умови та способи фінансування запланованих дій, графік їх реалізації.
Аналогічні програми зобов’язані прийняти органи влади всіх рівнів. Програма подібна до відповідних програм в Україні.
Друга програма пов’язана з надзвичайними ситуаціями. Окрім цього,
закон зобов’язує міністра подати до ООН список пам’яток для внесення
до «Міжнародного реєстру культурного надбання, що знаходиться під
спільною охороною» на підставі Гаазької конвенції від 1954 року про охорону культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.
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9. Вивіз пам’яток за кордон
Вивозом рухомих пам’яток за кордон в Україні займається Державна
служба контролю за переміщенням культурних цінностей при Міністерстві культури і туризму України на підставі окремого закону. В Польщі
повноваження щодо надання дозволів на вивіз поділені між міністром
культури та культурної спадщини і воєводським консерватором. Останні
здійснюють повноваження в тісній співпраці з Осередком охорони публічних колекцій.
Окремим розділом в законі «Про охорону пам’яток…», а саме щодо
реституції пам’яток, нелегально вивезених з території країни — члена ЄС,
передбачено процедури в рамках держав Євросоюзу щодо повернення в
країну нелегально вивезених пам’яток культури після 31 грудня 1992 року.
Для Європи, де сьогодні практично відсутні кордони, тема ця актуальна.
Для України вона буде актуальною в майбутньому, однак деякі засади, виписані в нормах цього закону, можуть бути цікаві для відповідних служб
України.

Висновки
1. В Україні в питаннях охорони культурної спадщини існує невизначеність та розпорошення зусиль. Охороною займаються два відомства,
спостерігається роздробленість в законодавчому полі тощо. Необхідна
визначеність — або створення окремої відповідної служби, або чіткий поділ компетенцій та повноважень, або делегування відповідних функцій
одному з відомств з урахуванням рівня професійної підготовки та досвіду в цій сфері.
2. З урахуванням значення та обсягу культурної спадщини України питання охорони пам’яток повинно бути піднято на вищий рівень.
Йдеться про створення міжвідомчого дорадчого органу на рівні уряду,
який би виробляв політику в цьому питанні, координував зусилля різних
відомств, представляв інтереси сфери у парламенті.
Необхідні зміни в законодавстві в частині покладення обов’язків
охорони пам’яток на керівників влади різних рівнів. Повноваження збереження культурної спадщини для органів місцевого законодавства є
делегованими державою повноваженнями, передача яких повинна супроводжуватись передачею фінансових ресурсів. На практиці цього немає.
В Польщі такі повноваження є власними, що дає змогу планувати кошти
в місцевих бюджетах на охорону в значних обсягах.
3. В справі охорони пам’яток центр компетенцій та відповідальності
треба переносити в регіони, зрештою, як в цілому в системі управління
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державою. Погодження проектів, отримання різноманітних дозволів
і т. д. в Києві затягується в часі, вимагає додаткових зусиль, перетворюється часто в формальні процедури. Це абсолютно нереально — здійснювати функції управління, нагляду, прийняття рішень за великою кількістю пам’яток з центру.
4. За влучним висловом професора Б. Роуби з Торунського університету, суть справи охорони пам’яток полягає в першу чергу в діалозі з людьми
та громадськістю. Починатись ця робота повинна з пропаганди і промоції. В нашому законодавстві, підзаконних актах пропагандою культурної
спадщини мають займатись органи районного та нижчого рівня. Це питання не в компетенції центральних та регіональних органів влади та охорони культурної спадщини, що просто неприпустимо. Зусилля місцевих
установ щодо організації цієї роботи (наприклад, діяльність Міжнародного центру охорони культурної спадщини в Жовкві) будується практично
на місцевому ентузіазмі. Повинна бути створена система освіти населення
з питань охорони культурної спадщини — за прикладом правової освіти
на державному рівні.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИСВІТЛЕННЯ
ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ У «ЗВОДІ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ
ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»
Г. Г. Денисенко,
кандидат історичних наук,
Інститут історії НАНУ,
старший науковий співробітник

В останні роки значно актуалізувалося вивчення культурної спадщини українського народу в зв’язку з прагненням скласти об’єктивну картину історичного буття народу і відобразити події, що мали місце на українських теренах, а також бажанням розглядати свою державу і її надбання
в контексті європейського виміру. Цьому значною мірою сприяє підготовка унікального енциклопедичного видання Державного реєстру нерухомих пам’яток України, «Зводу пам’яток історії та культури України», до
якого включаються всі нерухомі пам’ятки [13, с. 257 – 258; 14].
Нерухомі пам’ятки історії та культури належать до специфічного
виду історичних першоджерел, які не лише вбирають в себе основні риси
і тенденції окремих історичних епох і періодів, а й висвітлюють, доповнюють і уточнюють різні аспекти історичного розвитку. Сучасна парадигма наукового розвитку вимагає від істориків залучення широкого
спектру наявної джерельної бази, пошуку нових джерел для всебічного
об’єктивного висвітлення минулого. Коло історичних джерел невичерпне,
до нього належить все, що створене людством і дійшло до нас у вигляді
конкретних предметів матеріальної і духовної культури. Важливу роль
у формуванні колективної пам’яті (однієї з центральних засад національної самобутності), збереженні культурного надбання кожного народу, його
власних етнокультурних традицій відіграють нерухомі пам’ятки, зокрема
пам’ятки воєнної історії, які у більшості своїй є реальними свідками подій, символами мужності і звитяги, горя і страждань минулих поколінь.
Вони дозволяють реконструювати, усвідомити і зрозуміти хід історичних
подій, символізують наше споконвічне прагнення до свободи і незалежності, є запорукою нашої національної ідентичності.
Через знайомство з оборонними та військово-інженерними спорудами, пам’ятними місцями бойових дій, меморіальними будинками,
пов’язаними з життям і діяльністю військових діячів, функціонуванням
військових установ і відомств, військовими некрополями, братськими та
одиничними похованнями захисників Вітчизни відбувається наочний
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процес пізнання історії, прагнення її осмислити, дослідити історичне
минуле, зафіксоване у пам’ятках. Для самопізнання, самоповаги, національної самосвідомості кожного народу, формування світогляду і виховання молодого покоління важливо використовувати виховний потенціал пам’яток воєнної історії, які самим фактом свого існування пов’язані
з психологічними асоціаціями й переживаннями, викликають широкий
спектр емоцій і почуттів.
Останнім часом розгорнулася полеміка навколо термінів «воєнна» і «військова» історія. На думку науковців В. Горбика і Г. Денисенко, доречним
є застосування двох термінів, оскільки військова історія досліджує історію війська, воєнна історія займається вивченням історії воєн у контексті
загальної історії відповідно до її періодизації. Термін «воєнна історія» —
більш широке поняття, оскільки воно стосується всього спектру проблем — і історії воєн, і історії війська. Саме війни і воєнні конфлікти, а не
військо, є головним, пріоритетним об’єктом вивчення воєнної та воєнноісторичної науки [2, c. 172]. Серед пам’яток історії найчисельнішу групу
становлять пам’ятки воєнної історії.
До пам’яток воєнної історії належать об’єкти, що за своїми зовнішніми
рисами можуть відповідати загальним формальним ознакам інших видів пам’яток — архітектури і містобудування, археології і монументального мистецтва. Головне, що відрізняє ці пам’ятки, — це їх безпосередній зв’язок з історичними подіями, репрезентація воєнної історії через
призму пам’яток. Пам’ятки воєнної історії практично не існують у чистому вигляді, вони часто виступають комплексними пам’ятками історії та
археології, історії та архітектури, історії та мистецтва. Водночас вони є
комплексними в межах свого виду, наприклад, пам’ятка воєнної історії
і національно-визвольних рухів, пам’ятка воєнної історії і державного
устрою тощо. Комплекси різноманітних пам’яток, в першу чергу археології, отримані в результаті застосування сучасних технологій дослідження
у зіставленні з історичними документами дозволяють не просто вивчити
широкий спектр питань, а реконструювати історичний процес, воєнні
події в окремому регіоні в певний період, локалізувати місцевість, де відбувалися важливі воєнні битви зокрема.
Серед пам’яток воєнної історії особливе місце займають пам’ятні знаки,
що являють собою обеліски, стели, монументи з використанням транспортних, технічних виробів (потяги, літаки, судна, автомобілі, танки тощо), військової техніки (гармати різних калібрів, протитанкові установки та ін.).
У більшості своїй вони не можуть вважатися нерухомими пам’ятками
воєнної історії, оскільки не відповідають основним критеріям відбору
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пам’яток. На відміну від нерухомих пам’яток історії, що є реальними свідками подій і синхронні з ними у часі, пам’ятні знаки — це матеріальні
об’єкти, створені або використані для увічнення історичних подій або персоналій. Ті з них, що мають мистецьку цінність, є одночасно пам’ятками
монументального мистецтва. Виняток становлять унікальні автентичні
об’єкти, пов’язані з конкретною подією або окремою постаттю, яка відзначилася під час воєнних подій на фронті або в тилу [9, с. 190].
Враховуючи специфічні особливості кожного виду пам’яток, до пам’яток воєнної історії слід застосовувати комплексний підхід, сполучаючи
різні критерії відбору пам’яток — історичний (в контексті значення події
чи особи в історії народу та держави), науковий, хронологічний, художньоестетичний. Найбільш універсальні загальні критерії визначення об’єктів
історико-культурної спадщини, які відповідають усім без винятку видам
пам’яток і не залежать від політичної та ідеологічної кон’юнктури, сформульовані в міжнародних документах стосовно охорони пам’яток, знайшли відображення в Законі України «Про охорону культурної спадщини» (2000 р.) [3, с. 130].
При віднесенні історико-культурних об’єктів до пам’яток воєнної історії обов’язково слід акцентувати увагу на науковому критерії, який
визначає синхронність пам’ятки у часі із зазначеними подіями, його автентичність, ступінь збереження первісного вигляду об’єктів культурної
спадщини. Синхронність у часі і просторі конкретного об’єкта чи місця
з історичним фактом або подією, життям і діяльністю конкретної постаті — один із основних критеріїв поцінування пам’яток. Автентичність
означає, що пам’ятка повинна значною мірою зберегти свою форму та
матеріально-технічну структуру, історичні нашарування, а також роль
у навколишньому середовищі. Об’єкти воєнної історії повинні відповідати одному з критеріїв, за якими визначається історико-культурна цінність об’єкта спадщини: пам’ятки цієї групи мають бути безпосередньо
пов’язані з історичними подіями, життям і діяльністю видатних людей.
Для набуття статусу пам’ятки історико-культурні об’єкти воєнної історії повинні зберегти той вигляд, які мали під час історичної події. Особливо це стосується пам’ятних місць — необхідна чітко локалізована територія, пов’язана з конкретними історичними (воєнними) подіями, яка
зберегла історичний ландшафт чи забудову, що існувала в момент цієї події. Меморіальний характер історико-культурних об’єктів воєнної історії
(фортеці, їх залишки, оборонні споруди, будинки) визначаються можливістю їх матеріальної локалізації та присутністю в матеріальній структурі
як цілісного об’єму, так і його фундаментів, а також ідентифікації пам’ятки у вигляді руїн [5, с. 56].
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Хронологічна глибина є одним з основних критеріїв визначення пам’яток історії. Для інтеграції української історії в загальний історичний
процес, пов’язаний з великими європейськими епохами — античністю,
середньовіччям та модерними часами — пам’ятки історії, на нашу думку,
слід розподіляти за хронологічним принципом, який відповідає загальноприйнятій періодизації: античність, середньовічна історія (до другої
половини ХVІ ст.), ранньомодерна історія (до кін. ХVШ ст.), модерна (новітня) історія України (з ХІХ ст.) [10, с. 10 – 34; 12, с. 562 – 563; 15, с. 16].
Враховуючи особливості історичного процесу в Україні, землі якої
протягом століть входили до складу інших держав, в межах кожного хронологічного періоду пам’ятки воєнної історії слід розподіляти адекватно
воєнним подіям, які мали місце в Україні:
1) пам’ятки воєнної історії княжої доби — ІХ–ХІІІ ст.;
2) пам’ятки воєнної історії литовсько-польської доби — ХІV–ХVІ ст.;
3) пам’ятки воєнної історії козацької доби — ХV–ХVІІІ ст. (ХVІ–ХVІІ ст. —
творення і розбудови Української козацької держави; ХVІІІ — ліквідація
автономії України);
4) пам’ятки воєнної історії ХІХ — поч. ХХ ст. (1914 –1918 рр.);
5) пам’ятки воєнної історії радянського періоду, доби тоталітаризму —
(1917–1991 рр.).
Запропонований наступний розподіл пам’яток, які всебічно відображають воєнну історію Україну і охоплюють всі існуючі типи пам’яток цієї
групи:
– оборонні споруди — вали, рови, фортеці та їх залишки, башти, брами, оборонні лінії, запорозькі січі;
– військово-інженерні споруди — ділянки укріпрайонів, командні
пункти, траншеї, доти, дзоти, батареї, редути, окопи, капоніри, бункери,
землянки та ін.;
– пам’ятні місця та об’єкти, пов’язані з дислокацією регулярних військових частин, з’єднань, партизанських формувань, загонів народного
ополчення, князівських дружин, козацтва, ополченців, партизанів, підпільників, розміщенням комісаріатів, військових міністерств, управлінь,
штабів, командних пунктів, казарм, шпиталів;
– пам’ятні місця бойових дій княжих дружин, козацтва, регулярних
військових і військово-морських частин, ополченців, військових формувань (Карпатської Січі, Української Галицької армії, Української повстанської армії), партизанських загонів та з’єднань;
– пам’ятні місця розташування концтаборів, гетто, таборів смерті,
місця масових страт та поховань радянських військовополонених, цивільного населення під час воєнних дій, спалених населених пунктів;
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– будинки і пам’ятні місця, пов’язані з життям, навчанням, діяльністю
видатних військових, воєнно-морських діячів, Георгієвських кавалерів,
повних кавалерів ордена Слави, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, удостоєних цього звання за успіхи на
трудовому фронті, подвигами воїнів і моряків;
– будинки, де розміщувалися явочні та конспіративні квартири, підпільні друкарні під час воєнних дій;
– зразки зброї та воєнної техніки, які збереглися на місцях боїв і пов’язані з важливими воєнними подіями, бойовою звитягою окремих воїнів і моряків, воїнських частин і підрозділів або встановлені на постаментах на честь бойових подій воїнів, трудівників тилу;
– храми-усипальні, збудовані на честь воєнних подій або загиблих
воїнів;
– військові цвинтарі, братські та одиничні поховання воїнів, партизанів, підпільників;
– місця масових поховань іноземних воїнів, незалежно від національної та державної приналежності полеглих [1, с. 8; 7, с. 32].
Великий масив нових документів, якими останнім часом оперують історики, вільний від ідеологічних нашарувань і суб’єктивних уподобань
погляд на історичні процеси і постаті дозволяють намалювати об’єктивну
картину історичного процесу, дати зважену і неупереджену оцінку воєнним подіям, діяльності видатних воєнних діячів України. Тривалий час
величезний період української історії з найдавніших часів до ХІХ ст., періоди історії, пов’язані з національною боротьбою українського народу, вивчалися побіжно або були вилучені із загального історичного контексту і
вважалися забороненими. Це, безумовно, позначилося і на стані виявлення пам’яток. У центрі уваги радянських вчених знаходилися переважно
історико-культурні об’єкти періоду громадянської і Великої Вітчизняної
війни Радянського Союзу 1941–1945 рр. Під охорону держави бралися переважно об’єкти, пов’язані з переможною ходою Червоної (Радянської)
армії і її бойових командирів.
Актуальним залишається виявлення і переосмислення пам’яток воєнної історії княжої, литовсько-польської, козацької доби. Князівські дружини захищали землю від набігів половців, печенігів, під час монгольської навали. Для захисту кордонів на західному порубіжжі України та
Кримсько-чорноморському узбережжі протягом ХІІІ – ХVІІ ст. склалася
розгалужена мережа оборонних споруд і комплексів, частина яких у вигляді руїн дійшла до наших днів. Це залишки Змієвих валів, рештки оборонних мурів і рови, фрагменти давніх укріплень, муровані замки, фортеці, окремі башти, укріплення монастирів чи окремих храмових споруд,
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пам’ятні місця бойових дій, розташування військових таборів, козацькі
цвинтарі, братські та одиночні поховання військових діячів, учасників
бойових дій.
Пам’ятки воєнної історії середньовічної доби і ранньомодерного часу
представлені незначною кількістю історико-культурних об’єктів. У більшості своїй це комплексні пам’ятки археології і історії, історії та архітектури. Протягом тривалого часу табу було накладено на дослідження
історії козацтва, військовий вишкіл якого був одним із найкращих у середньовічній Європі. До пам’яток державного устрою і суспільного життя
і водночас воєнної історії можуть бути віднесені адміністративні споруди, розташовані в районах, пов’язаних з історією козацтва — січі, пам’ятні
місця розташування полків, сотень, куренів, відповідно сотенні, полкові
канцелярії. Виникнувши виключно як військові формування, під час Національної революції середини XVII ст. вони перетворилися на центри
адміністративної, військової, цивільної та судової влади.
Практично не досліджувалися події, що мали місце на українських теренах під час російсько-турецьких, Північної, Кримської (Східної), Вітчизняної 1812 р., Першої світової воєн, коли територія України ставала
ареною жорстоких воєнних баталій, розв’язаних іноземними державами,
до складу яких входили українські терени. Комплексними пам’ятками архітектури, історії і мистецтва являються храми, які будувалися на честь
визначних воєнних подій або окремих постатей. Це — найбільш стародавні і водночас найбільш універсальні за своїм призначенням об’єкти,
що виконували функції церкви, усипальні-поховання і пантеону слави.
На честь подвигу захисників Севастополя в 1854 –1855 рр. збудовано Володимирський Адміральський собор, який став усипальнею знаменитих
флотоводців В. І. Істоміна, В. О. Корнілова, М. П. Лазарева, П. С. Нахімова.
Пам’ятником воїнам різних національностей, які загинули під час Кримської війни, стала церква св. Миколи Чудотворця на Братському кладовищі в Севастополі.
Однобічно висвітлювалися події громадянської війни в Україні
1917 –1921 рр., коли в боротьбі за владу зіткнулися інтереси протилежних
за поглядами політичних партій, різних громадських організацій, державних утворень. Складність ситуації посилювалася внаслідок того, що
в коловерть подій були втягнуті широкі народні маси, боротьба велася
не тільки між окремими соціальними верствами, але і проти іноземних
загарбників. Мало досліджена історія воїнських формувань доби національних визвольних змагань 1917 –1921 рр. Це був час становлення української державності, утворення Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, творення національних збройних
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сил. Збереглися будинки, де проводилися військові з’їзди, редакції періодичних видань, місця розміщення і дислокації національних військових
формувань, пам’ятні місця, пов’язані з подіями Української революції
і громадянської війни.
В процесі дослідження пам’яток та пам’ятних місць періоду громадянської війни необхідно переглянути оцінки та роль багатьох військових формувань, що брали в ній участь. Заслуговують на об’єктивну оцінку військові
формування та їх командири М. Григор’єв, Д. Зелений, Н. Махно, Ю. Тютюнник та ін. як виразники значного прошарку українського суспільства.
Це був широкий селянський рух, спрямований як проти «білих» режимів,
так і проти ліворадикального «воєнно-комуністичного» експерименту.
Довгий час об’єктивному висвітленню історії Другої світової і її складової — Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 рр. заважала залежність радянської історичної науки від політичної кон’юнктури. За останні роки завдяки залученню нових архівних матеріалів
історики відкрили для пострадянського суспільства фактично іншу
Другу світову війну. Лише за умови зваженого і об’єктивного підходу до
висвітлення всіх подій і відображення їх у пам’ятках матеріальної культури, чесного зображення всього спектру проблем воєнної доби можна
показати не тільки велич духу, звитягу народу-переможця, а й неймовірно складні соціально-політичні процеси і колізії, що визначили його
шлях на майбутнє.
Події 1939 –1941 рр., початкового періоду Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1942 рр., пов’язаного з відступом радянських частин
і оточенням сотень тисяч радянських воїнів під час оборони Києва, Севастополя, Одеси, наступальних операцій під Харковом і в Криму під час
Керченсько-Феодосійської десантної операції в 1941–1942 рр., практично
не досліджувалися. Поза увагою залишалися могили радянських воїнів,
які загинули в оточенні, перебували у ворожому полоні, поховання січових стрільців, вояків ОУН і УПА, іноземних воїнів, місця масових страт
радянських військовополонених і жертв нацизму, бойові дії Української
повстанської армії, діяльність українського націоналістичного підпілля.
При дослідженні подій Другої світової війни необхідно враховувати
особливості різних регіонів України. Період Другої світової війни мав
певну специфіку для України порівняно з іншими республіками і регіонами колишнього СРСР, що зумовлювалося її географічним розташуванням, великим промисловим потенціалом, військовим комплексом, розміщеним на її території, близькістю західного кордону. Для українського
народу, який не мав власної держави і його землі напередодні Другої світової війни входили до складу чотирьох держав, війна стала справжньою
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трагедією. Для України війна розпочалася у вересні 1939 р., коли війська
Червоної армії перетнули радянсько-польський кордон і увійшли на територію Західної України. Західноукраїнські землі, як і в роки Першої
світової війни, стали головним театром геополітичного і збройного протистояння великих держав Європи, їх населення стало першою жертвою
світової катастрофи. В західному регіоні в умовах окупаційного режиму
активну роль відігравала Організація українських націоналістів. Початок
війни відкрив новий етап у діяльності всіх організацій самостійницького
спрямування, збройних формувань ОУН, Української повстанської армії,
які потребують серйозного і неупередженого аналізу. Організацію українських націоналістів (ОУН), обидва її відділи — під проводом А. Мельника і С. Бандери, а також Українську повстанську армію (УПА) необхідно
розглядати як дві окремі, хоч і пов’язані між собою структури. ОУН — це
підпільна партійно-військова структура, УПА — партизанська за своїм
характером армія, метою якої була боротьба за незалежну Україну [8, с. 3].
Опір гітлеризму в Західній Україні, яка увійшла до складу УРСР у вересні
1939 р., співпав там з боротьбою проти сталінізму в західних областях.
Слід активізувати роботу по виявленню пам’яток і пам’ятних місць
боїв з’єднань і частин Червоної армії, що знаходилися в оточенні і продовжували чинити опір ворогу, а також поховань воїнів, які опинилися у
ворожому полоні. Саме завдяки мужності воїнів 1941–1942 рр., більшість
з яких не дожила до Перемоги, створювалися її передумови. У відновленні
багатьох невивчених сторінок історії боротьби на окупованій території,
поверненні з небуття імен тисяч народних месників важливу роль відіграють пам’ятки, присвячені боротьбі партизанів і підпільників. Ці події
потребують перегляду і об’єктивного висвітлення з позицій сьогодення,
адже в історії партизанської боротьби були не тільки героїчні, але й трагічні сторінки, що довгі роки замовчувалися.
Друга світова війна — одна з найбільших трагедій двадцятого століття,
в горнилі якої гинули мільйони людей різних національностей. Важливо
відновити історичну пам’ять про всіх, хто загинув під час війни і похований в українській землі незалежно від причетності до тієї чи іншої партії, конфесії, того чи іншого військового табору. Відновлення історичної
правди про страждання і долі всіх без винятку жертв війни і політичних
репресій часів Другої світової війни і повоєнних років —благородна гуманітарна мета.
Таким чином, після проголошення незалежності України з’явилася
можливість об’єктивно і неупереджено, виходячи з принципу історичної
достовірності й загальнолюдських цінностей, підійти до вивчення національної культурної спадщини. Дослідження воєнних подій із залучен332 ___
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ням до широкого наукового і суспільного обігу пам’яток воєнної історії
дозволить об’єктивно висвітлити найбільш вагомі і рельєфні віхи історії
України, увічнити пам’ять про всіх, хто загинув за свободу і незалежність
Батьківщини, відзначити пам’ять про загиблих на українській землі.
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МЕТОДИКА І ПРАКТИКА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
(з досвіду роботи Запорізького обласного
центру охорони культурної спадщини)
О. В. Дровосєкова,
Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини,
науковий співробітник

Для сучасної України, яка тривалий час не мала власної державності,
що, в свою чергу, вело до нищення національного надбання, надзвичайно
актуальним і важливим постало питання про вивчення, збереження та
популяризацію культурної спадщини. Ці чинники вважаються вагомими
особливо зараз, коли, по-перше, долаються ознаки тоталітарного режиму
з його головним принципом руйнації та забуття минулого; по-друге, відбувається земельна реформа і тотальна приватизація. Незважаючи на те,
що прийняте відповідне пам’яткоохоронне законодавство (Закон України
«Про охорону культурної спадщини» 2000 р., Закон України «Про охорону
археологічної спадщини» 2004 р.) в цілому визначило взаємовідносини в
суспільстві в сфері культурної спадщини, все ще існує безліч невирішених
питань, для розв’язання яких необхідне прийняття цілого ряду підзаконних
і нормативних документів, що забезпечить узгодженість дій між органами
охорони культурної спадщини та землевпорядними структурами.
Одним з важливих факторів пам’яткоохоронної справи виступає популяризація культурної спадщини. Раніше, за радянських часів, використовувалися поняття «пропаганда» і «популяризація» пам’яткоохоронного законодавства та наукових відомостей про пам’ятки [1, с. 19]. Вони мали яскраво
виражений ідеологічний характер. У Законі СРСР «Про охорону та використання пам’яток історії та культури» (1983 р.). говорилося: «Радянське законодавство про охорону і використання пам’яток історії та культури регулює
суспільні відносини в галузі охорони і використання пам’яток з метою забезпечення їх збереження для нинішнього і майбутніх поколінь, ефективного
використання для наукового вивчення і пропаганди пам’ятників на користь
комуністичного виховання трудящих». Сьогодні у сучасному українському
законодавстві, як і у міжнародному, застосовується термін «популяризація», хоча у ст. 11 Закону України «Про охорону культурної спадщини» фігурують обидва терміни: «Підприємства усіх форм власності, заклади науки,
освіти та культури, громадські організації, громадяни сприяють органам
охорони культурної спадщини в роботі з охорони культурної спадщини;
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можуть встановлювати шефство над об’єктами культурної спадщини з метою забезпечення їх збереження, сприяють державі у здійсненні заходів
з охорони об’єктів культурної спадщини і поширенні знань про них, беруть
участь у популяризації культурної спадщини серед населення, сприяють її
вивченню дітьми та молоддю, залучають громадян до її охорони. Українське товариство охорони пам’яток історії та культури сприяє залученню
широких верств населення до участі в охороні культурної спадщини, здійснює пропаганду культурної спадщини і законодавства про її охорону»
[2, с. 102]. Спеціалісти відзначають, що ні міжнародне, ані українське
пам’яткоохоронне законодавство не дає чіткого, детального роз’яснення популяризації культурної спадщини, тобто цей термін залишився юридично
невизначеним. У широкому сенсі популяризація розглядається фахівцями
як «комунікативний процес, розроблений для пояснення культурної цінності пам’ятки, підвищення знання про значущість культурної спадщини
загалом та пам’ятки в цілому, а також залучення громадської підтримки
в питаннях її управління та охорони» [3, с. 526 – 529]. Тобто це комплекс
заходів, спрямований в цілому на привернення громадянської уваги до
культурної спадщини, у якому визначаються головні напрямки: традиційний — видавнича діяльність, співпраця з установами та громадськістю, розробка туристичних маршрутів, і новітній — створення Веб-сайтів,
мультимедійних проектів.
Видавнича діяльність включає в себе розробку рекламних, наукових,
нау ково-популярних, популярних видань (буклетів, проспектів, збірників, статей і т. д.). Головне — не тільки кольорове оформлення, а й грамотний текст, достовірна інформація, цікаве подання, нові оригінальні
ідеї. Вагому роль у цій справі відіграє співпраця з науковими осередками — інститутами, університетами, музеями, науковими товариствами,
громадськими організаціями, краєзнавцями. Запорізький обласний центр
охорони культурної спадщини, утворений на базі колишньої Обласної інспекції по охороні пам’яток історії та культури як науково-дослідницька
пам’яткоохоронна установа, одним з пріоритетних напрямів своєї діяльності вважає приділення більшої уваги у своїй роботі саме популяризації культурної спадщини. Вже, на жаль, традиційним стало нерівнозначне
ставлення до пам’яток — про одні, а їх менша частина, багато говорять, пишуть, рекламують, а переважна більшість залишається поза увагою. Прикро, що Запорізька область відома широкій громадськості тільки завдяки
Національному заповіднику «Хортиця», історико-археологічному заповіднику «Кам’яна Могила» і в значно меншій мірі — історико-архітектурному
заповіднику «Садиба Попова». Поза увагою суспільства залишається велика кількість пам’яток, які не менш цікаві, значущі чи унікальні. Прикладом
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тут можуть бути залишки 5 фортець Дніпровської укріпленої лінії кінця
XVIII ст., які являють собою земляні споруди із чітко означеними валами, ровами, залишками внутрішніх будівель. Ці пам’ятки відображають
історичне минуле не тільки Запорізької області чи Півдня України — це
частина історії відносин Запорізького козацтва, Російської імперії, Кримського ханства і Туреччини. У 2007 р. науковий часопис «Пам’ятки України» надрукував статтю Р. Молдавського, присвячену історії спорудження
Дніпровської укріпленої лінії [4, с. 52 –57]. Однак аналогічні видіння не
мають поширення у провінції, навіть серед тих, на кого покладена охорона
культурної спадщини. Завдяки виданій Центром науково-популярній роботі «Фортеці Дніпровської укріпленої лінії: Рубіж на південних землях»
[5] мета — згадати та привернути увагу до цих пам’яток — відносно справдилася. У місцевій пресі Бердянського району почали з’являтися публікації журналістів та краєзнавців, присвячені фортецям.
У 2009 р. Центр започаткував видання щорічної збірки наукових статей та документів під назвою «Культурна спадщина Запорізького краю».
До речі, це перше спеціалізоване видання на теренах Запорізької області.
Тематичні рубрики призначені висвітлювати наукові розробки спеціалістів з охорони пам’яток, нормативно-правові документи, хроніку і події
у діяльності Центру, знайомити читачів зі статтями з історії пам’яткоохоронної справи та з маловідомими громадськості пам’ятками історії,
археології, монументального мистецтва, науки і техніки.
Центр має досвід співпраці із запорізькою громадською організацією
«Нова археологічна школа» (голова — О. В. Тубольцев). За її сприяння було
підготовлено й видано «агітаційний» буклет «Кургани — степові піраміди Запорізького краю». Назва ця не випадкова, адже увесь світ, завдяки
широкій популяризації через кіно, телебачення, друк, обізнаний у тому,
що таке піраміди стародавніх єгиптян чи майя. Вже давно відомий факт,
що науковці порівнюють степові кургани з пірамідами. У Запорізькій області, як і в цілому по Україні, пам’ятки археології, а особливо кургани,
знаходяться під загрозою руйнації та знищення. У згаданому буклеті було
зроблено спробу загострити увагу читача на десяти причинах, чому не
можна знищувати кургани, а також на тому, як слід діяти, аби зберегти
археологічні пам’ятки:
«1. Кургани, як частину археологічного надбання, треба зберегти для
нащадків, адже це матеріалізована історія нашої держави, ознака культурного багатства та глибини історичної пам’яті.
2. Кургани — це могили предків, а руйнувати будь-які поховання взагалі вважається вандалізмом, аморальним явищем, ознакою нецивілізованості суспільства.
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3. Кургани — це не тільки стародавні некрополі, а й складні архітектурні творіння мешканців степу. Відомо, що деякі з них первинно являли
собою монументальні кам’яні споруди.
4. На курганах прадавні племена справляли ритуали, зверталися до
богів та предків, сподіваючись на покращення добробуту, військову вдачу. Такі місця несуть в собі особливу енергетику.
5. Кургани — власність держави. Як об’єкти культурної спадщини вони
охороняються державою, що прописано у Законі України «Про охорону
культурної спадщини» (ст. 17 –18, 43 – 47) та «Про охорону археологічної
спадщини» (ст. 4 –10). При розорюванні діаметр кургану збільшується: за
20 років на 15 – 20 м. Це призводить до того, що збільшується площа насипу. І тим самим збільшується ділянка, що відноситься до земель історикокультурного призначення, яка за законом належить державі. Тобто власник (користувач) втрачає частину ділянки, якою б міг користуватися.
6. Розорювання або грабування курганів — це злочин, за що передбачається відповідальність за статтями Кримінального кодексу України
(ст. 197-1, 252, 298) та Кодексу України про адміністративні правопорушення (ст. 92). Покарання може бути у вигляді попередження, штрафу або
позбавлення волі.
7. Кургани — це важливе джерело для дослідження та реконструкції
найдавнішої (дописемної) історії нашої країни. Отримана інформація
під час повноцінних археологічних робіт надає можливість вченим відтворювати життя давніх племен — вірування, господарство, мистецтво,
військову справу, торгівлю та інше.
8. Кургани — невід’ємна частина степового ландшафту. Століттями ці
земляні насипи були вкриті рослинністю, що збереглася у первинному вигляді, адже поверхня курганів раніше ніколи не розорювалася. Таким чином, кургани мають велике значення для збереження степового біологічного різноманіття. Вони є осередками раритетної степової флори і фауни.
9. Кургани — це частина світової цивілізації. За своїм значенням для
людства вони дорівнюються до єгипетських пірамід.
10. Кургани, як і вся археологічна спадщина, являють собою таке саме
національне надбання, як і природні надра. Знищення курганів веде до
зменшення їх кількості, яка вже ніколи не буде поновлена.
Що треба, аби зберегти кургани:
Громадянам
– Змінити ставлення до пам’яток взагалі і до курганів зокрема.
– Дотримуватися та виконувати встановлені законодавством вимоги
щодо збереження об’єктів культурної спадщини.
– Припинити розорення курганів.
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– Допомагати органам з охорони культурної спадщини та правоохоронним органам, а саме повідомляти про грабіжницькі розкопки.
Державі
– Створити ефективну систему правової охорони культурної спадщини.
– Створити та забезпечити діяльність спеціальних органів охорони
культурної спадщини.
– Виявляти, попереджати та припиняти грабіжницькі розкопки силами правоохоронних органів.
– Формувати у свідомості громадськості розуміння небезпеки нищення пам’яток археології і курганів зокрема.
Для збереження пам’ятки головне вчасно припинити руйнацію (розорювання чи розграбування «чорними археологами»). Про такі випадки необхідно повідомляти правоохоронним органам, відділам культури
райдержадміністацій, управлінню культури і туризму Запорізької облдержадміністрації та Запорізькому обласному центру охорони культурної спадщини [6].
Цей буклет надається відвідувачам Центру, особливо представникам
фермерських господарств, поширюється серед співробітників відділів
культури і туризму районних державних адміністрацій, громадських організацій, музеїв тощо. Мета цього видання — не тільки привернення уваги
суспільства до охорони і збереження пам’яток шляхом роз’яснення, а ще й
поширення інформації про ті організації, які виконують пам’яткоохоронну
роботу, в тому числі Обласний центр охорони культурної спадщини. Слід
відзначити, що за останні кілька років завдяки співпраці Центру та районних відділів культури з правоохоронними органами на полях області почали з’являтися «ознаки» курганів, які знаходились на межі повного
знищення. Інакше кажучи, працівники деяких фермерських господарств
припиняють розорювання насипів, що створює умови для задернування
курганів і тим самим рятується пам’ятка археології.
Дуже важливо, щоб видавництво популяризаторської літератури
не мало вигляду діяльності для звітування, тобто все те, що друкується, повинно потрапляти до читача. Існує багато випадків, коли буклети,
книжки, брошури виходять дуже малим накладом і поширюються тільки
серед обмеженої верстви або мають захмарну ціну. Популяризація перш
за все спрямована на широке коло, на пересічного громадянина.
Стрімкий розвиток новітніх інформаційних технологій забезпечує
сприятливі умови для створення історико-культурних пам’яткоохоронних
ресурсів, які містять інформацію як про пам’ятки давнини, твори мистецтва, наукові дослідження, так і про сучасні надбання у галузі охорони
культурної спадщини. Запорізький обласний центр охорони культурної
338 ___

Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень»

спадщини у співдружності з громадською організацією «Нова археологічна школа» та за підтримки управління культури і туризму Запорізької
обласної державної адміністрації розробляє спеціальний Веб-сайт «Культурна спадщина Запорізького краю» (www.kray.zp.ua). Головна мета цього
спільного проекту — надання інформації про пам’ятки історії та культури
Запорізької області, яка може бути врахована і використана у охоронній
та обліковій роботі, при погодженні земельних відводів, підготовці
туристичних маршрутів, лекцій та презентацій, а також у краєзнавчій
роботі, написанні регіональної історії, популяризації охорони культурної
спадщини. Окрім історичної інформації тут представлені фотографії,
мапи, а також статті, присвячені питанням історії, археології та охорони
пам’яток історії та культури.
На жаль, сьогодні з багатьох об’єктивних та суб’єктивних причин заходи з популяризації культурної спадщини уповноваженими органами охорони культурної спадщини в цілому по області не здійснюються у тому
обсязі та вигляді, якого вимагає час. Тут і брак фінансування, і нестача
кваліфікованих фахівців, і банальна байдужість, але це такі вади, що долаються.
Отже, популяризація культурної спадщини повинна бути не просто
формальною (у вигляді закликів, лозунгів, декларацій), а більш практичною. Суспільство має не тільки володіти знанням про культурну спадщину, а й усвідомлювати її значущість та необхідність збереження.
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ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК
АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ м.. КЕРЧІ
А. Ю. Закружецька,
НДІ пам’яткоохоронних досліджень,
зав. лабораторією відділу охорони археологічної спадщини

Інвентаризація археологічної спадщини м. Керчі здійснювалася в
рамках проведення науково-дослідних робіт щодо складання історикоархітектурного опорного плану міста. Зазначені роботи передбачали натурні обстеження, фотофіксацію, а також аналітичні дослідження із залученням друкованих джерел та картографування об’єктів археологічної
спадщини.
Головна увага приділялася обстеженню пам’яток. Останніх, згідно зі
складеними списками, безпосередньо в межах сучасного міста Керчі нараховується 24 (з них 11 — національного значення). Частина їх — в першу чергу залишки давньогрецьких колоній — перебуває у складі Керченського історико-культурного заповідника (далі — КІКЗ). Природно, що
кількість об’єктів, відомих за археологічними дослідженнями на території міста, є значно більшою; тому проваджувані науково-дослідні роботи
передбачали також складання списків щойно виявлених об’єктів.
Пам’ятки археологічної спадщини, відомі на території сучасної Керчі,
охоплюють період від епохи бронзи до середньовіччя. Об’єкти різних хронологічних груп перебувають у різному стані збереженості та вивченості.
Зупинимось на їх характеристиці більш докладно.
Найдавнішими археологічними об’єктами в межах сучасної Керчі є
пам’ятки епохи бронзи (ХVІ – ХІV ст. до н. е., кам’янська археологічна
культура). Географічно усі вони знаходяться у північно-східній частині
сучасного міста. Найбільш дослідженим є поселення Кам’янка, що є епонімною пам’яткою, яка дала назву відповідній археологічній культурі. Також відомі поселення Маяк-І та Маяк-ІІ.
Археологічні об’єкти епохи бронзи мають площу від 0,5 до 2,5 га та розміщуються у западинах, обмежених пагорбами [2, 35 – 39]. В роки Другої
світової війни пам’ятки зазнали певних руйнувань, проте сьогодні, завдяки розташуванню у малозаселеній північно-східній частині міста, вони
фактично не зазнають антропогенного втручання. На території поселень
здійснювалися археологічні розкопки, та наразі поверхня об’єктів задер340 ___
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нована. У поганому стані лише культурний шар поселення Глейки 1, що
постраждало внаслідок розмивання берегової лінії та будівництва.
Античні пам’ятки є найбільш дослідженими та найширше представленими на території сучасної Керчі. Сукупність цих об’єктів включає міста, поселення, садиби, фортифікаційні споруди, могильники; фактично
це дозволяє в межах сучасного міста висвітлити цільну картину життя
Боспорського царства.
Найбільшої уваги заслуговують античні міста — Пантікапей, Німфей,
Мірмекій, Тірітака, Парфеній та Порфмій — назви яких відомі з письмових джерел. Використання терміну «міста» стосовно цих пам’яток є досить
умовним, адже вони різнилися за розмірами та функціями у складі Боспорського царства. Зокрема, полісами виступали лише Пантікапей та Німфей; Тірітака і Мірмекій були тільки «містечками»; Парфеній та Порфмій
відігравали роль укріплень, що допомагали контролювати переправу.
Залишки столиці Боспорського царства, Пантікапею (датується другою чвертю VI ст. до н. е. — IV ст. н. е.), розташовані у центральній частині сучасної Керчі. Наразі під охороною знаходиться власне Цитадель та
об’єкти, що розміщувалися на горі Мітрідат (зазначена місцевість є територією КІКЗ). Як свідчать археологічні дослідження [1, 9], місто — навіть
в межах кріпосних стін — охоплювало набагато ширшу територію: воно
включало північний та північно-східний схили гори Мітрідат, і спускалось до моря. Ця територія перебуває під приватною — в тому числі історичною — забудовою.
На сьогодні пам’ятка частково розкопана; залишки окремих комплексів знаходяться просто неба. У ХІХ ст. деякі об’єкти, власне, т. зв. «прітаней», були частково реконструйовані. Певні консерваційні роботи проводяться археологічними експедиціями під час польових досліджень.
Розкопками відкрито фортифікації міста (стіни і башти), храми і громадські споруди, залишки царського палацу (басилеї боспорських Спартокідів), цитадель, землянки переселенців-засновників, житлові квартали
і ремісничі майстерні.
Тірітака була невеликим містом. В межах КІКЗ перебуває більша
частина її території (західна частина була зруйнована під час будівництва). Згідно з планом розвитку КІКЗ, Тірітака є однією з тих пам’яток, на
музеєфікацію та реставрацію яких спрямовані чималі зусилля заповідника. Проте на даному етапі більшість розкопів перебувають просто неба,
окремі з них задерновані, частина (виноробні) — засипані.
Німфей за періоду архаїки був другим за значенням містом сучасного
Керченського півострову. На сьогодні на території пам’ятки щороку про1

Об’єкт не перебуває на обліку. Дослідження його здійснювалися Є. Кислим.
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вадяться археологічні дослідження; залишки окремих відкритих комплексів знаходяться просто неба; решта засипані. Стан інших античних
міст — Мірмекію, Парфенію та Порфмію — є аналогічним. Усі вони розташовані на території КІКЗ і перебувають під охороною; щороку на цих
територіях працюють археологічні експедиції.
На теренах сучасної Керчі відома низка дрібніших поселень, що складають хору — сільськогосподарську околицю античних міст. Ці об’єкти
датуються в межах від VІІ ст. до н. е. (тобто фактично від появи перших
колоній на сучасному Керченському півострові) до ІІІ ст. н. е. (часу занепаду античних міст). Вони є незначними за розмірами. Типологічно в цій
групі об’єктів археологічної спадщини можна розрізняти поселення —
укріплені та неукріплені — та заміські садиби. Різний час існування дозволяє простежити динаміку змін типу організації хори.
Практично усі поселення хори відомі виключно з розвідок і не перебувають на державному обліку. Серед пам’яток можна назвати поселення Кам’янку, що розташоване на північній околиці сучасного селища
Кам’янки (північно-східна частина сучасної Керчі) і займає узвишшя та
його південний і південно-східний схили. Власне на пагорбі виявлено
залишки укріпленого поселення розмірами 40х40 м, а на схилах, згідно
з припущеннями І. Т. Круглікової, знаходяться садиби. Зібраний під час
археологічних розвідок підйомний матеріал дозволив датувати пам’ятку
в межах ІІІ ст. до н. е. — ІV ст. н. е. На сьогодні можна сказати, що потужність культурного шару коливається в межах 1,0 – 2,5 м. Частина території
пам’ятки знаходиться під приватною забудовою.
Окрім Кам’янки існує низка поселень, зокрема: Ак-Бурун І, Ак-Бурун ІІ,
Ак-Бурун ІІІ (в безпосередній близькості до сучасної Фортеці Керч; припускається, що за античності тут міг існувати оборонний пункт), поселення Восход І та Восход ІІ (в районі Джарждава), поселення НижньоЧурбаське І, Ельтиген-Музей, Героївка ІV, Героївка VІ (що належали до
хори Німфею). Названі об’єкти не перебувають під охороною і відомі виключно з розвідок [6; 9; 10]. Стан збереженості поселень не є однаковим.
Наприклад, ми можемо спостерігати, як поселення Ак-Бурун поступово
зникають під приватною забудовою.
Добре дослідженою є боспорська заміська садиба, що знаходиться по
вул. Генерала Петрова. Отримані в ході археологічних розкопок матеріали дозволяють інтерпретувати відкриті споруди як залишки заміської
вілли (В. Н. Зінько інтерпретує цю пам’ятку як сільське поселення — комплекс садиб). Вочевидь, об’єкт існував з межі ІV – ІІІ ст. до н. е. до початку
І ст. н. е. з незначною перервою протягом другої половини ІІІ ст. до н. е.
[4, 133 –134].
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На сьогоднішній день пам’ятка має вигляд задернованого розкопу. Територія її обмежена сучасними дачними ділянками. Згідно з археологічними розвідками, на захід та північ знаходилися інші аналогічні садиби.
Так, на відстані 150 м на північний захід спостерігалися залишки огорожі
земельної ділянки [4, 142]. Також було зібрано підйомний матеріал. Археологічних розкопок в околицях боспорської заміської садиби не проводилося, адже на сьогодні ця територія перебуває під сучасною забудовою.
Серед аналогічних об’єктів можна назвати поселення «Госпіталь», садиби, відомі в околицях Підмаячного [6, 253].
Античний колодязь, розташований на північній околиці Аджимушкаю, функціонував, вочевидь, у елліністичний і римський часи (VІ ст.
до н. е. — ІІІ ст. н. е.); існують припущення, що він є одним з комплексів
античного святилища. Під час його обстежень було відкрито підземний
хід.
Пам’ятка була частково зруйнована колишніми власниками садиби та
боями, що велись у цьому районі під час громадянської війни 1917 –1920 рр.
Зараз колодязь розчищений і функціонує. Наземна його частина є пізньою
надбудовою. В процесі археологічних розвідок І. Т. Круглікової на південь
і південний захід від пам’ятки виявлено культурний шар поселення елліністичного і ранньоримського часів [6, 253]. Можливо, воно також було
частиною святилища.
Охоронна зона не враховує ні наявності підземного ходу, ні культурного шару, що належав комплексу.
Тірітакський вал є залишками античних фортифікаційних споруд,
зведених з метою захисту давньогрецьких міст від кочових скіфів. Пам’ятка складається з валу (орієнтовна висота до 3 м) та рову (глибина до 3 м).
Стан збереженості на різних місцях неоднаковий. Традиційно укріплення
датуються VІ ст. до н. е. — V ст. н. е., хоча, згідно з останніми дослідженнями, окремі ділянки валу є різночасовими; датування їх необхідно уточнювати [7, 189]. Розкопками останніх років було відкрито нові відрізки
трас валу, внаслідок чого постає питання про коригування зони охорони
пам’ятки.
На території сучасної Керчі відомі й інші оборонні споруди. З історичних джерел випливає, що у ІV ст. до н. е. Боспорське царство зводить низку
фортець, які б забезпечували захист рубежів. Іншим періодом активізації
оборонного будівництва було І ст. до н. е., час правління Мітрідата VІ Євпатора. Такими фортецями є залишки поселення, виявлені на Зміїному
мисі, у Підмаячному, на Золотому кургані. На сьогоднішній день об’єкти,
що перебувають на території сучасної Керчі, є малодослідженими; розкопки проводилися лише на Зміїному мисі.
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Значні площі займали некрополі. Для елліністичного Боспору було характерне поширення підкурганного обряду поховання. Відомо, що у ХІХ ст.
на території сучасної Керчі нараховували близько 1200 курганів. Згодом
частина їх втратила насипи або була зруйнована; на сьогодні під охороною перебуває лише незначна їх кількість.
Серед поховальних пам’яток, що залишені населенням Боспорського
царства, Царський курган виділяється розмірами і конструкцією поховальної камери, що не має аналогів у античній будівельній традиції. Курган було пограбовано ще у давнину. Під час розкопок було знайдено лише
залишки дерев’яного саркофагу. На підставі цього пам’ятка датується
ІV ст. до н. е.
Мелек-Чесменський курган розташований у центрі міста, на пл. Автовокзальній, біля автостанції. Характерною ознакою конструкції кургану
є використання уступчастого перекриття дромоса та поховальної камери,
а також ордерна система зовнішнього оформлення входу (фронтону), що
є унікальним для Європейського Боспору. На сьогоднішній день зазначені пам’ятки є музейними об’єктами і входять до складу КІКЗ.
Золотий курган розташований на Мітрідатській гряді, на північ від
Феодосійського шосе. Він вирізняється з-поміж інших аналогічних пам’яток своїми розмірами і монументальністю. Як випливає з мемуарів мандрівників, на початку ХІХ ст. Золотий курган мав висоту 21 м та діаметр 83 м.
Окрім того, із західного боку проступала кладка крепіди на висоту понад
10 м. Під насипом було відкрито три склепи уступчастої конструкції — один
підокруглий у плані і два підквадратні. На сьогодні можливо лише робити
спроби реконструювати ці відомості на підставі історичних джерел.
Курганний некрополь Юз-Оба розташований на скелястій гряді, що
йде паралельно горі Мітрідат на відстані в середньому 7 – 8 км. Він функціонував протягом середини ІV — ІІІ ст. до н. е. і був залишений верхівкою
давньобоспорського суспільства. Кургани містять склепи різних типів;
поховання здійснювалися за грецьким, місцевим (варварським) та мішаними обрядами. Ще шість курганів меншого розміру 2 завершують перелік пам’яток такого типу на території сучасної Керчі.
Пізніше, у римський час, характерною ознакою боспорської поховальної традиції стає поширення склепів, у тому числі розписних. На території сучасної Керчі знаходиться склеп Деметри. Припускають, що він містив два поховання (можливо, перше було зруйноване пізнішим). Згідно
з датуванням М. І. Ростовцева, що ґрунтується на аналізі знахідок і техніки розписів, перше поховання припадає на першу половину І ст. н. е.
Пам’ятка відома унікальними фресками, що зображують сюжет з давньо2

Маються на увазі курган Госпітальний, а також група з 5 курганів на некрополі Німфею.

344 ___

Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень»

грецької міфології: викрадення Кори Плутоном та пошук богинею Деметрою дочки.
Територія пам’ятки входить до складу КІКЗ. З середини ХХ ст., внаслідок підвищення рівня ґрунтових вод, пам’ятка періодично підтоплюється, тому неодноразово постає проблема консервації та збереження розписів [8, 152 –164].
Ця пам’ятка входить до некрополя Пантікапею на Глинищі, що в античні часи був місцем поховання еліти Боспорського царства. Могильник
містить підкурганні і ґрунтові поховання. Курганні гряди йшли на північний захід і північний схід від пересипу, що відділяв Мелек-Чесменську
низовину від моря; на півдні некрополь переходить у могильник Мірмекія. Ґрунтові поховання репрезентовані земляними склепами. Переважна
більшість їх була пограбована у ХІХ ст. Окремі поховальні камери мають
розписи.
У наш час переважна частина некрополя перебуває під приватною забудовою. Збереглися лише ділянки курганних гряд.
Інший катакомбний некрополь Пантікапею розташований на північному схилі г. Мітрідат (ІV ст. до н. е. — ІV ст.). Склепи цього некрополя вирубані у декілька ярусів у м’якому мергелі північного схилу Мітрідатської гряди. Усі склепи складаються з придромосної ями, дромосу
і поховальної камери. Окрім того, багато склепів з’єднані давніми збійками (виникали випадково, під час помилки при спорудженні) та грабіжницькими лазами ХІХ ст., що утворюють свого роду лабіринт. Окремі
склепи є розписними.
Відомо близько 170 таких склепів. Дослідження — і саме виявлення
їх — складне, адже наразі вони перебувають в межах приватної забудови. Під охороною перебуває лише один об’єкт — Античний земляний
склеп («Склеп 1891 р.»), що є пам’яткою національного значення. Очевидно, склеп правив за родинну усипальницю. Поховальні камери висічені
у глиняному ґрунті. Частково збереглися розписи, датовані першою половиною І ст. н. е.
Некрополь міста Німфею (VІ ст. до н. е. — кінець ІІІ — початок
ІV ст. н. е.) складається з двох курганних груп та ґрунтового могильника. Йому притаманне співіснування підкурганних та ґрунтових поховань
під суцільними могильними насипами. Обом групам властива значна варіативність в облаштуванні поховальної камери. Характерною ознакою
некрополю є раннє проникнення форм скіфського поховального обряду.
Під охороною перебувають дві ділянки некрополю — Алея Склепів та
група з 5 курганів.
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Німфейські катакомби (так звана Алея Склепів) мають значну кількість
аналогій у некрополях інших міст Боспору. Унікальною рисою могильника
є наявність скульптурних зображень всередині камер — такого елементу
поховальної архітектури античних міст Північного Причорномор’я ніде
більше немає. Датуються вони другою половиною І — 60-ми рр. ІІІ ст. н. е.
Усього було досліджено 28 катакомб, вирубаних з двох боків скелі. В
одному зі склепів є скульптурні зображення Афіни, Селени, Пана. Кожен
склеп складається з поховальної камери і дромосу. В багатьох камерах є
лежанки і ніші, стіни подекуди були прикрашені рельєфами чи продряпаними людськими зображеннями, у двох випадках стіни склепів поштукатурені та розписані.
Некрополь міста Тірітаки знаходиться в районі мису Камиш-Бурун,
з північно-західної та південно-західної сторін городища. Могильник
є ґрунтовим, хоча, можливо, до його складу входила також курганна гряда, що прямує від міста до Юз-Оби. Низка поховань, переважно відкритих наприкінці ХІХ ст., дозволяє також локалізувати некрополь міста
Мірмекію, ще один некрополь Пантікапею (проходив вздовж Мітрідатської гряд) а також могильники на Ак-Буруні, на Хуторі Корецького,
на Цементній слобідці. Усі ці некрополі не перебувають під охороною.
Середньовічна археологія території сучасної Керчі вивчена недостатньо. Декілька поховань V–VІ ст. було відкрито у центрі міста. В основній же
масі вона представлена низкою хозарських поселень (кінець VІІ — межа
ІХ–Х ст., салтівська археологічна культура). Вони невеликі — до 2 га —
і були спорадично розкидані переважно на території Ельтигену 3. Плитовий могильник цього часу відомий біля поселення Ельтиген південнозахідний. Об’єкти відомі переважно завдяки розвідкам; на обліку вони не
перебувають.
Залишки давньоруського міста Корчіва відкрито у центрі міста, між
морем та підніжжям г. Мітрідат (площа В. І. Леніна). Тут виокремлено
низку будівельних горизонтів, що не обмежуються виключно давньоруським часом. Як свідчить шурфовка В. Д. Блаватського, початки забудови даної території припадають на ІІІ ст. н. е., коли ця місцевість була
частиною припортового району Пантікапею. Під час археологічних розкопок стало можливим визначити також шари пізніших часів; зокрема
візантійським періодом (VІ ст.) датуються залишки великої громадської
будівлі, трьох рибозасолювальних цистерн, водогону; із хозарським
3
Поселеннями носіїв Салтівської археологічної культури є багатошарові Нижньо-Чурбаське І,
Героївка ІV, Героївка VІ; також Верхньо-Бурунський маяк східне, Верхньо-Бурунський маяк західне, Верхньо-Бурунський маяк північне поселення. Шари цього часу також зафіксовані в Пантікапеї,
на городищах Тірітака та Мірмекій.
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каганатом (VІІ — кінець ІХ ст., салтівська археологічна культура) пов’язані
руїни цитаделі (відкрито частину стіни) та житлові будівлі. З власне Корчівом співвідноситься відкрита частина кварталу, що включала п’ять
будинків та дві вулиці з бруківкою, датована кінцем ІХ–ХІІ ст. Також на
цей час припадає переважна більшість поховань на цвинтарі при церкві
Іоанна Предтечі. Пам’ятка законсервована в межах площі і перебуває під
охороною. Окрім неї, відомо декілька могильників зазначеного часу.
Таким чином, в процесі інвентаризації було обстежено 24 пам’ятки
археологічної культурної спадщини м. Керчі. На кожну з них була складена
довідка, здійснена фотофіксація та картографування. Окрім того, аналогічні роботи були здійснені на 29 об’єктах археології, які були внесені до
списку щойно виявлених об’єктів та запропоновані до взяття під охорону.
Отримані дані були використані при розробці історико-архітектурного
опорного плану міста, зокрема при визначенні зон охорони культурної
спадщини та режимів використання цих територій.
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МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ОБЛІКОВОЇ
ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ЛАНДШАФТНІ ОБ’ЄКТИ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
А. І. Звіряка,
НДІ пам’яткоохоронних досліджень,
старший науковий співробітник

Об’єкти культурної спадщини, незалежно від форм власності, відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності підлягають реєстрації шляхом
занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за категоріями пам’ятки національного та місцевого значення 1.
Занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України здійснюється на підставі облікової документації
на об’єкт культурної спадщини.
Ведення Державного реєстру нерухомих пам’яток України, здійснення
координації та контролю за паспортизацією нерухомих об’єктів культурної спадщини належить до повноважень центрального органу виконавчої
влади у сфері охорони культурної спадщини 2.
Облікова документація на об’єкти культурної спадщини складається
відповідно до форм 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.
Заповнення облікової документації здійснюється згідно з Методичними рекомендаціями щодо заповнення облікової картки об’єкта культурної
спадщини та паспорта об’єкта культурної спадщини, схваленими наказом
Державної служби охорони культурної спадщини від 03.06.2004 р. № 11.
Термін «ландшафтні об’єкти культурної спадщини» з’явився в законодавстві України в кінці 2004 р. з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної спадщини» від
16.12.2004 р. № 2245-ІV та був визначений як природні території, які мають історичну цінність 3.
1
2
3

Закон України «Про охорону культурної спадщини», розділ ІІІ, ст. 13, п. 1.
Закон України «Про охорону культурної спадщини», розділ ІІ, ст. 5, п. 4.
Закон України «Про охорону культурної спадщини», розділ І, ст. 2, п. 2.
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Ландшафтні об’єкти культурної спадщини, 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, садово-паркового мистецтва, архітектури та містобудування, науки і техніки).
Облікова документація на об’єкт культурної спадщини за видом «ландшафтний» заповнюється відповідно до затверджених форм облікової
картки об’єкта культурної спадщини та паспорта об’єкта культурної спадщини.
Методика підготовки облікової документації на ландшафтні об’єкти
культурної спадщини здійснюється на підставі основних положень 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, але з урахуванням специфіки даного виду об’єктів культурної спадщини, що відноситься до типу «визначні місця». З огляду на це деякі
з пунктів затверджених Методичних рекомендацій, що стосуються всіх
видів пам’яток нерухомої спадщини, потребують конкретизації щодо специфічного виду нерухомих пам’яток, а саме — ландшафтних.
Розглянемо методику заповнення паспорта на ландшафтний об’єкт
культурної спадщини, що має «містити всебічну, докладну й достовірну
інформацію про об’єкт культурної спадщини» 4, але зупинимось на пунктах, що є відмінними від затвердженої методики.
Так, 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 2 «Місцезнаходження об’єкта» вказується максимально точна адреса об’єкта згідно з чинним адміністративно-територіальним устроєм України та зазначаються загальні межі пам’ятки.
4
Методичні рекомендації щодо заповнення облікової картки об’єкта культурної спадщини та
паспорта об’єкта культурної спадщини (схвалені наказом Державної служби охорони культурної
спадщини від 03.06.2004 р. № 11), розділ «Паспорт», п. 1.
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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.
У випадку, коли на території об’єкта розташовано велику 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».
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.
У тематичному полі 11 «Відомості про сучасний стан об’єкта» у відповідних графах вказуються:
У графі «Опис об’єкта» зазначаються:
– всі об’єкти, що формують культурну та історичну насиченість території;
– основні компоненти та складові ландшафту, їх взаєморозташування,
такі як ландшафтні складові, історичні місцевості, урочища, археологічні
території;
– види та категорії пам’яток та об’єктів культурної спадщини, розташованих на території об’єкта;
– габаритні розміри об’єкта (максимальна ширина та довжина).
– при наявності слід зазначити головні містобудівні компоненти
ландшафту: архітектурні комплекси, ансамблі та окремі об’єкти, що формують його сутність як об’єкта культурної спадщини з виразним об’ємнопросторовим сприйняттям та видовим розкриттям пам’яток у середовищі
з основних видових точок, зон і фронтів видимості.
Оскільки ландшафтні об’єкти постійно розвиваються і змінюються
в результаті антропогенної діяльності, у графі «Перебудови, втрати й історичні нашарування» 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).
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У графі «Наявність творів мистецтва та їх опис» 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».
Графа «Опис території об’єкта» повинна 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).
У тематичному полі 12 «Перелік складових» має бути подано повний
перелік усіх складових: акваторій, пагорбів, долин, урочищ, ярів, парків, скверів, окремих 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.
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.
Об’єкт повинен відповідати хоча б одному критерію:
– мати особливу історичну та культурну цінність;
– 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;
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– бути зразком ландшафту, що ілюструє значні періоди історії суспільства;
– репрезентувати шедевр творчого генія, включати етапні твори видатних архітекторів.
Предметом охорони пам’ятки ладшафту може бути:
– природний ландшафт з усіма його складовими, такими як 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 даної ландшафтної пам’ятки,
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.
Графічні матеріали, що додаються до паспорта, мають містити Схему
меж ланшафтного об’єкта культурної спадщини з визначенням його території.
Таким чином, ми можемо бачити, що ландшафтні об’єкти культурної
спадщини мають свою специфіку у підготовці на них облікової документації, яка не відображена в затверджених Методичних рекомендаціях з огляду на те, що термін «ландшафтний об’єкт культурної спадщини» з’явився
у Законі України «Про охорону культурної спадщини» тільки у 2004 р.
У зв’язку з появою нового терміну в законодавстві України і з’явилась
доконечна потреба у з’ясуванні методики підготовки облікової документації на ландшафтні об’єкти культурної спадщини.
ДЖЕРЕЛА
1. Закон України «Про охорону культурної спадщини».
2. Методичні рекомендації щодо заповнення облікової картки об’єкта культурної спадщини та паспорта об’єкта культурної спадщини (схвалені наказом
Державної служби охорони культурної спадщини від 03.06.2004 р. № 11).
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПАМ’ЯТОК ЦЕНТРАЛЬНОГО
ІСТОРИЧНОГО АРЕАЛУ м.. ВІННИЦІ
О. О. Зливкова,
завідувач відділу історичних ареалів населених місць
та заповідників НДІ пам’яткоохоронних досліджень

О. А. Вара,
науковий співробітник відділу історичних
ареалів населених місць та заповідників
НДІ пам’яткоохоронних досліджень

Історико-архітектурна інвентаризація забудови історичного ареалу
м. Вінниці була проведена в рамках роботи по коригуванню історикоархітектурного опорного плану та розробки Правил охорони та використання територій історичних ареалів м. Вінниці (науковий керівник
В. В. Вечерський). Історико-архітектурна інвентаризація проводилась відповідно до вимог по обстеженню та дослідженню території з історичною
забудовою. Проведені досліження стали однією із складових, що дозволили певною мірою підтвердити визначення меж Центрального історичного
арелу м. Вінниці. Методика дослідження висвітлена в науковій монографії В. Вечерського «Спадщина містобудування України: Теорія і практика
історико-містобудівних пам’яткоохоронних досліджень населених місць»
[1] і відповідає загальноприйнятій методології історико-містобудівних
пам’яткоохоронних досліджень, яка з 2003 р. пройшла належну наукову
апробацію.
Історико-архітектурна інвентаризація може виконуватися у складі натурних досліджень при розробці історико-архітектурних опорних планів
історичних населених місць. Формування засад історико-архітектурних
інвентаризацій, як і загалом містобудівної охорони культурної спадщини,
почалось у 1970-х рр. Саме в цей час в інститутах КиївНДІПмістобудування, КиївНДІТІ, Укпроектреставрація розгорнулися історико-архітектурні
передпроектні дослідження історичних міст України, піонерами яких
стали Є. Водзинський, Є. Горбенко, Б. Колосок, В. Ленченко, Ю. Нельговський, Є. Тиманович, Т. Трегубова, В. Шевченко та інші [2].
У 1973 р. працівниками Укрпроектреставрації під керівництвом В. Шевченко спільно з КиївНДІТІ було здійснено одну з перших історико-архітектурних інвентаризацій Києвського Подолу, матеріали якої лягли в основу проекта реконструкції цього району [3].
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Впродовж 1980-х рр. накопичений досвід був узагальнений в розроблених методичних рекомендаціях та інструкціях щодо проведення досліджень історичних міст. Найбільш цінні практичні напрацювання
з розроблення історико-архітектурної підоснови та зон охорони пам’яток
було накопичено саме в роботах вищезазначених інститутів.
Підсумком науково-методичних напрацювань 1982 –1992 рр. у сфері
містобудівної охорони нерухомої культурної спадщини стала розроблена
КиївНДІПмістобудування спільно з НДІТІАМ Інструкція до складання
історико-опорних планів населених місць України, затверджена наказом
Держбуду України 24.06.1991 р. і видана 1992 р. [4].
До всіх вищезазначених розробок обов’язково входив розділ, присвячений саме проведенню історико-архітектурної інвентаризації історичної
забудови.
Виконуючи роботу по інвентаризації Центрального історичного ареалу міста Вінниці, ми керувалися чинними нормативно-правовими й методичними документами, які формують сучасну нормативну та методичну базу таких досліджень. За останнє десятиріччя нормативно-правові
засади охорони пам’ток, збереження історичної забудови та традиційного
характеру середовища зазнали значної модернізації. Сьогодні ці засади
визначаються низкою законодавчих актів, прийнятих за доби незалежності. Це, передусім, Закон України «Про охорону культурної спадщини»,
закони України «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про планування і забудову територій», «Про охорону культурної
спадщини», «Про охорону археологічної спадщини» та інші.
Предметом нашого дослідження стала історична забудова Центрального історичного ареалу м. Вінниці. Межі Центрального історичного ареалу були визначені у 2007 р. в матеріалах історико-архітектурного опорного плану,
що був розроблений під керівництвом кандидата архітектури С. Царенка.
Під час проведення інвентаризації забудови м. Вінниці була отримана детальна інформація щодо історичного планування, забудови та стану
пам’яток та об’єктів культурної спадщини м. Вінниці, були визначені основні домінанти міста, акцентні та рядові споруди його історичної частини.
Проведена інвентаризація та фотофіксація об’єктів лягла в основу
роботи над складанням карток попереднього обстеження, уточненням
списку пам’яток історії та культури Центрального історичного ареалу, нанесенням їх на кресленик та складання пояснювальної записки [5].
Однією з проблем, що постали перед виконавцями на початку роботи, була відсутність розпорядчих документів про взяття на облік об’єктів
культурної спадщини та недосконалість списків пам’яток історії та культури, наданих замовником.
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Більшість пам’яток середмістя Вінниці були взяті на облік в період
останніх двох десятиріч, тобто в період після 1992 р.
Відповідно до уточненого переліку пам’яток Центрального історичного
ареалу м. Вінниці, на обліку перебуває 143 об’єкти культурної спадщини.
Серед них за категоріями: 5 — національного значення, 109 — місцевого значення, 29 — щойно виявлених. За видами: архітектури та містобудування — 122, історії — 12, монументального мистецтва — 6, садовопаркового мистецтва — 1, археології — 1, науки і техніки — 1. Один об’єкт
культурної спадщини пропонується до вилучення із переліку.
Було визначено, що історико-архітектурна та містобудівна цінність
історичного середмістя Вінниці визначається наявністю двох великих
римо-католицьких сакральних комплексів, які є своєрідними домінантами: домініканського та єзуїтського монастирів.
Домініканський монастир (1614 р.) спочатку входив до складу оборонного комплексу Мури, оточеного масивними стінами з бійницями і оборонними баштами, займав його північно-західну частину. Будівлі монастиря первісно були дерев’яними, а в 1760 р. на їх місці було зведено цегляний
костел з келіями. З 1805 р. в келіях розміщувалося «народне училище». Монастир було скасовано у 1831 р. У наші часи складові пам’ятки становлять
костел, прилеглі до нього келії та оборонний мур з наріжною баштою.
Костел (1760 р.) цегляний, в плані прямокутний, тринефний, шестистовпний. Фасади оформлені в стилі бароко. В інтер’єрі збереглися фрагменти настінного живопису XVIII ст. У 1980-х рр. пам’ятка використовувалася як органний зал.
Келії (1761 р.) цегляні, в плані П-подібні, двоповерхові, разом з костелом утворюють внутрішній дворик. Північні фасади келій завершено бароковими фронтонами.
Башта і мури (1617 р.). Велику частину мурів з баштами, які оточували
монастир, зруйновано. Збереглася лише наріжна південно-західна башта
з південним і частиною західного муру.
Єзуїтський монастир (1610 –1617 рр.). У 1617 р. (за деякими джерелами
в 1647 р.) будівлі єзуїтської колегії та домініканського монастиря було оточено єдиним оборонним муром з баштами. Таким чином, вони утворювали єдину фортецю, за якою закріпилася назва «Мури». Внаслідок аварійного стану південна частина оборонного муру з келіями, що прилягали до
нього, та іншими спорудами була розібрана в 70-х рр. XIX ст. У 1891 р. обвалилася частина стіни з боку головного фасаду костелу. У 1901 р. незначну частину приміщень було відремонтовано. Відбудова споруд монастиря почалася в 1907 р. у зв’язку з пристосуванням їх під чоловічу гімназію,
а в 1911 р. в монастирі розмістили жіночу гімназію.
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Миколаївська церква в Старому місті

Житловий будинок по вулиці Володарського, 23
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Особняк капітана Четкова

Особняк по вулиці Козицького, 1
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Пам’ятник загиблим працівникам МВС в Центральному парку
культури та відпочинку ім. Горького

Музично-драматичний театр ім. М. К. Садовського
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Будинок бібліотеки ім. Тімірязєва

Будинок міської управи по вулиці Грушевського 17/11

___ 359

Розділ ІV

У квітні 1917 р. в Мурах працювала Вінницька Рада робітничих і солдатських депутатів, а згодом — перший Подільський губернський ревком
(меморіальна дошка на головному фасаді). У 1919 р. тут було розміщено
історичний музей і бібліотеку, а пізніше — окружний архів.
У приміщенні гімназії в роки Великої Вітчизняної війни діяв підпільний центр Вінниці під керівництвом Будаєва, закатованого гестапо. У колишньому корпусі келій, що розташований на південному сході від костелу і примикає до оборонної стіни, розміщується краєзнавчий музей.
Костел (1610 –1617 рр.) постраждав від пожежі у 1778 р., але через деякий час був відбудований. Споруду у 1907 р. було пристосовано під гімназію, внаслідок чого оформлення головного фасаду зазнало змін.
В колегії (1610 –1617 рр.) з кінця XVIII ст. знаходилися різні навчальні заклади, не пов’язані з орденом єзуїтів (з 1785 р. — повітова школа,
з 1814 р. — губернська польська гімназія, з 1832 р. — російська гімназія,
а з 1907 р. — чоловіча гімназія). З 1920-х років в будівлі колегії розміщується обласний державний архів.
Келії (XVIII – XIX ст.) прилягають до оборонних мурів на ділянці, що
розділяє території двох комплексів (монастиря і колегії), і включають в свій
об’єм наріжну оборонну башту. Складаються з двох побудованих в різний
час об’ємів. Північне крило музею, яке межує з територією домініканського монастиря, позначене на плані 1793 р. Південне крило зведене на початку XIX ст. з урахуванням стилістики архітектурного ансамблю. З 1919 р.
тут розміщено краєзнавчий музей.
На території так званого «Старого міста», одного з найстародавніших
районів Вінниці, де споконвіку містилися квартали житлової забудови
руської православної громади, розташований архітектурний комплекс
дерев’яної Миколаївської церкви та дзвіниці.
Миколаївська церква (1746 р.) і дзвіниця (XIX ст.). Про дату спорудження церкви свідчить напис на різьбленому наличнику південних дверей.
У XIX ст. підведено кам’яний фундамент. Дерев’яна, тризрубна, трибанна.
Навколо церкви влаштовано опасання у вигляді аркади-галереї. З заходу
до пам’ятки примикає невисокий прямокутний об’єм з чотириколонним
портиком. Всі зруби восьмигранні, перекриті бароковими банями з перехватами на восьмериках з одним заломом, увінчані декоративними маківками. Під час реставрації 1970 р. було відновлено форму і конструкції
завершення, гонтове покриття, різьблення на наличнику західних дверей.
Відреставровано у первісних формах аркаду-галерею. Поруч знаходиться
дерев’яна на мурованому нижньому ярусі, квадратна в плані двоярусна
з шатровим завершенням дзвіниця. Перший ярус кам’яний, укріплений
контрфорсами, другий — каркасний, ошальований. Дзвіниця реставро360 ___
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вана в 1970 р. Всі 3 вищезазначені комплекси мають статус пам’яток націольнального значення.
Ще один великий монастирський комплекс — Монастир капуцинівфранцисканців — було взято на облік тільки у 1997 р. як пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення.
Пам’ятками національного значення є Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького (пам’ятка садово-паркового мистецтва) та
пам’ятник М. Пирогову (пам’ятка монументального мистецтва).
Основна кількість пам’яток місцевого значення та щойно виявлених
об’єктів культурної спдщини зосереджена на центральних вулицях міста — Соборній, Архітектора Артинова, Козицького та Пушкінській.
Вулиця Соборна є головною магістраллю міста з кінця ХVІІІ ст. Саме
на цій вулиці зосереджено велику кількість адміністративних та прибуткових будинків, громадських закладів кінця ХІХ, початку та середини
ХХ ст. Акцентну роль в забудові вулиці Соборної відіграють споруда готелю «Савой» (вул. Козицького, 36), спорудженого на початку ХХ ст., будівля жіночої гімназії (вул. Соборна, 94), будинок бібліотеки ім. Тімірязєва
(вул. Соборна, 73), будинок організацій (вул. Соборна, 70/18). Цікавими
спорудами, що формують парний бік забудови вул. Соборної, є споруда
готелю «Франсуа» (вул. Соборна, 50) та цілий ряд прибуткових будинків
(вул. Соборна, 34, 38, 44, 74, 76 та ін.). Непарний бік Соборної вулиці представлений житловими будинками (вул. Соборна, 25, 53, 79 та ін.) та адміністративними спорудами: Будинком міської думи (вул. Соборна, 67).
Найдавніша мурована житлова будівля (кін. ХVІІІ ст.), що збереглась
до нашого часу, розташована на периферії середмістя. Це будинок по
вул. Володарського, 23, в якому народився художник Н. Альтман. Розбудова міста кінця ХІХ — початку ХХ ст. пов’язана з ім’ям Григорія Артинова, який на початку ХХ ст. став головним архітектором міста. Велику
кількість адміністративних споруд, житлових будинків та особняків було
споруджено за його проектами (синагога по вул. Червонохрестівській, 11;
житловий будинок по вул. Першотравневій, 37; особняк по вул. Л. Толстого, 11 та ін.).
Для забудови м. Вінниці характерні житлові індивідуальні будівлі
(особняки) межі ХІХ — початку ХХ ст. Найбільш цікавими серед них є
особняки на вул. Театральній, 41; вул. Свердлова, 102; вул. Пушкіна, 38;
вул. Козицького, 1; вул. Чкалова, 15; вул. Першотравневій, 66 (капітана
Длуголендського).
Більшість цих будівель — пам’ятки місцевого значення та щойно виявлені об’єкти культурної спадщини.
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На жаль, цілий ряд пам’яток на цей час перебуває в аварійному стані
(споруда військового представництва по вул. Архітектора Артинова, 13;
споруда пошти по вул. Чкалова, 24; особняк по вул. Театральній, 37; особняк по вул. Першотравневій, 44).
Своєрідною домінантою Середмістя є споруда збудованої в кінці
ХVІІІ ст. на розі вулиць Козицького та Грушевського Водонапірної башти.
Для пам’яток історії м. Вінниці характерним є те, що більшість з них
одночасно являються і пам’ятками архітектури та містобудування. Хронологічні межі подій, що пов’язані з цими спорудами, охоплюють період
кінця ХІХ та середини ХХ ст. і пов’язані з історичними подіями та іменами видатних діячів цього періоду: будинок, в якому жив О. О. Брусілов (вул. Архітектора Артинова, 5), будинок колишньої гімназії, в якій
вчились радянський літературознавець Є. П. Кирилюк та письменник
М. О. Стельмах (вул. Володарського, 4); будинок колишнього окружного
суду, в якому проживав письменник В. Д. Маркович (вул. Грушевського,
17/11); будинок колишньої школи Червоної Армії, в якій навчався генерал
радянської армії І. Д. Черняхівський (вул. Козицького, 22) та ін.
Велику кількість об’єктів культурної спадщини м. Вінниці складає категорія пам’яток історії та монументального мистецтва, що встановлені
переважно за часів радянської влади та незалежності (після 1992 р.). Серед них Меморіальний комплекс, біля якого горить «Вічний вогонь» (парк
імені Козицького), Пам’ятний знак на честь перемоги козацьких військ під
командуванням І. Богуна над польсько-шляхетськими військами в 1651 р.
(парк «Кумбари»), пам’ятник М. Горькому, пам’ятник воїнам, загиблим в
Афганістані, памятник загиблим працівникам МВС (всі в Центральному
парку культури та відпочинку імені Горького). На Хмельницькому шосе
розташовано комплекси братських могил, пов’язаних с подіями 1918 р.
(Братська могила січових стрільців) та 1930-х рр. (Братська могила жертв
сталінських репресій).
На жаль, в місті на обліку перебуває тільки одна пам’ятка археології —
Трипільське поселення в «Старому місті» (ІV – ІІІ тисячоліття до н. е.)
Окремий блок історичної забудови м. Вінниці складають щойно виявлені об’єкти культурної спадщини, які взяті на облік Наказом управління
містобудування і архітектури Вінницької міськради від 03.10.2007 р. № 40.
Це переважно пам’ятки архітектури та містобудування періоду кінця
ХІХ — початку ХХ ст. Серед них пам’ятка науки і техніки — споруда електростанції (ТЕЦ) по вул. Першотравневій, 1; пам’ятка монументального
мистецтва — пам’ятник українському поету В. Стусу на Хмельницькому
шосе та ряд будівель, серед яких особняк, в якому жив Г. Артинов, по
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вул. Гоголя, 4; громадський будинок на садибі І. Шиповича по вул. Театральній, 12 та ін.
Підводячи підсумки проведеним дослідженням, необхідно зазначити, що методика, використана під час проведення історико-архітектурної
інвентаризації м. Вінниці, є найбільш раціональною. На базі зібраних
матеріалів в подальшому, під час роботи по коригуванню історикоархітектурного опорного плану м. Вінниці та розробки Правил охорони
та використання територій історичних ареалів м. Вінниці, були визначені території пам’яток для 5 об’єктів національного значення; території пам’ятки археології місцевого значення — Трипільське поселення в
«Старому місті» ІV – ІІІ тисячолітя до н. е. та пам’ятки садово-паркового
мистецтва національного значення — Центрального парку культури і
відпочинку ім. М. Горького. Визначені охоронні зони пам’яток національного значення (Миколаївської церкви та дзвіниці, Домініканського та
Єзуїтського монастирів, пам’ятника М. Пирогову), визначена зона охорони археологічного культурного шару м. Вінниці, яка охоплює більшу
частину Центрального історичного ареалу; встановлено дві зони регулювання забудови: навколо Миколаївської церкви та дзвіниці в «Старому
місті», Домініканського та Єзуїтського монастирів. Таким чином, було
забезпечено збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища м. Вінниці.
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ДЕЯКІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ
ПРЕДМЕТУ ОХОРОНИ ІСТОРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
С. В. Іванов,
Миколаївська обласна організація УТОПІК,
голова правління

К. Ю. Курганська,
Державна інспекція по охороні пам’яток
культури в Миколаївській області,
старший науковий співробітник

Введення у 2000 році до чинного законодавства України поняття
«предмет охорони об’єкта культурної спадщини» [1, с. 41] поставило перед пам’яткоохоронцями завдання його конкретизації для застосування
у практичній роботі.
Першим кроком на цьому шляху стало затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1760 «Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України», де, хоча і не згадувався
термін «предмет охорони об’єкта культурної спадщини», але було впроваджене поняття «критерій автентичності» і встановлені інші критерії для
віднесення об’єктів культурної спадщини до двох встановлених законом
категорій — національного і місцевого значення [2, с. 133 –134]. Останній
крок — це поява затверджених Міністерством культури і туризму України (МКТ) методичних рекомендацій щодо визначення предмету охорони
об’єктів археологічної спадщини, об’єктів історії і об’єктів монументального мистецтва [3, 4, 5]. В період між цими двома кроками «не було розроблено жодного нормативно-правового, методичного документа, який
би встановлював конкретні критерії визначення історико-культурної
цінності та характерні ознаки, на підставі яких визначається предмет охорони безпосередньо для пам’яток історії» [7, с. 106].
Позитивним є те, що в основу міністерського наказу були покладені конкретні наукові розробки, які до того були опубліковані в Працях
Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень [6, 7, 8].
Водночас деякі термінологічні розбіжності, неузгодженості та неоднозначні тлумачення, які виглядають природними, коли містяться в наукових працях, зовсім по-іншому сприймаються у затверджених норма364 ___
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тивних документах, котрі мають застосовувати місцеві пам’яткоохоронці
у практичній діяльності.
Можливо, у разі попереднього обговорення проекту цього нормативного документа широким колом місцевих пам’яткоохоронців, яким саме
і адресовані методичні рекомендації, зазначених недоліків можна було б
уникнути.
Предмет охорони мають саме об’єкти культурної спадщини, а не будьякі об’єкти. Підтвердження цьому маємо в статті 1 «Визначення термінів»
Закону України «Про охорону культурної спадщини», де предмет охорони
трактується як характерна властивість саме об’єкта культурної спадщини, а часткове або повне зникнення предмета охорони об’єкта культурної
спадщини є результатом зміни, знову ж таки, об’єкта культурної спадщини [1, с. 41, 42].
Не підлягають державній реєстрації навіть об’єкти, що є сучасними
копіями існуючих пам’яток або спорудами (витворами), створеними за
старовинними проектами чи науковими реконструкціями [1, с. 53], тобто
закон прямо вказує на наявність об’єктів, які не є об’єктами культурної
спадщини через певні характерні властивості.
Втрату пам’яткою предмета охорони визнано, поряд з руйнацією
пам’ятки, однією з підстав її вилучення з Державного реєстру нерухомих
пам’яток України [1, с. 54], тобто після втрати предмета охорони пам’ятка
може в певній формі зберегти своє фізичне існування, але змістовно перетворюється на об’єкт, який уже не є об’єктом культурної спадщини.
В зв’язку з цим вбачається неправомірним застосування терміну
«об’єкт історії» до об’єктів, предмет охорони яких має визначатись відповідно до затверджених Міністерством культури і туризму України методичних рекомендацій [4, с. 6], бо термін «об’єкт історії» має, на наш погляд, більш широке значення, яке включає до себе і більш вузьке значення
терміну «історичний об’єкт культурної спадщини».
В науковій праці П. М. Калугіна і О. О. Попельницького, яка стала підставою для цих методичних рекомендацій, автори застосовували термін
«предмет охорони пам’ятки історії» [7, с. 106], який, на нашу думку, у цьому конкретному випадку теж не є досконалим, оскільки для цілей визначення предмету охорони маємо говорити спочатку про об’єкт культурної
спадщини, а лише на стадії підготовки і прийняття остаточного адміністративного рішення — про пам’ятку культурної спадщини. Те саме відноситься і до застосованого авторами наукової розробки терміну «предмет охорони пам’ятки історії як об’єкта культурної спадщини» [7, с. 107]
і до терміну затвердженого міністерського документа «предмет охорони
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об’єкта культурної спадщини як пам’ятки історії» [4, с. 6]. Вбачається також, що застосування одразу чотирьох термінів для позначення одного
і того ж поняття є незручним для практичного використання.
В інших унормованих згаданим наказом МКТ методичних рекомендаціях щодо визначення предмету охорони археологічних об’єктів культурної спадщини і об’єктів монументального мистецтва прямо застосовані терміни з статті 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини»
[3, с. 1; 5, с. 15; 1, с. 42 і 43], що вбачається повністю зрозумілим для підзаконного акта.
І взагалі вбачається, що є необхідність у встановленні та дотриманні чіткої грані між термінами, які вживаються пам’яткоохоронцями в
наукових дослідженнях, і термінами, які потрапляють до нормативних
актів.
Звичайно, законодавчі та інші норми повинні мати своїм підґрунтям
результати наукових досліджень. Але такі норми мають забезпечувати
уніфікований підхід до відносин, які ними регулюються, тоді як наукова
термінологія може бути більш динамічною.
Серйозною новиною в «Методичних рекомендаціях щодо визначення
предмету охорони об’єктів історії», затверджених МКТ, стало вживання
терміну «історична пам’ять», коли йшлося про важливі історичні події
або процеси, етапи розвитку історії та культури нації, суспільні явища,
життя та діяльність відомих осіб [4, с. 6].
Як відомо, в Законі України «Про охорону культурної спадщини» такого терміну немає. Запропоноване авторами розуміння цього терміну, а
воно міститься і в їхній науковій розробці [7, с. 107 –108], не є подальшим
розвитком чи конкретизацією вже встановленого цим Законом терміну.
Водночас, у частині другій статті 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини», яка трактує якраз історичні об’єкти культурної спадщини, вказано, зокрема, що ці об’єкти «пов’язані (курсив наш) з важливими
історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та
побутом народів» [1, с. 43]. Тобто дуже конкретна вказівка на характерну
властивість, яка створює предмет охорони історичного об’єкта культурної спадщини, міститься в нашому основному відомчому чинному законодавчому акті, у зв’язку з чим було б доречним, на наш погляд, визначити, що предметом охорони історичного об’єкта культурної спадщини
є матеріальне втілення саме його зв’язку з зазначеними подіями, життям,
діяльністю, культурою і побутом.
При цьому йдеться про зв’язок саме і тільки з цими, визначеними законом, явищами. Автори ж затверджених рекомендацій самостійно додали
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до них ще й «важливі історичні… процеси», «етапи розвитку історії та
культури нації, суспільні явища», водночас виключивши зазначені у законі «культуру і побут народів» [4, с. 6].
Людина, яка буде складати облікову документацію на майбутню історичну пам’ятку, визначатиме предмет її охорони саме на підставі затверджених міністерством методичних рекомендацій. Вона не буде
перевіряти, якою мірою зміст цих рекомендацій співпадає з нормами
чинного законодавства. І можемо отримати ситуацію, коли реально існуючий зв’язок матеріальної споруди з побутом народу не буде врахований
не лише при визначенні предмета її охорони вже як об’єкта культурної
спадщини, а навіть при визначенні можливості включення цієї споруди
до Переліку нововиявлених об’єктів культурної спадщини. До речі, відповідно до частини другої статті 14 Закону України «Про охорону культурної
спадщини», порядок виявлення об’єктів культурної спадщини визначає
центральний орган виконавчої влади у цій сфері [1, с. 54]. Процеси виявлення об’єктів культурної спадщини і визначення предмету їх охорони
органічно між собою пов’язані, бо виявити об’єкт культурної спадщини
означає, на нашу думку, визначити наявність або можливість наявності
у нерухомого об’єкта характерної властивості, що становить його історикокультурну цінність. Адміністративно ці процеси або етапи обліку об’єктів
культурної спадщини відображені в статтях 13, 14 і 37 Закону України
«Про охорону культурної спадщини», зокрема, в діях органів охорони
культурної спадщини щодо затвердження Переліків об’єктів культурної
спадщини і включення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України [1, с. 53 – 54, 64]. Можливо, доцільним
було б розробити єдині методичні рекомендації для застосування щодо
обох згаданих процесів.
Конкретному виконавцю на порядок зручніше побачити, зрозуміти
і встановити зв’язок об’єкта з певною історичною подією чи іншим передбаченим законом явищем та його матеріальне втілення в цьому об’єкті, ніж
шукати в ньому матеріальне втілення «сукупності знань та уявлень, що є
невід’ємною частиною культури, які через традиції, усні, писемні джерела
та матеріальні об’єкти фіксуються в суспільній свідомості та дозволяють
зберігати, відтворювати, інтерпретувати інформацію про минулі історичні події, життя та діяльність відомих осіб» — саме таке формулювання
терміну «історична пам’ять» міститься в затверджених міністерством методичних рекомендаціях.
Викликають запитання і, певною мірою, аналогічні намагання авторів
додати власні терміни до визначених чинним законодавством або розши___ 367
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рити значення останніх у подальших пунктах затверджених методичних
рекомендацій.
Наприклад, невиправданим, з нашої точки зору, є введення в підпункті 2.3 терміну «об’єкти природи (природні території, що мають історичну цінність, дерева, посаджені видатними особами, тощо)» [4, с. 7],
оскільки природні території, які мають історичну цінність, є, згідно з
частиною другою статті 2 Закону України «Про охорону культурної спадщини», окремим видом об’єктів культурної спадщини — ландшафтними
об’єктами культурної спадщини [1, с. 43], а дерева взагалі не підпадають
під юрисдикцію пам’яткоохоронного законодавства. Це зовсім не означає,
що посаджені видатними людьми рослини не мають з цими людьми історичного зв’язку. Це означає лише, що Міністерство культури і туризму
не має права рекомендувати відносити ці об’єкти до об’єктів культурної
спадщини, оскільки це не передбачено чинними законодавчими нормами, а саме МКТ не має права такі норми затверджувати.
Не будемо оспорювати, чи критикувати, чи погоджуватися з наведеною у пункті 3 затверджених методичних рекомендацій класифікацією
«різновидів об’єктів культурної спадщини як пам’яток історії», відповідно до якої вони, «залежно від характеру історичних подій та процесів, які
вони відображають», поділяються на п’ять основних підвидів, до яких,
у свою чергу, належать ще більш ніж 30 підрозділів, що не мають окремих
назв [4, с. 10 –13].
Головне зауваження те ж саме — ця або інша наукова класифікація не
може затверджуватись наказом центрального органу виконавчої влади. І
не лише тому, що у Міністерства культури і туризму України не вистачає
для цього повноважень, а ще й тому, що відбір до переліку історичних подій, процесів та діячів у цій класифікації ніяк авторами не обґрунтований,
що не дає впевненості в тому, що їм вдалося уникнути, як це передбачено
підпунктом 4.1 затверджених «Методичних рекомендацій», «оцінок історичних подій та діячів, що базуються на суб’єктивних поглядах певних політичних партій, соціальних груп або окремих осіб» [4, с 14].
Не треба забувати, що передбачені статтею 37 Закону України «Про
охорону культурної спадщини» Переліки об’єктів культурної спадщини
[1, с. 64] затверджуються відповідними органами охорони культурної
спадщини, в тому числі районного і міського рівня, і на ці ж органи покладений обов’язок подання первинних пропозицій про занесення об’єктів
культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України [1, с. 49]. І хоча складання облікової документації на об’єкти культурної
спадщини, яке передує прийняттю рішення про занесення цих об’єктів до
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Державного реєстру нерухомих пам’яток України, Уряд поклав на обласні
державні органи охорони культурної спадщини [2, с. 132], це не вирішує
проблеми відсутності на місцях достатньої кількості кваліфікованих кадрів в органах охорони культурної спадщини і відсутності майже в усіх
регіонах самих органів охорони культурної спадщини.
Затверджені методичні рекомендації будуть застосовуватись посадовими особами районних та міських відділів культури і туризму, які здебільшого мають музичну, режисерську, хореографічну або бібліотечну
освіту, яка не дає можливості самостійно розібратися у незвичній для них
термінологічній плутанині. Це покладає на центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини обов’язок не допускати
при виданні розпорядчих документів неоднозначного тлумачення застосованих термінів і норм і, тим більше, запровадження термінів і норм, які
законом взагалі не передбачені.
Найскладнішим в науковому дослідженні є початок. З огляду на це
треба подякувати авторам наукової розробки «Методичні рекомендації
щодо визначення предмету охорони пам’яток історії» [7] за встановлені в ній наукові орієнтири, котрі дозволяють більш впевнено рухатись
шляхом пам’яткоохоронних досліджень іншим науковцям і практичним
пам’яткоохоронцям. Що ж до наказу Міністерства культури і туризму
України від 02.11.2009 р. № 956/0/16-09, то до нього, на нашу думку, необхідно внести зміни з метою приведення його у відповідність до чинного
законодавства.
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ
ОХОРОННОГО ЗОНУВАННЯ м.. КЕРЧІ
В. П. Ієвлева,
кандидат архітектури,
завідувач відділу
НДІ пам’яткоохоронних досліджень

Історико-архітектурний опорний план є обов’язковою складовою генерального плану історичного населеного місця (його попереднім розділом),
який містить дані про нерухому культурну та природну спадщину в обсязі, необхідному для вирішення завдань з охорони та утримання об’єктів
спадщини, а також режимів використання цінних для міста територій.
Розробка історико-архітектурного опорного плану та розробка зон охорони — це дві взаємодоповнюючі одна одну проектно-наукові розробки,
в яких вирішуються подібні завдання, але за допомогою різних підходів.
В першому випадку охорона стосується в основному окремих об’єктів
спадщини, у другому — цінних містобудівних територій.
Чинна проектно-наукова розробка по Керчі, що була виконана співробітниками інституту 1, вирішувала завдання по суті двох робіт. Містобудівні дослідження м. Керчі, що були здійснені до розробки історикоархітектурного плану, проводилися відповідно до 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 та містобудування» та ДБН
Б.2.2-3-2008 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науковопроектної документації для визначення історичних ареалів населених
місць України» 2.
Особливості формування самої містобудівної структури м. Керчі у
просторі та часі, висока ступінь цінності міських територій (наявність
в межах міста земель історико-культурного заповідника) та значний обсяг
1
Авторський колектив: Сердюк О. М., Бобровський Т. А., Ієвлева В. П. (відповідальний виконавець), Кожушко О. А., Градун Е. Ю., Закружецька А. Ю.; при участі Вечерського В. В. як консультанта.
2
Попереднім документом, в якому було подано методику розробки історико-архітектурного
опорного плану, була «Інструкція до складання історико-архітектурних опорних планів населених місць України» (К.: Держбуд України, 1992); основні завдання дещо відрізнялися від згаданих
вище ДБН.
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пам’яткоохоронних завдань, поставлених перед виконавцями, вимагали
розробки спеціальної концепції складання історико-архітектурного
опорного плану м. Керчі.
Така концепція передбачала використання насамперед територіального підходу щодо охорони та використання об’єктів культурної спадщини;
уважне ставлення до історичного міського середовища та природного довкілля і, по можливості, використання комплексного підходу до охорони
об’єктів культурної та природної спадщини. Це стосувалось переважної
більшості археологічних об’єктів та територій, насамперед тих об’єктів,
які входять до складу Керченського історико-культурного заповідника
(КІКЗ), або тих, що пропонуються до земель КІКЗ. Крім того, особливих
заходів вимагала наявність в межах міста значного археологічного культурного шару, а також тих виявлених археологічних об’єктів, що досі не
охороняються в складі заповідних територій КІКЗ. У зв’язку з цим роботою було запропоновано переважно комплексне охоронне зонування.
При складанні історико-архітектурного опорного плану м. Керчі (відповідно до ДБН) основними критеріями щодо оцінки його збереженого
історико-культурного середовища були прийняті: історико-культурна
цінність територій, композиційно-художня виразність міського середовища та гармонійне поєднання історичної забудови з міським та
природним ландшафтом, характерним для даного історичного населеного місця.
Основні принципи, що були покладені у визначення охоронного зонування міських територій в межах сучасного м. Керчі за чинною розробкою 2009 р., були такими:
– зони охорони було визначено на основі домінуючих критеріїв оцінки об’єктів спадщини з урахуванням їх розташування та природної цінності історичних територій;
– був застосований комплексний підхід для встановлення охоронного
зонування історичного ареалу для територій, де об’єкти спадщини розміщені компактними групами, а також для тих територій, що мають комплексні об’єкти спадщини;
– були враховані характерні особливості природного ландшафту при
визначенні зон охоронюваного ландшафту історичних територій з розміщеними на них об’єктами культурної спадщини, передусім об’єктами
археології 3;
– були визначені локальні охоронні зони для значних об’єктів спадщини, що розташовані поза комплексними охоронними зонами;
3
Визначення зон охоронюваного ландшафту здійснено за пропозиціями архітектора Кожушко О. А. з урахуванням основних позицій генерального плану м. Керчі.
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– запропоновано «зоною охорони археологічного культурного шару»
визначити всю без винятку територію м. Керчі в її сучасних межах з урахуванням певної категоризації (в залежності від статусу об’єктів археологічної спадщини);
– межі та режими зон охорони археологічного культурного шару поза
межами історичного ареалу визначаються незалежно від запропонованого комплексного охоронного зонування 4;
– запропоновано межі та режими зон регулювання забудови для двох
цінних історичних містобудівних утворень — сел. Колонка та Аршинцеве — як добре збережених цілісних містобудівних угруповань (робітничі селища 1930 –1950-х рр.), незважаючи на незначну кількість окремих
об’єктів спадщини в їх межах.
Розробкою було намічено два етапи дослідження, що знайшло своє
відображення у формуванні самої структури наукового звіту.
Перший етап вбачав натурні обстеження, збір вихідних даних про
об’єкт спадщини, архівний та бібліографічний пошук, фотофіксацію
об’єктів спадщини, знайомство з існуючими пам’яткоохоронними та археологічними розробками, що проводилися як в межах міста, так і в його
окрузі. При цьому було здійснено попередню оцінку та виявлення об’єктів
культурної спадщини по всіх її видах (в тому числі по тих об’єктах, які
потребують подальшого дослідження та взяття на державний облік як
об’єкти культурної спадщини).
Складність обстеження полягала, по-перше, у значній протяжності міста (40 км вздовж лінії узбережжя), неоднорідності формування історичної
містобудівної структури та нерівномірному розташуванню об’єктів спадщини в межах сучасної Керчі. У зв’язку з цим було визначено пріоритетні
напрямки обстежень відповідно до окремих видів культурної спадщини.
По-друге, особливості цього історичного міста вимагали ретельних досліджень археологічної спадщини та культурного ландшафту 5 як в межах
міста, так і на прилеглих до міста територіях (хоча, згідно з поставленим
завданням, результати роботи мали бути представленими виключно
в межах сучасної міської території). По-третє, розташування в межах міста земель Керченського історико-культурного заповідника, створеного з
метою охорони найцінніших історико-археологічних об’єктів, мало суттєвий вплив на результати всього дослідження, особливо в частині додаткових охоронних заходів щодо існуючих земель історико-культурного
призначення м. Керчі.
4
Локалізацію пам’яток археології в межах міста, а також визначення меж та режимів зон охорони археологічного культурного шару та його категоризацію здійснено за пропозиціями кандидата історичних наук археолога Бобровського Т. А.
5
Сюди було долучено й природну спадщину як важливий елемент ландшафту.
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Якщо розміщення архітектурної, науково-технічної та археологічної
спадщини було прив’язане до певних територій, що більш-менш були локалізовані в структурі міста, виходячи з аналізу містобудівного розвитку
поселень та міської організації територій на певних історичних етапах,
розташування пам’яток історії та монументального мистецтва здебільшого полягало у зовсім інших закономірностях. Пам’ятки історії пов’язані,
насамперед, зі знаковими для міста та для країни в цілому подіями або
визначними особистостями, а також з окремими об’єктами, що мали
певний вплив на історичні події. Зважаючи на це, вищеназвані об’єкти
в структурі міста мають хаотичне розташування (хоча є й винятки) та не
мають чіткого зв’язку з загальним містобудівним розвитком; до того ж, в
Керчі переважають пам’ятки історії, пов’язані з періодом Другої світової
війни — поодинокі або братські поховання, місця загибелі мирних громадян, місця кровопролитних боїв тощо.
Спираючись на попередні посилання, обстеження об’єктів архітектури та археології було пов’язане, насамперед, з вивченням на цій території
процесу розселення та виникнення взаємопов’язаної системи окремих
населених місць (хутори, села, селища, укріплені фортеці з передмістями, видобутки корисних копалин та ін.), які на початку ХІХ ст. були
об’єднані в унікальну адміністративно-територіальну структуру — КерчЄнікальське Градоначальство, яке на завершальному етапі містобудівного розвитку стало територіальною основою сучасного міста Керчі.
Ще однією особливістю м. Керчі є його природна складова — своєрідний та унікальний культурний ландшафт, який здебільшого зберіг свої
первинні природні якості. Збережений культурний ландшафт (разом з
нерухомою культурною спадщиною) входить до складу природного каркасу міста і являє собою традиційне історико-містобудівне середовище,
що сформувалося впродовж останніх століть розвитку міста. Зважаючи
на це, в роботі було наведено досить докладний аналіз ландшафтної складової міста в сучасних територіальних межах та найближчому оточенні,
а також описано характерні топонімічні особливості об’єкта дослідження.
Оскільки розробка історико-архітектурного плану м. Керчі саме Інститутом пам’яткоохоронних досліджень здійснювалася вперше, збір вихідних даних було здійснено практично з нуля. У зв’язку з цим суттєвою
допомогою став перелік бібліографічних джерел по історичних населених
місцях Автономної Республіки Крим 6.
6
Робота з складання бібліографічних переліків по історичних населених місцях України протягом декількох років проводиться НДІ пам’яткоохоронних досліджень. Списки бібліографічних
джерел по історичних населених місцях АР Крим були складені Зубковою Є. Ф.
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Аналогічним чином коригуванню підлягали списки археологічної
спадщини, що були складені на відповідних етапах дослідження міста
згідно з новими археологічними дослідженнями, які були здійснені протягом останніх 20−25 років.
На першому етапі розробки історико-архітектурного опорного плану
та охоронного зонування було виконано дві схеми 7. Згідно з ДБН, вони
є обов’язковими ілюстративними додатками до текстової частини дослідження — схема «Ландшафт м. Керчі» та схема «Містобудівний розвиток
м. Керчі» 8.
Завершився перший етап дослідження нанесенням на топографічну
підоснову основного кресленика «Історико-архітектурний опорний план
та зони охорони» (М 1 : 5000) всіх вихідних даних, що були отримані за результатами обстеження та попереднього аналізу території міста, а саме:
– об’єкти та споруди, що перебувають на державному обліку (за видами культурної спадщини);
– щойно виявлені об’єкти культурної спадщини 9;
– історичну рядову забудову, що не має статусу об’єктів охорони, але
є характерною забудовою міста Керчі кін. ХІХ — поч. ХХ ст., а також історичну забудову радянського часу 1930-х — 1950-х рр. 10;
– значну історичну забудову, що не має статусу об’єктів спадщини, але
є опорними точками історико-містобудівного каркасу, що формує традиційне середовище історичного міста;
– місця розташування втрачених історичних значних об’єктів або
споруд;
– охоронні території (землі заповідника);
– охоронні зони земель Керченського історико-культурного заповідника;
– дисгармонійні будови та споруди;
– міські зелені насадження загального користування (парки, сквери,
алеї та бульвари);
– землі держлісфонду в межах міста;
– пам’ятки природи та цінні природні об’єкти (грязьові вулкани) в межах міст тощо.
7

Схеми виконані на топогеодезичній підоснові (М 1 : 25 000).
Оскільки територіальними межами дослідження були межі міста Керчі, схема «Прилеглі до
міста території» не виконувалася.
9
До щойно виявлених об’єктів культурної спадщини належать ті об’єкти, які були виявлені під
час обстеження території міста, вивчення архівних матеріалів або на підставі більш ранніх пропозицій, які не були реалізованими.
10
Історична забудова центру та в межах робітничих селищ районів «Колонка» та «Аршинцеве».
8
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На цьому ж етапі було визначено роль об’єктів культурної спадщини
в історичному середовищі міста; композиційний вплив та видове розкриття найбільш значущих об’єктів спадщини. Цю інформацію графічно було
відображено на історико-архітектурному опорному плані та на окремому
кресленику «Архітектурно-просторова композиція та видове розкриття
об’єктів культурної спадщини історичного ареалу» (М 1 : 2000).
До результатів першого етапу можна також віднести остаточне формування переліків пам’яток, а також переліків об’єктів, що пропонуються
для занесення до Державного реєстру нерухомого культурного надбання
як щойно виявлені об’єкти нерухомої культурної спадщини. Для архітектурних об’єктів було сформовано також перелік значних історичних
об’єктів та перелік характерної історичної забудови кін. ХІХ — поч. ХХ ст.
Додатково по об’єктах археології було сформовано перелік об’єктів археологічної спадщини, що потребують подальших досліджень.
Для визначення значних історичних архітектурних споруд натурному обстеженню підлягали не тільки ділянки в межах історичного центру, а й всі історичні території, які сьогодні увійшли до складу міста.
Для визначення типової (рядової) історичної забудови, характерної для ХІХ — поч. ХХ ст. були обстежені території в історичних межах
м. Керчі кін. ХІХ — поч. ХХ ст., тобто в межах його історичного центру.
Списки значних та типових історичних споруд були складені на основі
попередньої містобудівної розробки 1990 –1991 рр. «Памятники истории
и культуры г. Керчи. Проект зон охраны», виконаної Всесоюзним спеціалізованим реставраційним об’єднанням «Союзреставрація» (Москва), з
урахуванням нинішньої ситуації та з суттєвим розширенням меж дослідження (хронологічних, функціональних та просторових). Значна та рядова історична забудова була обстежена на основі попередніх досліджень
(інвентаризація забудови історичного центру 1979 р.) за відповідним переліком, який було суттєво відкореговано за обстеженням 2009 р.
Другий етап дослідження — підсумовуючий, на якому було визначено історичний ареал м. Керчі, його межі та режими; межі та режими зон
охорони об’єктів культурної та природної спадщини; межі та режими зон
охорони археологічного культурного шару.
Зважаючи на досить високу щільність об’єктів спадщини центрального історичного району, який, по суті, є територією історичного міста
Керчі ХІХ — поч. ХХ ст., було визначено один історичний ареал з своєю
комплексною охоронною зоною, яка охоплює в значній мірі територію
історичного центру міста. На підставі аналітичних оціночних схем було
визначено інші найбільш цінні для міста території, на основі яких було
376 ___

Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень»

запропоновано комплексні охоронні зони та відповідно до них — зони
регулювання забудови.
Визначення історичного ареалу, зон охорони об’єктів культурної спадщини та режимів їх використання дає повну підставу для збереження найцінніших історичних комплексів, а також окремих територій з історикокультурною спадщиною, що розташовані в межах міста.
На основі натурних обстежень, вивчення картографічних матеріалів,
архівних матеріалів по забудові окремих історичних районів міста, матеріалів археологічних досліджень та розвідок, натурних обстежень ландшафту, вивчення об’єктів природно-заповідного фонду та офіційної інформації щодо зелених насаджень в межах міста (зелені насадження загального
користування та землі держлісфонду) було розроблено чотири аналітичні
схеми, що репрезентують узагальнюючу цінність міських територій.
Цінність інших міських територій визначалася на основі експертної
оцінки виконавцями даної розробки за чотирма позиціями: історикокультурна цінність, природно-ландшафтна цінність та композиційнохудожня цінність, яка показана на відповідних схемах:
– Історико-культурна цінність територій м. Керчі;
– Природно-ландшафтна цінність територій м. Керчі;
– Композиційно-художня цінність територій м. Керчі.
У трьох перших схемах оцінка проводилася за 5-бальною системою, де
найвищий бал визначав найбільш цінні території.
У схемі «Комплексна цінність територій м. Керчі», що є підсумовуючою, показано найбільш цінні з вищевказаних територій м. Керчі за всіма
трьома показниками, незважаючи на те, чи є вони під забудовою, чи ні.
Для цієї схеми застосовано 15-бальну систему оцінки. В залежності від
результатів оціночних схем було визначено комплексну охоронну зону історичного ареалу; зону регулювання забудови історичного ареалу; зони
охоронюваного ландшафту, а також цінні містобудівні території в Аршинцеві та Колонці — двох значних робітничих селищах, що збереглися
до нашого часу.
Враховуючи те, що місто має досить низький середній показник забудованості територій — 30% від загальної кількості, й основна історична міська забудова розміщена або біля підніжжя г. Мітрідат, або на прилеглих до узбережжя міських територіях та в районі морських портів,
найвищі показники підсумовуючої схеми для забудованих історичних
територій, що зберегли своє історичне середовище, коливалися від 15 до
7 балів. Саме ці показники були досить вагомими аргументами для визначення цінних містобудівних територій в Аршинцеві та Колонці.
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Розпланувальний розвиток саме Керчі (Єнікале з другої половини
ХІХ ст., після подій Кримської війни, втрачає значення як провідне населене місце і надалі не розвивається) у ХІХ — на початку ХХ ст. відбувався
в основному в долині р. Мелек-Чесме (сучасна р. Приморська), нагірній
частині г. Мітрідат та вздовж морського узбережжя. Довгий час північнозахідною межею міста була р. Мелек-Чесме (або Перша міська канава, яка
змінила свою назву після перетворення її на канал), а також вул. Шлагбаумська, яка на той час була західною межею міста. Центральна частина
сучасного міста, що майже повністю відповідає історичному центру, забудовувалася довкола г. Мітрідат; її окремі квартали або групи кварталів
й досі зберегли свої історичні назви: Центр, Гірка, Босфорський, Нахалівка, Новий Карантин, Глинище (або Глинка), Російсько-Татарська Слобідка. Саме на їх основі було сформовано суцільну історичну містобудівну
структуру. Крім того, в цій найстарішій частині міста, на г. Мітрідат розміщувалося античне місто Пантікапей, а пізніше біля підніжжя Мітрідату — давньоруське місто Корчів. Підсумовуючи основні етапи розвитку
Керчі, дослідженням було запропоновано один історичний ареал, який
репрезентує найбільш цінну міську територію. До нього належить майже
вся історична частина міста, що розташована довкола г. Мітрідат 11.
До найбільш цінних територій м. Керчі, що були визначені дослідженням, належать:
– території комплексної охоронної зони та зони регулювання забудови історичного ареалу (складаються з декількох ділянок);
– територія комплексної охоронної зони земель історико-культурної
спадщини сел. Аджимушкай;
– території охоронної зони та зони регулювання забудови фортеці
Єні-Кале;
– територія пам’ятки національного значення «Керченська фортеця»;
– територія охоронної зони пам’ятки історії «Місце масової загибелі радянських громадян в Аджимушкайському рову» (листопад-грудень 1943 р.);
– територія зони регулювання забудови сел. Колонка;
– територія зони регулювання забудови сел. Аршинцеве.
Для планувально-просторової будови м. Керчі особливо характерним
є тісне поєднання об’єктів культурної спадщини з природними об’єктами
та утвореннями. З метою збереження природного середовища об’єктів
культурної спадщини, візуального розкриття видів на окремі пам’ятки,
ансамблі, комплекси, території Керченського історико-культурного запо11
Межі історичного ареалу було запропоновано, виходячи з вивчення картографічних матеріалів ХІХ — поч. ХХ ст., з урахуванням характерних особливостей забудови центральної частини
міста та історичних середмість, пов’язаних, в першу чергу, з особливостями ландшафту центральної частини міста.
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відника разом з характерними природними утвореннями розробкою визначено 9 зон охоронюваного ландшафту:
– північна зона охоронюваного ландшафту;
– зона охоронюваного ландшафту Єнікальської гряди;
– зона охоронюваного ландшафту між мисами Карантинний і Зміїний;
– зона охоронюваного ландшафту акваторії Керченської бухти і прибережної частини центрального району міста;
– зона охоронюваного ландшафту східної частини Мітрідатської гряди;
– зона охоронюваного ландшафту західної частини Мітрідатської гряди, природного утворення в районі селища Джарджава (Восход), заплави
р. Джарджава і її приток та лінії Тірітакського валу;
– зона охоронюваного ландшафту Юз-Обінської гряди та Фортеці
Керч 12;
– зона охоронюваного ландшафту пам’ятки природи «Комиш-Бурунський розріз неогенових відкладень»;
– зона охоронюваного ландшафту Комиш-Бурунської коси та пам’яток
археології «Городище Німфей» і «Алея склепів».
Всі зони охорони було нанесено на основний кресленик «Історикоархітектурний опорний план та зони охорони м. Керчі», виконаний на
топогеодезичній основі М 1 : 5000. Таку ж інформацію, але більш узагальнено наведено на кресленику, виконаному на топогеодезичній основі
М 1 : 25 000 «Схема охоронного зонування м. Керчі».
Текстова частина науково-методичної розробки — пояснювальна записка — є результатом досліджень двох етапів роботи. Загалом науковий
звіт складався з п’яти томів (7 книжок), які вміщують в собі текстові та
графічні матеріали 13.
12
Для Фортеці Керч (пам’ятки національного значення «Комплекс Керченської фортеці») охоронна зона та зона регулювання забудови не визначалася. Але охоронні заходи щодо збереження
її території було здійснено на основі визначення зони охоронюваного ландшафту, що охоплює як
територію самої Фортеці, так і її найближчого оточення.
13
В Томах І та ІІ було подано текстовий матеріал, Том ІІІ являв собою переліки об’єктів спадщини різних категорій, а також інші додаткові переліки. Відповідно, вихідні дані з описом архітектурної, містобудівної та науково-технічної, історичної та монументальної спадщини, а також об’єктів
археології представлено у Томі І, Кн. 1. В цьому ж томі також було описано ландшафт м. Керчі.
Ілюстративні матеріали — сучасна фотофіксація об’єктів спадщини, характерних видів та
панорам, іконографічні та картографічні матеріали, що ілюструють певні етапи у розвитку міста;
його окремі будинки, вулиці, краєвиди, значні споруди, що втрачені на сьогоднішній день; схеми,
малюнки та фото, що ілюструють археологічні дослідження в минулому; архівні археологічні кресленики та ін. представлені у Томах ІV та V.
Підсумовуючі результати (другий етап дослідження) наведено у Томі ІІ. Таким чином, Том І,
Кн. 1 та Том ІІІ складають перший етап роботи; Том І, Кн. 2, Томи ІІ, ІV та V — другий етап досліджень. До другого етапу також належить «Додаток до Тому ІІ. Альбом», в якому розміщено планшети з основним креслеником.
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Одним з основних результатів другого етапу комплексного дослідження є написання розділів:
– Містобудівний розвиток м. Керчі;
– Типологія та класифікація історичної забудови м. Керчі;
– Архітектурне середовище історичних територій;
– Комплексна оцінка історичних територій м. Керчі;
– Визначення меж та режимів використання охоронних зон пам’яток
архітектури та містобудування, історії, археології;
– Визначення меж та режимів використання зон охоронюваного ландшафту м. Керчі;
– Визначення меж та режимів використання зон регулювання забудови м. Керчі;
– Археологічний культурний шар. Визначення меж та режимів використання охоронних зон об’єктів археологічної спадщини м. Керчі.
Розділ «Містобудівний розвиток Керчі» дає загальну картину історичних періодів розселення на цій території, розкриває основні етапи
формування населених місць, виникнення та розвиток міських розпланувальних систем (міста-фортеці); в ньому висвітлено основні події, що
безпосередньо мали вплив на становлення міста Керчі, формування його
розпланування, характер забудови, зв’язок між історичними подіями або
культурними процесами та розвитком як міста в цілому, так і його окремих районів.
Розділ «Типологія та класифікація історичної забудови» аналізує характерні для міста архітектурні та розпланувальні рішення, що пов’язані
з найпоширенішим видом забудови міста — житловою забудовою.
При аналізі архітектурного середовища історичних територій розглядалися, насамперед, ті райони Керчі, які на певних історичних етапах
були провідними у розвитку міста.
Обов’язковим доповненням до текстової частини та схем-креслеників є ілюстративний ряд: фотофіксація як окремих об’єктів спадщини,
так і характерних (канонічних) видів на об’єкти спадщини, в тому числі фрагменти історичного середовища центру або визначні ландшафтні
утворення; основні видові розкриття найбільш цінних видових фронтів,
перспектив, панорам міста в цілому або його окремих територій. Особливу цінність представляють панорами, що розкриваються зі знаменитих
гряд:
– Мітрідатської та з г. Мітрідат на головну площу міста (пл. Леніна), на
набережну, центр міста та Рибний порт;
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– Єнікальської та від фортеці Єні-Кале, в бік центру та торгового порту,
у протилежний бік — північний бік міста на мис Фонар, до Порту Керч;
– Юз-Обінської на заплаву р. Джарджава, масив Сонячний та з Фортеці Керч — на Павлівську бухту, Солдатську Слобідку, Рибний порт та
центр міста.
Канонічними для всіх міст, розташованих на узбережжі Чорного моря,
є панорами, що розкриваються з акваторії на місто та його прибережні
території. Для Керчі особливу роль у створенні її образу відіграють панорамні види на місто з акваторії Керченської бухти: на Єні-Кале, «Скалки»
(між мисами Карантинний та Зміїний), центр міста з г. Мітрідат, набережну з набережним сквером, ківш Рибного порту, Фортецю Керч. Панорами
північної частини міста розкриваються з найбільших висот північної частини гірського масиву в районі г. Хроні.
До останнього часу цінні археологічні території — території Керченського історико-культурного заповідника, що відповідають давнім поселенням в межах сучасного міста, такі як Пантікапей, Тірітака, Німфей,
Мірмекій, Порфмій, Парфеній та Боспорська заміська садиба, — мали
свої охоронні зони, землі яких були землями історико-культурного призначення та виконували функції охоронних зон цих об’єктів. Окремі охоронні зони мав Мелек-Чесменський курган, Царський курган, а також
алея склепів Німфея. За пропозиціями чинної розробки ці зони були відкоригованими.
Одним з результатів чинної розробки були також пропозиції щодо головних охоронних заходів, які було запропоновано для збереження археологічної спадщини м. Керчі. Для всієї території міста було визначено
статус зони охорони археологічного культурного шару (з диференціацією
певних ділянок відповідно до їх режимів використання).
Якщо за попередньою розробкою історико-архітектурного опорного плану, виконаного 1990 –1991 рр., найбільш цінні об’єкти археологічної спадщини були виявлені, і на їх основі було створено Керченський
історико-культурний заповідник 14, то за висновками вищезгаданої розробки, всі археологічні об’єкти, що перебувають на території міста, мають
охоронятися як певні зони охорони археологічного культурного шару,
з включенням до територій заповідника лише двох, найбільш цінних
в археологічному значенні, ділянок (ще одна ділянка Пантікапея та «Алея
склепів» в Німфеї).
14
Це здебільшого стосувалося археологічних територій: поселень та некрополів античного часу
та деяких територій, визначених як археологічний культурний шар.
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Після 1991 р. не всі з запропонованих до охорони територій стали заповідними. На сьогоднішній день на балансі у заповідника знаходяться
ряд цінних територій зі своїми охоронними зонами. Причому в багатьох
випадках площі визначених колись охоронних зон зараз і є територіями
заповідника (наприклад, визначена колись охоронна зона античного городища Тірітака площею 9,5 га юридично оформлена як територія заповідника).
Виходячи з цих розбіжностей, для тих об’єктів археологічної спадщини, які стоять на обліку, але не мають затвердженого землевідведення,
пропонується: територію пам’ятки прийняти в межах, окреслених за
розробкою 1991 р. як охоронна зона пам’ятки.
Для тих об’єктів археологічної спадщини, що мають статус щойно виявлених, розміри їх територій мають встановлюватися на підставі спеціальних археологічних досліджень, які мають проводитися для складання
на ці об’єкти облікової документації.
Висновки
1. Охоронне зонування чинної розробки визначалося на підставі
ДБН.
2. При визначенні охоронного зонування Керчі використовувалися
основні критерії щодо збереження історико-культурного надбання та
традиційного міського середовища.
3. Запропоноване охоронне зонування мало переважно комплексний
характер. В тому числі, при визначенні зон та режимів використання був
застосований комплексний підхід щодо охорони об’єктів культурної та
природної спадщини, передусім, у визначенні меж зон охоронюваного
ландшафту.
4. Особливу увагу було приділено територіям, що складають землі
Керченського історико-культурного заповідника (КІКЗ), або таким земельним ділянкам, що пропонуються до складу КІКЗ.
5. Територію м. Керчі в її сучасних межах було визнано суцільною зоною охорони археологічного культурного шару, в якій режим використання окремих ділянок міських територій має свою специфіку в залежності
від значущості та статусу наявної тут археологічної спадщини.
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КРИТЕРІЇ ХРОНОЛОГІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ОБ’ЄКТІВ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ
(НА ПРИКЛАДІ КРИВБАСУ)
В. Л. Казаков,
кандидат географічних наук, доцент,
завідувач кафедри Криворізького державного
педагогічного університету

Вступ. Викладені в статті міркування є узагальненнями методичного
змісту багаторічної роботи криворізьких дослідників з вивчення об’єктів
індустріальної спадщини (ОІС) такого видатного промислового краю
України, як Кривбас. Однією з методичних проблем, які поставали під
час дослідження ОІС, було визначення часу будівництва різних споруд
і комунікацій, спорудження відвалів, кар’єрів, утворення побічних процесів і явищ (осідання і провалення земної поверхні над підземними виробками).
Постановка проблеми. Поставлена проблема розглядалась спочатку
через призму архівної та документальної роботи з фондами музеїв, НДІ,
старими фото, газетними та журнальними публікаціями, старими книгами, науковими монографіями та ін. Проте архівів, де б мова йшла про
точні дати появи ОІС найстарішого віку (100 років і більше), до сьогодні
збереглося обмаль. Тому виникла потреба виявлення хоча б орієнтовного
часу появи ОІС за певними періодами. В цьому аспекті наукова проблема
в регіоні поставлена вперше.
Викладення основного матеріалу. За базову часову шкалу нами узято
загальновизнані наступні періоди історії краю: з 1881 р. — року початку індустріалізації Кривбасу (початок видобутку залізних руд) — по 1917 р. —
час повного припинення роботи рудників і підприємств регіону на період
Громадянської війни та подальшої економічної руїни (1918 –1923 рр.). Третій історичний період — період раннього радянського промислового будівництва (1924 –1941 рр.) — це епоха відновлення гірничо-металургійної
галузі краю і його передвоєнна реконструкція та розвиток (з 1934 р.). Четвертий період — часи фашистської окупації міста (1941–1944 рр.), коли
робота важкої промисловості була призупинена повністю. П’ятий період — час повоєнного відновлення підприємств, коли відбувалась реконструкція залізних рудників (1944 р. — кінець 1950-х рр.) [4]. Зважаючи на
критерії визначення змісту такої категорії, як ОІС — об’єкти індустрії та
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супутніх споруд, які мають вік понад 50 років [2, 5], артефакти періоду
розвитку всіх галузей промисловості з 1960 р. нами до уваги не бралися.
На території Кривбасу до ОІС нами віднесені 6 категорій об’єктів:
фабрично-заводські — заводи, шахти, фабрики, електростанції, млини,
вітряки, системи рудопідйомників і рудовідкатки та ін.; гірничопромислові (відвали, кар’єри, старі шахтні провали і мульди осідання, розвідні
шурфи тощо); селитебні — території робітничих селищ старих рудників і
заводів, є носіями особливих стилів архітектури та містобудування — що
окремі споруди, які характеризуються ознаками певної культури, епохи,
певних стилів, традицій; архітектурні ансамблі історичних центрів, вулиць, кварталів, площ, парканів; рудничні парки і сквери; будинки проживання власників підприємств; селищні цвинтарі, окремі поховання та
некрополі промисловців; визначні місця, пов’язані з важливими історичними подіями розвитку промисловості (території рудників), з життям та
діяльністю відомих осіб, які працювали на тих чи інших підприємствах;
транспортні — старі дороги (відкотні рудничні залізниці з штучними
насипами і без них), бруківки, старі залізниці, будівлі вокзалів, мости,
стічні арки (труби) на місці перетинання дорогами балок, ярів, невеликих
водотоків тощо; обслуговуючі — адміністративні контори рудників, церкви в робітничих селищах, рудничні або заводські бані, клуби, амбулаторії, їдальні; водогосподарські — старі ставки у балках, відвідні дренажні
канали на схилах вододілів і вододілах, підземні дериваційні тунелі, що
будувались з метою дренажу території і відведення дощових і річкових
вод від гірничих розробок.
Користування категорією історичного зрізу (кілька десятків років) та
змістом ОІС дозволило більш динамічно оперувати віком старих об’єктів
індустріальних ареалів Кривого Рогу. Велика роль при цьому була відведена архівній праці з обробки старої картографічної бази регіону. Географічні, геологічні карти, маркшейдерські плани мають чітку вікову прив’язку,
але не дають точних дат виникнення тих чи інших об’єктів. Проте хронологічне розташування вихідних карт дозволяє простежити динаміку появи ОІС із зазначеними вище періодами. Це вже щось. Невелику допомогу
надавало усне опитування населення. Недоліками цього методу часової
ідентифікації ОІС знову ж таки стали приблизність і неточність в датах
появи об’єктів (похибки складають 1– 3 роки).
Проведення більш ніж 60 польових експедиційних досліджень (2005–
2010 рр.) з вивчення ОІС Кривбасу поступово підвело до наступних висновків — в кожну історичну епоху існували свої власні характерні технології
будівництва, використовувався різний природний матеріал, різна архітектура та висота будівель, покриття доріг. Особливо цінними стали відкрит384 ___
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тя щодо місцевих архітектурних стилів промислових і житлових споруд,
а також будови найбільш старих (дореволюційних) гірничопромислових
об’єктів (кар’єри, відвали, провалля і просадки), яка залежала від технологій видобування залізних руд, укладки порожньої породи у відвали, закладання перших шахт та геологічних розвідок.
Зібраний і систематизований величезний обсяг матеріалу стосовно ОІС
Кривбасу дозволив розробити власні критерії та показники різночасової
ідентифікації віку ОІС. Їх застосування дозволило на місцевості (часто й
без допомоги архівів) — в польових умовах визначати орієнтовний час
відповідно до основних історичних періодів утворення ОІС.
З метою визначення часової приналежності об’єктів індустріальної
спадщини на місцевості (під час проведення експедиційних досліджень)
та за архівними даними нами запропоновано використовувати 5 критеріїв:
1) будівельний матеріал; 2) висота будівель; 3) архітектурний стиль будівель;
4) покриття шосейних доріг; 5) будова гірничопромислових ландшафтів.
Критерій — будівельний матеріал. Розгляд критеріїв слід розпочати
з характеристики будівельного матеріалу, адже він найкраще ілюструє історичні відмінності будівництва різноманітних споруд і доріг, залучення
для цього переважно місцевого матеріалу. Перший критерій є найбільш
різноманітним за системою показників — 11, аналіз яких з високою достовірністю може дозволити визначати орієнтовний вік ОІС:
– черепашковий детрит (суміш дрібних уламків черепашок морського походження) застосовувався як поверхневий плащ покрівлі насипів та
фундаментів залізниць для посилення дренажу; притаманний дореволюційним магістральним шляхам Катерининської залізниці (1880 –1884 рр.)
та її гілок (1891–1896 рр.), раннім радянським залізницям 1927 –1928 рр.;
– бутовий камінь з кристалічних порід — залізисті кварцити, окислені
руди — застосовувався для фундаментів та стін житлових і службових
приміщень, сараїв, погребів, погребів-холодильників, стічних арок під
насипами залізниць; з нього складені до половини усіх споруд та їх типів у дореволюційний час; за радянських часів — лише супутні селитебні
будівлі (сараї) повністю, фундаменти житлових будинків, всі промислові
споруди — до початку 1950-х рр., стічні арки рудничних залізниць радянського часу (1929 –1950-ті рр.);
– бутовий камінь з осадових порід — черепашник, оолітовий вапняк —
використовувався для будівництва стін різних службових, житлових і виробничих будівель, рідше для їх фундаментів; бриловий матеріал у спорудах
усіх типів характерний до 1918 р., стічні арки відкотних залізниць рудників
півдня Кривбасу — до 1918 р., пиляні блоки розміром з сучасні шлакоблоки — в період 1927–1941 рр. у промисловому і житловому будівництві;
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– бутовий камінь з граніту і гранітні блоки (сірий і рожевий граніт)
застосовувались для будівництва стін стічних арок (труб) головних гілок
Катерининської залізниці (з 1884 р.), опор і биків залізничних і шосейних
мостів; тесані гранітні блоки — в опорах мостів, биках мостів, для укладки
бруківки; уламки граніту — як заповнювач всередині опорних биків залізничних і шосейних мостів, стічних арок — до 1918 р.; були окремі випадки
використання тесаного граніту в опорах мостів в період 1927–1950-х рр.;
– аспідний (вуглистий) сланець являє собою природний матеріал у вигляді шиферних уламків сірувато-чорного кольору плоскої форми; використовувався з середини ХІХ ст. і виключно до 1918 р. при будівництві
огорож приватних садиб, для покриття стель житлових і дворових споруд, підлоги в будинках;
– цегла біла (силікатна), цегляно-червона керамічна (глиняна); вузька
червона і силікатна з іменним клеймом, іноді тонка декоративна — йшла
переважно на стіни, рідше фундаменти будівель, стінки стічних арок відкотних залізниць рудників до 1918 р.; сучасних стандартних розмірів цегла зі спрощеним клеймом у вигляді букв або знаків — в період раннього
радянського будівництва 1924 –1941 рр.; сучасних стандартних розмірів
цегла без клейма — індикатор повоєнного будівництва будинків (після
1945 –1946 рр.);
– бутовий камінь з цеглою — в стінах поєднувався кристалічний бут
з білою або червоною цеглою — характерний для окремих будинків
до 1918 р., а також для періоду раннього радянського будівництва —
1927 –1929 рр.;
– черепиця з глинистого матеріалу застосовувалась для покрівлі дахів
усіх типів кам’яних будівель; черепиця вітчизняна та закордонна, складна за формою, містить дрібні пазові елементи, колір — від жовтого до
цегляно-червоного і бурого, з обов’язковим іменним клеймом — притаманна для будівництва до 1918 р.; черепиця зі спрощеним клеймом
радянських зразків характерна для періоду раннього радянського будівництва — 1922 –1941 рр.; черепиця без клейма та спрощеною структурою — виключно повоєнна (після 1945 р.);
– глина: застосовувались суміші глини, гною та соломи (саман) в стіновому матеріалі, глина як в’яжучий матеріал — в будівництві стін житлових
і дворових споруд, кам’яних огорож на півдні Кривбасу; в будівництві житлових і дворових споруд на рудниках; матеріал типовий до 1941 р.; у повоєнні роки характерний до кінця 1950-х рр., але в обмежених масштабах;
– залізобетонні матеріали застосовувалися для виготовлення залізобетонних плит, архітектурних форм (огорож) і малих архітектурних форм,
опорних биків рудорозвантажувальних естакад шахт радянських руд386 ___
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ників, биків копрів шахт та ін.; широко застосовуються в промисловому
будівництві з кінця 1930-х рр. і особливо у повоєнний час, в житловому
(панельному) будівництві широке застосування з початку 1960-х рр.
– матеріали з дерева — дошки, шпали, бруси, кругляк, рейки тощо —
йшли на будівництво копрів шахт, рудопідйомників, шахтних естакад,
дерев’яних житлових і дворових споруд до 1918 р. (наприклад, одноі двоповерхові житлові будинки на руднику АТКЗР біля с. Гданцівка), рідше пізніше (останні відомі з РУ ім. Кірова 1946 –1948 рр.); шпали для будівництва надземних і підземних залізниць — з 1920-х рр.; кругляк в шахтах
для кріплення стелі підземних виробок — з дореволюційного часу.
Критерій — висота будівель. Тривалий час висотне будівництво Криворіжжя обмежувалося буровибуховими гірничими роботами. Оскільки
перші робітничі селища розташовувались в безпосередній близькості до
кар’єрів і шахт, вважалося, що високі споруди будувати не можна. Звідси показники висотності будівель, що одразу чітко вказують на орієнтовний часовий період їх зведення. Досліджуючи структуру рудників
і старих робітничих селищ, запропоновані такі індикаторні показники
віку споруд:
– одноповерхові будівлі є типовим зразком дореволюційного житла та
службових споруд рудників; промислові будівлі також, але вони не збереглися зовсім через те, що робились переважно з дерева;
– одно-, двоповерхові будівлі — довоєнні житлові та промислові споруди 1927 –1941 рр. будівництва; винятком є поодинокі будинки з 3-ма
(на РУ ім. Кірова та ім. Комінтерна) і 4-ма поверхами (Соцмісто Криворізького металургійного заводу), але вони до сьогодні або не збереглися,
або піддані реконструкціям;
– одно-, дво-, три- та чотириповерхове будівництво споруд житлового (так звані «сталінки») та промислового призначення (побутові комбінати шахт, будівлі машинних відділень та ін.) характерне для повоєнного
періоду на всіх рудниках Кривбасу — 1946 –1957 рр.
Критерій — архітектурний стиль житлових будинків рудничних
селищ, промислових і службових об’єктів. Під архітектурним стилем
розуміється сукупність основних рис і ознак споруд, які проявляються
в особливостях їх функціональної, конструктивної та художньої сторін
[1]. Архітектурний стиль має виразні часові прив’язки, що пояснюється захопленням стилями в різні епохи та їх чергуванням. Тому архітектурний
стиль виступає об’єктивним індикатором віку споруд, які виявляються на
місцевості і не мають точних дат будівництва. На території формування
ОІС Кривбасу в будові споруд виявлено 5 архітектурних стилів різного
часу.
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Цегляний стиль був домінуючим в будівництві споруд Катерининської залізниці (1884 –1913 рр.), житлових будинків дореволюційного містечка Кривого Рогу, включав також елементи впливу інших стилів, але
представлені вони фрагментарно і не були визначальними для місцевої
архітектури. Проте зазначимо, що для більшості відомих ОІС була притаманна абсолютно інша місцева архітектурна лінія.
Криворізький місцевий стильовий напрямок у рамках історизму виділяється уперше. Час застосування — 1890 — середина 1950-х рр. В цілому
стильовий напрямок успадкував елементи цегляного стилю, але останній
був відкоригований місцевою специфікою сировинної бази — будівельного матеріалу з широким застосуванням залізистого каменю. Отже, підставами для виділення нового архітектурного стильового напрямку стали
наступні риси місцевої забудови: застосування в кладці місцевого підручного матеріалу — бутового каменя з залізистих кварцитів переважно червоного, рідше бурого і сіро-бурого кольору, рідше окислених залізних руд,
в поєднанні з цеглою або й зовсім без неї. Криворізький місцевий стильовий напрямок неповторний; більше ніде, окрім Кривого Рогу, принаймні
в Україні, він не зустрічається.
В будівельних конструкціях криворізького стильового напрямку простежується щонайменше 4 характерні стильові течії: 1) коли кварцитовий
бут укладався у фундаменти і стіни будинків, трансформаторних будок
в поєднанні з цеглою двох кольорів (червоно-бурою і білою силікатною),
цеглою фігурно викладались отвори вікон, дверей, кутів споруд у типовому цегляному стилі — відомі такі будівлі до 1927 –1928 рр. (збереглися
в основному на території колишнього РУ ім. Фрунзе); 2) коли кварцитовим бутом викладались в прямолінійному стилі всі стіни і фундамент, домішок цегли немає — це характерно переважно для часу до 1918 р. (такі
будівлі були найтиповішими для рудників, але збереглося їх мало); в радянський час (лише до початку 1950-х рр.) в такому стильовому напрямку
будувались лише склади, приватні сараї і гаражі; 3) кварцитовий бут клався лише у фундамент, а стіни виганялись виключно з цегли в дореволюційний час у цегляному стилі; в радянський час упродовж 1927 –1937 рр.
стіни будувались з вапнякового буту або пиляної вапнякової цегли більше
в конструктивістському стилі; кристалічний фундамент характерний і для
«сталінської» забудови 1940 –1950-х рр.; 4) кварцитовий або сланцевий
бут укладався в огорожі приватних або виробничих територій, укладка
представлена двома типами — на розчині і без нього (з середини ХІХ ст.
(колишнє с. Покровське) й до середини 1950-х рр. по всій території криворізьких рудників).
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Цегла споруд, виконаних у криворізькому стильовому напрямку, ніколи не фарбувалась і не штукатурилась, а її колір підбирався так, щоби
була підкреслена контрастність: наприклад, сіро-бурий кварцит + біла
цегла, червоний кварцит або окислена руда + біла цегла, червоний кварцит або окислена руда + червоно-бура цегла. В такому стилі будувались як
житлові будинки, так і промислові споруди, а також будівлі залізничних
станцій (Карнаватка). Остаточно криворізький стиль зникає після середини 1950-х рр. з переходом до стилю функціоналізму, який передбачав використання переважно залізобетонних конструкцій.
Причорноморський (південний, херсонський, таврійський) регіональний
стильовий напрямок: ймовірними ознаками цього стильового напрямку
в архітектурі є також широке використання підручного місцевого матеріалу — вапнякового буту — в дореволюційний і довоєнний час. Матеріал цей використовувався переважно на півдні Кривбасу (починаючи
з селища Рахманівка), де є поклади вапняку і він добувався в численних
вапнякових кар’єрчиках, а також виймався з розкривними породами з залізорудних кар’єрів як супутній природний матеріал. Стіни і фундаменти викладались виключно з вапняку, причому на глині як в’язкому матеріалі. Як і в криворізькому стильовому напрямку, отвори дверей, вікон
і кути будівель оздоблювались цеглою. Огорожі і стіни штукатурились
і білились, що також відрізняє цей стиль від криворізького. В такому стилі
будувались як житлові будинки, так і промислові споруди, стічні арки під
відкотними залізницями рудників, будівлі залізничних станцій (Довгинцеве, Роковата, Кривий Ріг), склади. З переходом до сталінської забудови
(з другої половини 1950-х рр.) цей стильовий напрямок втратив своє значення.
Раціоналізм і конструктивізм характерні для радянської доби; вперше
на рудниках і в самому місті Кривому Розі будівлі таких стилів з’являються
з 1927 року — будуються житлові приміщення (так звані «житлокоопи»
рудників — з двоповерхових будинків), будинки культури (на РУ ім. Комінтерну), шахти (ім. Шильмана) та ін. Панують ці стилі виключно до
1941 року. Споруди — з вапняку та цегли.
Сталінський ретроспективізм — останній архітектурний стиль,
який застосовувався при будівництві ОІС на Криворіжжі і був більше
притаманний селитебній частині рудників, парків, будинків культури,
в меншій мірі характерний для шахтоуправлінь, рудоуправлінь, споруд
побутових комбінатів шахт тощо. Панував в період з 1946 до 1958 рр.
Критерій — покриття шосейних доріг. Для часової ідентифікації дорожніх ОІС нами запропоновано розглядати цей критерій крізь призму
наявності кам’яної бруківки або її відсутності, розуміючи при цьому, що
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дороги без твердого покриття самі по собі нічого не свідчать, бо таких
багато трапляється і зараз, а асфальт в культуру дорожнього будівництва
увійде з 1950-х рр. Тому в цьому критерії діє один показник — наявність
бруківки з граніту. Бруківки на Криворіжжі викладались по головних шосейних магістралях між рудниками та по головних їх вулицях в дореволюційний та довоєнний час.
Головною відмінністю в часі є одне — в дореволюційний час для бруківки використовувався завізний граніт, а в радянський час (з початку 1930-х рр.) — виключно місцевий з Кресівського та Карачунівського
гранкар’єрів. Таким чином, наявність бруківки достовірно визначає старі дороги за їх належність до старих історичних об’єктів віком від 60 до
100 років і більше.
Критерій — будова гірничопромислових ландшафтів. Досліджуючи
форму та будову стародавніх гірничопромислових ландшафтів — кар’єри,
відвали, просадки, провалля (1881–1941 рр.) ми поиітили, що всі вони відрізняються за наступними показниками:
– розміри — всі старі гірничопромислові ОІС порівняно з сучасними
відрізняються головним — незначні морфометричні параметри; дореволюційні та довоєнні кар’єри мали ширину від 5 до 100 м, довжину в межах
50 – 500 м, глибину — 20 – 80 м; відвали мали ще менші розміри — висота обмежується 10 – 20 м при ширині й довжині в межах 15 –100 м, рідше
більше; провалля над підземними виробками були неглибокими (2 – 20 м),
плавні мульдові просадки (до 5 –10 м) формувались рідко і лише над найбільш вузькими виробленими верствами залізних руд;
– форма — переважна більшість кар’єрів мали видовжену і звужену
форму, оскільки розроблялись вузькі і протяжні поклади залізної руди;
сусідні відвали мали витягнуту паралельно кар’єру форму, а також округлу подушкоподібну форму; стародавні провалля представлені дрібними
округлими лійками, просадки — ванноподібними зниженнями;
– структура — дореволюційні кар’єри не будувались (як сучасні) за
ярусною системою, тому вони мали досить спрощену будову — рівне днище та майже вертикальні борти без терас; часто старі кар’єри являють собою просто клиновий вруб в скельний виступ; відвали до 1941 р. також
були простими, без ярусної укладки; провалля і просадки прості за будовою — днище і схили, без повторного укладання;
– розташування — через брак земельних площ і її дороговизну в дореволюційні часи відвали намагалися розташувати в безпосередній близькості від кар’єрів, а іноді їх не було й зовсім — глини та суглинки йшли
на забутовування підземних виробок, тому наявність кар’єру і відсутність
відвалу — ознака того, що розкривні породи вивезені;
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– геологічні розрізи — в дореволюційний час всі шосейні відкотні роботи виконувались за допомогою грабарок (підводи на 1 тону гірської породи), тому відвали, які відсипались рихлими породами (глини, суглинки,
піски) за допомогою грабарок формувались у вигляді короткої (відповідно до малої місткості грабарок) дрібнолускоподібної структури; через
те, що рихлі породи не сортувались за видом і при цьому мали відмінний колір, в розрізі стародавні відвали мають чітку смугасту структуру
і забарвлення; у зв’язку з тим, що майже всі дореволюційні відвали складались з рихлих наносів, цей показник є найнадійнішим індикатором
віку гірничопромислових ОІС.
Висновок. Охарактеризовані критерії є важливим елементом часових
реконструкцій територіальної, змістової та часової структури ОІС. Їх застосування є складовою методики й історичного методу вивчення ОІС.
Зазначені критерії повинні працювати в системному режимі — до уваги
беруться одночасно всі, оскільки кожен окремо характеризує об’єкт лише
з одного боку. Використання лише окремих показників може призвести
до помилок при часовій ідентифікації ОІС, тому в межах кожного критерію показники також повинні застосовуватись комплексно. Запропоновані критерії потребують апробації на прикладі інших старих промислових
регіонів з метою уніфікації та подальшого вдосконалення методики.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИСВІТЛЕННЯ ПАМ’ЯТОК
МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У «ЗВОДІ
ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ»
Н. Г. Ковпаненко,
Інститут історії України НАНУ,
молодший науковий співробітник

Невід’ємною частиною національного духовного надбання є пам’ятки
художньої культури — твори різних видів і жанрів образотворчого мистецтва: живопису, графіки, скульптури, а також декоративно-ужиткового
мистецтва. Одним із видів образотворчого мистецтва є монументальне
мистецтво, яке належить до найдавніших виявів людської творчості. За
визначенням, прийнятим у мистецтвознавстві, пам’ятками різних видів
мистецтва є «матеріальні свідоцтва минулого, які мають видатні художні
якості, відрізняються оригінальністю задуму та його утілення, здатністю
викликати естетичні переживання і завдяки цьому визнані культурними
цінностями, що підлягають державній охороні» [1]. Пам’ятками монументального мистецтва вважаються виконані у минулі історичні періоди високохудожні твори скульптури, живопису, декоративного мистецтва як
пов’язані з архітектурними спорудами, так і самостійні [2]. Вони характеризують світогляд, естетичні уявлення й рівень розвитку культури певної
історичної епохи, мають значну пізнавальну, наукову, історичну, естетичну, художню цінність.
Україна є державою з багатою художньою спадщиною, хоча в порівнянні з загальною кількістю пам’яток, що були створені на наших землях протягом минулих тисячоліть, їх збереглося небагато. Витоки інтересу до пам’яток вітчизняного мистецтва сягають глибокої давнини, але
предметом охорони і систематичних наукових студій вони стали лише
у другій половині ХІХ — на початку ХХ ст., в період національного відродження [3]. Важливу роль у збиранні відомостей про художні старожитності України та збереженні останніх відіграли історичні наукові
товариства і губернські вчені архівні комісії, які зосереджували свою
увагу переважно на вивченні вітчизняної історії та культури і, як правило, об’єднували у своєму складі відомих фахівців. Розвитку досліджень
архітектурно-мистецької спадщини та становленню пам’яткоохоронної
справи значною мірою сприяли також Всеросійські археологічні з’їзди,
які проводились у 1869 –1911 рр. за ініціативою Московського археологіч392 ___
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ного товариства. Завдяки роботі цих представницьких наукових зібрань
(шість з яких відбулися на Україні) було зареєстровано і введено у науковий обіг чимало місцевих пам’яток художньої старовини, розроблялись
загальні прийоми їх виявлення і дослідження.
У другій половині ХІХ ст. нові теоретико-методологічні підходи до
студій вітчизняного історико-культурного надбання формувались у науковій діяльності багатьох університетських вчених. Так, з іменами російського історика й філолога Ф. Буслаєва та його учня — видатного історика
візантійського та давньоруського мистецтва Н. Кондакова (у 1871–1888 рр.
викладав у Новоросійському університеті в Одесі) — були пов’язані, зокрема, розробка та розвиток так званого комплексного та порівняльноісторичного (пізніше названого іконографічним) методів вивчення середньовічних культурно-мистецьких пам’яток. Найважливіші теоретичні
настанови та дослідницькі прийоми, вироблені в рамках цих методів у
1860 –80-х рр., з деякими змінами використовуються і сучасною наукою [4].
Учні Н. Кондакова — відомі історики художньої культури Є. Рєдін і Д. Айналов — розвинули і поглибили його методику, зробили значний внесок
у дослідження пам’яток Київської Русі та давньоукраїнського мистецтва.
Вивчення і збереження багатовікової історико-мистецької спадщини
України посідало помітне місце у діяльності таких провідних вітчизняних істориків і археологів другої половини ХІХ — початку ХХ ст., як
В. Антонович, М. Грушевський, А. Прахов, О. Лазаревський, О. Левицький, І. Каманін, М. Істомін, П. Лебединцев, М. Петров, Є. Сіцинський
та ін. Значний фактичний матеріал про самобутні пам’ятки українського,
в тому числі монументального мистецтва було зібрано в публікаціях етнографів та мистецтвознавців Г. Павлуцького, К. Широцького, Є. Кузьміна, С. Яремича, М. Сумцова, Ф. Шміта та ін., які заклали наукові засади
дослідження національного культурного надбання [5].
Після встановлення радянської влади в Україні зусилля кращих представників культури і науки щодо збереження і вивчення вітчизняної
художньої спадщини співіснували з відверто нігілістичними тенденціями — нерозумінням і відвертим запереченням надбань минулого, що, як
відомо, вкрай негативно позначилося як на долі самих пам’яток, так і на
розвитку пам’яткознавства в цілому.
В сучасних умовах розбудови незалежної Української держави, коли
стало можливим пізнання вітчизняної історії, постало завдання відтворення повної і об’єктивної картини досягнень національної культури;
ставлення до культурно-художньої спадщини зазнало глибоких позитивних змін. На сьогодні в Україні, за офіційними даними, на державному обліку перебуває 5926 пам’яток монументального мистецтва [6]. Але
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ця цифра відображає головним чином лише загальну кількість скульптурних пам’ятників і монументів, переважну частину яких складають
об’єкти, створені у радянський час, адже облік пам’яток монументального мистецтва, пов’язаних з архітектурними спорудами і археологічними
об’єктами, а також творів надгробної скульптури окремо не проводився.
Тому реальна кількість збережених пам’яток монументального мистецтва
в нашій країні значно більша.
За останніми дослідженнями реставраторів, лише 30 відсотків усієї
образотворчої спадщини України зберігається у музеях, а 70 відсотків —
в пам’ятках архітектури [7]. Це передусім витвори минулих епох (з найдавніших часів до початку ХХ ст. включно) — пам’ятки монументального
малярства, іконостаси, вівтарі, різні види монументально-декоративної
скульптури, вітражі, які складають золотий фонд національного історикокультурного надбання, досі повністю не облікований і недостатньо досліджений, незважаючи на наявність ряду змістовних наукових праць. Виявлення, вивчення і збереження цих національних скарбів залишається
на сьогодні найважливішим завданням. У цьому контексті виключне значення має підготовка багатотомного енциклопедичного видання «Зводу
пам’яток історії і культури України» (далі — Звід), що покликаний актуалізувати унікальну історико-культурну спадщину української нації. Його
наукова концепція, як відомо, передбачає фіксацію, опис і систематизацію всіх нерухомих об’єктів вітчизняної історико-культурної спадщини,
в тому числі й пам’яток монументального мистецтва [8].
У зв’язку із суттєвими змінами, що відбулися в науковій концепції видання після здобуття Україною незалежності, у багатьох областях проводився перегляд матеріалів з монументального мистецтва, підготовлених
ще наприкінці 1980-х рр., та здійснювалось коригування списків пам’яток.
На жаль, ця робота проводиться надто повільно, виконавці далеко не завжди дотримуються вимог, які передбачені «Методичними рекомендаціями по підготовці матеріалів Зводу пам’яток історії та культури України»
[9]. До найсуттєвіших проблем, що мають місце при підготовці розділів
з монументального мистецтва, можна віднести існуючу практику відбору
пам’яток та їх склад (що не в останню чергу пов’язано з критеріями оцінки
мистецьких творів), питання класифікації та типології художніх об’єктів,
визначеності наукової термінології, що застосовується, а також проблеми
наукової якості текстів науково-довідкових статей, повноти їх джерельної
бази тощо.
Підготовка кожного тому починається, як відомо, зі складання словника — тобто переліку об’єктів, що репрезентуватимуть історико-мистецьку
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спадщину всіх історичних періодів кожної з областей України. Зрозуміло,
що від того, наскільки повно будуть представлені в кожному з томів як
нині існуючі твори, так і ті, що не збереглися, залежить в кінцевому підсумку ступінь наукової об’єктивності висвітлення історичного процесу
розвитку художньої культури в нашій державі, її внеску у світову цивілізацію. Тому найпершим завданням обласних редколегій і авторських колективів, що працюють нині над розділами з монументального мистецтва
окремих томів Зводу (окрім міст Києва і Севастополя), залишається відбір
тих конкретних об’єктів, які увійдуть до видання.
За вимогами «Методичних рекомендацій» до Зводу мають бути внесені пам’ятки монументального мистецтва, які відповідають критеріям
художньо-естетичної якості, є свідченням певних етапів у розвитку культури української нації. Цим вимогам насамперед відповідають мистецькі
твори минулих епох, які, як правило, вирізняються високим художнім
рівнем виконання, значною історичною і науковою цінністю. Вони повинні увійти до видання практично без винятків [10]. Натомість, як показує аналіз підготовлених на сьогодні матеріалів, у переважній більшості
областей України зберігається, на жаль, закладена ще в радянські часи
стійка тенденція до обмеження включених до Зводу об’єктів творами післявоєнної радянської скульптури і майже цілковита відсутність пам’яток
минулих століть. Хоча у всіх областях словники розділів з монументального мистецтва збільшилися за обсягом, включають на сьогодні більшу
кількість пам’яток (100 –120 назв об’єктів проти 30 – 50-ти на початковому
етапі підготовки Зводу), основна їх маса, як і раніше, являє собою переважно зразки монументальної скульптури, виконані у 60 – 80-х рр. ХХ ст.,
а також об’єкти сучасної художньої культури. При цьому у Зводі залишаються фактично не висвітленими пам’ятки інших історичних періодів, що
є порушенням однієї з вимог «Методичних рекомендацій» щодо хронології представлених у виданні художніх творів.
Ще одним важливим питанням, що стосується відбору пам’яток монументального мистецтва, залишається їх видова і типологічна обмеженість. Словники містять в собі переважно скульптурні пам’ятники
ХХ ст., споруджені на честь партійних і громадських діячів вже не існуючої держави, героїв громадянської і Другої світової воєн, представників вітчизняної культури і мистецтва (перелік яких в свій час затверджувався партійними органами), меморіальні ансамблі і комплекси тощо.
Натомість туди не потрапила значна кількість об’єктів, тісно пов’язаних
з архітектурними спорудами, а саме: твори різних видів монументального і монументально-декоративного живопису (розписи, мозаїки, фрески,
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вітражі, панно, сграфіто та ін.), скульптури (рельєфи, надгробки та ін.),
об’єкти монументально-ужиткового мистецтва, які складали переважну
більшість художніх пам’яток на теренах Україні протягом багатьох століть.
В результаті з національної культурної спадщини «зникли» античний живопис і скульптура, середньовічні стінописи, малярство і пластика епохи ренесансу і бароко, іконостаси, різьблення по дереву і металу, зразки
декоративного оздоблення фасадів та інтер’єрів житлових і громадських
споруд ХІХ – ХХ ст. та багато іншого. У більшості областей у переліках
художньо вартісних об’єктів дуже слабко представлено також пам’ятки
садово-паркової скульптури, меморіальні дошки (з образотворчими елементами), пам’ятні знаки. Практично зовсім відсутні пам’ятки меморіальної скульптури (за винятком надгробків на могилах полеглих у Другій
світовій війні). Слід зазначити, що ряд статей про пам’ятки архітектури
в рукописах томів Зводу по Чернігівській та Київській областях, Автономній республіці Крим, м. Севастополю містять в собі згадки про наявність,
зокрема, малярства в інтер’єрах церковних споруд, але ця інформація
є надзвичайно стислою і не розкриває художніх особливостей та історикокультурного значення описуваних пам’яток. Позитивним винятком є дві
книги першого тому «Київ», які містять ґрунтовні матеріали про різноманітні за видами й жанрами твори монументального мистецтва міста всіх
історичних періодів.
Таким чином, на сьогодні найактуальнішим завданням у підготовці
розділів з монументального мистецтва у Зводі залишається складання
уточнених конкретних списків об’єктів, які повинні увійти до видання.
Для цього необхідно із залученням широкого кола фахівців-мистецтвознавців та істориків, реставраторів і архітекторів ретельно обстежити
всю територію України з метою виявлення нових і додаткового вивчення вже відомих художніх пам’яток різних видів та хронологічних періодів. Це не тільки дасть можливість нарешті встановити реальну кількість пам’яток монументального мистецтва, поставити їх на державний
облік, але й створить науково перевірену базу для коректування усталених поглядів на коло проблем еволюції художньої культури України, її
регіональних особливостей. На превеликий жаль, нині значна кількість
мистецьких об’єктів продовжує руйнуватися і зникати. Як відомо, доля
витворів монументально-декоративного мистецтва тісно пов’язана з життям і збереженням пам’яток архітектури. З руйнуванням або перебудовами споруд нищиться і настінне малярство та інші елементи їх художньодекоративного оздоблення. У зв’язку з цим особливої уваги потребують на
сьогодні, зокрема, церковні споруди, яким не приділялось уваги з боку ра396 ___
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дянської влади, а після 1991 р. масово повертаються у власність церковним
громадам. Серед таких споруд є й унікальні будівлі доби середньовіччя
з фрагментами збереженого фрескового живопису. Непродумана передача таких пам’яток церкві може призвести до зникнення цінних зразків
монументального мистецтва внаслідок безконтрольних дій малоосвічених громад, які не мають потрібних коштів для проведення кваліфікованих реставраційних робіт [11].
У процесі підготовки Зводу уважного перегляду потребують пам’ятки
радянської доби (в тому числі й ті, що були свого часу взяті на державний
облік). У виданні мають бути представлені лише унікальні твори, які до
нинішнього часу отримують достатньо високу оцінку спеціалістів і громадськості. Хоча у 1990-х рр. значна кількість низькоякісних скульптурних витворів була знята з обліку і вилучена зі списків пам’яток, ще й сьогодні трапляються випадки внесення до словників об’єктів, виконаних за
типовими проектами, часто з нетривких матеріалів.
Однією з проблем є визначення видової належності пам’яток. Трапляються випадки, коли пам’ятки монументального мистецтва неправомірно трактуються як історичні об’єкти, тоді як насправді це або пам’ятки
мистецтва, або пам’ятки історії і мистецтва, або археології і мистецтва.
У цьому контексті особливе місце посідає питання віднесення творів монументального мистецтва до числа історичних пам’яток. Його витоки сягають ще тих часів, коли до числа пам’ятників так званої монументальної
пропаганди, що увічнювали пам’ять діячів більшовицької партії і радянської держави, входили не тільки художньо вартісні об’єкти, а й зразки
тиражованої скульптури. Вони не вносилися до офіційно затверджених
списків пам’ятників монументальної скульптури, а автоматично зараховувались до числа пам’яток історії. За підрахунками історика С. Кота, подібні
об’єкти наприкінці 1980-х рр. складали майже половину всіх облікованих
пам’яток історії [12]. Ця практика вплинула і на теоретичні дослідження
з пам’яткознавства, в більшості з яких монументальні пам’ятники, пам’ятні
знаки, меморіальні дошки, пов’язані, як правило, з подіями жовтневого
перевороту і громадянської війни, відносили до пам’яток історії, що внесло певну плутанину у визначення виду пам’яток [13]. В процесі підготовки Зводу отримали розробку ряд теоретичних проблем щодо визначення
різних видів пам’яток та критеріїв їх відбору, що позитивно вплинуло як
на практику включення об’єктів до державних реєстрів і названого видання, так і на діяльність у пам’яткоохоронній сфері взагалі. Але й досі
трапляються випадки, коли до пам’яток історії (або одночасно історії
та мистецтва) помилково зараховують сучасні скульптурні пам’ятники,
___ 397

Розділ ІV

споруджені на честь визначних діячів минулого тільки на тій підставі, що
вони зображують історично вартісну особу. Але ж ці об’єкти не несуть
в собі жодної меморіальної автентичної цінності. Їх історична цінність
може розглядатись насамперед як документальне свідчення рівня розвитку художньої культури України певного історичного періоду, тому вони
мають бути класифіковані як твори монументального мистецтва.
На особливу увагу заслуговують так звані комплексні об’єкти, тобто
такі, що одночасно сполучають в собі риси, притаманні різним видам
пам’яток. Так, в Україні збереглося багато пам’яток монументального
мистецтва, які невіддільні від пам’яток архітектури, в середовище якої
вони органічно включені. Це перш за все пам’ятки, тісно пов’язані з релігійною архітектурою різних конфесій, а також громадськими і житловими спорудами. До комплексних пам’яток (археології і монументального
мистецтва) зараховують й деякі археологічні об’єкти, невід’ємною частиною яких є твори давнього монументального мистецтва. Це, наприклад,
наскельні зображення в техніках живопису, рельєфу — петрогліфи, датовані часом від пізнього палеоліту до середньовіччя, настінний живопис
античних склепів, мавзолеїв тощо [14]. До категорії комплексних об’єктів
відносять мистецькі твори, які поєднуються з пам’ятками історії. Зокрема, це високохудожні надгробки, встановлені на могилах визначних
громадських і культурних діячів, героїв Другої світової та інших воєн
тощо. Комплексними пам’ятками історії і монументального мистецтва є
й пам’ятники Слави та меморіальні ансамблі, які об’єднують в собі могили воїнів і скульптурні пам’ятники на їх честь. Подібна ситуація виникає
й тоді, коли на місці визначної історичної події встановлено пам’ятник,
монумент, пам’ятний знак чи тематичну скульптурну композицію на
честь цієї події, що має беззаперечну художню цінність. Особливо багато таких пам’яток присвячено подіям Другої світової війни; серед них —
скульптурні твори і монументи, встановлені на місцях масових розстрілів,
концтаборів смерті, на місцях боїв, з’єднання фронтів і т. п. Як показує
аналіз підготовчих матеріалів до Зводу, досить часто трапляються випадки, коли комплексні пам’ятки монументального мистецтва та історії трактуються лише як пам’ятки мистецтва або тільки як пам’ятки історії.
Зазначимо, що деякі твори монументального мистецтва можуть бути
віднесені до пам’яток історії лише з причини особливих подій або обставин. Наприклад, це перші пам’ятники і пам’ятні знаки, які були споруджені в Україні у ХІХ ст. з нагоди відміни кріпацтва, у період визвольних
змагань та в 1920-ті рр.; пам’ятники, врятовані від знищення завдяки патріотичним діям в період Другої світової війни і т. п. [15]. У випадку, коли
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такі пам’ятники мають художню цінність, вони позначаються у Зводі як
комплексні (історія та монументальне мистецтво).
Серед проблем, які виникають в процесі підготовки розділів з монументального мистецтва, особливо актуальними є питання висвітлення
у виданні об’єктів сучасної художньої культури. Повернення забутих
імен, відкриття замовчуваних сторінок історії зумовлює появу чималої
кількості нових за змістом і стилістикою творів, серед яких — пам’ятники
діячам козацької доби, меморіальні дошки в пам’ять борців за незалежність України, пам’ятні знаки, присвячені голодомору 1932 – 33 рр., на
місцях поховань січових стрільців, воїнів УПА та ін. Питання включення до Зводу мистецьких об’єктів, створених в останні два десятиліття,
є дискусійним [16]. Переважна більшість науковців дотримується думки
щодо небажаності «автоматичного» внесення їх до видання і наголошує
на нагальній необхідності зосередити увагу на художній спадщині минулого, яка тривалий час займала другорядне місце в пам’яткоохоронній
практиці та наукових дослідженнях і нині продовжує катастрофічно
втрачатись. Висвітлення широкого кола цих об’єктів у Зводі сприятиме їх
збереженню, а також допоможе відтворити об’єктивну і цілісну картину
історичного розвитку художніх процесів на землях України, сприяючи
тим самим відродженню національної свідомості, популяризації національної спадщини у світі.
Варто зазначити, що існує й питання внесення до Зводу такої специфічної категорії сучасних об’єктів, як відтворені зруйновані раніше художні
пам’ятки, зокрема, храмові споруди з мистецьким оздобленням, скульптурні пам’ятники тощо. Хоча на сьогодні багато з них ще не залучені до
видання, однак це питання постійно порушується. Слід підкреслити, що
подібні об’єкти не є автентичними художніми пам’ятками. Ставити їх на
державний облік можливо лише в якості пам’яток сучасної культури з посиланням на авторів-виконавців, хоча ці пам’ятки не можна розглядати
як оригінальні твори останніх. Висвітлення у Зводі відтворених пам’яток,
на думку фахівців, являє собою окрему проблему, яка потребує відповідного методологічного забезпечення [17].
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ПОДАРУНОК ДО ЮВІЛЕЮ
АНДРІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ
Ж. Г. Литвинчук,
Національний заповідник «Софія Київська»

В Київській Андріївській церкві знаходиться картина «Проповідь
апостола Андрія», яка з’явилася тут у 1867 році, коли відзначався 100-річний ювілей з дня освячення церкви (рис. 1).
Картина належить до історичного жанру і відтворює один з літописних переказів про проповідь апостолом Андрієм християнства на теренах
майбутньої Київської Русі [1].
Картина легко атрибутується завдяки напису в правому нижньому
куті, зробленому латинськими літерами: P. Borispolec, Paris, 1847 (рис. 2).
Вона належить пензлю талановитого, але, на жаль, маловідомого й маловивченого художника XIX століття П. Т. Бориспольця. Жодної ґрунтовної праці, присвяченої життєвому й творчому шляху Бориспольця,
немає, тому завданням нашого дослідження була спроба на підставі літературних та архівних джерел з’ясувати й проаналізувати найважливіші
періоди життя і творчості П. Т. Бориспольця: навчання у Петербурзькій
Академії мистецтв, формування художніх смаків і майстерності, дружба з Т. Г. Шевченком, удосконалення малярства за кордоном, доля творчої
спадщини художника, поява картини «Проповідь апостола Андрія» в Андріївській церкві.
Платон Тимофійович Борисполець народився 1805 року в містечку
Гоголів Остерського повіту Чернігівської губернії (нині село Гоголів Броварського району Київської області) [2].
Батько його — Тимофій Никифорович Борисполець — здобув вищу
освіту в Петербурзі. Він був відомим громадським діячем, видавав журнал «Мой досуг или уединение», який згодом, за браком передплатників,
змушений був закрити. З часом він став на службу до Міністерства внутрішніх справ, а з 1816 року працював прокурором Волинської губернії,
пізніше — прокурором Мінської губернії; працював також у Херсоні,
а в 1837 році вийшов у відставку й доживав віку в Оглаві (нині Гоголів) та
Баришівці [3].
Платон Борисполець спочатку обрав кар’єру військового і, працюючи
в цій галузі, досяг неабияких успіхів. Виховувався він у 2-му Петербурзькому Кадетському корпусі, з якого 1823 року був випущений офіцером
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артилерії. Відрізняючись невгамовним та надзвичайно діяльним характером він, крім своїх безпосередніх обов’язків, займався великою кількістю різноманітних справ: служив при арсеналі, навчався в штабі Великого
князя Михайла Павловича, створював креслярську майстерню в Артилерійській технічній школі, де щонеділі безкоштовно читав лекції з механіки та виготовляв малюнки зброї.
Завдяки винятковій працездатності Борисполець мав підтримку начальника Артилерійського штабу князя Долгорукова, на нього звернув
увагу Великий князь Михайло Павлович, він навіть особисто був відомий імператору Миколі I [4].
Таким чином, Борисполець міг би зробити блискучу військову кар’єру,
але всім цим він пожертвував заради мистецтва, яке пристрасно любив
усе своє життя.
Незважаючи на численні обов’язки, Борисполець з 1835 року почав
відвідувати класи Петербурзької Академії мистецтв на правах стороннього
учня [5]. Вивчаючи малюнок і живопис уривками, він дуже швидко зумів
досягти великих успіхів. Його сучасник і близький друг — художник
Микола Рамазанов у своїх спогадах пише, що Борисполець з однаковою
майстерністю володів олійними фарбами, аквареллю, перспективою,
малюнком, жанром, писав ікони, пейзажі, портрети, морські види, ліпив
скульптуру. Одним словом, за що б він не брався, все виходило з його рук
у досконалому вигляді [6].
Успіхи Бориспольця привернули увагу керівництва Академії, і його
зараховують до класу батального живопису професора О. І. Заурвейда. До
класу Заурвейда постійно входили військові, яких у зв’язку з виявленими
здібностями до живопису було відряджено з військової служби до Академії,
«как, например, артиллерии штабскапитана Платона Бориспольца» [7].
1836 року Платон Тимофійович одержав малу золоту медаль за картину
«Артилерійський парк з видом Смольного монастиря», 1837 — малу, а 1838
року — велику срібні медалі Академії за малюнки з натури. До журналу
Ради Академії занесено «Список Академистов и посторонних учеников
удостоенных по рисовальному третному экзамену, происходившему
24 декабря 1838 года по получению серебряных медалей за рисунок с натуры», в якому записано, що нагороджується медаллю «первого достоинства посторонний Петровський и Борисполец» [8].
Надзвичайна любов до живопису, яка пронизувала все єство цієї людини, була такою сильною, що 1839 року в чині підполковника Борисполець
вийшов у відставку і присвятив своє життя мистецтву [9]. Він переходить
до класу Карла Брюллова і там знайомиться ще з одним учнем Академії —
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Тарасом Шевченком. Згодом вони стають нерозлучними друзями: разом
навчаються в Академії, відвідують зібрання творчої молоді на квартирі
Брюллова, разом проводять вільний час. Через декілька років, перебуваючи за кордом, Борисполець відтворює образ Шевченка у своїй картині
«Проповідь апостола Андрія» (рис. 3), а Шевченко неодноразово відвідував в Баришівці батька Платона — Тимофія Бориспольця.
Що могло їх об’єднувати, що було спільного між молодим Шевченком
і значно старшим за нього військовим офіцером? По-перше, вони були
земляками, і єднали їх спогади й туга за Україною; по-друге, вони обидва були вільними слухачами Академії мистецтв; по-третє (і найголовніше) — обидва так любили живопис, що не мислили себе без нього.
Бориспольця не можна було не любити. Він був оригінальною, щирою,
самовідданою і пристрасною натурою. М. Рамазанов згадував: «Платон
Тимофеевич очень малого роста с блестящими глазами и с большими черными усами… По живости характера и быстроте движений он имеет
много общего с М. И. Глинкой… В нем было так много энергии и горячности
к делу, что нередко он одушевлял своим примером гораздо младших себя,
младенческая доброта его сердца вошла между нами в поговорку: добр —
как Борисполец, — говорили мы, желая определить в другом высшую степень доброты. Он постоянно готов был отдать последнее ближнему и не
только для того, чтобы быть полезным; но иногда просто из желания
принести ему удовольствие; предупредительность его и всегдашняя готовность оказать услугу советом и делом были также отличительными
чертами его характера; одним словом, Борисполец не только любил жить
сам, но любил жить и в других» [10].
В цей час Борисполець-художник процвітає. Творча еліта столиці
часто проводила вечори на його квартирі. Бували тут і Н. В. Кукольник,
і П. О. Плетньов, і М. В. Гоголь, і Т. Г. Шевченко, і багато інших.
Молодіжні зібрання присвячувалися художньому проведенню часу,
різного роду витівкам і пустощам. З випадково розкиданих крапок на папері робилися ескізні малюнки з двох-трьох фігур, обов’язково пов’язаних
між собою якимось сюжетом, і переможець, якому вдавалося «перещеголять своих собратьев в изобретательности», одержував від господаря
приз у вигляді паштету та пляшки вина. За вечерею молоді люди читали,
співали, слухали музику, влаштовували карикатурні танці і оригінальні
маскаради [11].
Борисполець з великим завзяттям і наполегливістю навчався в Академії, намагаючись охопити всі напрямки учбового процесу академічної
системи.
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Рис. 1. П. Борисполець «Проповідь Апостола Андрія»

Рис. 2. Підпис П. Бориспольця
на картині «Проповідь
Апостола Андрія»

Рис. 3. Фрагмент картини
«Проповідь Апостола Андрія»
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Рис. 4. П. Борисполець «Кораблі в бухті при світлі місяця»
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Рис. 5. П. Борисполець «Мадонна»

Рис. 6. П. Борисполець «Турчанка»
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Рис. 7–9. Листи П. Бориспольця до митрополита Київського Арсенія
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Особлива увага приділялася в Академії вивченню анатомії та перспективи. Курс анатомії вів талановитий хірург І. В. Буяльський, який майже
повністю замінив учбові посібники на практичні заняття в анатомічному
театрі. Буяльський добре розумів значення анатомії для художників і вірив, що його курс дозволить більш свідомо малювати людину, будувати
форму тіла, наділяти фізичною та емоційною дією. Він проводив спеціальний аналіз картин і скульптур старих майстрів «и изображенные на
оных кости, мускулы, сухие жилы и вены показывал и объяснял» [12].
Лекції Буяльського цінилися так високо, що Академією був виданий їх
курс у запису Бориспольця [13]. Цей факт ще раз підкреслює особливу
старанність художника у навчальному процесі.
Мрією Бориспольця було одержати велику золоту медаль, яка давала
право за кошти Академії виїхати за кордон з метою вдосконалення майстерності. Конкурував він двічі: перший раз подав на конкурс картину
«Олександр Македонський приборкує Буцефала», другий — «Воскресіння Христа». Остання робота заслуговувала великої золотої медалі, але
статут Академії передбачав нагородження цією медаллю лише у віці до
30 років, а Борисполець був старшим належних років. У виписці з журналу Ради Академії від 25 жовтня 1841 року говориться: «По прошению
живописца подполковника Платона Бориспольца определено: объявить
г. Бориспольцу, что Академический Совет находит большие достоинства
в произведенной им картине Воскресение Господне, но однако Академия
не имеет права наградить его золотой медалью 1-го достоинства» [14].
Замість бажаної медалі йому було запропоновано звання академіка, від
якого він відмовився. Поїздку за кордон художник вирішив здійснити за
власний кошт.
Одержати велику золоту медаль і відрядження за кордон прагнув і
Шевченко, але його картина «Циганка-ворожка» була відзначена малою
срібною медаллю.
Цілком ймовірно, що Шевченко й Борисполець планували виїхати за
кордон разом. Польський письменник Єжи Єнджеєвич в своєму романі
про Тараса Шевченка «Українські ночі або родовід генія» описує епізод,
який свідчить про серйозні наміри друзів: «Якось під кінець 1842 року
йому (Шевченкові) вдалося здійснити першу в житті морську подорож.
Вона ніби замінила закордонну подорож, про яку Тарас не переставав мріяти. Разом з колегою з Академії і земляком Бориспольцем вони вирушили на
судні, яке робило рейс до Стокгольма і Копенгагена. Не маючи закордонного
паспорта, він мусив, на жаль, висісти в Ревелі, куди судно зайшло по дорозі»
[15]. Друзі повернулися до Петербурга.
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Борисполець вирішив заробити гроші малюванням та на ці кошти поїхати за кордон. Розповіді колег, які поверталися з Італії, ще більше посилювали його поривання до цієї обітованої землі всіх художників і поетів. Щоб назбирати потрібну суму грошей, він працює ще наполегливіше
й інтенсивніше.
Ікона «Воскресіння Христа», якою Борисполець конкурував в Академії, і для якої за власними ескізами виліпив модель розкішної рами, була
виставлена в Почтамській церкві Петербурга, що принесло художнику деякий фінансовий прибуток.
Він одержує також вигідне приватне замовлення від рязанського поміщика Шувалова намалювати 28 ікон. Окрім цього Бориспольцю було виділено грошову допомогу від Товариства заохочування художників [16].
Потрібно було ще дочекатися вакансії закордонного пенсіонера і, коли
в Римі помер у 1842 році П. С. Петровський, саме на його місце було призначено Бориспольця [17].
1843 року Борисполець нарешті виїхав за кордон, спочатку до Франції, а звідти — до Італії — в оте царство мистецтва, про яке він так довго мріяв. Художник багато працює, виконує окремі замовлення Академії
мистецтв, створює оригінальні самостійні роботи, копіює великих майстрів. У Парижі він працює над картинами «Відпочинок святого сімейства» (копія з картини Рафаеля, яка знаходилась у Версалі в спальні Людовика XV), «Святий Андрій Первозванний», «Pont Royal» («Королівський
міст»). У Парижі Борисполець виконав свою знамениту копію з картини
Тіциана «Покладення до гробу Христа Спасителя» (1847), яку Академія
визнала «превосходной», купила за тисячу срібних карбованців та замовила художнику ще одну копію з картини Тиціана «Смерть св. Петра Домініканця» [18]. Ця картина знаходилася у Венеції в церкві святих Іоанна й
Павла. 1848 року Борисполець їде до Венеції й береться за копіювання
Тиціана. Під час роботи над копією художник страждав від холоду, протягів
і надто слабкого освітлення. У нього почав псуватися зір, і він осліп на праве
око. Робота затяглася, заробітки зменшилися, художник почав бідувати.
Нарешті у 1850 році копія була відправлена в Росію і придбана Академією
мистецтв за дві з половиною тисячі срібних карбованців [19].
Бориспольцем до Петербурга було надіслано три краєвиди Венеції —
«Вид Венеції з боку моря у вечірньому освітленні», «Вид церкви Santa Maria
della Salute у місячному сяйві», «Вид митниці у Венеції на сході сонця» —
з розрахунком на те, що їх захоче придбати великий князь Костянтин
Миколайович. Але ні великий князь, ні імператор, якому теж показали
ці роботи, не виявили бажання їх купувати. 15 грудня 1852 року члени
Ради Академії мистецтв оцінили їх вартість в 650 срібних карбованців
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[20] та на прохання Бориспольця передали їх в Товариство заохочування
художників для покриття боргу (мається на увазі грошова допомога, яку
художнику було виділено на поїздку за кордон) [21].
Перебуваючи за кордоном, Борисполець багато працює і виконує низку
самостійних робіт: «Портрет О. С. Даргомижського» (1845), «Портрет
чоловіка з книгою в руці» (1846), «Дівчинка з собакою» (1848), «Ісус у вертограді» (1848) [22].
У Флоренції художник зробив копію з картини Андре дель Сарто
«Madonna dell Sacco» і намалював декілька ікон для православної церкви,
яку там влаштував один з нащадків Демидових.
Зір художника погіршувався, а починаючи з 1852 року він майже нічого
не бачить. Лікування у кращих окулістів Італії і Франції результатів не
дало — зір не відновився. Борисполець-художник для мистецтва помер
назавжди. Важко збагнути, як ця трагедія позначилася на художникові,
творчій особистості, людині, яка не уявляла свого життя без мистецтва.
В листах до віце-президента Академії мистецтв графа Ф. П. Толстого
та секретаря Академії В. І. Григоровича Борисполець просить віднайти
кошти на його проживання й лікування [23]. Нарешті у 1855 році йому «по
высочайшему соизволению» імператора Миколи I було вислано вексель
на 3 375 франків, що дорівнювало 1000 срібних карбованців для лікування та повернення на батьківщину [24].
Борисполець повертається до Росії, до Петербурга, знімає скромну
кімнату, ходить «ощупывая предметы руками», але залишається таким
же привітним і хлібосольним, як замолоду [25].
Наприкінці 50-х років, коли йому було призначено пенсію з військового відомства, а Академія удостоїла титулу «Почетного вольного общника»
[26], він вдруге виїхав до Парижу з метою лікувати очі, але зір було втрачено безповоротно. На одній з паризьких вулиць на нього наїхав екіпаж,
збив з ніг, кінь вдарив ногою в голову, та художник, на щастя, залишився
живим [27]. Якийсь час він мешкав у Франції, потім знову повернувся до
Росії. Помер Борисполець у 1880 році [28].
Де помер та де було поховано художника, на жаль, невідомо. Я. П. Затенацький в статті «Станковий живопис першої половини XIX ст.» пише,
що Борисполець помер в Італії [29], а нащадки Платона Тимофійовича по
лінії рідного брата Олександра Тимофійовича (адже Платон своєї сім’ї не
мав) стверджують, що художник останні роки життя провів на Україні, в
рідному Гоголеві, де його і було поховано.
Творча спадщина П. Т. Бориспольця нараховує понад півсотні живописних полотен. Окрім того, він ще виконав ряд літографій і увійшов до
історії мистецтва не тільки як живописець, але і як літограф [30].
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Деякі роботи митця, очевидно, втрачено назавжди, місцезнаходження
деяких ще необхідно уточнити, а доля певної кількості робіт художника
нам достовірно відома.
Копія з картини Тиціана «Смерть (або муки) святого Петра Домініканця» знаходиться у музеї Академії мистецтв Росії (Санкт-Петербург),
«Портрет О. С. Даргомижського» — у Російській Державній публічній
бібліотеці ім. М. Є. Салтикова-Щедрина (Санкт-Петербург), «Пейзаж з парусником» (інша назва цієї картини «Кораблі в бухті при світлі місяця»)
(рис. 4) — у Державному російському музеї (Санкт-Петербург), картина
«Мадонна» (рис. 5) — в Пермській художній галереї.
На Україні в Державному музеї Т. Г. Шевченка зберігаються дві акварелі Бориспольця: «Пейзаж» та «Жандарм»; у Симферопольському художньому музеї знаходиться акварель «Турчанка» — копія з картини
К. Брюллова, виконана Бориспольцем (рис. 6).
Звичайно, найбільше значення для нас має картина «Проповідь апостола Андрія», яка знаходиться в Київській Андріївській церкві.
У 1867 році відзначався 100-річний ювілей з дня освячення церкви.
В цей час за сприяння А. М. Муравйова 1 було проведено капітальний
ремонт споруди церкви та здійснено укріплення пагорба, на якому вона
стоїть. До ювілейної дати церква одержала цінні подарунки, серед них —
картину П. Бориспольця «Проповідь апостола Андрія». В листі до А. Муравйова від 1 червня 1867 року митрополит Київський Арсеній пише:
«…Картину же Бориспольца я нынче же поручаю о. Наместнику Лавры
доставить к Вам без задержания» [31].
Картина зайняла своє гідне місце у правій частині трансепту Андріївського храму, де висить і нині.
В архіві Київської Духовної консисторії зберігаються документи, які
свідчать про пожертву художником Бориспольцем своєї картини місту
Києву, зокрема — митрополиту Арсенію.
У листі до митрополита Київського Арсенія Борисполець пише:
«Ваше Высокопреосвященство
Милостивий Архипастырь
Посвятив лучшие годы жизни моей на усовершенствование себя в живописи и проведя для этого более 12 лет во Франции и Италии, я имел
несчастье лишиться зрения. Из работ, произведенных за границей, оста1
Муравйов Андрій Миколайович (1806 –1874) — визначний російський церковний і громадський діяч, поет, письменник, прочанин.
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ется теперь без назначения несколько неоконченная картина, представляющая Св. Апостола Андрея, водружающего крест на горах Киевских.
Она была на выставке в здешней Академии Художеств, где и поныне хранится.
Имев случай познакомиться с находящимся при Вашем Высокопреосвященстве Иеродиаконом Феофилом, я, по объяснению с ним, вознамерился
пожертвовать мою картину в Киев, полагая, что по величине и сюжету
своему, ей всего приличнее находиться в церкви или другом каком-либо здании Духовного ведомства.
Поэтому имею честь всепокорнейше просить Ваше Высокопреосвященство благоволить принять от меня сказанную картину, как дар, и дать
ей в Киеве место, какое, по Вашему усмотрению, будет для нее признано
приличным.
О сдаче этой картины, кому будет от Вашего Высокопреосвященства
поручено принять ее, я не замедлю распорядиться по получении уведомлений.
Поручая себя Архипастырским молитвам Вашим
Имею честь быть
Вашего Высокопреосвященства всепокорнейший слуга
отставной подполковник Артиллерии
Платон Борисполец.
С.-Петербург
Февраль 12 дня 1866 г
Квартирую» [32] (рис. 7 – 9).
Митрополитом Арсенієм на лист накладено резолюцію:
«Картину эту всего приличнее, по моему усмотрению, поставить в
Церкви Андреевской, или в новостроящемся соборе Владимирском, художнику подполковнику Бориспольцу за его пожертвование изъявить нашу
признательность и благословение в Епархиальных ведомостях» [33].
На зворотному боці листа написано:
«Приказали: так как неизвестно, когда закончен будет новостроящийся Владимирский собор и с другой стороны самый сюжет картины весьма
прилично для Андреевской церкви, то по доставлению оной в Киев передать ее в последнюю церковь…» [34], що і було виконано влітку 1867 року.
Таким чином, картина, подарована Києву талановитим художником
П. Т. Бориспольцем, зберігається в Андріївській церкві та привертає увагу численних відвідувачів як своїм сюжетом, так і манерою виконання.
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МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЕКСПОЗИЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У СУЧАСНИХ МУЗЕЙНИХ
УСТАНОВАХ
О. О. Лук’янова,
НДІ пам’яткоохоронних досліджень,
науковий співробітник

Актуальність проблеми визначається тим, що незважаючи на очевидну суспільну роль музеїв, у вітчизняній науці відсутні чіткі орієнтири, визначення, наукове обґрунтування сутності трансформаційних процесів
в досліджуваній сфері.
Експозиційна діяльність в українських музейних установах переживає перехідний період. Відомо, що за радянських часів пріоритетними напрямами діяльності заідеологізованих музейних установ були політикоосвітня та пропагандистська робота, що деформувало інші напрями
музейної діяльності. Експозиції будувались на основі готової, обов’язкової
для всіх схеми та не потребували самостійних експозиційних задумів, пошуку оригінальних ідей і нестандартних рішень. Експозиційна, фондова,
наукова робота мали однобічний характер; музейні предмети, що не відповідали політичним догмам, вилучались, знищувались. Нові соціокультурні умови спричинили перетворення традиційної «радянської» моделі
музейної установи на інноваційну.
Актуальним завданням експозиційної діяльності українських музейних установ є реалізація державної політики збереження та популяризації національної спадщини, створення єдиного культурного простору, формування національної свідомості й ідентифікації та позитивного
культурного іміджу нашої держави. Методичні засади експозиційної діяльності повинні трансформуватись, видозмінюватись відповідно до тенденцій та вимог часу. Необхідно відходити від стереотипів, вносити щось
нове, неординарне в експозиційну практику, базуватись на оригінальних
речових і документальних матеріалах, а також допоміжних матеріалах,
які б максимально об’єктивно, точно відображали історичні процеси, що
відбувалися на території нашої держави. Актуальною є розробка інноваційних програм культурно-освітньої діяльності та застосування супутніх
елементів, які б сприяли підвищенню популярності музейного закладу,
формуванню національної ідентичності через проведення лекцій, курсів,
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екскурсій іноземними мовами, навчання школярів, створення пересувних виставок, музейних крамниць тощо.
За даними Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», в нашій
державі існує 4 тис. музеїв різного статусу і спеціалізації. За офіційними
даними Міністерства культури і туризму України (далі — МКТ), станом
на січень 2010 року на території України існує 65 історико-культурних заповідників, діє 478 державних та комунальних музеїв. До сфери управління МКТ належить 10 музейних закладів (ще один на стадії передачі), із
них 9 мають статус національних, та 12 національних заповідників. Для
аналітичного огляду використано статистичну інформацію за 2009 рік
від 12 національних заповідників України та музею-заповідника українського гончарства в Опішному, які знаходяться у сфері підпорядкування
МКТ.
До складу цих заповідників входять музейні установи, які не мають
юридичного статусу та існують на правах структурних підрозділів —
філій, відділів, секторів, або ж заповідник в цілому виступає як музей,
наприклад: Національний заповідник «Херсонес Таврійський», Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. Якщо
підрахувати кількість музейних підрозділів, цифра сягне 51.
Як і музеї, заповідники проводять науково-дослідну, фондову, експозиційну, виставкову роботу, навчальні програми та різноманітні масові
заходи, короткочасні проекти. При цьому вони мають ширші завдання,
ніж музеї, але і можливості для їх реалізації теж.
Експозиційна діяльність є суто музейним видом наукової роботи, що
починається з методичної обробки наукових матеріалів, написання концепції, тематико-експозиційного плану, вивчення окремої теми відповідно до стратегічного плану музею, програмного документа, що визначає
бажаний стан музею у майбутньому з поетапним планом його розвитку.
Розробка концепції вимагає підготовки наукового обґрунтування, виявлення закономірних зв’язків між окремими предметами музейного фонду, їх взаємовідношення, виявлення різноманітних аспектів та формування цілісного образу. Підґрунтям тому слугує кропітка праця з вивчення,
комплектації та розширення джерельної бази; атрибуції, класифікації,
систематизації музейних матеріалів багатотисячних фондових колекцій;
збереження, догляду та формування нових колекцій. Сучасна світова експозиційна діяльність демонструє зв’язок науки з творчими концепціями
різноманітних авторських поглядів і позицій. Автори, не тільки знавці
музейних предметів, дослідники, добре орієнтовані в галузі певної наукової теми, а й творці, винахідники, які передають ідейний зміст, використо416 ___
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вуючи сучасні засоби. З іншого боку, поява нових технологій підштовхує
авторів до незвичайних, цікавих вирішень. Як же досягти того, щоб експозиція була цікавою, актуальною, пробуджувала або посилювала інтерес
до історичного минулого, сприяла естетичному, моральному вихованню,
формуванню належного рівня культури та світогляду, популяризувала
різноманітні наукові течії та напрямки?
Музеєзнавча література описує три основні типи перебудови експозиції, які обумовлені її структурними особливостями, а саме: включення
нового значного елемента, вилучення предмета, що ніс важливе смислове
навантаження та зміну самої структури експозиції. Сучасні дослідники
пропонують сприймати експозицію під іншим кутом — через призму
часу, беручи до уваги головну мету, якою ми керуємося та культурноісторичну цінність, таким чином виділяючи основні аспекти, які повинні
впливати на побудову експозиції, а саме:
– забезпечення науковості;
– дидактичний характер;
– естетичні принципи.
По-перше, перебудова застарих експозицій потребує оновлення професійної свідомості тих, хто виконує таку роботу. Необхідно бути сучасними, мобільними, залучати до роботи молодих і талановитих, створювати колективи з професіоналів, а не випадкових людей. Слід підвищувати
професійний рівень, накопичувати досвід, як теоретичний, так і практичний, співпрацювати з фахівцями музейної справи інших країн світу,
брати участь у створенні міжнародних проектів.
По-друге, зміни можуть стосуватись експонатів, предметного ряду,
допоміжних засобів, творчого задуму та обладнання експозицій. Від пересування речей або оновлення обладнання суттєвих покращень не відбудеться. Необхідно знати і добре орієнтуватись у існуючих музейних колекціях, тобто вести професійне управління колекціями. Для цього слід
впроваджувати єдину автоматизовану систему обліку музейних предметів, завчасно складати план управління колекціями та мати відповідне
внутрішньо структуроване влаштування фондосховищ.
У роботі з експозицією необхідно змінювати значущі елементи або використовувати нові, але при цьому враховувати, що музейний предмет,
окрім оригінальності, ще повинен мати здатність служити провідником
інформації. Та навіть постійна зміна предметів певним чином пожвавлює життя експозиції. Наскільки часто відбувається оновлення елементів
предметного ряду? За показниками 2009 року, у названих вище заповідниках зберігається загалом 823,6 тис. музейних предметів, з них 671 тис.
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належить до основного Музейного фонду України. У стаціонарних експозиціях постійно використовується всього близько 32 тис. предметів
основного Музейного фонду, решта знаходиться, а правильніше сказати,
залежується у фондосховищах.
В якому стані зберігаються музейні цінності? Через несприятливу
економічну ситуацію в Україні заповідники, на жаль, майже не отримують фінансових ресурсів для проведення реставраційних робіт. Але
навіть за існуючих обставин протягом 2009 року за рахунок спец. коштів заповідниками здійснено реставрацію 985 предметів, в планах на
2010 рік реставрація понад 2 тис. музейних цінностей, хоча реставрації
потребує значно більша кількість. Питання в тому, чи обов’язково проводити реставрацію музейних предметів — можливо, за існуючих умов
краще вдатись до інших методів збереження. Прикладом може слугувати
практичний досвід польських колег, які широко використовують методи
консервації музейних цінностей. Звісно, на рішення в першу чергу впливають такі фактори, як виключна унікальність та стан збереженості музейних предметів.
По-третє, існують різноманітні способи подання інформації за допомогою візуального огляду, звукового відображення, спеціального освітлення, необхідного мінімуму текстової інформації (без перевантаження,
але обов’язково з поданням інформації шрифтом Брайля), презентація
з інтерактивними елементами, використання реверсії в експозиції і т. ін.
Актуальним є використання спеціально створених мультимедійних програм, які можуть бути рівноправними учасниками музейних експозицій.
До них належать аудіо-, відеосупровід, медіа-інсталяції, аудіовізуальні
відтворення певних подій, процесів, які неможливо представити предметно і які значно цікавіше сприймаються (на відміну від макетів, схем,
планів тощо). Актуальним є створення інтерактивних експозицій і програм, суть яких полягає в тому, що учасник має можливість керувати ситуацією в певному напрямку, а музейний фахівець — скерувати процес
для отримання можливого результату. Особливо важливу роль відіграють такі освітні програми у навчанні та вихованні дітей і молоді.
Музеї у своїй діяльності повинні враховувати інтереси відвідувачів та
створювати якомога зручніші умови для всіх можливих цільових груп:
дітей, молоді, інвалідів, груп людей різного віку та інтересів, в т. ч. іноземців. Зали необхідно облаштовувати меблями, які б сприяли зручному
огляду та відпочинку відвідувачів. Наприклад, для дітей слід розміщувати різнокольорові геометричні форми або спеціальні килимки на підлозі
для сидіння, тумби для ніжок, щоб могли зазирнути до виставкової шафи
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і т. ін. Такі речі не потребують суттєвих фінансових вкладень, але сприяють комунікації, зручності, комфорту, естетичному сприйняттю. Практичний досвід музеїв та музейних комплексів Польщі вартий слугувати
прикладом для наслідування. Національний Музей в Кракові (перший
національний музей Польщі) проводить навчальні програми, учбові заняття для дітей та молоді безпосередньо в експозиційних залах; в експозицію включено предмети, які дозволяється брати руками, приміряти на
себе для здійснення аматорських фотографій на пам’ять (зброя, предмети
одягу, головні убори тощо). На території палацово-паркового комплексу
в Красічині (Польщі) влаштовуються концерти класичної музики і танцю, балетні постановки, світські бали, лицарські турніри і т. п. Відкритий
для всіх відвідувачів ресторан палацового комплексу пропонує страви,
що готуються за давньою рецептурою царської кухні. Відвідувачі можуть
замовити проведення весільної церемонії у стінах палацу з вінчанням
у палацовій капличці та святковим банкетом у ресторані. Незважаючи
на чималу вартість послуг, така весільна церемонія є досить популярною.
У палаці Красічина проводяться ремонтно-реставраційні роботи для
підготовки готельних номерів. У стінах палацово-паркового комплексу
в місті Ланьцуті відкрито ресторан для відвідувачів, що також пропонує
вишукані страви. Брак експозиційних площ та умов спонукав польських
колег до відкриття для показу музею-сховища іконографічного живопису.
Українське законодавство не дозволяє відкриття фондосховищ для огляду
громадського загалу, але ідея як така має право на існування і є цікавою.
Фондова робота в Україні знаходиться у незмінному стані ще з 60 – 70-х
років ХХ ст. і потребує модернізації та використання нових технологій,
звісно, в рамках законодавства.
Серед заповідників України показовою є діяльність Національного
музею-заповідника українського гончарства в Опішному, де протягом
2009 року проведено 3 тис. учбових занять. Відвідувачі музею-заповідника
мають унікальну можливість власноруч спробувати створити за допомогою гончарного круга глиняний витвір, а також отримати урок гончарної замальовки. За статистичними даними, у національних заповідниках
сфери управління МКТ протягом 2009 року для огляду було представлено 113 постійно діючих експозицій, проведено більше 200 тимчасових
виставок, 220 масових заходів, 3,5 тис. учбових занять та лекцій. Зауважимо, що 3 тис. учбових занять проведено лише в Опішному. Саме на час
проведення подібних культурних заходів припадає переважна більшість
відвідувачів. Державний історико-культурний заповідник «Поле Полтавської битви», єдиний музейний заклад України, який входить до Міжна___ 419
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родної асоціації військово-історичних музеїв світу (ІАМАМ) під егідою
ЮНЕСКО, 27 червня 2009 року відзначив 300-річчя Полтавської битви. У
широкомасштабних дійствах, що відбувались на території заповідника,
взяли участь тисячі українців та гостей з-за кордону. «Музей Полтавської
битви», що складається з дев’яти залів, вражає цікавим експозиційним
вирішенням.
Вагомий внесок у розбудову та збереження музейної справи в Україні здійснюють міжнародні організації та благодійні фонди: міжнародне
об’єднання музеїв та професійних музейних працівників ІСОМ, громадська організація «Український центр розвитку музейної справи», що діє
у тісному партнерстві з Міжнародним благодійним фондом «Україна
3000», інші музейні фонди України, Міжнародний центр охорони культурної спадщини, Міжнародний центр культурних досліджень (International
Research Centre for Cultural Studies, Відень, Австрія) та ін. Результатом
співпраці Нідерландської асоціації Музеїв і фахівців України став широкомасштабний проект МАТРА. Фонд «Україна 3000» приділяє особливу увагу дитячим музейним програмам та роботі з молоддю. Під егідою
Міжнародного центру охорони культурної спадщини регулярно організовуються та проводяться загальноукраїнські курси підвищення кваліфікації для працівників, пов’язаних із охороною, збереженням, використанням нерухомих пам’яток культури, а також користувачів пам’яток. З 7 до
12 грудня 2009 року проходили курси на тему «Сучасна музейна справа —
новий досвід». Відповідно до програми учасники відвідали історичні міста України та Польщі — Жовкву, Перемишль, Красічин, Краків, Ланьцут,
Львів. На завершення семінару відбувся круглий стіл, за яким учасники
висловили свої пропозиції та побажання щодо подальшої співпраці, а також отримали завдання підготувати нові проекти, які будуть розглянуті
в майбутньому.
Висновки:
Впевнена, що в Україні є фахівці музейної справи, професіонали, науковці та молоді, перспективні працівники, яким не байдуже майбутнє музею як соціокультурного інституту. Наша культурна спадщина потребує
охорони, підтримки та популяризації, які повинні відбуватись у контексті
трансформаційних процесів, адекватних вимогам часу.
Пропозиції та рекомендації:
– створити єдину автоматизовану систему обліку музейних предметів;
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– проводити реформування та модернізацію фондової діяльності;
– створити єдиний державний координаційний центр під егідою Міністерства культури і туризму, який би надавав науково-методичну підтримку музейним закладам, інформував музеї про існуючі вітчизняні та
зарубіжні програми, що спонсорують музейні проекти, проводив постійний моніторинг стану вітчизняної музейної галузі;
– вивчати новітні методологічні матеріали науковців-музеєзнавців
світу, проходити курси з підвищення кваліфікації, активно співпрацювати з фахівцями українських та закордонних музейних установ, здійснювати інформаційний обмін досвідом;
– долучати до роботи молоде покоління, створювати колективи професіоналів, знавців музейної справи;
– проводити конкурси на кращі проекти, семінари, диспути, конференції, опитування, анкетування.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ
СИМФЕРОПОЛЯ: К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО ОПОРНОГО
ПЛАНА ГОРОДА
(методический аспект)
О. Ю. Манаєв,
кандидат історичних наук,
Республіканський комітет з охорони
культурної спадщини АР Крим,
головний фахівець

Симферополь обладает богатым и разнообразным историко-культурным наследием. В границах городской застройки расположены многочисленные памятники истории и культуры, 6 из них — национального значения:
архитектурно-археологический комплекс «Неаполь Скифский», усадьба
П. С. Палласа и загородный дом М. С. Воронцова, странноприимный дом
А. С. Таранова-Белозерова, дом Ф. К. Мильгаузена и могила живописцабаталиста Н. С. Самокиша. Всего в Симферополе на государственном учете
в качестве памятников культурного наследия состоит 115 объектов истории
и монументального искусства, 15 — археологии, 73 — архитектуры и градостроительства, 23 объекта являются вновь выявленными. На сегодняшний
день 40 из них занесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины (2 — национального значения, 38 — местного) [1] (рис. 1).
В условиях строительного бума возникает угроза разрушения как отдельных объектов культурного наследия, так и целых градостроительных
комплексов. Следует отметить, что практически для всех областных центров Украины утверждены историко-архитектурные опорные планы, а
столица Автономной Республики Крым, к тому же занесенная в Список
исторических населенных мест, его не имеет. Обратим внимание на то,
что современное строительство в центральных районах города пока принципиально не исказило его исторически сформированного архитектурного облика. Однако дальнейшее возведение новых сооружений (по сути
нерегламентированное с позиций охраны культурного наследия) может
нанести непоправимый ущерб градостроительному наследию Симферополя. В этой связи актуальным остается вопрос разработки историкоархитектурного опорного плана и исторических ареалов.
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Идеи комплексной охраны территорий, на которых расположены памятники, были сформулированы еще во второй половине прошлого столетия и нашли свое отражение в различных международных хартиях
и конвенциях по охране культурного наследия [2]. Началом формирования этой концепции в Украине можно считать 1968 год, когда был утвержден «Список древних городов, поселков и сел Украинской ССР», проекты
планировки и застройки которых необходимо согласовывать с органами
охраны памятников культуры. В этот перечень наряду с другими населенными пунктами вошел и Симферополь [3, с. 313–315]. В 1982 году Госстроем
УССР были утверждены «Методические рекомендации по исследованию
историко-архитектурного наследия в городах Украинской ССР», которые послужили основой для последующих разработок в данном направлении [4]. Дальнейшее развитие тезиса о необходимости сохранения не
только памятника, но и его исторически сформировавшегося окружения
произошло уже в годы независимости Украины. В 1992 году составление
историко-архитектурных опорных планов было регламентировано соответствующей инструкцией Госстроя Украины [5], а с 2000 года Законом
Украины «Об охране культурного наследия» юридически закреплены термины «историческое населенное место» и «исторический ареал населенного места» [6]. Позже постановлением Кабинета Министров Украины был
утвержден Список исторических населенных мест Украины [7], утвержден порядок определения границ и режимов использования исторических
ареалов и ограничения в них хозяйственной деятельности [8].
Вопросы теории и практики сохранения градостроительного наследия неоднократно обсуждались в литературе. В частности, некоторые аспекты организации охраны исторических городов Украины, разработка
и определение исторических ареалов населенных мест рассматривались
в работах Е. Е. Водзинского [9]; проблемам охраны градостроительного
наследия Украины посвящено монографическое исследование В. В. Вечерского [10]; методология территориальной охраны памятников и обоснования исторических ареалов разработаны в публикациях Л. В. Прибеги
[11]. Кроме того, необходимо отметить коллективные монографии, подготовленные сотрудниками Научно-исследовательского института памятникоохранительных исследований: «Історико-містобудівні дослідження
Одеси» и «Історико-містобудівні дослідження Чернівців» [12; 13].
Историко-архитектурные опорные планы разрабатывались и для
крымских населенных пунктов. В 1984 году такая документация была
утверждена для Евпатории, в 1995 году — для Ялты, Алупки и других
поселков от Фороса до Гурзуфа (в настоящее время на основе историкоархитектурных опорных планов в этих населенных пунктах разработаны
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и утверждены исторические ареалы). Кроме того, не утвержденными
остались историко-архитектурные планы Алушты, Судака, Керчи [14,
с. 83 – 84]. Таким образом, современная нормативная база, теоретические
аспекты, освещенные в научной литературе, и наличие уже разработанной и утвержденной историко-архитектурной документации позволяет
более обоснованно подойти к вопросу создания историко-архитектурного опорного плана Симферополя и утверждения на его основе границ
и режимов исторических ареалов.
В процессе формирования современного архитектурного облика Симферополя можно выделить несколько этапов. К первому, наиболее раннему, относятся архитектурно-археологические комплексы Неаполя
Скифского, которые датируются исследователями II в. до н. э. — III в. н. э.
Раскопками выявлены руины крепостных стен и башен, культовых и общественных построек, погребальных сооружений [15] (рис. 2). На сегодняшний день все раскопанные участки законсервированы. Неоднократно
высказывались идеи музеефикации данного памятника [16], однако, учитывая необходимость больших материальных затрат и отсутствие хорошо сохранившихся аутентичных объектов, в ближайшее время их реализация представляется маловероятной.
Следующим этапом в градостроительном развитии Симферополя
является существование города Ак-Мечеть, возникшего в период Крымского ханства. Он являлся резиденцией калги-султана, второго человека
в Крыму после хана; турецкий путешественник XVII в. Эвлия Челеби наряду с другими строениями выделяет в Ак-Мечети его дворец [17, с. 140].
Предполагаемое месторасположение дворца локализовано в районе современной ул. Воровского и Петровских скал. До настоящего времени в
Симферополе сохранилось только одно сооружение, относящееся к средневековому периоду — мечеть Кебир-Джами, построенная в 1508 году
[18, с. 93]. Всего же по данным камерального описания Крыма, составленного в 1783 году, в Ак-Мечети насчитывался 331 дом и 7 мечетей [19, с. 25,
30, 38]. Вместе с тем так называемый «Старый город» (территориально
ограниченный улицами Ленина — Студенческая — Нижнегоспитальная — Сергеева-Ценского — Караимская) (рис. 3) сохранил градостроительный облик Ак-Мечети: малоэтажная (в основном одноэтажная)
застройка, узкие кривые улочки, пересекающиеся под разными углами,
возведение саманных (глиняных) построек.
Возникновение самого Симферополя относится к 1784 году, когда по
указу Екатерины II была учреждена Таврическая область, входящая в состав Новороссийской губернии, с центром в Симферополе, основанном
на месте Ак-Мечети. А уже в 1802 году Симферополь становится центром
424 ___

Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень»

новообразованной Таврической губернии [20, с. 4, 7]. Город строится на
новом месте ниже по течению Салгира (относительно «старого города»)
на его левом берегу. Через несколько лет появляются первые каменные
дома. К постройкам конца XVIII — начала XIX вв., которые сохранились
и до настоящего времени, можно отнести усадьбу П. С. Палласа и загородный дом М. С. Воронцова в парке «Салгирка» (в то время пригород Симферополя), дом врача Мильгаузена, дом губернатора, странноприимный
дом А. С. Таранова-Белозерова. В 1842 году возводится первый памятник
в Симферополе — Долгоруковский обелиск (в честь князя В. М. Долгорукого-Крымского, армия которого в 1771 году овладела Крымом).
В 1874 году в Симферополь была проведена ветка железной дороги,
связавшая Крым с центральными частями России. Это обусловило дальнейший бурный рост города, оживление рыночных отношений, промышленный подъем полуострова и Симферополя. Именно к периоду конца
XIX — начала XX вв. относится большинство зданий-памятников в центральной части города. В едином архитектурном стиле застраиваются целые кварталы, формируется градостроительный ансамбль улиц Екатерининской (совр. К. Маркса), Пушкинской, Дворянской (совр. Горького),
Салгирной (совр. просп. Кирова). Путеводитель, изданный в 1914 году,
отмечает, что Симферополь делится на три части: 1) новую — на левом
берегу Салгира, где построены лучшие дома и сосредоточены почти все
общественные и казенные учреждения; 2) старую — греческо-татарскую
часть с целым лабиринтом кривых улиц и переулков; 3) так называемый
«Новый город» на правом берегу Салгира [21, с. 363 – 364].
Идея комплексной охраны памятников в Симферополе нашла свое
воплощение в разработке и утверждении нескольких охранных зон,
включающих в себя, помимо памятника, и достаточно крупные градостроительные массивы. Например, установлена охранная зона зданияпамятника, бывшего госпиталя, в котором работал Н. И. Пирогов. Она
ограничена ул. Речной, Р. Люксембург и территорией больницы; кроме
того, установлена зона регулирования застройки в пределах ул. Павленко, пер. Обходной, ул. Толстого и К. Либкнехта. Этот комплекс охранных
зон включает в себя, помимо госпиталя, памятник архитектуры — Больничный комплекс (водонапорная башня, часовня — церковь Скорбящей
Божьей Матери и лечебный корпус) и здание бывшего офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка [22] (рис. 4).
В 1991 года утверждена комплексная охранная зона, включающая несколько памятников: бывшая гостиница «Афинская» (пр. Кирова, 25),
бывший дом Чирахова (пр. Кирова / ул. Одесская, 21/2), бывший дом Шлее
и бывший пакгауз (ул. Одесская, 4). В целом охранная зона ограничена
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Рис. 1. Общий план Симферополя. Современный вид

Рис. 2. Симферополь, район городища «Неаполь Скифский»
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Рис. 3. Симферополь. Так называемый «Старый город»

Рис. 4. Симферополь, центральная часть
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кварталом застройки по пр. Кирова — ул. Одесская — ул. Борзилова (рис. 4).
Кроме того, этим же нормативным документом определена единая охранная зона для памятников архитектуры — бывшего особняка по ул. Шмидта, 2 и бывшего дома Динцера по ул. Набережная 60 лет СССР, 29 [23].
В 2009 году Симферополе утверждена охранная зона памятника архитектуры и градостроительства национального значения — бывшего
странноприимного дома А. С. Таранова-Белозерова по ул. К. Маркса, 28/10.
Проектная документация, разработанная Крымской КАРМ «Укрпроектреставрация», предусматривает охранную зону памятника и зону регулирования застройки в пределах квартала, ограниченного улицами Жуковского — Горького — Желябова — К. Маркса [24] (рис. 4).
Эти комплексные охранные зоны, наряду с памятниками культурного
наследия и кварталами сохранившейся исторической застройки, должны
стать основой для разработки историко-архитектурного опорного плана. На основе анализа градостроительных периодов города, локализации
и картографирования памятников и их охранных зон можно выделить
несколько зон сложившейся застройки, которые в последующем могли бы
стать историческими ареалами Симферополя.
Первая зона — архитектурно-археологический комплекс «Неаполь
Скифский». Ее ориентировочные границы определяются улицами Археологической, Неапольской, Батаева, Первомайской и естественными обрывами плато Петровских скал. В пределах территории Неаполя Скифского возможно только проведение научных исследований, осуществление
консервации и музеефикации объектов культурного наследия, благоустройство памятника. Все виды строительных и земляных работ в границах охранной зоны памятника должны проводиться только после археологических исследований, а проекты строительства новых сооружений
разрабатываться на основе историко-градостроительных обоснований и
согласовываться с органами охраны культурного наследия (рис. 2).
Вторая зона — Ботанический сад Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, на территории которого расположены
памятники национального значения усадьба П. С. Палласа и загородный
дом М. С. Воронцова. Создание здесь ареала обусловлено необходимостью
сохранить историческую планировку парка и связанные с ним в единый
ансамбль здания-памятники (рис. 2).
Третья зона — так называемый «Старый город». Особенностью данной зоны является то, что на ее территории практически отсутствуют
памятники культурного наследия, вместе с тем сохранилась планировка улиц старой Ак-Мечети, ее специфический градостроительный образ
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восточного средневекового города. Учитывая ветхость построек и зачастую отсутствие (или неудовлетворительное состояние) инженерных
коммуникаций, необходимость реконструкции данного района очевидна.
В этой связи сомнительно включать данную территорию в границы исторических ареалов. Однако в генеральном плане развития города (или
в историко-архитектурном опорном плане) целесообразно выделить эту
территорию в отдельную зону с ограничением этажности застройки и
обязательным сохранением градостроительной планировки (рис. 3).
Четвертая зона — так называемый «Исторический Симферополь», его
современная центральная часть. В пределах этой зоны сконцентрировано большинство памятников истории и архитектуры Симферополя. Эта
часть города является, по сути, его «визитной карточкой», в ней лучше
всего прослеживаются замыслы архитекторов прошлого, как в возведении отдельных зданий, так и в планировке целых городских кварталов.
Естественной границей этой зоны является р. Салгир, далее ее можно ограничить улицами Пролетарская/Караимская — Крылова/Самокиша —
Жуковского — Гоголя — Желябова — К. Маркса — Павленко (рис. 4).
Представленные в работе размышления о характере охранного зонирования Симферополя носят предварительный характер и, безусловно,
требуют дополнительных, как архивных, так и натурных обследований.
Вместе с тем необходимо понимать, что дальнейшее бездействие в данном
вопросе может привести к угрожающему искажению архитектурного облика Симферополя.
В решении этого вопроса инициатива должна принадлежать властям
города. Симферопольским городским советом принято решение № 886 от
24 декабря 2009 года «О выделении средств на разработку проекта корректировки историко-архитектурного опорного плана Симферополя».
Институтом «Гипргоград» разрабатывается проект корректировки Генерального плана Симферополя. В ходе этих работ планируется разработать
и утвердить исторические ареалы города [25].
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ПРОБЛЕМА ОХОРОНИ АРХІТЕКТУРНОЇ
СПАДЩИНИ ВОЛИНІ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ
(методичний аспект)
О. Л. Михайлишин,
кандидат архітектури,
Національний університет водного
господарства та природокористування

Високі темпи змін в сучасному суспільно-економічному житті України, динамічні процеси урбанізації і трансформації структури забудови
міст, поступова втрата рис своєрідності міських ландшафтів внаслідок
глобалізаційних процесів, в закресі архітектурного формотворення зокрема, спонукають замислитись над новою філософією охорони історикоархітектурної спадщини першої третини ХХ століття. Уточнимо: тут маємо на увазі будівлі, зведені протягом 1920 – 30-х років. Загальновідомо,
що значення частини архітектурного спадку цього періоду вже оцінене
у належний спосіб стосовно багатьох визначних об’єктів, споруджених
переважно у найбільших містах передвоєнної Радянської України, а також
Галичини, що перебувала у той час у складі Другої Польської республіки.
У першому випадку йдеться про масштабні неокласицистичні ансамблі
і будівлі та унікальні зразки архітектури радянського конструктивізму,
у другому — про окремі з грона стилістично яскравих об’єктів, що представляють західноєвропейський модернізм в його польському прочитанні. Однак дослідженню стану спадщини міжвоєнної доби на Волині донині приділялася незначна увага1.
Загальновідомо, що, як і Галичина, Волинь протягом майже двадцяти
років (1921–1939) була територіальною складовою Другої Речі Посполитої,
а Волинське воєводство — однією з найбільших її адміністративних одиниць. Інтенсивний соціально-економічний розвиток регіону в означений
період відбувався в супроводі зростання обсягів будівництва, в тому числі житла, державних управлінських установ, закладів культури і освіти,
промислових об’єктів, храмів та ін. Безперечно, за кількісними та інколи
якісними характеристиками збудоване у той період на Волині поступається спадщині міжвоєнного періоду в інших регіонах сучасної України.
1
Розглядаємо регіон в межах Волинського воєводства Другої Польської республіки. Відповідно до сучасного адміністративно-територіального поділу України він включає території Волинської, Рівненської та північної частини Тернопільської областей.

432 ___

Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень»

Пояснення лежить насамперед у площині тогочасних слабких «стартових» суспільно-економічних позицій краю для майбутнього розвитку та
значення найбільших міст Волині, як і регіону в цілому, у господарському житті польської держави. В краї відчувався значний дефіцит фахівців
усіх рівнів в архітектурно-містобудівній галузі, що гальмувало розвиток
архітектурно-проектної справи, сповільнювало темпи будівництва важливих об’єктів громадського призначення і спонукало владу залучати до
проектування провідних польських архітекторів, відомих як у Польщі,
так і в Західній Європі (М. Лялевич, С. Шиллер, К. Толлочко, В. Мьонченський, Ф. Кокеш та ін.).
Радянська історіографія та архітектурознавство, насамперед з політично-ідеологічних міркувань, розглядали архітектурно-містобудівну
спадщину модернізму міжвоєнної доби, розташовану на територіях західних областей України, переважно як несумісну за формою та змістом
з соціалістичними ідеями та ідеалами, а також таку, що не має жодної
культурної та архітектурної цінності. Результатом такого підходу стало
«випадіння» з вітчизняного наукового знання важливої ланки, що стосувалась еволюції архітектурно-просторового розвитку волинських міст,
і, як наслідок для архітектурної теорії і практики, розуміння логіки цього розвитку. Справедливість була частково відновлена лише на початку
ХХІ століття, коли вийшла друком новітня «Історія архітектури України»
за редакцією проф. В. Тимофієнка, де міжвоєнна архітектура Галичини
потрактована як частина архітектурної спадщини України. Визнання цінності відповідного спадку на Волині означало б на цьому етапі визначення формальних передумов і стилістичних меж, від яких в регіоні почала
свій розвиток повоєнна архітектура радянського періоду.
На початку 90-х років минулого століття до новостворюваного Державного реєстру національного культурного надбання (пам’ятки містобудування і архітектури) в категорії пам’яток місцевого значення по
Волинській, Рівненській та Тернопільській областях було включено ряд
житлових будинків, церков, костелів, фінансових установ та інших будівель, споруджених протягом міжвоєнного двадцятиліття. Однак, як
випливає з реєстру, критерії відбору щодо окремих типологічних груп
об’єктів різнилися. Незаперечну і провідну роль, на нашу думку, відіграли очевидне досконале архітектурно-стилістичне та функціональнопланувальне вирішення та унікальність об’єктів (як-от банки, поштамт,
кінотеатр), можливість подальшого використання за первинним призначенням і добрий фізичний стан (в т. ч., житлових будівель), вільна реалізація права свободи совісті (костели і церкви). Однак безліч цінних будівель
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залишились поза реєстром. Відсутність наукових розвідок та, ймовірно,
стереотипи ставлення до спадщини міжвоєнного періоду в цілому не
сприяли поповненню переліку новими об’єктами.
Необхідно відзначити, що протягом останнього десятиліття в Україні у фахових та наукових колах значно посилився інтерес до архітектурної спадщини першої половини минулого століття. Подібні дослідження виконувалися і виконуються зараз на тлі і під очевидним впливом
широкого зацікавлення архітектурою ХХ століття у світі. Про потребу
формулювання критеріїв охорони модерністичної спадщини свідчать
створена у 1988 році спеціалізована міжнародна організація ДОКОМОМО
(DOCOMOMO — Documentation and Conservation of Modern Movement),
а з 2005 року в структурі ІКОМОСу — науковий Комітет «Спадщини
20-го століття» («20th Century Heritage») [1]. Водночас можемо відзначити:
прагнучи самоідентифікації, кожна з титульних націй і таким шляхом
здійснює спроби ствердити та закріпити своє місце у світовій культурній
спадщині.
Дослідження власного архітектурного надбання 1920 – 30-х років в загальноєвропейському і навіть світовому контекстах надзвичайно активно
проводяться сьогодні в Польщі. Архітектурна спадщина Волині, як і інших
колишніх східних її територій, є найменш вивченою. Значний масив напрацьованих польськими архітектурознавцями історико-фактологічних
матеріалів, численні публікації становлять об’єкт зацікавлення не тільки фахових кіл, але й державних структур, що займаються охороною
архітектурно-містобудівної спадщини, вирішуючи при цьому доволі
контроверсійне завдання збереження культурного середовища в умовах
швидкої зміни історичного простору. Організовані Люблінською Політехнікою конференції «Архітектура без кордонів» (2004, 2006, 2008 рр.) та
Гданською Політехнікою за співучасті Польського Національного Комітету ІКОМОС конференції «Модернізм в Європі. Модернізм в Гдині» (2007,
2009 рр.) стали поважними міжнародними форумами, де в реальній науковій дискусії відбувається обмін досвідом, пошук спільних стратегій та
формулювання концепцій щодо збереження, ревалоризації пам’яток архітектури доби модернізму в багатьох країнах Західної Європи, Польщі,
України, Білорусі.
Традиційно першим кроком на шляху визнання тієї чи іншої будівлі пам’яткою є встановлення її цінності як твору мистецтва, що у неповторний спосіб втілює у структурі та образі естетику своєї епохи. Очевидно, що подібну оцінку можна здійснити на значній часовій відстані, а вона
у нашому випадку вже є доволі значною і становить 70 – 80 років, однак
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незрівнянно малою у порівнянні з об’єктами, що пройшли багатовікову
історію свого функціонування або існування. У зв’язку з цим виникає
питання: якими повинні бути критерії для оцінки спадщини міжвоєнної доби? Загальновідомо, що у пам’яткоохоронній діяльності усталився
класичний підхід і відповідний класичний набір таких критеріїв: автор
твору, оригінальність, належність до певного архітектурного стилю, автентичність, унікальність (або репрезентативність) для певного періоду,
функціональний та ідейний зміст.
Саме з таких позицій можемо оцінювати архітектурні вартості римокатолицької сакральної архітектури Волині міжвоєнної доби та ряд суспільно важливих об’єктів, про які йшлося на початку. Зважаючи на розширення ареалу знань, можливостей доступу до першоджерел (зокрема,
відповідної проектної документації та дотичних матеріалів), нині маємо
нагоду верифікувати дані про авторство, хронологічні межі проектування
і будівництва більшості з них; завдяки тогочасній фаховій періодиці, часописам, присвяченим проблемам архітектури і мистецтва, на шпальтах
яких обговорювались значення цих об’єктів у розвитку нової архітектури,
можемо встановити місце кожного з них в ієрархії творів модерністичної
архітектури. Дискусія про стиль між прихильниками історизму та нової
архітектури дозволяла відшукати гармонійно-виважені рішення (костели
в Рівному, Радивилові (перебудований), Сарнах 2 Рівненської обл., Цумані 3 (перебудований), Маневичах 4 (Волинська обл.) та ін.).
Однак означені вище критерії не можуть бути застосовані до значної
частини пам’яток 20 – 30-х років ХХ століття, особливою рисою яких була
масовість, повторюваність, уніфікація, утилітаризм. У контексті міжвоєнної волинської спадщини такими є насамперед багатоквартирні житлові
будинки. З іншого боку, типові проекти застосовувались у містах регіону
одноразово, що робить сформовану забудову певної вулиці унікальною і
дозволяє сприймати її як ансамбль. До числа унікальних можемо віднести
й індивідуальні житлові будинки заможних городян, а також ті, якими
забудовувались житлові квартали для офіцерів.
Новітні типи будівель — школи, лікарні, електростанції, промислові
підприємства, споруджувані в міжвоєнний період, — також потребують
окремого дослідження і аналізу. Адже часто це нове для свого часу будівництво було дійсно експериментальним, а застосовувані архітектурнопросторові чи функціонально-планувальні вирішення не завжди були
вдалими. У зв’язку з цим окрему групу складають питання пристосування
2
3
4

Пам’ятка архітектури місцевого значення, ох. № 195-Рв.
Пам’ятка архітектури місцевого значення, ох. № 286-м.
Пам’ятка архітектури місцевого значення, ох. № 225-м.
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1. Костел в м. Рівне. Фото О. Михайлишин, 2009 р.

2. Костел в смт Маневичі. Фото О. Михайлишин, 2009 р.
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3. Костел в м. Сарни. Фото О. Михайлишин, 2008 р.

4. Костел в м. Радивилів. Фото О. Михайлишин, 2010 р.
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5. Церква в с. Бронники Рівненської обл. Арх. С. Тимошенко, 1928 р.
Фото О. Михайлишин, 2008 р.

6. Церква в с. Острів Рівненської обл. Фото з сайту: http://istvolyn.info.
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7. Церква в смт Ківерці Волинської обл.
Фото О. Михайлишин, 2009 р.

8. Церква в с. Ситне Рівненської обл. Фото В. Михайлишина, 1997 р.
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функціонуючих за своїм первинним призначенням будівель до сучасних
вимог в контексті діючих архітектурно-будівельних, експлуатаційних та
інших норм.
Збереження спадщини, яка з’явилась між двома світовими війнами
в найбільших містах регіону — Луцьку, Рівному, Ковелі, Володимирі Волинському, Кременці, Сарнах — і не внесена до будь-яких охоронних реєстрів, видається досить складним завданням на сучасному етапі. Непоінформованість органів місцевого самоврядування, зокрема тих, в чиїй
компетенції перебуває нагляд за станом культурної спадщини, власників і користувачів, громадськості щодо історико-архітектурної цінності окремих будівель найчастіше дає можливість ставитись до них як до
«старої» забудови, що заважає розвитку міського середовища і може бути
реконструйована до невпізнанності або знищена взагалі. Хоча в одному
з Розпоряджень Президента говориться про необхідність «планування та
забудови територій малих міст України з урахуванням ландшафтних, історичних, архітектурних, екологічних та інших особливостей таких міст»
[2]. Зважаючи на низький рівень дотримання вимог пам’яткоохоронного
законодавства, навіть щодо об’єктів найвищого ступеня цінності, занесених до офіційних реєстрів, важко говорити про будь-яку зацікавленість
долею архітектури 20 – 30-х років. Проте суттєвим елементом системи охорони на початковому етапі повинні, на нашу думку, стати популяризація
знань про об’єкти на місцях, в регіоні, в державі для ширшого розуміння
необхідності їх збереження. Важливими аргументами на користь захисту
цієї групи пам’яток є образна сутність об’єктів, що відображає переломні
процеси в мистецтві першої третини ХХ століття, посилена їх унікальністю на території Волині. Саме вони дають уявлення про наявність або
відсутність зовнішніх впливів та відповідних стилістичних трансформацій, про ступінь контамінації або протиставлення місцевій архітектурнобудівельній традиції, уможливлюють застосування засад компаративізму
для загальної оцінки спадщини окресленого періоду у всеукраїнському
масштабі.
Піклування про найцінніші будівлі та ансамблі вказаного періоду, без
сумніву, повинно означати піклування про документи епохи, матеріальні
свідчення безперервності історичного розвитку регіону, його складність
і неоднозначність, про шляхи пошуку національної своєрідності через
спроби розчинитися в універсальності архітектурних форм і засобів.
Особливу увагу слід звернути на групу будівель, які, на перший погляд, не можуть бути органічною складовою міжвоєнної модерністичної
спадщини — на православні храми. Консерватизм Церкви у питаннях
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стилю, необхідності дотримання канонів у структурі плану та об’ємної
побудови, здавалося б, значно обмежував у той період простір творчого
пошуку архітекторів. Однак саме в архітектурі церков у незбагненний
спосіб поєдналась народна традиція і новації в архітектурній стилістиці міжвоєнного періоду. Різноманітність реалізацій засвідчила: глибоке
знання народної архітектури церков і прагнення її формально-змістової
модернізації авторства визначного українського зодчого С. Тимошенка (церкви в Бронниках, Ясениничах Рівненської обл., Прилуцькому 5
Волинської обл. та ін.); стилізаторський підхід до проектування храмів
польських архітекторів, проекти яких увібрали семантичні ознаки класичних історичних стилів та, у деяких випадках, елементи, притаманні
католицькому храмобудуванню (церкви в Ситному Рівненської обл., Рожищі 6 Волинської обл., Обичі Тернопільської обл. та ін.) або спиралися
на асоціативно-інформаційний зміст звичного силуету волинської церкви (церкви в Нобелі, Острові, Ставку7 Рівненської обл. та ін.), відходячи
від традиції у деталях; копіювання храмів, що були визнані керівництвом
православної Церкви як найбільш відповідні духу православ’я, — часто їх
стилістика формувалась під впливом «єпархіального стилю» російського
храмобудування другої половини ХІХ — поч. ХХ століття (церкви в Ківерцях Волинської обл., Тилявка Тернопільської обл. та ін.). Останній з підходів спонукав архітекторів до вивчення місцевої церковної архітектури.
Волинське храмобудування 1920 – 1930-х років потребує пам’яткоохоронних дій з огляду на унікальність цього явища як такого. Разом із
церквами Галичини цей масив об’єктів став наступним етапом розвитку
національного сакрального зодчества і духовності в той час, коли Радянська Україна перебувала під впливом ідеології войовничого атеїзму,
боротьби з символами та об’єктами релігійного культу, а також суворої
заборони проектування і будівництва нових храмів. Особливо це стосується пам’яток Рівненської області, яка з невідомих причин не згадується
у Концепції Державної програми збереження та використання пам’яток
дерев’яної сакральної архітектури на 2006 – 2011 роки [3] як така, що зосереджує на своїй території значну кількість таких об’єктів. Цей факт актуалізує і робить нагальною необхідність проведення дослідницьких робіт
в цьому закресі.
На завершення зауважимо: сучасні, слушні з теоретичного погляду
концепції, які передбачають охорону всіх творів модерністичної архітектури, на практиці означали б необхідність занесення до реєстрів культур5
6
7

Пам’ятка архітектури місцевого значення, ох. № 168-м.
Пам’ятка архітектури місцевого значення, ох. № 235-м.
Пам’ятка архітектури місцевого значення, ох. № 141-Рв.
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ного надбання десятків будівель, що в сьогоднішній ситуації стосовно
охорони вже зареєстрованих пам’яток є нереальним наміром. Тим більше,
треба брати до уваги недостатнє, зважаючи на сказане вище, охоплення
пам’яткоохоронними заходами об’єктів більш ранніх періодів — для прикладу, дерев’яних і мурованих храмів кінця ХІХ — початку ХХ століття.
Тому тактичним завданням є виявлення та інвентаризація цінних
об’єктів архітектурної спадщини міжвоєнного періоду на теренах Волині (в межах названих вище областей), комплексна її оцінка, що спиратиметься на спільні критерії у державному та регіональному масштабах, і в
близькій перспективі — розробка і прийняття законодавчих актів та нормативних документів, що передбачатимуть спеціальні дії у сфері збереження і охорони найцінніших творів архітектури 1920 – 1930-х років.
ДЖЕРЕЛА
1. www.international.icomos.org.
2. Розпорядження Президента України від 19.10.2000 № 327/2000-рп Про забезпечення комплексного розвитку малих міст України.
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.06.05 № 183-р Про схвалення Концепції Державної програми збереження та використання пам’яток
дерев’яної сакральної архітектури на 2006 – 2011 роки.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ АРХИТЕКТУРА
КАК ОБЪЕКТ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ:
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Е. Б. Морозова,
доктор архитектуры, доцент,
Белорусский национальный
технический университет,
заведующий кафедрой

Промышленная архитектура является областью зодчества, оперирующей производственным пространством. Среди всех сфер архитектурной
деятельности она относится к самой молодой, поскольку ее появление
было вызвано внедрением машинного способа производства, который,
как известно, пришел в мировую практику в начале XVIII в. [1, с. 31– 37].
Тем не менее, трехсотлетняя история существования объектов промышленной архитектуры вполне обоснованно дает возможность рассматривать их как объекты наследия. Иными словами, отдельные составляющие
промышленной архитектуры теоретически могут быть названы памятниками архитектуры.
Однако в действительности среди официально признанных памятников зодчества промышленных объектов чрезвычайно мало. Так, например, сегодня в Государственном списке историко-культурных ценностей
Республики Беларусь из 4578 объектов только 46 являются производственными, а в советское время, когда такой Свод памятников был более
емким и составлял 15 769 единиц, среди них производственными были 39.
В чем же причины такого положения?
Прежде всего это объясняется спецификой промышленной архитектуры и такой особенностью ее объектов, как территориальное и пространственное непостоянство. Изменяемость способов получения продукта
и замена в связи с этим не только оборудования, но и последовательности
его расположения и прохождения технологических операций присуща
процессу производства изначально. Достаточно вспомнить, как быстро (трижды в течение 150 лет) менялся источник энергии, используемой для приведения в действие машин и механизмов. Вододействующие
станки начала XVIII в. в 1780-х гг. уступили место паровому двигателю, а
в 1870-х гг. — электрическим машинам. Соответственно менялась и архитектура фабрик, их пространственно-планировочные параметры. Или,
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например, конвейер, введенный на заводах Г. Форда в 1913 г., сформировал новый тип сборочного корпуса, и это впоследствии вызвало серьезные
перестройки всех производств с конвейерной организацией процесса.
Постоянно развивающаяся техника и технология производства
вынуждали архитектурно-строительные объемы соответствовать этим
изменениям. Поэтому здания часто перестраивались, достраивались
и расширялись, что, конечно же, не способствовало сохранению их первоначального облика, архитектурного замысла, композиционной логики.
Другой причиной редкого признания производственных объектов памятниками архитектуры является субъективность восприятия этой области зодчества. Промышленная архитектура — это материальная среда
как бы второго плана. Мы знаем, что она существует, но предпочитаем
меньше сталкиваться с ней. Причины кроются в давних стереотипах, берущих начало еще в XIX в. Тогда, в соответствии с рациональным мировоззрением «эпохи порядка», промышленные постройки в иерархии архитектуры стояли на нижнем уровне, их исключительная утилитарность
позволяла считать их как бы вне архитектуры, проводить параллели
с гнездами птиц и норами мышей (J. Ruskin, J. Fergusson, W. Morris) [2].
Сегодня эти стереотипы действуют не столь однозначно, но их присутствие все же имеет место. Понимание того, что «неофициальная архитектура», к которой относятся и промышленные постройки, более
отражает жизнь во времени и пространстве, чем так называемая «официальная архитектура» государственных зданий, резиденций, значимых
общественных построек, формируется пока только в профессиональной
среде архитектурной науки [3, c. 47].
И, наконец, сегодняшняя малочисленность промышленных объектов
в кругу памятников архитектурного наследия объясняется недостаточной разработанностью исчерпывающей методики исследования такого
наследия. Безусловно, определенные шаги здесь сделаны и делаются [4, 5],
однако специфика промышленной области зодчества оставляет еще много вопросов, требующих уточнения. Остановимся на двух из них.
Первый вопрос научной методологии в любой сфере деятельности —
это перечень объектов, входящих в исследовательское поле. И здесь,
несмотря на единство мирового процесса развития промышленной архитектуры и общность для любой страны основных типов ее объектов
[1, с. 184 –192], все же имеет место их регионализация. Это вполне объяснимо, поскольку природные, исторические и социально-экономические
условия развития регионов разнились и определяли степень присутствия
тех или иных объектов, тех или иных отраслей и т. д.
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Сегодня важным является формирование общего типологического
списка таких объектов. Представляется, что он может быть гораздо шире
имеющегося и может выйти за рамки отдельного здания или их группы —
предприятия. Такой список должен охватить два пространственных уровня — объемный и территориальный, к которым следует отнести:
– разновидности (типы) производственных зданий и сооружений;
– промышленные предприятия и их части;
– промышленные поселения (как самостоятельные градостроительные единицы, так и составляющие городов — рабочие поселки, железнодорожные колонии, рабочие кварталы);
– городские территории с преимущественно промышленной застройкой (в том числе набережные, отдельные районы, комплексы предприятий);
– рукотворные ландшафты горнодобывающих районов и их отдельные элементы.
Безусловно, предложенный перечень объектов является широким
и достаточно условным и требует региональной конкретизации, которая
в совокупности с остальными необходимыми факторами и определяет
своеобразие местного наследия промышленного зодчества.
В этом плане хотелось бы обратить внимание на такой объект промышленной архитектуры, как предзаводская площадь. Следуя вышеприведенной классификации, ее можно отнести к части предприятия или части городской территории с преимущественно промышленной застройкой. До
сего времени в Беларуси, например, ни одна предзаводская площадь, даже
если она представляла собой настоящий ансамбль, практически не была
признана объектом архитектурного наследия, а уж тем более памятником
архитектуры. Хотя предзаводские площади белорусских городов достаточно часто являлись важными структурными элементами их планировки,
отличались значительными размерами, часто превосходящими размеры
привокзальных, рыночных, центральных и других городских площадей.
Наличие относительно большого числа предзаводских площадей,
имеющих единую с точки зрения стиля и времени возведения застройку,
и находящихся в центральных районах городов, является отличительной особенностью белорусской практики. Это объясняется несколькими
причинами. Промышленный комплекс республики был сформирован
в основном за время социалистического строительства. Однако большое
количество предприятий в силу сложностей экономического развития
региона разместилось на старых производственных площадках кустарных промыслов XIX в., которые всегда имели центральное положение
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4

5
Рис. 1– 5. Предзаводская площадь Минского тракторного завода
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в городской планировочной структуре. Сегодня отдельные предзаводские
площади, такие как площади минского тракторного завода, гомельской
трикотажной фабрики «Восьмое Марта» представляют собой уникальные образцы промышленного зодчества (рис. 1– 5). И отсутствие подхода к ним как к возможным объектам архитектурного наследия не может
уберечь их от неминуемой трансформации, вызванной уже начавшимися
градостроительными преобразованиями.
Вторым вопросом изучения объектов промышленной архитектуры
с точки зрения охраны памятников является последовательность процедур, позволяющих выделить и оценить эти объекты. Причем в силу специфики промышленной архитектуры такая оценка будет отличаться от
тех, что применяются к объектам гражданского назначения, да и понятие
наследия здесь будет шире, чем понятие просто памятника архитектуры.
Оценка промышленного объекта с позиций принадлежности его к наследию может быть сделана по совокупности критериев. Каждый критерий дает возможность выделить качественную характеристику объекта,
а сведение всех критериев в единую систему (таблицу-матрицу) позволяет
качественные характеристики оценить количественно.
Анализ применяемых в отечественной и зарубежной практике критериев показал, что все их можно разделить на группы, обладающие определенными смысловыми характеристиками [6, 7, 8]. Это группы архитектурных, градостроительных, исторических и хронологических критериев.
Архитектурные критерии можно рассматривать ступенчато. Критерии
первой ступени характеризуют промышленный объект как архитектурный, а критерии второй ступени непосредственно отмечают его уникальность с этой точки зрения. Таким образом, к архитектурным критериям
относятся критерии первой ступени:
– характерность для своего времени архитектурно-пространственной
композиции, применяемых конструкций и материалов;
– выраженность стилевых признаков, сохранность декора и художественных элементов фасада;
– сохранность внутренней среды: интерьера и технического оборудования;
– принадлежность к творчеству известного автора (архитектора, инженера) и наличие характерных признаков его творческого почерка;
и критерии второй ступени:
– оригинальность архитектуры и типологическая новизна;
– уникальность объекта с точки зрения архитектуры, технологического и технического оснащения.
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Градостроительные критерии включают:
– наличие градоформирующей функции для города, района, площади, улицы;
– принадлежность к градостроительному ансамблю, составная часть
его.
Исторические критерии могут отражать:
– связь объекта с важными историческими событиями;
– связь объекта с биографией известных личностей;
– вклад в развитие промышленных технологий;
– идентификация данной местности, района;
– принадлежность к историческому комплексу, составная часть его.
Хронологические критерии должны находиться в пределах XVIII –
XX вв., времени существования промышленной архитектуры. Ее развитие включало четыре периода: первый — период формирования (1710 –
1830-е гг.); второй — период становления (1840 –1910-е гг.); третий — период утверждения (расцвета) (1920 –1970-е гг.); и четвертый, сегодняшний — период трансформации (с 1980-х гг.) [1, c. 31– 38]. Принадлежность
рассматриваемого объекта к одному их приведенных выше исторических
отрезков времени является первым хронологическим критерием. Кроме
того, в виду региональных особенностей исторического развития каждой
страны, тот или иной период мог быть наиболее значимым или знаковым
для ее истории. Поэтому следующие хронологические критерии должны
отражать эту специфику.
Например, на белорусских землях первые настоящие промышленные
объекты появились в начале XIX в.; соответственно, принадлежность к этому времени, безусловно, является важным показателем исторической ценности объекта. В то же время, в истории промышленного производства
отмечалось несколько этапов экономического подъема — 1870 –1890-е гг.,
1900 –1913 гг., 1930 –1940-е гг. Поэтому архитектурные объекты производственного назначения этих временных рамок являются наиболее показательными для развития промышленной архитектуры Беларуси.
Безусловно, приведенные выше критерии являются в определенной
степени условными и могут быть дополнены или углублены. Тем не менее, использование их для составления матричных таблиц дает возможность количественно оценить качество объектов промышленной архитектуры, чтобы в результате остановиться на тех из них, которые можно
причислить к наследию. Здесь сложность заключается в ранжировании
значимости критериев, сопоставлении их между собой, поскольку качественную характеристику трудно выразить количественно. Поэтому можно
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в определенной степени подойти к вопросу формально и считать, что к
объектам наследия следует относить те постройки, степень совпадения,
«попадания» во все критерии которых составляет 60 – 75%.
Апробация данной методики была проведена для объектов города Минска, причем рассматривался конкретный исторический срез —
1900 –1940-е гг. Целью работы стало выявление и оценка объектов промышленной архитектуры, построенных либо подвергнутых существенной
реконструкции и обновлению в 1900 –1940-х гг., с позиций их возможной
принадлежности к наследию. Результаты работы позволили установить
ценные объекты, что в условиях реализации нового генерального плана
города, хочется надеяться, спасет их от уничтожения.
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ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄКТИВНОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ
ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ НА ПРИКЛАДІ ІСТОРІЇ
с.. ЛЮТЕНЬКА ГАДЯЦЬКОГО РАЙОНУ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
А. М. Наговіцина,
Полтавський краєзнавчий музей,
науковий співробітник

Н. М. Сиволап,
Полтавський краєзнавчий музей,
завідувач сектора

Зі здобуттям Україною незалежності з кожним роком зростає цікавість
до пам’яток історії. Саме тому на державному рівні порушено питання про
підготовку «Зводу пам’яток історії та культури України», робота над яким
була розпочата ще у 80-х роках ХХ ст. У зв’язку з цим виникає необхідність у проведенні додаткової дослідницької роботи, адже за радянських
часів до «Зводу…» включали лише ті об’єкти, які відповідали критеріям
радянської історичної науки. Пам’ятки, які висвітлювали минувшину
в іншому розрізі, не вносились до Словника і на них не писались статті.
Таким чином, «Звід…» потребує досить серйозного доопрацювання.
У межах пам’яткознавчих досліджень науково-дослідним відділом пам’яткознавства Полтавського краєзнавчого музею на виконання Указу Президента України від 11 грудня 2000 р. № 1328/2000 «Про забезпечення підготовки
і випуску багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії
та культури України» та змін, внесених згідно з Указом Президента України
№ 222/2008 від 17 березня 2008 р. «Про додаткові заходи з підготовки і випуску
багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури
України», 1–3 липня 2009 року було проведено цілеспрямоване, комплексне
обстеження пам’яток історії та культури села Лютенька Гадяцького району.
До проведення досліджень згідно з рішеннями виконавчого комітету
Полтавської обласної ради № 247 від 23.04.1982 р. та № 165 від 23.04.1984 р.
«Про затвердження переліку пам’яток історії та культури області взятих
на державний облік і охорону» на облік було взято такі об’єкти.
Братська могила учасників громадянської війни. Розташована на території Лютеньського лісництва, біля урочища Березки. Поховано 40 червоноармійців продзагону, розстріляних в 1920 р. під час набігу на село
загону Левка Христового [8].
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Меморіальний комплекс в центрі села у сквері. Поховано близько
350 чол., серед них мешканці села та червоноармійці, які загинули під час
громадянської війни в 1918 –1922 рр., 47 мешканців села, розстріляних
гітлерівцями в період тимчасової німецько-фашистської окупації в 1941–
1943 рр. за зв’язки з партизанами та заручників; 294 воїни із частин 138-ї
[1, Арк. 69 – 91], 218-ї [2, Арк. 174], 373-ї стрілецьких дивізій [3, Арк. 349],
259-го танкового полку [4, Арк. 56, 73], 39-ї гарматної артилерійської бригади [5, Арк. 6], 169-ї танкової бригади [6, Арк. 13] 3-го гвардійського механізованого корпусу [7, Арк. 23, 26], які загинули 6 –15 вересня 1943 р.
в боях з німецько-фашистськими загарбниками при звільненні сіл Лютенька, Юр’ївка, при переправі через р. Псел, та воїни, які померли від ран
у вересні-жовтні 1943 р. в 453-му медичному санітарному батальйоні 373-ї
стрілецької дивізії. Прізвища відомі.
Пам’ятник-погруддя Герою Радянського Союзу М. Л. Величаю. Розташований у центрі села, у сквері по вул. Дружби.
Михайло Лукич Величай (21.11.1907 – 30.09.1943) — Герой Радянського Союзу, гвардії майор. Народився в с. Лютенька Гадяцького району
у родині селянина. Навчався в місцевій неповній середній школі, після
закінчення 6 класів працював на торфорозробках. У 1939 р. призваний до
лав Червоної Армії, на фронті з липня 1941 р. Закінчив військо-політичне
училище, був заступником командира 100-го гвардійського стрілецького
полку 35-ї гвардійської Червонопрапорної Лозівської стрілецької дивізії
по політичній частині.
М. Л. Величай відзначився в ніч на 27.09.1943 р. при форсуванні р. Дніпро. Переправившись на правий берег разом із першими підрозділами, він
особистим прикладом сприяв виконанню завдання по захопленню плацдарму в районі с. Звонецьке (Солонянського району Дніпропетровської
обл.) та двічі брав на себе командування частиною. 30.09.1943 р. у бою за
розширення плацдарму Величай загинув.
Звання Героя Радянського Союзу присвоєно 22.04.1944 р. посмертно.
Нагороджений орденами Леніна, Червоної Зірки, медаллю. Похований
М. Л. Величай в м. Синельникове Дніпропетровської обл. [14, с. 255 – 256].
Братська могила радянських воїнів. Розташована в 1 км від села,
куток Комінтерна. Поховано 252 воїни із підрозділів 373-ї стрілецької
дивізії, які загинули 8 –11 вересня 1943 р. при звільненні с. Лютеньки від
німецько-фашистських окупантів [9].
Братська могила жертв фашизму. Розташована на подвір’ї нової школи. Під час тимчасової окупації з 23 вересня 1941 р. по 11 вересня 1943 р.
у Безвіднянському лісі діяв партизанський загін, яким керував Р. В. Івер.
Німецькі карателі та поліція с. Лютеньки жорстоко розправлялись із ро452 ___
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динами партизан і активістами села. За роки окупації, за різними джерелами, було розстріляно від 166 до 730 мешканців села [10].
Монумент солдатської Слави на честь воїнів 373-ї Миргородської
стрілецької дивізії 78-го стрілецького корпусу, які звільнили село від
фашистів знаходиться при в’їзді в село на східній околиці села, на висотці.
У вересні 1943 р. частини дивізії під командуванням полковника Сазонова Кузьми Івановича після звільнення населених пунктів сусіднього
Зіньківського району з боями вийшли на територію Гадяцького району.
До складу дивізії входили 1235-й, 1237-й, 1239-й стрілецькі, 931-й артилерійський полки, 243-й окремий винищувальний протитанковий дивізіон,
453-й медичний санітарний батальйон та ін., які 12 вересня, долаючи опір
противника, звільнили село Лютенька. 373-й стрілецькій дивізії за звільнення м. Миргород присвоєно почесне найменування Миргородської.
Нагороджена орденами Червоного Прапора, Суворова, Кутузова [11].
Монумент виготовляли студенти і викладачі Харківського інженернобудівельного інституту за участю ветеранів 373-ї стрілецької дивізії, учасників боїв за село Лютенька.
Група (2) братських могил радянських воїнів. Розташовані 2 могили
в центральній та південно-західній частині Гончарівського кладовища.
Поховані воїни 340-ї та 373-ї стрілецьких дивізій [12].
Група (2) могил радянських воїнів. 2 могили розташовані у північнозахідній і південно-західній частинах Кабанівського кладовища. Поховано 2 воїни із частин 373-ї стрілецької дивізії, які загинули 11 вересня
1943 р. в бою з німецько-фашистськими загарбниками при звільненні
села. Прізвища невідомі [13].
Під час експедиції виявлено нові об’єкти та здійснено їх класифікацію
і опис, керуючись основними критеріями визначення предмета охорони та історичної цінності пам’ятки історії. Під час класифікації об’єктів
культурної спадщини було застосовано комплексний підхід до проблематики даного завдання. Опрацьовано матеріали польових досліджень,
архівів і джерела. На основі цього створено перелік пам’яток історії, які
пропонується внести до Державного реєстру нерухомих об’єктів культурної спадщини місцевого значення. Але на даний момент ми не можемо
представити повний перелік об’єктів, пропонованих до реєстру, через те,
що виявлені будинок волосного управління, 1880 р. (нині сільська рада);
будинок міністерської школи, 1907 р.; будинок церковно-приходської
школи, 1900 р. (нині заклад громадського харчування); будинок земської
лікарні, 1903 –1929 рр. (нині лікарня) потребують більш детального і глибокого дослідження.
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На сучасному етапі розвитку історичної науки постає проблема
об’єктивності висвітлення подій становлення тоталітарного режиму на
теренах України. Під час визначення предмета охорони пам’ятки історії
слід враховувати такі чинники, як історична, культурна, наукова, інша
цінність пам’ятки та важливість історичної події або особистості, її роль
та значення (як позитивне, так і негативне) в історичному процесі, а також
безпосередній взаємозв’язок історичної події або особистості з конкретною пам’яткою [17, с. 110]. Пам’ятки історії повинні давати уявлення про
характер історичних подій, що відбувалися на Україні, зокрема у Полтавській області, на прикладі с. Лютенька.
Саме тому при висвітленні перебігу подій громадянської війни слід
звернути увагу на боротьбу місцевого населення під проводом Левка
Христового із червоноармійцями-продзагонівцями.
У селі збереглось місце садиби родини Левка Христового (погріб та
садок) на розі вулиць Дружби і Першотравневої.
Одним з визначних керівників селянського повстанського руху на
Полтавщині був Леонтій Остапович Христовий. Народився 16 червня
1898 р. на хуторі Скажениковому поблизу с. Лютеньки в заможній селянській родині. Його батько, Остап Христовий, мав близько 70 десятин
землі і крамницю. Сім’я Христових походила з давнього козацького роду
і була досить великою. Остап мав чотирьох синів — Василя, Олександра,
Миколу і найменшого Левка — та дочку Наталку.
У роки Першої світової війни Л. Христовий служив у кавалерійському
полку, а за радянських часів командував червоним ескадроном і в 1919 р. був
головою Зіньківського ЧК. За часів Директорії Української Народної Республіки Л. Христовий служив півсотенним командиром комендантської сотні
в Зінькові. Коли ж повернулися більшовики, він почав готувати повстання
з тим, щоб захопити місцеву ЧК і звільнити заарештованих українських
патріотів. Змову було розкрито, і Л. Христовий втік спочатку до Полтави,
а згодом до Києва. На початку травня 1920 р. Л. Христового заарештували,
але він утік із зіньківської в’язниці і почав готувати повстання.
Поштовхом до початку селянського повстання стало пограбування
жителів Лютеньки продовольчими загонами. Загін Л. Христового, який
станом на 6 липня 1920 р. налічував не більше 50 чоловік, озброєних гвинтівками і обрізами, спочатку роззброював непрошених гостей і відпускав
на волю. Та зрештою під час чергового набігу продзагону на Лютеньку,
який супроводжувався спаленням хат, повстанці схопили і розстріляли
близько 40 продармійців.
До 18 липня 1920 р. в загоні налічувалося більше 300 чоловік, в тому
числі 15 кінних, при двох кулеметах. Селяни добровільно постачали по454 ___
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встанцям зброю, боєприпаси, продукти харчування та обмундирування.
З 18 липня до 15 серпня 1920 р. в Лютеньці та навколишніх селах і хуторах відбувалось інтенсивне формування повстанських загонів, які за
давньою козацькою традицією поділялися на курені і сотні. Водночас був
створений штаб повсталих, куди увійшли колишні офіцери російської
армії з числа вчителів.
Під час зустрічі Н. Махна з Л. Христовим останній одержав мандат за
підписом начальника махновського штабу Петренка і начальника оперативного відділу штабу Марченка на право формування Особливого загону Повстанської армії України (махновців). Махно надав Христовому
право брати в населення все необхідне для свого загону та передав кілька
сот гвинтівок, кілька кулеметів з обслугою і набої.
У серпні 1920 року повстання під проводом Л. Христового досягло
найбільшого розмаху, охопивши найвіддаленіші села Гадяцького, Миргородського і Зіньківського повітів.
У листопаді 1920 р. Н. Махно воював проти армії барона Врангеля в союзі із Червоною Армією, на основі цього Христовий запропонував укласти перемир’я, але командуючий червоними військами на Полтавщині Воронін повідомив, що припинити воєнні дії можна лише за умови повного
роззброєння повстанців. Значну частину повстанців, які з настанням
зимових холодів вийшли з лісу і здалися радянській владі, було без суду
і слідства розстріляно в Гадячі. З настанням весни 1921 р. повстанці, користуючись підтримкою місцевого населення, активізували боротьбу.
21 березня лютеньська міліція заарештувала дружину отамана Катерину.
Разом із іншими заарештованими її кинули в «холодну» при лютеньському волосному виконкомі. В Лютеньці та навколишніх селах здійснювались поголовні облави й обшуки з метою виявлення активних учасників
селянського повстання. Під час операції було заарештовано і добровільно
здалося більше 300 чоловік. Бажаючих з’явитися з повинною Христовий не
затримував. 15 липня 1921 р. карателям маневрової групи міліції К. Матяша вдалося оточити частину об’єднаних загонів Л. Христового та М. Мандика і витіснити їх з лісу на заболочені луки. Під час прориву Л. Христовий був тяжко поранений, згодом убитий. Тіла вбитих карателі перевезли
до Зінькова, а згодом таємно закопали на місцевому цвинтарі. Могила
Л. Христового була знищена одразу після поховання [21, с. 118 –143].
Ще одна неоднозначна і болісна сторінка історії села — це Голодомор
1932 –1933 рр. Пам’ятний знак жертвам Голодомору 1932 –1933 рр. розташований в центральній частині Нагайського кладовища.
У невідомій кількості братських та одиночних могили, які знаходяться
на різних кладовищах, поховано невідому кількість жителів села Лютень___ 455
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ка, які стали жертвами Голодомору 1932 –1933 рр. Згідно з постановою Політбюро ЦК КП(б)У та Раднаркому УРСР від 6 грудня 1932 р. с. Лютенька
було занесено на «чорну дошку». За даними Національної книги пам’яті
жертв Голодомору 1932 –1933 років, в селі Лютенька померли від голоду
3012 осіб, встановлено 737 імен загиблих. За переписом 1939 р. в селі проживало не 13 тис. населення, як повинно було бути за темпами приросту, а всього 8800 чоловік. Лютенька за кілька років втратила понад 4 тис.
мешканців — тобто третину. Певна частка селян була вивезена у виселки
чи виїхала до промислових центрів країни [19, с. 60 – 61].
Могила кобзаря П. І. Гузя розташована у центральній частині Нагайського кладовища. Похований Петро Іванович Гузь (1895 – 02.05.1959) —
український кобзар. Народився в с. Лютеньці Гадяцького району Полтавської області в сім’ї селянина. У трирічному віці захворів на золотуху
й осліп. З 15 років навчався у кобзаря М. С. Кравченка. Від 1939 р. —
у складі ансамблю кобзарів при Київській державній філармонії. Того ж
року був запрошений на першу республіканську нараду кобзарів та лірників, під час якої від Гузя було записано на фонограф низку пісень; він був
зарахований до новоутвореного Державного етнографічного ансамблю
кобзарів. У 1940 р. — учасник Всесоюзної наради народних співців у Москві. Під час Великої Вітчизняної війни був у партизанському загоні. За заслуги в розвитку кобзарського мистецтва Гузю призначено персональну
пенсію республіканського значення. Помер у с. Лютенька [15, с. 286].
Жителі села — доярка Г. М. Скаженик (1924 – 2006) та завфермою
І. Ф. Савченко (1925 – 2001) — в радянський час отримали звання Героїв
Соціалістичної Праці. Поховані у с. Лютенька на Стовбунівському кладовищі [18, с. 77].
Поза увагою попередніх дослідників залишилась постать уродженця
села винахідника О. Д. Засядька, на його честь на фасаді Лютеньської
загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів встановлена пам’ятна дошка.
Засядько Олександр Дмитрович (1779–1838) — військовий діяч, генераллейтенант. Народився у с. Лютенька. У 1797 р. закінчив 2-й кадетський
корпус. Брав участь в італійському поході О. В. Суворова (1799) та Вітчизняній війні 1812 р.
Протягом 1820 –1827 рр. очолював перше в Росії Артилерійське училище, Петербурзький арсенал, Охтинський пороховий завод. З 1826 р. — начальник штаба артилерії російської армії. У 1829 р. О. Засядько отримав
чин генерал-лейтенанта. Працюючи з 1815 р. над створенням бойових ракет, він вніс конструктивні зміни у фейєрверочну ракету, перетворивши
її на бойову зброю. Також ним було розроблено технологію виробництва
бойових ракет і винайдено спеціальний станок для стрільби ракетами, які
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використовували під час російсько-турецької війни 1828 –1829 рр. У 1828 р.
О. Засядько командував артилерією у бою під Браїловом (нині м. Бреїла,
Румунія) [16, с. 286].
Особливу увагу слід приділити церкві Успіння Пресвятої Богородиці. У 2006 р. виповнилося 320 років із часу завершення будівництва цієї
перлини української культової архітектури.
Мурована Успенська церква зведена на кошти полковника Гадяцього
полку Михайла Бороховича, що свого часу «успадкував від батька разом
з лісами і містечко Лютеньку».
Після завершення будівельних робіт, що тривали кілька років, та освячення її 1686 р. нова споруда стала не лише окрасою села, а й усипальнею
родини Бороховичів.
У кінці 1929 р. Успенська церква була знята з реєстрації і зачинена.
Інші культові споруди села розібрали. На початку 1930-х рр. знесено тамбур, знято хрести і покрівлю, розібрано і знищено іконостас.
1 квітня 1949 р. Полтавським обласним відділом у справах будівництва та архітектури було укладено договір № 28 про передачу пам’ятки
архітектури Успенської церкви релігійній громаді терміном на 10 років.
Незважаючи на те, що релігійна громада листом від 03.09.1959 р. дала гарантійні зобов’язання протягом 1960 р. завершити реставраційні роботи
у повному об’ємі, церкву зачинили та зняли з реєстрації. Улітку 1973 р.,
під час сильної бурі, будівля завалилася. Вціліла лише вівтарна частина
та дзвіниця.
У 1983 р. Рада Міністрів Української РСР постановою № 445 від жовтня виключила зі списку пам’яток містобудування та архітектури Успенську церкву в с. Лютенька Гадяцького району. У 1985 р. залишки храму
і дзвіниця були розібрані, а цегла використана на відсипку дороги.
На виконання Указу Президента Україна від 09.12.1995 р. № 1138 «Про
заходи щодо відтворення видатних пам’яток історії та культури» Кабінет
Міністрів України прийняв Постанову № 700 від 23.04.1999 р. «Про Програму відтворення видатних пам’яток історії та культури України», якою
затвердив Програму та перелік видатних пам’яток історії та культури,
що передбачалося відтворити [20, с. 95 –110]. У 2008 р. розпочато роботу Полтавської охоронної археологічної експедиції (кер. О. В. Коваленко,
старший викладач кафедри історії України Полтавського Національного
Педагогічного Університету ім. В. Г. Короленка) спільно з Полтавським
краєзнавчим музеєм, якою протягом 2008 – 2009 рр. проводилися археологічні дослідження залишків споруди.
Зважаючи на сучасні тенденції розвитку історичної науки, стає очевидною необхідність висвітлення раніше відомих історичних подій під новим
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кутом зору. Головним чином слід уникати суб’єктивізму при оцінці історичних фактів, натомість керуватись принципами неупередженості, деідеологізації та об’єктивного висвітлення подій та фактів. Загалом в с. Лютенька
обстежено 21 пам’ятку історії та культури, серед них 10 нововиявлених.
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЦАМО РФ. — Ф. 1361. — Оп. 2. — Спр. 6.
Там само. — Ф. 101. — 1043. — Оп. 18001. — Спр. 865.
Там само. — Ф. 1694. — Оп. 1. — Спр. 28.
Там само. — Ф. 259тп. — Оп. 211051. — Спр. 6.
Там само. — Ф. 39ГАБр. — Оп. 242875. — Спр. 2.
Там само. — Ф. 169Тбр. — Оп. 1. — Спр. 17.
Там само. — Ф. 3428. — Оп. 1. — Спр. 12.
Науковий архів Полтавського краєзнавчого музею. — Паспорт пам’ятки
історії та культури Н-ІІ-2-1561-247.
9. Науковий архів Полтавського краєзнавчого музею. — Паспорт пам’ятки
історії та культури Н-ІІ-2-1562-247.
10. Там само. — Н-ІІ-2-1563-247.
11. Там само. — Н-ІІ-2-1429-247.
12. Там само. — Н-ІІ-2015-165.
13. Там само. — Н-ІІ-2-2017-247.
14. Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь. В 2-х тт. / Под
ред. И. Н. Шкадова. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1. — 911 с.; ил.
15. Енциклопедія історії України / Редкол. В. А. Смолій та ін. — К.: Наук. думка,
2004. — Т. 2. — 523 с.; іл.
16. Енциклопедія історії України / Редкол. В. А. Смолій та ін. — К.: Наук. думка,
2005. — Т. 3. — 671 с.; іл.
17. Калугін П. М., Попельницький О. О. Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони пам’яток історії // Праці Науково-дослідного інституту
пам’яткоохоронних досліджень. — 2006. — Вип. 2. — 304 с.; іл.
18. Літопис землі Гадяцької / Ред. Л. Омельченко. — Полтава: «Артполіграфсервіс», 2004. — 119 с.; іл.
19. Національна книга пам’яті жертв Голодомору 1932 –1933 років в Україні: Полтавська область. — Полтава: Оріяна, 2008.— 1200 с.; іл.
20. Павленко В. Свято-Успенська церква в с. Лютенька Гадяцького району // Полтавський краєзнавчий музей: Збірник наукових статей 2005 р. Маловідомі
сторінки історії, музеєзнавство, охорона пам’яток / Редкол.: Ю. В. Волошин,
В. Д. Годзенко, А. М. Киридон та ін. — Полтава: Дивосвіт, 2006. — 632 с.; іл.
21. Ревегук. В. Я. За волю України: Нарис історії повстансько-партизанської боротьби на Полтавщині в 1917 –1923 рр. — Полтава, 2007. — 299 с.
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МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
ЗЕМЛЯНИХ УКРІПЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ
Р. М. Осадчий,
НДІ пам’яткоохоронних досліджень,
завідувач відділу охорони археологічної спадщини

С. Є. Черновол,
НДІ пам’яткоохоронних досліджень,
старший науковий співробітник

Найбільшою пам’яткою історії в місті Києві можна вважати залишки
Київської фортеці XVIII – ХХ ст. За територією вона є чи не найбільшим
фортифікаційним комплексом у Європі. Більш ніж 200 років існування
пам’ятки вражає різноманітність її фортечних укріплень та споруд, що
пов’язано із розвитком фортифікаційної справи.
За весь час вивчення Київської фортеці дослідниками мало уваги приділялось земляним укріпленням, хоча саме їх можна вважати основою.
Всі письмові роботи стосовно фортеці присвячено її історії та кам’яній
архітектурі оборонних споруд (арсеналу, казарми військових кантоністів,
оборонним вежам, будівлі військового госпіталю тощо), але вкрай мало
висвітлено земляні насипи, що пов’язували всі ці споруди в єдине ціле.
Зазвичай це пояснюється тим, що більшість насипів було зруйновано під
час забудови та перепланування за радянських часів. Звичайно, велика
частина цих укріплень була знищена як забудовою, так і прокладанням
нових вулиць, але якщо ретельно обстежити територію фортеці, можна
впевнитись у наявності чималої кількості цілих та окремо збережених
елементів даних укріплень.
Наприкінці 2009 — на початку 2010 р. для розробки розділу «Збереження та охорона історико-культурної спадщини» у складі Генерального
плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року було проведено дослідження та інвентаризацію об’єктів Київської фортеці. За цей
час проведено обстеження земляних укріплень Цитаделі, Васильківського та Госпітального укріплень. Метою даного дослідження було визначення стану збереженості та наявності укріплень в цілому.
Оскільки планування — одна з найважливіших рис кожної оборонної
споруди, то саме план укріплення визначає організацію її дослідження.
Тому при вивченні оборонних споруд одним із перших завдань, як правило, є визначення основних принципів їх планування. При наявності
будь-яких планів таке завдання може бути вирішене без археологічних
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робіт, а лише дослідженням поверхні фортеці та ретельним обміром. В нашому випадку інвентаризація земляних укріплень проводилась шляхом
візуального обстеження та фотофіксації. Слід відзначити, що обміри параметрів земляних укріплень мають проводитись за допомогою фахівців,
отже, розмірів укріплень ми не надаємо, їх приблизні висоти становлять
від 5 до 25 м.
Цитадель. Будівництво Києво-Печерської фортеці було розпочато із
закладення у 1706 р. цитаделі на основі вже існуючих укріплень. Обстеження було розпочато з головного валу цитаделі, який складався з дев’яти
бастіонів та одного напівбастіона. Лінія вогню головного валу простягалася на 1270 саженей (2709,7 м) [Рибаков, с. 108 –109].
Першим було перевірено стан Рождественського бастіону. Під час
огляду виявлено, що укріплення бастіону знаходяться у задовільному
стані.
Куртина між Рождественським та Семенівським бастіонами знаходиться у задовільному стані. Слід відзначити, що тильна сторона куртини
до лаврської стіни вкрай засмічена.
Семенівський бастіон знаходиться у задовільному стані. Площа бастіону засмічена.
Куртина між Семенівським та Олексіївським бастіонами частково відсутня. Існує два перерізи: перший — пішохідний прохід зліва від Верхньої
Московської брами, другий — вул. Наводницька, що проходить на стику
куртини з Олексіївським бастіоном. Існуючі частини в задовільному стані.
Олексіївський бастіон знаходиться у більш-менш задовільному стані,
окрім вищезгаданого відрізку на стику з куртиною з лівого боку. Також
слід відзначити, що на зовнішньому схилі бастіону розташовується посольство Пакистану. З внутрішнього боку доступ до бастіону закрито:
з одного боку — рестораном «Царське село», що розташований у пороховому льосі; з іншого боку доступ до внутрішньої частини закрито адміністрацією ТОВ «Підприємство «Київ». Фотофіксацію здійснено лише із
зовнішнього боку.
Стан куртини між Олексіївським та Андріївським бастіонами здалеку
виглядає задовільно. Із зовнішнього боку доступ закрито через приватну
забудову, тильний бік закрито ТОВ «Підприємство «Київ». Проведено фотофіксацію, наскільки це було можливо.
Андріївський бастіон із зовнішнього боку виглядає задовільно. Доступ до правого фасу неможливий через щільну приватну забудову.
З боку пров. Реута видно правий фас та фланг бастіону, але доступ до них
неможливий через приватну охорону кварталу, а також заборону щодо
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фотографування. Стан внутрішнього боку бастіону невідомий через відсутність доступу на територію ТОВ «Підприємство «Київ». На вершині
бастіону встановлено дерев’яний паркан. Здійснено фотофіксацію, наскільки це було можливо.
Куртину між Андріївським та Кавалерським бастіонами можна бачити лише частково здалеку, також з пров. Реута. Зовні виглядає задовільно,
але невідомий стан її другої частини та із внутрішнього боку, тому що
вона знаходиться на території ТОВ «Підприємство «Київ». Фотофіксація
здійснена здалеку.
Кавалерський бастіон повністю знаходиться на території ТОВ «Підприємство «Київ», куди ми не мали доступу, отже, стан його збереженості
нам невідомий.
Куртина між Кавалерським та Успенським бастіонами також знаходиться на території ТОВ «Підприємство «Київ», отже, невідомо, чи існують які-небудь її залишки взагалі. Слід відзначити, що в даній куртині
розташовувалась Васильківська брама. Частину, що поєднувала куртину
з лівим флангом Успенського бастіону, перерізає вул. Цитадельна.
Перед вищезгаданою куртиною, також на території ТОВ «Підприємство «Київ», розташовувався Васильківський равелін; ймовірніше за все,
його залишки не збереглися. Збереглася Васильківська равелінна брама
на подвір’ї будинку № 3 по вул. Цитадельній, до брами прилягає огорожа
колишньої взуттєвої фабрики [Звід; с. 435].
Успенський бастіон знаходиться у доброму стані, слід відзначити проведені на ньому реставраційні роботи. Всередині лівого фасу існує переріз у вигляді дороги, що залишився від колишньої військової частини як
в’їзд на територію через КПП.
Куртина між Успенським та Петровським бастіонами знаходиться
у доброму стані (після відновлення). Ближче до лівого флангу Петровського бастіону існує переріз у вигляді дороги.
Ново-київський равелін на даний час не обстежено, але, найімовірніше, за все його залишки є в наявності. Слід відзначити, що його правий
фас знаходиться за огорожею водосховищ.
Петровський бастіон знаходиться у доброму стані. Зараз на ньому
продовжуються відновлювальні роботи. Фотофіксацію проведено з внутрішнього боку, з лівого флангу і фасу та з правого флангу. Правого фасу
не видно через огорожу та гаражі гаражного кооперативу, з території кооперативу видно лише верхів’я бастіону.
Куртину між Петровським та Спаським бастіонами на 1/3 частину знищено під час прокладання вул. Січневого повстання (нині вул. І. Мазепи).
Збережені частини валів по обидва боки вулиці знаходяться у задовільно___ 461
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му стані. Слід також відзначити, що на місті вул. І. Мазепи знаходилась
Київська брама.
Також перед вищезгаданою куртиною розташовувався Київський
равелін із равелінною брамою (не збереглися).
Спаський бастіон знаходиться у задовільному стані. В правому фасі
бастіону, що плавно переходить в куртину, присутній переріз. Слід зауважити, що у куті між куртиною та лівим флангом було облаштовано
громадську вбиральню.
Куртина між Спаським та Павлівським бастіоном знаходиться у задовільному стані, окрім вищезгаданого перерізу на стику зі Спаським бастіоном. Фотофіксацію виконано з обох боків, з внутрішнього боку вал погано видно через приватні сараї.
Павлівський бастіон знаходиться у задовільному стані. Слід лише
відзначити велику кількість сміття на його території.
Куртина між Павлівським бастіоном та Олександрівським напівбастіоном знаходиться у задовільному стані. На вершині валу знаходиться
оборонна стіна Києво-Печерського монастиря. Фотографування проведено лише із зовнішнього боку.
Олександрівський напівбастіон знаходиться у незадовільному стані,
хоча він і потребує додаткового обстеження, яке планується у майбутньому. Після отримання додаткової інформації щодо напівбастіону можливе
його більш чітке фіксування, оскільки даному фортифікаційному елементу дослідниками не приділялось належної уваги в минулому.
Окремо слід розглянути ретраншементи, люнети та батареї цитаделі.
Ближній ретраншемент, в якому знаходиться Нижня Московська
брама, частково збережений, його фіксація поки не проводилась. На території дальнього ретраншементу знаходиться Меморіальний комплекс
Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр., під час зведення якого укріплення було знищено. Але відкидати наявність деяких елементів та залишків
земляних укріплень повністю не можна. Це стосується Люнету № 1, що
розташовувався на території дальнього ретраншементу.
Люнет № 2 знаходиться у доброму стані, зараз в ньому розташовано
експозицію бойової техніки.
Люнети № 3 та № 4 знаходяться у незадовільному стані, оскільки розташовані в щільній приватній забудові. Слід відзначити, що фотофіксацію
проведено неякісно через обмежений доступ до люнетів вищезгаданим
приватним сектором.
В історії фортеці фігурує ще два ранні люнети та п’ять батарей. Слід
також додати, що може виникнути плутанина щодо нумерації люнетів,
оскільки останні два виникли раніше і в планах мали номери 1 та 2. Пізні
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люнети також починались з 1-го по 4-й (на планах 3-й та 4-й до перебудови позначалися флешами, а нові 1-й та 2-й виникли на місці ретраншементів) [ЦДІАК, ф. 1434, оп. 1, с. 36, арк. 20]. Пізніше два ранні люнети отримали індекси Х та Y [ЦДІАК, ф. 1434, оп. 1, с. 37, арк. 2]. Отже, люнет Y
розташовувався біля Рождественського бастіону, його оточували батареї
№ 1, 2, 3. Дані об’єкти ще не досліджувались, вірогідно, не збереглися, однак не можна повністю заперечити факт існування їх залишків.
Люнет X розташовувався навпроти Павлівського бастіону, при попередньому огляді можна впевнено сказати про існування його залишків.
В подальшому потребує дообстеження.
Батареї № 4 та № 5 знаходяться в районі Олександрівського напівбастіону; вони також потребують додаткового обстеження для уточнення їх
місця розташування.
Наступним етапом дослідження та інвентаризації земляних укріплень
стали об’єкти Головної Київської фортеці (1830 – 1860-ті рр.). Територіально фортеця охопила Печерську височину між Кловським яром на півночі, Наводницьким яром на півдні, схилами долини р. Либідь на заході
та берегом Дніпра. Складалася із південно-західного Васильківського
укріплення (назва старого шляху до Василькова з боку Лаври), західного
Госпітального укріплення (назва від госпітальних бараків, що містилися
на Черепановій горі з кінця XVIII — початку ХIХ ст.) та низки цегляних
казематованих споруд [Звід, c. 438 – 439].
Васильківське укріплення (1831–1844 рр.) розташоване в межах сучасних вулиць Чигоріна, Перспективної та Щорса, на південному заході
Печерської височини. Зіркоподібну в плані форму укріплення (так званої
тенальної системи) складали головний вал у вигляді тенальних фронтів і
центральний равелін з цегляним капоніром (не зберігся) для обстрілу зовнішніх ровів. Перед головним валом і равеліном розташовувався сухий
рів, прикритий шлях з гласисом. Земляні вали заввишки 10 м у чотирьох
вхідних кутах мали цегляні на гранітних цоколях ескарпи (не збереглися)
[Звід, с. 439]. Лінія вогню валу була 565 саженей (1205,5 м) завдовжки [Рибаков, с. 110].
Головний вал укріплення складався з трьох тенальних фронтів, що були
безперервно поєднані між собою [ЦДІАК, ф. 1434, оп. 1, с. 40, арк. 41]. Нумерацію фронтів розпочато з боку вежі № 2. Отже, при обстеженні валу,
що поєднує вежу № 2 та 1-й фронт, насип зафіксовано у задовільному стані. Слід відзначити, що фотофіксацію даного відрізку проведено лише із
зовнішнього боку через розташування за ним частини Внутрішніх військ
МВС України.
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Лівий фас 1-го фронту знаходиться у задовільному стані, його також
було обстежено із зовнішнього боку через вищезгадану причину. Правий
фас фронту також знаходиться у задовільному стані, але слід відзначити,
що на другій половині правого фасу на вершині валу розташовано бетонну огорожу. За огорожею розташовано недобудовані багатоповерхівки,
які стоять одразу за валами правого фасу 1-го фронту та лівого фасу 2-го
фронту. Обстежити внутрішній бік валів з боку будівництва не уявляється можливим.
Лівий фас 2-го фронту видно лише здалеку з вул. Перспективної. Між
вулицею та валом розташовані підприємство «Київенерго» та гаражний
кооператив. Визначити стан збереженості укріплень не виявляється можливим. Але розташування на вершині валу бетонної огорожі, гаражів
перед валом та наявність будівництва за укріпленням дає нам підставу
визначати стан як аварійний. Правий фас фронту оглянуто приблизно на
50%. Першу половину, що ближче до вхідного кута, дослідити неможливо,
оскільки із зовнішнього боку заважає гаражний кооператив, а із внутрішнього боку розташовується вищезгадана військова частина. Інша половина була обстежена та зафіксована лише з внутрішнього боку, оскільки із
зовнішнього заважає забудова. Попередній огляд другої половини дозволяє оцінювати стан даної ділянки валу як задовільний.
Лівий фас 3-го фронту обстежено та здійснено фотофіксацію лише
з внутрішнього боку, із зовнішнього заважає забудова. Стан даного фасу
оцінено як задовільний. Правий фас фронту можна оцінювати частково
задовільно, а частково у аварійному стані, посередині його перерізано дорогою. Перша частина, що ближче до вхідного кута, знаходиться у задовільному стані, зовні її заставлено приватними гаражами. Друга частина
знаходиться у аварійному стані. Із зовнішнього боку її також заставлено
приватними гаражами, частково врізаними у вал, а з внутрішнього боку
проводиться будівництво багатоповерхівки (житлового будинку з офісними приміщеннями та підземним паркінгом по вул. Щорса, 36-в, що
виконується будівельною компанією «Житлобуд»). Отже, обстеження та
фіксація внутрішнього боку неможлива.
Частину валу, що поєднує 3-й фронт з вежею № 3, майже повністю
зруйновано, особливо вищезгаданим будівництвом. З його зовнішньої
сторони залишки валу закриті цегляною підпірною стіною, а з внутрішнього боку доступ закрито через будівництво. Також слід відзначити, що
вал не поєднується з круглою вежею № 3, доступ до цього відрізку неможливий через розташування на даній території частини внутрішніх військ
МВС України.
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Також зафіксовано частину правого фасу равеліну перед другим фронтом. Обстежено лише зовнішній бік, з внутрішнього боку розташовується
гаражний кооператив, гаражі якого врізано у вал. Лівий фас равеліну не
зберігся.
Окрім головного валу також обстежено залишки укріплення розташованого перед стиком 2-го та 3-го фронтів. Його правий фас розташований
вздовж туп. Тверського, на ньому розташований житловий будинок 6/8.
Доступ до зовнішнього боку лівого фасу даного укріплення обмежено
розташуванням автобази.
Територія Васильківського укріплення потребує більш детального
обстеження та виявлення залишків складових частин укріплення, але
при умові доступу на території всіх підприємств, частин та будівельних
майданчиків.
Госпітальне укріплення (1836 –1851 рр.) розташоване на вулицях Госпітальній та Щорса, на вершині Черепанової гори. Має три полігони з капонірами, окремий Косий капонір, північний фронт з брамою і напівбаштою,
П-подібний у плані будинок військового госпіталю. Укріплення кожного
з трьох полігонів складали міцний земляний вал заввишки близько 10 м
з ескарповою цегляною стіною, сухий рів, гласис з прикритим шляхом.
У валу була споруджена головна Північна брама з капоніром, прикрита
віддаленою від брами оборонною казармою — Північною напіввежею.
З боку зверненого до Печерська горжового фронту були рів і оборонна стіна
з трьома брамами і підйомними мостами (не збереглися). Слід також відзначити, що при посиланні на Звід виправлено помилку: укріплення складалось не з чотирьох, а з трьох полігонів. Косий капонір входив до складу
другого полігону [Звід, с. 442; ЦДІАК, ф. 1434, оп. 1, с. 39, арк. 17]. Лінія
вогню головного валу становила 560 саженей (1194,8 м) [Рибаков, с. 110].
Один з фасадів будинку військового госпіталю, який включає проїзд
на подвір’я, був складовою частиною горжового фронту госпітального
укріплення, відділеного від території фортеці ровом, що прострілювався
з кутових одноповерхових склепінчастих прибудов до будинку госпіталю
[Звід, с. 442 – 443]. Нині можна бачити залишки рову, зараз це заасфальтована дорога вздовж фасаду будинку госпіталю.
Лівий фланг 1-го полігону знаходиться у задовільному стані, окрім ділянки, де у валу облаштовано приватні погреби. Правий фланг збережено
частково. Обстежено лише з внутрішнього боку, оскільки із зовнішнього
розташовано гаражний кооператив. Стан незадовільний.
Лівий фланг 2-го полігону не обстежено, оскільки доступ до нього відсутній. Із зовнішнього боку заважає гаражний кооператив, з внутрішньо___ 465
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го — споруди військового госпіталю. Правий фланг знаходиться у доброму
стані, оскільки на ньому проводились реставраційні роботи, які продовжуються нині.
Північний фронт знаходиться у відмінному стані, оскільки на ньому
було проведено реставраційні роботи.
Лівий фланг 3-го полігону перебуває у доброму стані, правий — у задовільному стані. В районі розташування капоніру у валу зафіксовано
велику кількість приватних погребів та сараїв.
Останнім часом було попередньо оглянуто залишки укріплень за
умовною лінією від станції метрополітену «Арсенальна» до Госпітального
укріплення. Ця лінія тягнеться вздовж Кловського яру, який протягом
зведення фортеці постійно піддавався фортифікаційним роботам. Саме
природний фактор був головним у розташуванні укріплень з цього боку,
але буде хибно списати всі наявні залишки укріплень на природу, що і доведено під час останнього огляду.
Хоча вважається, що укріплення з боку Наводницького яру знищені
повністю, ця територія також заслуговує на обстеження.
Відзначимо, що дослідження мають попередній характер. Згодом планується провести доопрацювання щодо цитаделі та укріплень Нової Печерської фортеці, а також провести інвентаризацію залишків земляних
укріплень Звіринецького укріплення та Лисогірського форту.
Впевнено можна стверджувати, що земляні укріплення Київської фортеці в майбутньому повинні бути окремо паспортизовані. Також має бути
переглянуто та доповнено Розпорядження Київської міської державної
адміністрації від 17.05.2002 р. № 979 «Про внесення змін та доповнень
до рішення Виконкому Київської міської Ради народних депутатів від
16.07.1979 р. № 920 «Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури в м. Києві» щодо меж Київської фортеці.
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МУЗЕЄФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ
ІНДУСТРІАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ КРИВБАСУ
ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ
ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ
В. С. Пацюк,
Криворізький державний педагогічний університет,
асистент кафедри

Стрімкі процеси світової глобалізації, зміщення ціннісних орієнтирів
в напрямку активізації гуманних ідей, «звуження» світу шляхом транспортного та інформаційного прогресу, збільшення доходів населення
сприяли зростанню прагнення людини до світопізнання. Засобом задоволення цього прагнення слугує туристична діяльність. В той же час, як
і будь-який інший вид діяльності, туризм зазнає еволюційних змін; постійно удосконалюються, урізноманітнюються та видозмінюються його
форми та напрямки. Одним із інноваційних напрямків туристичної діяльності є індустріальний туризм як вид активного туризму, зосередженого в промислових регіонах, що має за мету споглядання індустріальних
ландшафтів, ознайомлення з витворами індустріальної архітектури, відвідування як функціонуючих, так і непрацюючих виробничих підприємств з метою задоволення пізнавальних, професійних, ділових інтересів.
Територія нашої держави має значний потенціал для становлення та
процвітання даного туристичного напрямку. Однак задля цього треба
вжити цілу сукупність виважених конструктивних заходів. Адже індустріальні об’єкти, що є ядром розвитку індустріального туризму, знаходяться не в надто презентабельному вигляді. Обумовлено це тим, що
індустріальні регіони нашої країни завжди вважалися локомотивом промислового прогресу і ніколи не розцінювалися як плацдарм для туристичної діяльності. В останні ж роки підходи щодо вивчення індустріального
надбання диференціювалися, з’явилася ціла група вчених — архітекторів,
істориків, географів, культурологів, пам’яткознавців — що визнають за
необхідне розгляд об’єктів індустріальної діяльності людини як складових індустріальної спадщини.
Саме поняття індустріальної спадщини до цього часу не набуло однозначного фундаментального трактування. На думку І. В. Федосєєвої, поняття індустріальна спадщина має подвійне значення. З одного боку —
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це самі промислові об’єкти (нерухомі пам’ятники — заводи, фабрики,
комбінати, рудники, окремі виробничі будівлі, гідроспоруди, об’єкти дорожнього будівництва, пов’язані з виробничими комплексами робітничі
поселення), з іншого — знаряддя виробництва, а також його продукти
(вироби, виготовлені на різних підприємствах, машини і їх деталі, спецодяг, документи, у тому числі фото, що відбивають виробничий процес,
модельні реконструкції втрачених об’єктів) [9, c. 68].
Підходи щодо поняття індустріальної спадщини узагальнив та систематизував К. М. Горб, який виділив такі рівні розгляду індустріальної
спадщини: 1) як історичні об’єкти та явища — артефакти промисловості
(початково «індустрія» змістовно означає саме промислове виробництво);
2) як артефакти виробництва взагалі, не лише індустрії; 3) як артефакти
господарства в цілому, включаючи історичні споруди й технології промислової, транспортної, будівельної, торгівельної та інших галузей насамперед вторинної та третинної сфер економіки; 4) як загалом спадщина
індустріальної епохи, своєрідна пам’ятка науково-технічному прогресу,
що в певний період Всесвітньої історії кардинально змінив характер і ритм
життя світового співтовариства [1, c. 11].
Проблематика вивчення та відповідно збереження індустріальної
спадщини знайшла відображення у діяльності Міжнародного Комітету
по Збереженню Індустріальної Спадщини, який було створено в 70-ті роки
ХХ століття. Цей комітет являє собою позаурядову міжнародну організацію, метою якої є збереження, реабілітація та пропаганда індустріальної
спадщини як частини національної та міжнародної культури всього людства.
Оцінюючи перспективи розвитку індустріального туризму в Кривому
Розі, варто згадати влучне формулювання думки Г. І. Денисика про те, що
саме Кривбас є найбільш унікальним регіоном з точки зору набору і територіальної структури гірничопромислових антропогенних ландшафтів
[2, с. 90]. З огляду на це стає зрозумілим, що тут є значний потенціал для
становлення даного виду туризму, адже базисом для цього слугує ціла
низка об’єктів індустріальної спадщини різного віку, профілю та призначення.
Результати досліджень індустріальної спадщини Криворіжжя висвітлені в працях В. Л. Казакова, О. О. Калініченко, В. В. Тітова, С. В. Яркова,
Т. А. Казакової, Е. В. Дворчука, А. Ю. Килимчука, Я. І. Іванченка.
Аналіз досвіду організації туризму в індустріальних регіонах дає можливість визначити орієнтири, за якими розподілені інтереси туристів, що
вивчають індустріальну спадщину:
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– Заповідання унікальних антропогенних ландшафтів.
– Музеєфікація об’єктів індустріальної культури.
– Створення екскурсійних і анімаційних розважальних програм.
Всі ці форми організації індустріального туризму сприяють ознайомленню аудиторії з об’єктами промислової археології, з історією розвитку
певної продукції, з технологічним процесом на промислових підприємствах та відповідно кращому усвідомленню як еволюції промисловості,
так і всіх функціональних виробничих процесів. Нашу ж увагу в контексті становлення індустріального туризму було акцентовано саме на музеєфікації об’єктів індустріальної спадщини як ефективної форми залучення туристів та передумови становлення індустріального туризму.
Музеєфікація — напрямок музейної діяльності та охорони пам’яток,
суть якого — перетворення історико-культурних та природних об’єктів
в об’єкти музейного показу з метою максимального збереження та виявлення їх історико-культурної, наукової та художньої цінності для включення їх в актуальну культуру [3, c. 31]. Відповідно метою музеєфікації
індустріальної спадщини є не лише збереження індустріальних об’єктів,
а й ознайомлення з еволюцією методів створення певної продукції, сприяння покращенню розуміння індустріальної культури та менталітету робітничого населення.
В цілому в світі накопичено значний досвід музеєфікації об’єктів індустріальної спадщини. Особливого поширення подібна практика набула
у країнах Європи. Музейний комплекс видавництва та типографії Плантен-Моретюс створено в Анверпені (Бельгія). У Великій Британії функціонують музей під відкритим небом в м. Біміш на півночі Англії, музей
«Блек Кантрі» на околицях м. Дадлі (Центральна Англія), Музей гірничодобувної промисловості «Великий кар’єр» в Бленейвоні (Південний Уельс)
та музей «Сланцеві печери» в Північному Уельсі. У Франції мережа музеїв місцевої культури і техніки створена на території історичної області
Франш-Конте, діє металургійний музей-завод в Сіані, який працює і нині,
хоча не модернізувався з 1813 року. Також у Франції музеєфіковано мережу споруд, які складають промислову спадщину: завод по виробництву
різальних інструментів в Нанс-су-Сент-Анн, який майже до 1969 року виготовляв серпи і різці; діюча впродовж століть солеварня в Салені — важлива в Європі пам’ятка промислової археології; музей, створений в сільській кузні в Етюеффоні; надшахтний будинок та музей вуглевидобутку
в Роншані — останнє свідчення розвитку тут вуглевидобувної промисловості в період з XVIII ст. до 1958 р.; музей в Буа-д’Амоні, який розповідає
про виготовлення коробок з деревини хвойних дерев [7, c. 24].
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Музеєфікація індустріальної спадщини Криворіжжя повинна орієнтуватися на рівень збереженості та «задіяності» в суспільному житті індустріальних об’єктів та враховувати їх естетичну, історичну, культурологічну, соціальну та інформаційну цінність. Таким чином, вона може бути
здійснена за такими напрямками:
– створення музеїв при підприємствах. Подібна практика в місті
досить поширена — створені музеї історії підприємств міста: «Арселор
Міттал Стіл Кривий Ріг», Центрального ГЗК, Інгулецького ГЗК, заводу
«Констар», Північного ГЗК, колишнього РУ ім. Кірова, колишнього РУ
ім. К. Лібкнехта. Даний напрям викликає великий інтерес у відвідувачів;
– відкриття скансенів — музеїв під відкритим небом. Установа подібного типу на Криворіжжі нещодавно впроваджена в життя — в серпні
2009 року було створено «Музей Промисловості України» (на Північному
ГЗК), в якому зібрані різноманітні промислові засоби виробництва. Проте було б більш презентабельно та ефектно, якби подібну установу було
організовано в умовах індустріальних ландшафтів. Нині ж цей музей розміщено на площі поблизу палацу культури Північного ГЗК. Можливості
створення скансенів, особливо на закритих рудниках і шахтах, воістину
велетенські. Такі музеї сприяли б прямій консервації старих індустріальних об’єктів з наступним тривалим їх збереженням;
– створення віртуальних музеїв. Віртуальний музей — це представлена в мережі Інтернет колекція експонатів, яка зазвичай не існує у вигляді
реальних, матеріальних речей, зібраних та впорядкованих власниками на
окремій реально існуючій території. Експонатами можуть бути як фото-,
відеозображення, так і звукові файли. Масштабність проекту, його обсяги, якість, наповненість також є дуже різними і залежать від фінансових
можливостей замовника або творчих можливостей Web-дизайнера. Подібний досвід доцільно впровадити на одному з найбільших металургійних
підприємств світу «Арселор Міттал Стіл Кривий Ріг», адже значна площа даної установи унеможливлює проведення комплексних пішохідних
екскурсій. Віртуальну ж екскурсію можна відобразити так, щоб передати
виключно всі технологічні процеси — від видобутку залізної руди на Новокриворізькому ГЗК до виробництва чавуну, прокату й сталі та виготовлення різноманітних металевих конструкцій;
– створення музеїв-парків. На нашу думку, індустріальний музейпарк — культурно-освітня, науково-дослідна, рекреаційна установа, як
правило, локального значення, що створюється з метою збереження та
відтворення антропогенних комплексів та індустріальних об’єктів, що
мають наукову, історичну, пізнавальну та естетичну цінність. Важливи470 ___
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ми умовами організації індустріального парку-музею є багатство, різноманітність та територіальна концентрація окремих зразків і комплексів
індустріальної спадщини, що криють в собі гносеологічну цінність.
Індустріальні музеї-парки доцільно створювати в місцях концентрації об’єктів індустріальної спадщини. В свою чергу, дані об’єкти будуть
сфокусовані в місцях залягання та видобутку залізної руди. Ми обрали
чотири зони високого територіального поєднання об’єктів індустріальної
спадщини, які досліджені детально й відповідають критеріям музеєфікації, зокрема:
1. Індустріальні пам’ятки залізорудних рудників «Червоного пласта», де музеєфікації потребують дві групи об’єктів:
– відносно добре збережені об’єкти індустріальної спадщини. Вони
характеризуються майже повним первинним станом. До цієї категорії
віднесені дореволюційні і найбільш історично цінні кар’єри: «Генріх»
(південні частини), південні частини кар’єрів «Надія» і рудника Вільчура.
У доброму стані знаходяться деякі відвали рудника «Сушкова балка»,
6 відвалів основної групи рудників «Червоного пласта», 3 невеликих відвали шахт ім. ЗОТ та ім. Валявка. Повністю уцілілими є провальна лійка
та зона зрушення шахти ім. ЗОТ. Збережена в умовах приватного сектору
стічна арка на правому схилі балки «Південна Червона»;
– частково збережені об’єкти індустріальної спадщини. До них в межах «Червоного пласта» зараховані такі об’єкти, як напівзасипаний кар’єр
південного рудника Карпаса і Ковалевського, частково засипані ділянки
кар’єрів «Генріх», «Надія», АТ Криворізьких залізних руд. Також частково
вціліли 2 відвали південних дореволюційних рудників, провальні лійки
і надземні будівлі шахти ім. ГПУ, верхня частина дореволюційної шахти
«Нахиленої» з залишками фундаментів надземних споруд («наклони» рудопідйомника, паровичної, компресорної і відкотної естакади (кам’яний
фундамент)). Від шахт ім. ЗОТ та ім. Валявка зараз існують лише провальні лійки над їх стволами [4, c. 161–163].
2. Індустріальні пам’ятки залізорудних рудників Кандибінського
пласта, де, знову ж таки, музеєфікації потребують дві групи об’єктів:
– відносно добре збережені об’єкти індустріальної спадщини. Вони існують майже повністю у своєму первинному стані. До них слід віднести
незначно затоплений кар’єр колишнього рудника «Б.К.Д.» № 2, Учительський кар’єр. Повністю уцілілим є східний відвал кар’єру рудника «Б.К.Д.»
№ 2, відвал дореволюційної шахти № 2, мульда просідання шахти № 1
РУ ім. МОДР. До збережених в цілому можна віднести й стічну арку рудничної залізниці по правому відрогу балки Кандибіна. Добре збереглися
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житлові будівлі робітничого селища усіх часів, будинок контори рудника
«Б.К.Д.». Й дотепер в межах селища дореволюційного періоду існує будинок історичної цінності, в якому проживала родина відомих людей — Героїв Радянського Союзу, учасників бойових дій під час Великої Вітчизняної війни Глинки Д. Б. і Глинки Б. Б., які в 1929 –1933 рр. були гірниками
шахти № 1 РУ ім. МОДР;
– частково збережені об’єкти індустріальної спадщини. До них віднесені наступні об’єкти: південна частина підтопленого кар’єру рудника
«Б.К.Д.» № 1, фрагменти відвалу шахти № 1 часів роботи РУ ім. МОДР,
маленька ділянка крайньої південної частини східного відвалу кар’єру
рудника «Б.К.Д.» № 1, фрагменти високого насипу залізниці понад р. Інгулець [5, c. 83].
3. Індустріальні пам’ятки залізорудних рудників Тарапаківського
пласта. У межах футуристичного парку музеєфікувати необхідно 3 категорії обєктів: гірничопромислові ландшафти — два частково затоплені кар’єри дореволюційних рудників Б.К.Д. і Копилова № 1, по 3 відвали
з кожної груп південних, центральних і північних рудників, затоплені
зараз поверхневими та підземними водами кар’єри (так звані Пастуховські) зі збереженими західними бортами південних рудників Тарапаку;
частково збережені — відвали рудників Б.К.Д. і Копилова № 1, залишки
стволу шахти ім. Калініна радянського часу, рідкісні залишки «биків»
парового рудопідйомника кар’єру рудника Копилова № 1 віком не менше
105 років, шматочок кар’єру рудників Д. Перрі і Браіловського № 1 і № 5,
відвал рудника Д. Перрі і Браіловського № 4, 6 відвалів південних рудників; повністю втрачені об’єкти індустріальної спадщини — місця ймовірного та точно встановленого розташування шахт, підземних виробок,
дрібних відвалів, майже повністю засипаних або забудованих кар’єрів
групи центральних рудників Тарапаку; дорожні ландшафти — полотно
відкатної залізниці рудника Б.К.Д. — у радянський час рудника Змичка
і шахти ім. Калініна; гідротехнічні ландшафти — місце будівництва відвідного каналу на р. Саксагань — першого гідротехнічного спорудження
на ріках Кривбасу (1908 р.) з метою захисту гірничих розробок від річкових вод [6, c. 110].
4. Індустріальні пам’ятки урочища Дубової Балки (Великої), що є
одним із найбільш яскравих прикладів історичних ландшафтів гірничопромислового району. Тут були знайдені перші скіфські плавильні, в яких
вироблялося кричне залізо. З Дубовою Балкою пов’язують також досвід металургії запорізького козацтва. В Новий час тут мав маєток О. М. Поль —
засновник видобутку залізних руд на Криворіжжі, а Дж. Х’юз (Юз), один з
472 ___

Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень»

фундаторів металургії на Півдні Російської імперії, був власником кар’єру.
В Дубовій Балці виконував свої дослідження відомий у XIX ст. саксонський гірничий інженер Л. Штріппельман, якому належать перші оцінки
запасів руд на Криворіжжі і перше геолого-гірниче районування регіону.
В маєтку О. М. Поля створена невелика музейна кімната, куди водяться
екскурсії.
Сьогодні індустріальні об’єкти Дубової Балки збереглися лише фрагментарно — залишки шахт «D», Сланцевої та Більшовик, 4 невеликі відвали, робітниче селище дореволюційного та радянського часів рудника
«Більшовик». Всі вони є історичними (один з центрів зародження гірничої
справи в Україні 90-х років ХІХ cт.). Питання встановлення охоронного
режиму на даній території є нагальним [8, c. 78].
Висновок. Таким чином, індустріальний туризм є перспективним туристичним напрямом для промислових регіонів нашої країни, але задля
того, щоб інтенсифікувати індустріально-туристичну діяльність, треба
провести систему заходів з музеєфікації об’єктів індустріальної спадщини. Ці заходи передбачать: теоретичне обґрунтування умов та критеріїв музеєфікації індустріальної спадщини, створення кадастру індустріальних об’єктів, вибір об’єктів та форм музеєфікації, залучення владних
структур та інвесторів задля фінансування даної діяльності, популяризацію музеєфікованих пам’яток та залучення до них туристів. Дотримання даного алгоритму дій не лише сприятиме стимулюванню туристичної діяльності, а й докорінним чином змінить ставлення як туристів, так
і місцевих мешканців до індустріального багатства нашої країни.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ АРХЕОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ В ЗОНІ ВІДЧУЖЕННЯ
С. В. Переверзєв,
Державний науковий центр захисту культурної спадщини
від техногенних катастроф МНС України,
завідувач сектором,
пошукач Відділу кам’яної доби
Інституту археології НАН України

Згідно зі ст. 14 Закону України «Про правовий режим території, що
зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та ст. 3 Закону України «Про охорону культурної спадщини» управління охороною культурної спадщини в зонах відчуження покладено на
Адміністрацію зони та МНС України. Але фактично статті законів залишилися лише констатацією побажань законодавця, бо ніякого логічного
продовження законодавство України в сфері охорони археологічної спадщини в зоні відчуження не має. Адміністрація зони відчуження не має
в своїй структурі підрозділу, на який було б покладено такі повноваження. Більше того, всі інші державні акти, що стосуються охорони культурної спадщини, просто ігнорують існування зони відчуження.
Постановою Кабінету Міністрів України № 534 від 19 квітня 2006 року
створено Державний науковий центр захисту культурної спадщини від
техногенних катастроф (далі — Центр). Ця бюджетна наукова установа стала наступником Державного науково-виробничого підприємства «Центр
захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій», створеного
МНС у 2001 році на базі тимчасових наукових колективів, які в рамках
виконання Національної програми мінімізації наслідків Чорнобильської
катастрофи на договірних засадах виконували роботи з порятунку і збереження етнокультурних надбань уражених районів Українського Полісся.
Основними завданнями Центру є формування науково-інформаційної
бази даних про національні, культурні та історичні цінності, врятовані
в зонах надзвичайних ситуацій та катастроф. Іншим завданням нового
Центру є розробка науково-організаційних і методологічних основ та
методів превентивного захисту та врятування національних історикокультурних надбань від техногенних катастроф. Стаття 4.7 Статуту Центру констатує: «Центр здійснює організацію охорони культурної спадщини на території зони відчуження…» Проте і з утворенням Центру
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проблеми виявлення, інвентаризації та збереження археологічної спадщини в зоні відчуження залишилися невирішеними. Згідно зі статтею 4
Закону України «Про охорону археологічної спадщини» існує зрозуміла
владна вертикаль державного управління у сфері охорони археологічної
спадщини. Але, звичайно, існування території зони відчуження законодавцями проігноровано. Таким чином, незважаючи на декларовані програми та заходи, зона відчуження є територією, що майже не охоплена
археологічними дослідженнями, які могли б передбачати виявлення, державну реєстрацію та взяття під охорону пам’яток археології.
Перші та єдині на цей час спроби планомірного археологічного обстеження в зоні відчуження після Чорнобильської катастрофи були проведенні тільки в 2003 році експедицією під керівництвом В. Манька [1].
В тому ж році Чорнобильською експедицією Центру захисту культурної
спадщини МНС України під керівництвом В. Манька було виявлено неолітичну стоянку Плютовище 1. Стоянка знаходиться на надзаплавній терасі, на відстані 1 км на захід від правого берегу стариці р. Прип’ять, та
7 км на північний схід від м. Чорнобиль. Шурфування берега стариці на
ділянці до 200 м у довжину дозволило виявити три локальні скупчення
культурного шару довжиною до 70 м. Середнє скупчення було досліджено В. О. Маньком. В шурфах та розкопі площею 30 кв. м було встановлено
таку стратиграфію (рис. 1а):
1. Дерновий шар — 0 – 0,1 м.
2. Пісок сірий гумусований — 0,1– 0,3 м.
3. Пісок темно-помаранчевий — 0,3 – 0,5 м.
4. Пісок жовтий — 0,5 м і нижче.
Культурний шар знаходився у третьому стратиграфічному горизонті
на глибині 0,35 – 0,4 м з нахилом в сторону берега. Знайдено 215 виробів
з кременю та розвал гостродонного горщика, орнаментованого гребінцевим штампом. Шар не був пошкоджений і не розтягнутий по вертикалі.
У плані вироби з кременю та знайдений розвал горщика утворювали компактне скупчення підокруглої форми діаметром 5–5,5 м. Крім того, було
знайдено залишки двох круглих (діаметром 0,6 м) лінз, одна з яких є, без
сумніву, вогнищем, а друга містила в заповненні вуглецеву масу та кальциноване деревне вугілля. Наявність органічних залишків (деревного вугілля
та кераміки з домішками трави) дозволила зробити серію аналізів у Київській радіокарбонній лабораторії. За допомогою радіокарбонного аналізу
було отримано дату часу існування стоянки — кінець VІ тис. до н. е.
В. О. Маньком були зроблені висновки, що господарчо-побутовий
комплекс Плютовища необхідно розглядати як слід короткочасного сезон476 ___
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ного перебування на цьому місці однієї територіально-виробничої групи
людей [2]. Культурній інтерпретації кременевого комплексу заважає його
невеликий обсяг, проте знайдений горщик має всі ознаки верхньодніпровської культури дніпро-донецької культурно-історичної області [3].
У 2008 році археологічною експедицією Центру під керівництвом
С. Переверзєва було продовжено археологічні розкопки неолітичної стоянки Плютовище 1, які мали за мету дослідження всієї площі стоянки.
На північному заході від розкопу 2003 року на другій локальній ділянці
культурного шару (скупчення) був закладений розкоп загальною площею
20 кв. м (рис. 1). В результаті досліджень знайдено 169 виробів з кременю,
1 фрагмент неорнаментованої кераміки та 1 — орнаментований гребінцевим штампом; об’єктів не виявлено. Невелика кількість новознайденого
матеріалу зумовлена тим, що значна площа розкопу була пошкоджена пізнішими перекопами. Досліджена ділянка культурного шару, безперечно,
є периферійною частиною господарчо-побутового комплексу стоянки,
дослідженого В. Маньком у 2003 році [4].
Під час розвідок у 2003 році В. Маньком було виявлено місцезнаходження літописного міста Чорнобиль, перша згадка про існування якого
датована 1193 роком та знаходиться у «Повісті временних літ» [5]. Чорнобильське городище знаходиться на високому мисі корінної тераси правого
берега р. Прип’ять на висоті близько 40 – 50 м над рівнем води. Мис складений з льосів і ґрунтів алювіально-делювіального походження. Остаточне
формування сучасного вигляду мису пов’язане з відкладеннями чорноземів потужністю до 1 м. Мис має овальну форму, займає площу 75 м на 60 м,
тобто 4,5 кв. км. Східна сторона мису обмежена крутим схилом, що спускається до надзаплавної тераси Прип’яті. Північна сторона мису досить
чітко визначається за залишками давнього яру або тальвегу зниклого джерела. Південна сторона мису також визначається наявністю яру глибиною
близько 3 м. Не виключено, що вибір місця поселення давніми мешканцями Чорнобильського городища пов’язаний саме з існуванням природних
укріплень-ярів, які використовувались як фортечні рови. Швидше за все,
у середньовічний час південний та північний яри з’єднувались або штучно
подовжувалися. Місце гіпотетичного з’єднання ровів, як здається, зараз
знаходиться впритул до частини вулиці Петровського. Не виключено, що
сучасне планування вулиці Петровського маркує систему давнього шляху,
який забезпечував прохід на територію середньовічного городища. Про це
свідчать численні знахідки кераміки ХІІ – ХVІІІ ст. по вулиці Петровського та на стадіоні міста Чорнобиль, звідки починається вулиця. При цьому
культурний шар на зазначених ділянках відсутній.
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Рис. 1. Плютовище 1 — 2008. План розкопу

Рис. 1а. Плютовище 1 — 2008. Стратиграфія
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Рис. 2. Топографічний план Чорнобильського городища

Рис. 3. Чорнобиль. Розкоп 2008 р.
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В 2007 році археологічною експедицією під керівництвом О. Переверзєвої було проведено топографічну зйомку місцевості, зокрема мису, на
якому розташоване городище (рис. 2). За допомогою високоточних приладів було визначено географічні координати місця розкопу — 51º27389'
північної широти та 30°23777' східної довготи [6]. Важливим недоліком
складеного топоплану є відсутність прив’язки до р. Прип’яті. На жаль, відсутність потрібних приладів унеможливила здійснення цього важливого
компоненту складання топографічного плану. Проте чітка прив’язка городища до будинків по вулиці Петровського дає нам можливість абсолютно
точної кореляції відзнятої ділянки з будь-якою мапою з масштабом від
1 : 10 000 і більше.
Протягом 2003–2008 рр. була досліджена площа 188 кв. м (рис. 3). У результаті польових робіт було отримано значну кількість археологічного матеріалу, зокрема більше 20 тис. фрагментів керамічних виробів [7],
в тому числі фрагменти західно-руської кераміки (за Кучерою) [8], 953
фрагменти скляних браслетів, 24 фрагменти скляного посуду, 20 скляних
намистин, 47 виробів з кістки, більше 300 металевих виробів, 8 хрестиків
та 31 пряслице з овруцького пірофіліту. За час дослідження пам’ятки виявлено більше 100 об’єктів кінця Х – ХVІ ст.: будівля кінця Х — поч. ХІ ст.,
значна кількість господарських ям, шість вогнищ, системи парканів; зафіксовані сліди оранки [9]. На жаль, значна кількість об’єктів є багатошаровими або частково перевідкладеними. Під час розкопок у 2008 році
було зафіксовано культурний шар кінця Х — початку ХІ ст. [10].
Роботи, що проводилися протягом 2003 – 2008 років, фактично нічого не дали для справи збереження нерухомих пам’яток археології на території зони відчуження. Незначні за площею дослідження неолітичної
стоянки Плютовище 1 та розкопки городища Чорнобиль — це єдині археологічні роботи, що з 2003 р. несистематично проводяться на цій території. Такий «екстремальний» метод дослідження, в тому числі літописної
пам’ятки, обумовлений двома факторами. Перший — природний фактор, що полягає в постійному залісненні городища з культурним шаром,
який залягає відносно близько до денної поверхні. І якщо цю проблему
вирішити просто, то питання антропогенного впливу на стан пам’ятки є
досить складним. Особливий статус зони відчуження ускладнює можливість необхідного контролю стану об’єктів археологічної спадщини. Якщо
головною проблемою археології в Україні зараз є масове грабіжницьке нищення всіх категорій об’єктів археологічної спадщини «чорними археологами», то в зоні відчуження основна загроза — можливі несанкціоновані
земельні роботи (проте діяльність мародерів теж не слід виключати). Пер480 ___
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шим кроком до розв’язання цього питання має стати вирішення певної
юридичної колізії та організація Адміністрацією зони пам’яткоохоронної
структури в своєму складі або делегування повноважень з охорони культурної спадщини на території зони відчуження Центру.
Зона відчуження є унікальною територією, яка на сьогодні залишається «білою плямою» на археологічній карті України. Зона реліктових
старожитностей всіх історико-археологічних епох, найдавніша зона
слов’яно-руського етногенезу, що складала основу літописного давньоруського городища Чорнобиль та середньовічного Чорнобильського повіту, насичена унікальними археологічними комплексами пам’яток зі
збереженими історичними ландшафтами національного та всесвітнього
значення. Проте ці об’єкти, на жаль, не взято на державний облік та позбавлено відповідної державної охорони. Тому сьогодні пріоритетним завданням має стати здійснення комплексних заходів щодо обліку об’єктів
культурної спадщини. Такі заходи передбачають наукове вивчення цих
об’єктів, класифікацію та державну реєстрацію шляхом розробки паспортів на археологічні пам’ятки та занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток (згідно з постановами Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2001 р. № 1760 «Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного
реєстру нерухомих пам’яток України» та від 9 вересня 2002 р. № 1330 «Про
затвердження комплексної програми паспортизації об’єктів культурної
спадщини на 2003 – 2010 рр.»). Програма паспортизації повинна передбачати не тільки дослідження та опис власне археологічної пам’ятки, але
й встановлення охоронних зон пам’яток, зон охоронюваного ландшафту,
зон охорони археологічного культурного шару, умови можливої експлуатації та інше. Тому комплексне вивчення історичного ландшафту, проведення ландшафтно-археологічних пошуків має стати першочерговим
завданням при її реалізації. Кінцевим результатом науково-пошукової та
науково-практичної діяльності має бути державна «легалізація» об’єктів
археологічної спадщини та створення взаємопов’язаної з паспортизацією
точної ландшафтно-археологічної карти з відповідною базою даних про
пам’ятки всіх забруднених територій.
З 2010 року Центром започатковується Програма, що передбачає масштабні археологічні розвідки в зоні відчуження та північних районах
Київської області з метою підтвердження існування раніше виявлених
археологічних об’єктів, виявлення нових та їх паспортизації. Результатами передбачених робіт має стати державна реєстрація пам’яток археології та необхідні заходи для їх охорони, а також створення ландшафтно___ 481
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археологічної карти цього унікального мікрорегіону. Цього року археологічною експедицією Центру заплановано здійснити ретельне обстеження басейну р. Тетерів в межах Іванківського району, басейну р. Уж в межах
зони відчуження та околиці літописного Чорнобиля. Проте доти, доки не
будуть вирішені юридичні проблеми охорони культурної спадщини, що
стосуються території відповідальності Адміністрації зони відчуження,
Програма археологічних досліджень та пам’яткоохоронних заходів у зоні
відчуження не може бути доведена до логічного закінчення.
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ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА
ГАЛИЧА В КОНТЕКСТІ МЕТОДИЧНИХ ПРОБЛЕМ
ПАМ’ЯТКООХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
С. О. Побуцький,
кандидат історичних наук,
Національний заповідник «Давній Галич»,
заступник генерального директора з наукової роботи

Церковно-археологічна спадщина середньовічного Галича на сьогоднішній день включає в себе 14 фундаментів середньовічних церков, а
також збережені церкву Святого Пантелеймона (ХІІ ст.) і церкву Різдва
Христового (ХІІІ – XV ст.).
Окремо слід зауважити, що основним аспектом дослідження цієї спадщини була локалізація княжого Галича. Пошуки розташування княжого міста вивели вчених на фундаменти Успенського собору, фундаменти
інших храмів, а також на митрополичу резиденцію. Ґрунтовно вивчалися залишки окремих храмів [8, с. 13]. Але об’єктом окремого дослідження в контексті музеєфікації та рекреаційного використання церковноархеологічна спадщина середньовічного Галича ще не була. Ця доповідь
покликана окреслити основні етапи музеєфікації та рекреаційного використання церковно-археологічної спадщини середньовічного Галича.
Перш ніж розглядати музеєфікацію та рекреаційне використання
об’єктів церковно-археологічної спадщини Галича ХІІ – XV століть, потрібно зупинитися на кожному з них.
Першою з відомих галицьких культових будівель є літописна (1152 р.)
церква Спаса, яка знаходилася на території укріпленої резиденції Володимирка Володаревича (1141–1153). Вона розміщувалася на високому пагорбі між Дністром і Лімницею (ур. Карпиця-Цегольня в с. Шевченкове)
[7, с. 34]. Дослідник О. Іоаннісян відніс церкву Спаса до раннього етапу
галицької архітектури, яка має коріння в романській архітектурі Малопольщі, а пізніше знаходить своє продовження в архітектурі ВолодимироСуздальської Русі часів Юрія Долгорукого і датується першою половиною
ХІІ ст. [1, с. 38 – 39].
На відстані 800 м від церкви Спаса у південному напрямку на правому
березі р. Лімниціч (ур. Полігон) наприкінці ХІХ ст. була відкрита невелика
ротонда [4, с. 12]. Згідно з даними останніх археологічних досліджень, в середині ХІІ ст. в цій частині Галича було засновано католицький монастир
з невеликою кам’яною одноярусною ротондою-квадрифолієм [7, с. 36].
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Третім об’єктом галицької церковно-археологічної спадщини ХІІ–XІІІ ст.
є фундаменти Успенського собору. Дослідник Ю. Лукомський вважає, що
спорудження цього собору розпочалося за часів правління першого галицького князя Володимирка Володаревича у 40-х роках ХІІ ст. [4, с. 10]. В
той же час дослідник Б. Томенчук зауважує, що Успенський собор був побудований за часів правління в Галичі сина Володимирка Володаревича —
князя Ярослава Осмомисла (1153–1187) [7, с. 37].
У середині — другій половині ХІІ ст. в урочищі Царинка, під Крилоським городищем (центральна частина княжого Галича), на території, очевидно, найдавнішої частини галицького подолу будується ще одна церква
[7, с. 40], яку у 1986 –1988 роках досліджував археолог Ю. Лукомський, назвавши її «Храм-усипальниця на Царинці» [4, с. 14].
У цей же час поруч з дерев’яною церквою-усипальницею на Цринці,
лише на протилежному (лівому) березі р. Лукви, будується невелика дерев’яна церква (ур. Церквиська) [7, с. 41], яку досліджував у 1987 році львівський археолог Ю. Лукомський [4, с. 30 – 31].
Біля присілку Крилоса Четверки, на полі Церквиська, знаходяться
фундаменти церкви Благовіщення, які датуються ХІІ ст. На початковому
етапі, у ХІІ ст., тут стояв дерев’яний храм, знищений пожежею, а пізніше була побудована кам’яна церква, фундаменти якої повністю охопили
рештки попередньої — дерев’яної церкви і не пошкодили їх. Головні осі
обох храмів практично збігаються за напрямком, отже, можемо припускати, що дерев’яна церква мала ту саму присвяту, що і наступна, кам’яна
[4, с. 28 – 32].
У другій половині ХІІ ст. в північній околиці боярського посаду будується і невеликий кам’яний храм (ур. Цвинтариська) [7, с. 42].
У 1189 році на галицький князівський престол сів син Ярослава Осмомисла Володимир [3, с. 368]. Очевидно, саме ним була побудована в цей
час велика кам’яна вежоподібна церква на високому березі р. Лімниці
(ур. Крилівка). Тут, на західній околиці міста, був, вочевидь, розташований
невеликий заміський монастир Галича з церквою св. Кирила і Мефодія
[7, с. 43]. Говорячи про датування Кирилівської церкви, потрібно зазначити, що дослідник Ю. Лукомський датує церкву кінцем ХІІ — початком
ХІІІ ст. Він мотивує це тим, що деякі особливості фундаментів (виступи
під лопатки стін, окремо влаштовані подушки стовпів, регулярна кладка
з річкового каменю) вже зустрічалися в об’єктах церковної археологічної
спадщини Галича, які відносяться до середини ХІІ ст., що вказує на почерк
галицької архітектурної школи. Натомість масивні вузли апсидних сполучень відносять цю пам’ятку до вежоподібних храмів нового стильового
напрямку в архітектурі Давньої Русі кінця ХІІ — початку ХІІІ ст. [4, с. 18].
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У східній околиці Галича, на Дністрі, на початку ХІІІ ст. будується
укріплений монастир (с. Пітрич, ур. Гора-монастир). В його центральній,
підвищеній частині дослідником Б. Томенчуком було виявлено і досліджено залишки невеликої дерев’яної церкви. Це була невелика однозрубна
будівля без апсиди на кшталт каплиці-усипальниці. Цікавою її особливістю є те, що північна стіна мала залом, який сприймається як своєрідний
апсидний приділ [7, с. 48].
На початку ХІІІ ст. у княжому Галичі з’являються дві ротонди — латинські (католицькі) церковні будівлі [2, с. 39 – 46] в ур. Воскресенське та
в ур. Прокаліїв сад [7, с. 50]. Їх поява, очевидно, пов’язана із посиленням
угорського та польського впливів на теренах Галицько-Волинського князівства на початку ХІІІ ст. після смерті у 1205 році князя Романа Мстиславича.
Воскресінська ротонда датується ХІІІ ст. Вона являє собою зрубну двоабо триярусну дерев’яну цекрву-каплицю, план якої, найімовірніше, був
восьмигранним, діаметром 10 м [7, с. 50].
На пагорбі Убіч, на правому березі Мозолевого потоку, який омиває з
північного боку Крилоське городище, створюючи його природний захист,
в ур. Прокаліїв сад існував монастир із церквою св. Іллі. Це ротонда, тип
якої не має аналогів у архітектурі Давньої Русі, але відомий у Центральній
Європі (ротонди св. Іржі в Ржіпі (Чехія), св. Прокопа у Стшельно (Польща) [4, с. 18].
З перебуванням у Галичі на початку ХІІІ ст. групи польського (латинського) населення (купці, ремісники та ін.) пов’язана і невелика кам’яна
церква, яка була побудована на торгово-ремісничому посаді на місці старої дерев’яної церкви в ур. Церквиська. За аналогією з широко розповсюдженими в Польщі церквами такого типу вона, очевидно, слугувала парафіяльним католицьким костелом [4, с. 30].
У південно-східних околицях княжого Галича на високому березі
р. Бистриця, біля другої пристані на Дністрі, знаходиться ще одна ротондаквадрифолій, яка також має значний романський характер (ур. Мурованка). Вона, очевидно, була побудована за останнього галицького князя Данила Романовича в середині ХІІІ ст. [7, с. 52].
Таким чином, на теренах давнього Галича на сьогоднішній день локалізовано фундаменти 9 православних і 6 католицьких храмів ХІІ – ХІІІ ст.,
які підлягають музеєфікації.
Згідно із Законом України «Про охорону культурної спадщини» музеєфікація — це сукупність науково обґрунтованих заходів щодо приведення об’єктів культурної спадщини у стан, придатний для екскурсійного
відвідування. А «Методичні рекомендації щодо музеєфікації пам’яток іс___ 485

Розділ ІV

торії» у Розділі 6 «Основні засади проведення музеєфікації пам’яток історії та функціонального зонування території пам’ятки» подають розширене роз’яснення процесу музеєфікації пам’яток [5].
На основі цих документів Національним заповідником «Давній Галич» був розроблений проект музеєфікації церковно-археологічної спадщини Галича, який передбачає, що враховуючи той факт, що церковноархеологічні пам’ятки Галича переважно перебувають у стані руїн або
фундаментів, їх позитивною особливістю є мінімум пізніших будівельних
нашарувань, завдяки чому вони мають значний інформаційний потенціал. Ці об’єкти втратили можливість утилітарного використання, але набули значущість як наукове джерело пізнання минулого, матеріальні докази історичної правди, засоби духовного та естетичного виховання людей.
Специфічною рисою пам’яток даної категорії є те, що завдяки існуванню
решток споруд у вигляді горизонтальних проекцій спостерігач може легко
сприймати їх планувальну структуру. Величезна емоційно-естетична дія
церковно-археологічних пам’яток Галича на глядачів відносить їх до категорії історичних реліктів, які найбільш охоче відвідуються туристами.
Практика показує, що найкращим способом збереження церковноархеологічної пам’ятки і реалізації її експозиційно-пізнавальної цінності є
музеєфікація — показ об’єкта як музейного експонату на місці створення.
Питання музеєфікації церковно-археологічних пам’яток на території
Галича мають дуже складний і специфічний характер. Це, в першу чергу, пов’язано з тим, що роботи повинні охоплювати різноманітну технічну проблематику, обумовлену викопною природою кожного окремого
об’єкта.
Мабуть, окрім консерваційного значення оболонки над музеєфікованими рештками церковно-археологічних пам’яток, музеєфікація мала б
нести теж і значення просторової домінанти, помітної у просторі. Адже
на цьому місці у минулому стояла монументальна споруда, що виконувала роль орієнтира у просторі. Напевно, доцільно було б над музеєфікованими пам’ятками споруджувати сучасні павільйони з ефективних легких
матеріалів та надавати їм просторових форм, що нагадували б уявний
силует пам’ятки. Не зайвим було б тут-таки організувати експозицію віднайдених при дослідженнях архітектурних деталей та інших предметів.
Виходячи з цього, кінцевою метою музеєфікації пам’яток церковноархеологічної спадщини Галича є:
1. Захист пам’яток від руйнування.
2. Створення належних умов для подальшого наукового вивчення
пам’яток.
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3. Надання пам’яткам просторових форм з метою нагадування їхнього
уявного силуету.
4. Вивчення на прикладі галицьких церковно-археологічних пам’яток розвитку та поєднання візантійського і романського архітектурних
стилів.
5. Експонування архітектурних деталей пам’яток на місці їхнього виявлення.
6. Використання пам’яток церковно-археологічної спадщини в якості
об’єктів релігієзнавчого туризму.
Окремо хочеться зупинитися на терміні «релігієзнавчий туризм»
у контексті методології музеєфікації та рекреаційного використання
церковно-археологічної спадщини Галича.
Релігієзнавчий туризм — дуже перспективне поле уваги практичного
релігієзнавства. Останніми роками він є предметом вивчення багатьох
дослідників. Теоретичне осмислення цього феномену для Української Енциклопедії релігій здійснює П. Л. Яроцький, котрий застановляється як
над операційним понятійним апаратом, так і над потенціалом розвитку
українського релігієзнавчого туризму. Він зауважує, що в міжнародній
термінології на сьогодні прийняте поняття «релігійний туризм», на відміну від паломництва (котре давно і всебічно вивчається) як акту релігійної діяльності віруючих, і окреслює культурну, естетичну й духовну мету
туристів, які не є паломниками [6, с. 118].
Виходячи з цього, використання музеєфікованих пам’яток церковноархеологічної спадщини Галича в якості об’єктів релігієзнавчого туризму передбачає з’ясування та донесення до широких мас процесів, які
відбувалися на галицько-волинських землях у XIІ – XІІІ ст. у політичній
і церковно-релігійній сферах, дає можливість якоюсь мірою їх ідентифікувати в ретроспективно-перспективному вимірі із сучасними процесами церковного життя в Україні та геополітичним тенденціями навколо
нього. Адже їхнє всебічне дослідження виявляє в багатьох випадках дотичність до церковно-релігійного життя вже в незалежній Україні тих зовнішніх сил, об’єктом тиску яких був Галич в епоху середньовіччя.
Отже, церковно-археологічна спадщина Галича має вагомий науковий
і рекреаційний потенціал, а її музеєфікація надважлива в сенсі збереження культурної спадщини для прийдешніх поколінь. Виходячи з цього, до
пам’яток, на яких у першу чергу доцільно провести музеєфікацію та експонування, слід віднести добре досліджені і значущі в історії Галича:
1. Церкву Спаса у с. Шевченкове.
2. Успенський собор у с. Крилос.
3. Кирилівську церкву біля Діброви.
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4. Ротонду пророка Іллі.
5. Воскресенську ротонду біля Мозолевого потоку.
6. Благовіщенську церкву.
На всіх інших пам’ятках церковно-археологічної спадщини Галича, що
є відомими на підставі історичних згадок, топографічних досліджень, теоретичних студій слід провести наукові дослідження. Безперечно, тут слід
встановити інформаційні знаки з указанням відомостей про пам’ятку, які
у той же час будуть виконувати роль охоронних дощок.
На сьогоднішній день із запланованих заходів проводиться консервація фундаментів Успенського собору, рятівні дослідження церкви Спаса і
ротонди Іллі, а також на всіх об’єктах церковно-археологічної спадщини
давнього Галича встановлено пам’ятні хрести.
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ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК
РАННЬОЇ ЗАЛІЗНОЇ ДОБИ НА ТЕРИТОРІЇ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2004 – 2009 рр.
В. Резніков,
обласний комунальний заклад «Харківський науково-методичний
центр охорони культурної спадщини»,
науковий співробітник
В данной статье подводятся итоги деятельности Харьковского научно-методического центра охраны культурного наследия Управления культуры и туризма
Харьковской госадминистрации в сфере защиты объектов и памятников археологии скифского периода с 2005 по 2009 г., а также проводится анализ актуальных и насущных проблем, с которыми приходится сталкиваться в этой нелегкой,
но жизненно необходимой области человеческой деятельности.
The article resumes the work of the Governance Center of Cultures and Tourism
(KhRSA) in the sphere of protecting archeological objects and monuments belonging
to the Scythian period in 2005–2009. It also analyzes the urgent problems we face
dealing with these vital activities.

Археологічна спадщина є головним джерелом пізнання
історії людства, вона є джерелом європейської колективної пам’яті та засобом історичних наукових досліджень.
Європейська конвенція про охорону
археологічної спадщини. Стаття І

Археологія — це фізика і математика історії. Всі події, які колись відбувалися, можна побачити і відчути на дотик. Історія без археології — це
просто цікава казка. За археологічними даними можна достеменно не
те що довідатися, але й довести реальність подій, які відбувалися в минувшині. Саме тому необхідність вивчення і збереження археологічної
спадщини стала беззаперечним фактом для всіх цивілізованих держав
світу. Усвідомлення важливої ролі пізнання і збереження археологічного,
а ширше культурного надбання народу, є важливим фактором його національного розвитку.
Територія Харківської області надзвичайно багата на археологічні пам’ятки, які презентують широкий історично-часовий спектр — від
доби пізнього палеоліту до пізнього середньовіччя. Втім, особливий інтерес дослідників завжди викликали питання, пов’язані з життєдіяльністю населення, яке мешкало на цій території за скіфського часу, тобто
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в VI – III ст. до н. е. Варто зазначити, що ця увага повністю обґрунтована, адже землеробське населення стародавньої Харківщини є не тільки
першим народом для даного географічного регіону, який відомий нам за
письмовим джерелом «батька історії» Геродота під іменем «меланхлени»
[1, т. IV, с. 100, 107; 2, с. 126 –128; 3, с. 294]. Воно залишило по собі особливу
матеріальну культуру у вигляді численних поселень, городищ, курганних
могильників та інших виявів своєї життєдіяльності.
Загальна кількість пам’яток скіфського часу Харківської області, занесених до Державного реєстру пам’яток археологічної спадщини, становить 92 одиниці. В даному випадку до уваги взято скіфський оборонний
вал, городища та поселення, на яких безумовно присутній культурний
шар саме вказаного хронологічного періоду. Курганні насипи, як у складі
могильників, так і окремі, не рахувалися через неможливість визначити
їхні часові рамки без повного археологічного дослідження.
Два городища, що, як вважалося раніше, мають культурний шар періоду ранньої залізної доби, а саме «Сіверське» [4, с. 176, 188; 5, с. 39 – 40; 6,
с. 161–163, мал. 1] біля с. Мілова Міловської сільської ради Балаклійського
району та Чугуївське в однойменному місті [2, мал. 1; 5, с. 138; 6, мал. 1],
внаслідок досліджень, проведених на них в кінці 80-х років [7, с. 187 –195]
та в 1996, 2005 – 2007, 2009 рр. [8, с. 30 – 33] відповідно, потребують докорінного перегляду і виключення їх із списку пам’яток скіфської доби.
Також до об’єктів археологічної спадщини, що пройшли паспортизацію ОКЗ «ХНМЦ ОКС» (далі — «Центру») і були взяті на облік за період
2005 – 2009 рр., відносяться і 45 об’єктів скіфського часу.
Таким чином, загальна кількість пам’яток та об’єктів ранньої залізної
доби Харківщини на 2009 р. складає 137 одиниць, і це є лише незначна
виявлена та описана в науковій літературі частка усього багатства археологічної спадщини, що розміщена на території 27 районів Харківської області.
Проте існує ціла низка проблем, які безпосередньо пов’язані із виявленням, внесенням на облік та збереженням археологічних об’єктів. Зупинимося на кожній із них більш ретельно.
До нашого часу дійшла велика кількість матеріалів стосовно виявлення нових поселень, курганів, городищ, які були знайдені під час археологічних розвідок різними експедиціями ще за радянських часів, проте
відсутність точного та якісного топографічного матеріалу фактично звела
нанівець ці дослідження через неможливість картографувати описаний у
науковому звіті або в літературі археологічний об’єкт. Тому постала чергова проблема — незважаючи на розсекречення та доступність масштабо490 ___
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ваних карт, локалізація та відображення вже відомого об’єкта («Справочник по археологии Украины. Харьковская область» [5], численні номери
АО) часом значно складніша, ніж відкриття нових об’єктів. Тому з метою
перевірки стану збереженості та виявлення нових об’єктів співробітниками «Центру» були проведені інвентаризації пам’яток археології деяких
районів області: 2007 р. — Куп’янського; 2007 – 2008 рр. — Чугуївського;
2008 р. — Богодухівського районів. У 2009 р. через нестачу коштів інвентаризація проведена не була. Є сподівання, що в майбутньому ставлення
до минувшини з боку влади зміниться на краще і кошти, необхідні для
продовження цих важливих робіт, будуть виділені.
Взагалі проблеми, пов’язані, перш за все, із нестачею фінансування
в галузі збереження культурної археологічної спадщини, вийшли на перший план ще в минулому сторіччі, проте залишаються надзвичайно болючими і на сьогоднішній день.
По-перше, дуже рідко на пам’ятках археології присутні охоронні знаки,
необхідність яких прописана в законі, хоча навіть їхня наявність не рятує
пам’ятку від руйнації. Часто встановлені знаки зникають. Так трапилось
на оголошених заповідними зонами Донецькому городищі або Верхньосалтівському археологічному комплексі [9, с. 81].
По-друге, значно скоротилася кількість експедицій, які б регулярно
проводили розкопки знакових пам’яток та об’єктів скіфського часу. На
сьогодні в Харківській області існує лише одна регулярна експедиція історичного факультету ХНУ ім. В. Н. Каразіна під керівництвом К. Ю. Пеляшенка та Ю. В. Буйнова, яка займається дослідженням Циркунівського городища біля с. Циркуни Харківського району. Для порівняння,
в 70–80 рр. ХХ ст. таких експедицій на Харківщині було щонайменше три.
По-третє, через нестачу коштів практично неможливо здійснювати
інспекційні виїзди з метою контролю за дотриманням охоронних зон на
об’єктах та пам’ятках археології, котрі розташовані на земельних ділянках, які були видані в користування.
Таким чином, можна відзначити, що значна частина проблем охорони
археологічної спадщини безпосередньо залежить від економічної ситуації в країні і вирішення її також можливе тільки разом із розв’язанням
вузлових проблем в економічній сфері.
Великої шкоди збереженню пам’яток археології завдає антропогенний
чинник, або діяльність т. зв. «чорних археологів», які перетворили звичайний варварський здобуток раритетів на добре організований бізнес,
в якому беруть участь значно більше людей, ніж тих, які протистоять
цьому злу.
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Нелегальні «розкопки» фіксуються, по-перше, за станом самих археологічних пам’яток, тобто за грабіжницькими шурфами та відвалами; подруге, за кількістю та складом археологічних артефактів, репрезентованих на антикварних ринках; по-третє, за численними скарбошукацькими
сайтами в Інтернеті. Звичайно, в нашому розпорядженні немає повних даних про пограбування, проте навіть три вказаних канали дають достатню
кількість інформації для того, аби уявити собі масштаб та характер цього
явища. Грабіжницькі розкопки руйнують саму можливість отримання
нового історичного знання. Після них залишається купа безпаспортних
давніх речей, місце і обставини знахідки яких невідомі, та «вичищені» від
знахідок поселення і могильники, дослідження яких вже не розкриє картини минулого в усій її повноті.
В наш час ми маємо інформацію про грабунок із застосуванням металодетектора відомого Коломакського городища скіфського часу, а також
цілої низки курганів, численні шурфи на яких було виявлено як під час
інвентаризацій, так і під час інспекційних виїздів.
На жаль, незважаючи на існування та дію ст. 298 КК України про
кримінальну відповідальність за нанесення шкоди пам’яткам культури,
жодного із «чорних археологів»-грабіжників за 2005 – 2009 рр. не було
притягнуто до відповідальності за вчинені ними протиправні дії проти
археологічних пам’яток. Причина цього факту, на мій суб’єктивний погляд, очевидна — руйнація археологічних об’єктів, тобто розкопки стародавніх поселень та могильників, не сприймається правоохоронними
органами як дійсно серйозний злочин, а розглядається скоріш як оригінальне хобі, що не тягне за собою переслідування. Тож поки в суспільній
свідомості зберігається таке бачення ситуації із пам’яткоохоронною
діяльністю, важко сподіватися на позитивні зрушення із «мертвої точки» загальної байдужості.
Ще одним моментом, який дуже шкодить збереженню об’єктів археологічної спадщини, є природнє руйнування. Перш за все, в такій зоні
ризику перебувають поселення та городища, що розташовані на високих
мисах річок. Насамперед це стосується вже згадуваних вище Донецького та Чугуївського городищ. Прогресуюча ерозія ґрунту призводить до
періодичних обвалів, які невиправно руйнують культурний шар даних
пам’яток. Тому дуже актуальними є термінові рятівні розкопки в зоні ризику втрати культурного шару з метою збереження наукової інформації,
яка в ньому зберігається, та введення її в науковий обіг [10, с. 11].
Однак, як вже було зазначено на початку, відсутність фінансування унеможливлює проведення таких охоронних розкопок в необхідному обсязі.
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Таким чином, говорячи про проблеми в пам’яткоохоронній діяльності, з якими перманентно доводиться зіштовхуватися в останні роки на
Харківщині, варто відзначити гостру нестачу фінансування, а також людський та природний чинники, які дуже сильно впливають на збереження
археологічної спадщини в недоторканому стані та можливість передачі її
наступним поколінням.
Однак неможливо не зазначити, що в 2005 – 2009 рр. в Харківській області відбувалися процеси, які несуть певний позитив та надію на покращення загального стану в cфері пам’яткоохоронництва взагалі та збереження об’єктів ранньої залізної доби зокрема.
По-перше, за даний період під керівництвом директора та старших наукових співробітників ДП ОАСУ «Слобідська археологічна служба» було
проведено охоронні розкопки на об’єктах скіфського часу, а саме:
2006 р. — розкопки на поселеннях скіфського часу у м. Люботин «Люботин 8 березня» (І. Б. Шрамко, С. А. Задніков, К. Ю. Пеляшенко).
2007 р. — продовження розкопок на поселенні скіфського часу у м. Люботин «Люботин 8 березня» та дослідження селища ранньої залізної доби
«Люботин Військова» (І. В. Голубєва, К. Ю. Пеляшенко).
2009 р. — охоронні розкопки на поселенні «Буди, вул. Садова».
2006 – 2007, 2009 рр. — охоронні розкопки Чугуївського городища під
керівництвом провідного наукового співробітника «Центру» Г. Є. Свистуна, які дали змогу стверджувати про відсутність на даному городищі скіфоїдного, роменського та давньоруського культурних шарів і докорінно
змінили уявлення щодо культурно-хронологічної приналежності зазначеної пам’ятки.
Слід також зазначити, що всі вказані вище роботи проводились виключно на ділянках, призначених під забудову. Про превентивні охоронні
дослідження на пам’ятках та об’єктах археологічної спадщини, пов’язаних
із природними та грабіжницькими руйнуваннями, мова не йде взагалі.
По-друге, до безперечних «плюсів» в сфері збереження надбань культурної спадщини слід віднести регулярне проведення краєзнавчих конференцій «Слобожанські читання» (в 2010 р. відбудеться вже чотирнадцята
така конференція). Також із 2008 р. під егідою «Центру» та Управління
культури та туризму Харківської облдержадміністрації почала проводитися пам’яткоохоронна конференція «Слобожанське культурне надбання», на якій широко представлена секція археології. За результатами обох
конференцій друкуються збірки статей учасників, що сприяє популяризації наукового та пам’яткоохоронного спектру питань археології.
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По-третє, «Центр» займається і власною видавничою діяльністю, випускаючи з 2007 р. Харківську історико-археологічну збірку, в якій друкуються праці як відомих і досвідчених професіоналів — археологів та істориків,
так і молодих вчених, які здійснюють перші кроки в історичній науці. Також
в кінці 2009 р. світ побачила робота п. н. с. відділу пам’яток археології
«Центру» Г. Є. Свистуна про результати його майже 5-річних розкопок на
Чугуївському городищі, адже «…популяризація проведеної роботи, а також її результатів, є одним із важливих засобів в цій шляхетній справі —
розбудові демократичної, цивілізованої України, в якій свято оберігається
і вивчається минувшина, а отже, планується щасливе майбутнє» [11, с. 4].
Загалом, підбиваючи підсумки всього вищезазначеного, можна констатувати факт, що на шляху пам’яткоохоронної діяльності існує низка
важких проблем, які потребують нагального вирішення, як-от тотальна
нестача коштів навіть на найнеобхідніші речі — охоронні розкопки, організацію регулярних інспекційних виїздів в райони області з метою перевірки стану схоронності об’єктів та пам’яток археологічної спадщини,
проведення інвентаризацій археологічної спадщини Харківщини, встановлення охоронних знаків, хоча б на найвідоміших та найбільш інформативних пам’ятках.
Проте не можна не згадати і про позитивні зрушення останніх років
в пам’яткоохоронній діяльності — регулярне проведення наукових конференцій, присвячених захисту та збереженню культурного надбання, на
яких велика увага приділяється саме археології, видання власної історикоархеологічної збірки та перше видання результатів розкопок, а також періодичні охоронні розкопки ДП ОАСУ «САС» на різночасових поселеннях
області. Позитивна співпраця «Центру» зі Слобожанською археологічною
службою та іншими зацікавленими структурами, незважаючи на тяжкі
умови сьогодення, дає наочні позитивні результати в плані збереження
археологічної спадщини Харківщини.
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ПОНЯТТЯ «СКАРБ» В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ
І МЕТОДИКА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ПРАКТИЦІ
Н. М. Рудика,
Музей історичних коштовностей України,
старший науковий співробітник

Шукати скарби люди почали ще з давніх часів. Сховища цінних предметів початку доби неоліту відкриті на ранньонеолітичних поселеннях
Центральної та Південно-Східної Європи, а перші спеціально збудовані
приміщення — «скарбниці» для збереження таких речей відомі у ІІ тис.
до н. е. у греко-мікенській культурі [1]. Кількість скарбів, закопаних на
території України в І – ІІ тис., величезна. Тільки деяка їх частина, знайдена відносно недавно, зберігається в колекціях наших музеїв. Дорогоцінні
скарби — одна з найцікавіших сторінок в історії ювелірного мистецтва
Київської Русі. Вони розширюють наші можливості у вивченні особливостей давньоруської культури. Великий інтерес в цьому плані становлять ювелірні вироби епохи середньовіччя, що збереглися до наших днів,
із збірки Музею історичних коштовностей України. Ці унікальні комплекси золотих прикрас були знайдені у складі скарбів періоду розквіту Київської Русі ХІ – ХІІІ ст.
Знайдені золоті і срібні речі, самоцвіти спочатку розглядалися як джерело збагачення, відтак, поповнення церковної чи державної скарбниці.
Та вже за часів Петра І під впливом Західної Європи почали визнавати
значення скарбів як цінних у науковому й історичному розумінні старожитностей, почалося колекціонування знайдених цінностей. З 1917 року
скарбошукацтво в Україні набуло нечуваних масштабів, особливо у зв’язку
з масовим закриттям і руйнуванням стародавніх монастирів, храмів, поміщицьких садиб.
В той час Наркомат внутрішніх справ УРСР поряд із Всеукраїнською
Академією наук та її Археологічним комітетом неодноразово видавали
спеціальні нормативно-правові акти про заборону самовільних розкопок
пам’яток старовини. А 14 лютого 1928 року наркомати освіти, внутрішніх
справ та фінансів УРСР затвердили «Інструкцію про скарби», якою визначили порядок їхньої охорони: заборонялось самовільне шукання скарбів
на території пам’яток і пам’ятних місць. Усі виявлені цінності оголошувалися власністю держави, а коли скарб знаходили громадяни, вони мусили
негайно передати його до сільської ради або відділу міліції. Осіб, які привласнювали скарб, притягали до кримінальної відповідальності.
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За радянських часів знайдені на території України скарби відправлялися до Москви — в Гохран. Такий законодавчо визначений порядок зберігався до самого розпаду СРСР [2].
Для того, щоб належним чином оцінити скарб, визначити, кому він
належить, з’ясувати, чи є він пам’яткою історії та культури, важливе значення має поняття «скарб» у законодавстві. Ще в римському приватному
праві одним із способів набуття права власності було знайдення скарбу — thesaurus (цінності, коштовності, сховані так давно, що вже неможливо встановити їхнього власника). Особа, яка його знайшла, отримувала його половину, а іншу — власник земельної ділянки, де був знайдений
скарб [3].
Відповідно до ч. 1 ст. 343 Цивільного кодексу України скарбом є закопані у землі чи приховані іншим способом гроші, валютні цінності, інші
цінні речі, власник яких невідомий або за законом втратив на них право
власності. У ч. 2 цієї статті говориться, що особа, яка виявила скарб, набуває право власності на нього, а в ч. 3 зазначено, що в разі виявлення
скарбу особою, яка здійснювала розкопки чи пошук цінностей без згоди
на це власника майна, в якому він був прихований, право власності на
скарб набуває власник цього майна. Відповідно до ч. 4 зазначеної статті
право власності на скарб, що є пам’яткою історії та культури, набуває
держава. Особа, яка виявила такий скарб, має право на одержання від
держави винагороди до двадцяти відсотків від його вартості на момент
виявлення, якщо вона негайно повідомила міліції або органові місцевого самоврядування про скарб і передала його відповідному державному
органові або органові місцевого самоврядування. Якщо пам’ятка історії
та культури була виявлена у майні, що належить іншій особі, ця особа,
а також особа, яка виявила скарб, мають право на винагороду у розмірі
до десяти відсотків від вартості скарбу кожна. Положення цієї статті не
поширюються на осіб, які виявили скарб під час розкопок, пошуків, що
проводилися відповідно до їхніх трудових або договірних обов’язків —
ч. 5 [4].
Об’єктом відносин у визначеному випадку є гроші, валютні цінності та
інші цінні речі (дорогоцінні метали, перли, дорогоцінні метали у зливках,
у виробах і у ломі), а не будь-яке майно. Спір про те, чи є скарб пам’яткою
історії та культури, підлягає розгляду в суді [5]. Оскільки в статті Цивільного кодексу України і в коментарі до нього не визначено, які ж скарби
слід вважати пам’ятками історії та культури, звернемося до Закону України ««Про охорону культурної спадщини» (Відомості Верховної Ради, 2000,
№ 39, с. 333) [6].
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В зазначеному законі поняття «пам’ятка» визначено як об’єкт культурної спадщини національного або місцевого значення, який занесено
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; «об’єкт культурної
спадщини» — це визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль),
їхні частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною
об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою
автентичність. Поняття «культурна спадщина» пояснюється як сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини (!). У ч. 2 ст. 2 Закону подається класифікація цих об’єктів
за видами; серед них є й археологічні, до яких законодавець відніс рештки
життєдіяльності людини (нерухомі об’єкти культурної спадщини: городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок, укріплень, військових таборів, виробництв, іригаційних споруд, шляхів, могильників,
культові місця та споруди, їхні залишки чи руїни, мегаліти, печери, наскельні зображення, ділянки історичного культурного шару, поля давніх
битв, а також пов’язані з ними рухомі предмети), що містяться під земною
поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації (!) про зародження і розвиток цивілізації [6].
Про рухомі пам’ятки йдеться у Законі України «Про музеї та музейну
справу» (Відомості Верховної Ради, 1995, № 25, с. 191) [7] як про сукупність
рухомих пам’яток природи, матеріальної і духовної культури, які мають
художнє, історичне, етнографічне та наукове значення (далі — пам’ятки),
незалежно від їх виду, місця створення і форм власності, та зберігаються на території України, а також нерухомих пам’яток, що знаходяться в
музеях України і обліковані в порядку, визначеному цим Законом, і відносяться до Музейного фонду України (ст. 15) [7]. Однак безпосередньо
визначення «скарб» також відсутнє.
Норми щодо колекціонування і скарбів, на жаль, не знайшли відображення і в Законі України «Про охорону археологічної спадщини» від
18.03.2004 року № 1626-IV [8]. Крім того, у Законі не встановлено переліку
скарбів (що було б доцільно зробити), котрі слід відносити до пам’яток
історії та культури, які власне і потребують посиленого режиму охорони і обмеження прав власності на них, адже вони становлять особливу
культурно-історичну цінність. Дається визначення таких понять, як археологічна спадщина, об’єкт археологічної спадщини і пам’ятка археології
або археологічна пам’ятка (об’єкт археологічної спадщини національного
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значення або місцевого значення, який занесено до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України) [8]. Про рухомі археологічні цінності говориться лише як про частину археологічної спадщини України (археологічні предмети, що походять з об’єктів археологічної спадщини). Фактично визначення немає. Отже, виходить, що рухомі археологічні цінності
не є пам’яткою археології; очевидною є невідповідність термінів в різних
законодавчих актах.
У п. 16 ст. 1 Закону України «Про державне регулювання видобутку,
виробництва і використання дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та контролю за операціями з ними» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 9, с. 34) визначено поняття «скарб дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння»: це приховані у надрах, на поверхні землі, на дні
водоймищ дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння або вироби з них,
власник яких, згідно з чинним законодавством, втратив на них право або
не може бути встановлений [9].
Звернемося до статей міжнародного законодавства. У п. е ст. 5 Конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності (ратифіковано із заявою Указом Президії Верховної Ради України № 5396-ХІ
від 10.02.88 (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1988, № 8, с. 211))
зазначається про необхідність встановлення для зацікавлених осіб (хранителів, колекціонерів, антикварів і т. д.) правил, які відповідатимуть
етичним принципам, що сформовані в зазначеній конвенції, слідкуватимуть за дотриманням цих правил; у п. g говориться про необхідність розголосу у випадку зникнення культурних цінностей. В п. b ст. 10 задеклароване положення щодо створення і розвитку суспільної думки стосовно
значення культурних цінностей і щодо загрози культурній спадщині
у формі крадіжок, таємних розкопок і незаконного вивозу за допомогою
просвітницьких засобів [10]. У 1999 році було прийнято Закон України
«Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» (Відомості Верховної Ради, 1999, № 48, с. 405) [11], що врегулював відносини
стосовно вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей,
спрямований на охорону національної культурної спадщини та розвиток міжнародного співробітництва України у сфері культури. Поняття «скарб» не розкривається і в зазначеному Законі, основним є термін
«культурні цінності», а не «пам’ятка історії та культури».
Безпосередньо археологічної спадщини стосується Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута), Валлетта,
16 січня 1992 року; дата підписання: 2 липня 1998 р.; ратифіковано Зако___ 499
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ном № 1369-ІV від 10.12.2003 (Відомості Верховної Ради, 2004, № 15, с. 224)
[12]. В зазначеній конвенції висвітлені наступні питання: визначення археологічної спадщини; визначення об’єктів археологічної спадщини і заходи для забезпечення їхньої охорони; комплексне збереження археологічної спадщини; фінансування археологічних досліджень і збереження
археологічної спадщини; збір і поширення наукової інформації; поглиблення обізнаності громадської думки; запобігання нелегальному обігу
об’єктів археологічної спадщини; взаємна технічна і наукова допомога;
контроль за застосуванням Конвенції [12]. В Законі України «Про охорону археологічної спадщини» положення щодо запобігання нелегальному
обігу об’єктів археологічної спадщини взагалі не висвітлено. Європейська
конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута) в першу
чергу стосується нерухомої археологічної спадщини, але її рекомендації
можна взяти до уваги для розроблення норм національного законодавства щодо рухомих пам’яток, в тому числі і скарбів.
Проблеми збереження пам’яток археології стосується і Рекомендація
1956 року, яка визначає принципи міжнародної регламентації археологічних розкопок. В ній визначено головні засади захисту археологічних
пам’яток: державний контроль за здійсненням археологічних досліджень, проведення розкопок лише з дозволу компетентних установ, відповідальність за збереження матеріальних знахідок та їхню своєчасну
реставрацію.
Зокрема, науковцям гарантується авторське право наукової власності на результати археологічних досліджень, зроблені відкриття. Держави
мають вдаватися до санкцій щодо незаконного проведення археологічних досліджень та знищення або пошкодження пам’яток археології,
а також недозволеного вивозу археологічних знахідок, виявлених розкопками [13].
На сьогодні дійсно гостро стоїть проблема нелегальних розкопок
і вивезення рухомих пам’яток археології, пов’язаних з пам’яткою, та скарбів, що становлять культурну цінність, за кордон. Питання щодо культурних цінностей, пов’язаних з археологічними пам’ятками, стало темою
для обговорення на міжнародній конференції «Незаконна археологія?»,
що проходила в Берліні 23 — 25 травня 2003 року. В результаті було підписано резолюцію, яка закликала посилити боротьбу з незаконним обігом
предметів археології [14].
Крім скарбів, що знаходяться в землі, від грабіжників потерпає і підводна культурна спадщина. Безсумнівно, важливою для збереження культурних цінностей, що знаходяться під водою, є Конвенція про охорону
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підводної культурної спадщини (адже у водних просторах є велика кількість пам’яток), прийнята Генеральною конференцією ООН, яка зібралася
в Парижі 2 листопада 2001 року (Конвенцію ратифіковано із заявами Законом України № 164-V (164-16) від 20.09.2006) [15].
Відповідно до Конвенції, «підводна культурна спадщина» — це всі
сліди людського існування, які мають культурний, історичний або археологічний характер і частково або цілком, періодично або постійно знаходяться під водою протягом не менше 100 років.
В Конвенції зазначено, що будь-яка діяльність щодо підводної культурної спадщини, до якої застосовувана ця Конвенція, не підпадає під дію
правил рятування або правил, що стосуються скарбів, за винятком випадків, коли така діяльність дозволена компетентною владою; повністю
відповідає цій Конвенції; забезпечує в разі будь-якого здобування підводної культурної спадщини її максимальну охорону (ст. 4) [15].
Цікавими щодо зазначеної тематики для нас будуть норми Проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо охорони культурної спадщини» від 18 вересня 2008 року
за № 3190, внесеного Кабінетом Міністрів України (друге читання) [16].
У ч. 4 запропоновані зміни до ряду статей Цивільного кодексу України;
у ч. 4 ст. 343 в абзаці першому слова «є пам’яткою історії та культури»
пропонується замінити словами «становить культурну цінність відповідно до закону». На нашу думку, така зміна є доцільною для приведення
у відповідність основних термінів щодо культурної спадщини. Тоді більш
зрозумілим стає питання щодо скарбів, які слід передавати державі. Однак проблемним залишається питання щодо самого факту передачі скарбу державі, адже винагорода у 20 відсотків не спонукає віддавати знахідку
у державну власність (не завжди є певність, що вона взагалі буде визнана
скарбом, а особа, що її знайшла, отримає хоча б якусь винагороду). Можемо констатувати, що українське законодавство потребує доповнень для
узгодження основних норм внутрішнього законодавства між собою та
приведення його у відповідність до норм міжнародного з метою ефективного збереження рухомих пам’яток, в тому числі скарбів, що є важливою
складовою національного культурного надбання.
Доцільним, на нашу думку, було б внесення наступних змін до законодавчої бази України задля охорони скарбів як складової нашої культурної
спадщини:
– Дати чітке визначення, який скарб є пам’яткою історії та культури,
після внесення змін — становить культурну цінність відповідно до закону. Враховуючи, що в кодифікованому законодавчому акті подається від___ 501
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сильна норма, доцільно вносити зміни до галузевого закону (Закон України «Про музеї та музейну справу»). Визначення може бути наступним:
скарб, що становить культурну цінність — це приховані в землі рухомі
пам’ятки природи, матеріальної і духовної культури, які мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, незалежно від їх виду
і місця створення. Валютна цінність не повинна стояти на першому місці. В Законі України «Про охорону археологічної спадщини» слід дати визначення скарбу, що становить культурну цінність для археології. Визначення може бути, як і попереднє, з наголосом на археологічній цінності
знайдених речей. Таким чином можна буде на правовому рівні захистити
рухомі археологічні пам’ятки від незаконного привласнення, якщо вони не
виготовлені з благородних металів. Адже важко сказати, що буде цінніше для археології як науки — крем’яне знаряддя праці, мідна сокирка чи
золоті прикраси.
– Доцільним, на нашу думку, було б збільшення розміру винагороди
за скарб (щоб вберегти цінності від переховування і незаконного продажу). Адже навіть за Цивільним кодексом УРСР 1963 року особа, яка знаходила скарб, що є пам’яткою історії та культури, отримувала 25 відсотків
від його вартості [17].
– Спірним в нашому законодавстві є і положення ст. 343 ЦК України
про те, що особі, яка виявила скарб з такими цінностями під час виконання своїх трудових або службових обов’язків (розкопки, пошук), не отримує ніякої нагороди. Очевидно, що зазначена норма не стимулює археологів до пошуку скарбів. За кордоном діють спеціалізовані фірми з пошуку
скарбів, які залучають до цієї роботи різногалузевих фахівців. Прибуток
має і держава, і фірма та її працівники. Про це говорить В. Акуленко
у статті «Охорона скарбів як пам’яток історії та культури у внутрішньому
і міжнародному праві» [2].
– Доцільно також відобразити в законодавстві авторське право археологів як відкривачів скарбів. Це одне з фундаментальних прав особи, що
стосується реалізації професійних знань і свободи творчої праці [2].
– Взявши за основу міжнародні документи, ратифіковані Україною,
слід розробляти нові норми щодо охорони та збереження пам’яток археології, в тому числі й скарбів.
– Актуальним залишається питання щодо відповідальності за порушення правил охорони й розкопок археологічних пам’яток. Слід також
зазначити, що в Проекті Закону України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини» такі
зміни вже пропонуються [2].
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО
РЕЄСТРУ НЕРУХОМИХ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНИ
Л. Є. Савостіна,
завідуюча відділом науково-методичного та програмного
забезпечення формування державного реєстру
НДІ пам’яткоохоронних досліджень

О. О. Попельницький,
завідувач сектора відділу науково-методичного
та програмного забезпечення формування державного
реєстру НДІ пам’яткоохоронних досліджень

Збереження культурної спадщини неможливе без системного обліку
нерухомих об’єктів культурної спадщини, складовими якого є виявлення,
наукове вивчення, класифікація та державна реєстрація.
У червні 2000 р. Верховною Радою України було ухвалено Закон «Про
охорону культурної спадщини», який узагальнив попередній досвід охорони пам’яток, інтегрував принципи міжнародних пам’яткоохоронних
документів, запровадив нову базову термінологію в сфері охорони культурної спадщини. Відповідно до цього Закону пам’яткою вважається
об’єкт культурної спадщини, якій занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Державний реєстр нерухомих пам’яток України (далі — Реєстр) легітимізує статус об’єкта культурної спадщини та гарантує його правовий
захист з боку держави.
Формування, ведення та використання Реєстру здійснюється спеціально уповноваженими органами охорони культурної спадщини:
– Кабінетом Міністрів України (занесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини національного значення та внесення змін до нього щодо
пам’яток національного значення);
– центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини (ведення Реєстру, занесення до Реєстру об’єктів культурної
спадщини місцевого значення та внесення змін до нього щодо пам’яток
місцевого значення);
– органами охорони культурної спадщини Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій (подання пропозицій центральному органу
виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини про занесення
об’єктів до Реєстру та внесення змін до нього).
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Таблиця 1

1
1
2
1

3
5
5
3
4
2
1
1
1
9
5
47

23
19
15
13
9
12
13
9
12
23
4
3
14
27
16
13
16
20
3
15
30
11
29
14
32
23
10
428

Ландшафтні

Всього

3
4
6
1
7
12
2
2
14
1
6
2
10
2
4
8
4
9
119
4
264

2
1

Садово-паркового
мистецтва

14
7
7
10
3
3

Архітектури та
містобудування

АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь
Всього:

Науки і техніки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Археологічні

Найменування
області

Монументального
мистецтва

№
з/п

Історичні

Кількість об’єктів культурної спадщини,
занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
за категорією національного значення
(станом на 01.03.2010 р.)

0

37
28
23
23
13
16
15
12
17
29
5
10
29
30
24
32
17
29
5
29
34
19
38
18
42
151
19
744

1
1

3

4

0

1
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Занесення об’єктів до Реєстру регламентує затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 27.12.01 № 1760 Порядок визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (далі — Порядок), який встановлює процедуру подання та розгляду пропозицій щодо занесення об’єктів
культурної спадщини до Реєстру, склад облікової документації, а також
критерії визначення категорій пам’яток національного та місцевого значення. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 № 1447 затверджена методика грошової оцінки пам’яток.
Облікова документація на об’єкт культурної спадщини включає облікову картку, паспорт, коротку історичну довідку, акт технічного стану,
довідку про майнову цінність об’єкта. Розроблено та затверджено форми
облікової картки та паспорта об’єкта культурної спадщини (наказ Міністерства культури і мистецтв України та Державного комітету України
з будівництва та архітектури від 13.05.04 № 295/104). Створена і працює
Експертна комісія з розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до Реєстру, до складу якої увійшли провідні фахівці у сфері охорони культурної спадщини України.
Теоретично напрацьовані законодавчі та нормативні акти створюють умови для належного обліку об’єктів культурної спадщини та формування Реєстру. Втім, як це не парадоксально, за 10 років, що минули
з моменту прийняття Закону України «Про охорону культурної спадщини», до Реєстру було занесено лише близько 3000 об’єктів — 744 пам’ятки
національного значення (див. табл. 1) та 2181 пам’ятку місцевого значення (див. табл. 2). Якщо занесення об’єктів культурної спадщини до
Реєстру буде відбуватись такими темпами, зміниться не одне покоління
пам’яткоохоронців до того часу, як ми побачимо остаточно сформований
Державний реєстр нерухомих пам’яток України.
Кількість об’єктів культурної спадщини, що перебуває на державному
обліку, яка була визначена наприкінці 1990-х років, становить на сьогодні
близько 130 тис. (див. табл. 3).
Об’єкти культурної спадщини були занесені до державних списків пам’ятників історії і культури постановами Ради Міністрів УРСР
(пам’ятники республіканського значення) та рішеннями облвиконкомів, пізніше — розпорядженнями представників Президента в областях
(пам’ятники місцевого значення). Значна кількість об’єктів, які було занесено до переліків щойно виявлених об’єктів ще в радянські часи, перебуває в цих переліках дотепер.
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Всього

Садово-паркового
мистецтва

Ландшафтні

Архітектури та
містобудування

АР Крим
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Івано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ
м. Севастополь
Всього:

Науки і техніки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Археологічні

Найменування
області

Монументального
мистецтва

№
з/п

Історичні

Таблиця 2
Кількість об’єктів культурної спадщини, занесених
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України
за категорією місцевого значення
(станом на 01.03.2010 р.)

133
4
3
7
29
4
1
21
27
25
16
64
30
3
989
3
4
9
5
74
0
122
41
37
36
471
23
2181
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На початкових етапах формування Реєстру виникла певна юридична
колізія. В прикінцевих положеннях Закону України «Про охорону культурної спадщини» (у редакції від 08.06.2000 р.) було зазначено, що об’єкти,
включені до списків (переліків) пам’яток історії та культури відповідно до
Закону Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та
культури», визнаються пам’ятками відповідно до цього Закону. Але процедура визнання цих об’єктів пам’ятками не була прописана, тому в Законі
України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону культурної
спадщини» (від 16.12.2004 № 2245-ІV) законодавчо було закріплено норму,
що «об’єкти, включені до списків (переліків) пам’яток історії та культури
республіканського чи місцевого значення відповідно до Закону Української РСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури», до
вирішення питання про їх включення (не включення) до Реєстру вважаються пам’ятками відповідно національного чи місцевого значення».
Для приведення охоронного статусу об’єктів, що включені до списків (переліків) пам’яток історії та культури, до норм сучасного пам’яткоохоронного законодавства України органам охорони культурної спадщини необхідно провести інвентаризацію цих об’єктів, визначити їх
історико-культурну цінність, з’ясувати відповідність об’єктів критеріям,
що їх пред’являють до пам’яток національного чи місцевого значення, та
обґрунтувати занесення певної їх частини до Реєстру.
Слід зазначити, що якісний склад об’єктів культурної спадщини, занесених до переліків, є достатньо тенденційним та відображає радянські
ідеологічні штампи; він демонструє, що під час формування переліків
були відсутні певні критерії поцінування. У першу чергу це стосується пам’яток історії та монументального мистецтва, значна частина яких
увічнює події, пов’язані з встановленням радянської влади та функціонуванням її органів.
Велика кількість об’єктів (понад 30 тис.), що перебувають на державному обліку, пов’язана з подіями Великої Вітчизняної війни. Більшість
з цих об’єктів — братські та поодинокі могили радянських воїнів. Майже
всі ці об’єкти мають облікову документацією старого зразка з відповідною
фотофіксацією та генпланами розташування об’єктів. Якщо стан об’єктів
за цей час не змінився, то облікова документація старого зразка на зазначені об’єкти може бути прийнята до розгляду, але з обов’язковим додаванням до неї сучасної фотофіксації та акту технічного обстеження. Це
прискорить і дещо спростить процес розгляду пропозицій для занесення
до Реєстру об’єктів, пов’язаних з подіями Великої Вітчизняної війни, та
дозволить заощадити значні кошти на виготовлення облікової документації на ці об’єкти.
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Як відомо, з метою дотримання встановленого Порядку при розгляді
пропозицій необхідно на кожен об’єкт скласти облікову документацію, на
підставі розгляду якої приймається рішення про занесення (не занесення) об’єкта до Реєстру. Підготовка облікової документації передбачає значні фінансові витрати, які сягають кількох тисяч гривень на один об’єкт,
але фінансування заходів з паспортизації об’єктів культурної спадщини
з державного та місцевих бюджетів вкрай обмежене. Це значно ускладнює
процес формування Реєстру. Водночас практичний досвід свідчить, що
виготовлення паспортів доцільно проводити після занесення об’єктів до
Реєстру та присвоєння їм статусу пам’ятки відповідної категорії.
На думку авторів, для визначення історико-культурної цінності об’єкта
при занесенні його до Реєстру достатнім є подання облікової картки з матеріалами фотофіксації, короткої історичної довідки, акту технічного стану об’єкта.
Проблемною залишається якість складеної облікової документації, що
подається на розгляд Експертної комісії з питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру. Випадки, коли об’єкт відповідає
критеріям, що їх пред’являють до пам’яток при занесенні їх до Реєстру,
але облікова документація на цей об’єкт не відповідає жодним вимогам і
потребує коригування, не виняток. У цих випадках документацію з зауваженнями повертають на доопрацювання, яке може тривати місяці. Співробітники регіональних органів охорони культурної спадщини не завжди
розуміють, що до складання облікової документації треба ставитися як до
складання державного документа, розрахованого на використання протягом тривалого часу.
Проблема формування Реєстру вимагає кардинального вирішення організації системної роботи в цьому напрямку органів охорони культурної
спадщини всіх рівнів. Механізм підготовки пропозицій для занесення
об’єктів до Реєстру має бути чітко відпрацьований, починаючи від органів охорони культурної спадщини місцевого самоврядування, завершуючи центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної
спадщини. Органи охорони культурної спадщини повинні мати спеціальні структурні підрозділи, які забезпечують процес формування Реєстру
та проведення моніторингу об’єктів культурної спадщини, занесених до
нього.
Важливим залишається питання визначення принципів та критеріїв
відбору та оцінки пам’яток, зокрема їх історико-культурної та художньоестетичної цінності. Оцінка пам’яток повинна ґрунтуватися на науковій основі, мати неупереджений, вільний від ідеологічних штампів і
суб’єктивних уподобань характер.
___ 509

АР Крим

Вінницька

Волинська

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Івано-Франківська

2

3

4

5

6

7

8

9

2

1

1

Найменування
областей

№
з/п

нац. значення

10

8

11

12

11

13

16

14

21

3

місц. значення
1480

5972

470

799

1945

4155

133

1420

7206

4

всього
1490

5980

481

811

1956

4168

149

1434

7227

5

нац. значення
2

3

4

20

11

7

5

13

6

місц. значення
867

1651

1307

2272

1938

1445

1275

1793

3848

7

всього
869

1654

1307

2276

1940

1456

1282

1798

3861

8

1

2

1

1

1

3

нац. значення
9

141

73

65

84

172

450

34

198

520

10

місц. значення

Монументального
мистецтва

142

73
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Таблиця 3

Пам’ятки
архітектури
та містобудування
нац. значення

Археологічні

1297

23

59

262

63

317

295

473

549

13

місц. значення
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(станом на 01.01.2003 р.)
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Основними шляхами вирішення проблем формування Реєстру, на
думку авторів, можуть стати:
– запровадження єдиної системи державного управління охороною
культурної спадщини, як це передбачено Законом України «Про охорону
культурної спадщини;
– створення центрів дослідження та обліку об’єктів культурної спадщини при відповідних органах охорони культурної спадщини, забезпечення їх відповідною кадровою, науково-дослідною базою;
– організація та проведення учбових семінарів для співробітників
регіональних структур органів охорони культурної спадщини щодо підготовки облікової документації на об’єкти культурної спадщини, пропоновані для занесення до Реєстру;
– запровадження електронного реєстру та електронної форми облікової документації на пам’ятки культурної спадщини.
Дані, що містяться в Реєстрі, є основними джерелами інформації про
пам’ятки культурної спадщини, територію пам’яток та зони їх охорони.
Ця інформація повинна використовуватись під час формування та ведення державного земельного кадастру, державного містобудівного кадастру,
інших інформаційних банків даних, що використовують зазначену інформацію. Для забезпечення виконання цих завдань необхідними умовами
є впровадження сучасних інформаційних технологій та організації системної роботи органів охорони культурної спадщини всіх рівнів, участі
громадських організацій, наукових установ, а також встановлення чітко
визначеної процедури оформлення та подання пропозицій для занесення
об’єктів культурної спадщини до Реєстру.
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5. Наказ Міністерства культури і мистецтв України та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 13.05.04 № 295/104 «Про
затвердження форм облікової картки та паспорта об’єкта культурної
спадщини» // Збірник документів: Правова охорона культурної спадщини. — К., 2006. — С. 509 – 515.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РАБОТЕ
XVI КУРСА МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
«НЕСВИЖСКАЯ АКАДЕМИЯ»
В. Г. Самойленко,
Национальный заповедник «Херсонес Таврический»,
зав. сектором научной консервации
и реставрации памятников городища

С 5 по 17 июля 2010 года в городе Минске (Республика Беларусь) проходили мероприятия в рамках XVI курса Международной летней школы
«Несвижская академия» по теме «Определение значимости объектов
наследия и методики их реставрации». Международная летняя школа
«Несвижская академия» объединила представителей из Беларуси, Литвы
и Украины. Деятельность школы осуществляется на базе Института
повышения квалификации и переподготовки кадров Белорусского государственного университета культуры и искусств (Минск), при поддержке
Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства культуры
и национального наследия Республики Польши, Национального Центра исследований и документации исторических памятников (Варшава).
Цели и задачи Международной летней школы «Несвижская академия»
заключаются в подготовке специалистов в области охраны, консервации
и реставрации исторических объектов.
На открытии XVI курса Международной летней школы «Несвижская
академия» ректор Белорусского государственного университета культуры
и искусств Б. В. Светлов высказал слова благодарности за поддержку деятельности академии заместителю министра культуры Республики Беларусь Т. И. Стружецкому, руководителю консульского отдела Посольства
Республики Польши в Республике Беларусь Мареку Марценюку и директору Польского института в Минске Петру Казакевичу. О важной роли
международной школы по подготовке специалистов в области охраны памятников рассказал глава Белорусского фонда культуры и председатель
ИКОМОС в Беларуси В. А. Гилеп.
В ходе работы курса были сделаны доклады по самым актуальным
и современным вопросам существующего в Беларуси и Польше законодательства в области охраны памятников, современным методам проведения консервационно-реставрационных работ и проблемам, связанным
с данными видами деятельности. С принципами охраны культурноисторического наследия Беларуси и Польши слушателей ознакомили
И. М. Чернявский и Лидия Клюпш.
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Большой интерес вызвала информация Петра Шпановского по восстановлению ландшафтно-парковых комплексов в королевской резиденции Вилянове (Польша). Наряду с хорошо подобранными письменными
источниками, старинными литографиями и гравюрами изучались парковые ансамбли, характеризующие различные периоды длительного существования дворца XVII – XIX веков. Палеоботанические исследования,
проводимые на самом современном уровне, в процессе археологических
работ в парковой зоне выявляют остатки растительности, произраставшей здесь в определённый исторический период. Сопоставление источниковедческой базы и анализ полученного материала позволяет специалистам максимально точно реконструировать живописный парковый
ландшафт королевской резиденции.
Редкий, но от того более ценный опыт в области охраны культурноисторических комплексов в случае чрезвычайных событий или военных
действий получили польские специалисты во время военного конфликта в Ираке. По словам советника Министра культуры и национального
достояния Польши Кшиштофа Салацинского, польские военные стали
первыми в соблюдении международных норм, касающихся охраны культурно-исторических комплексов, в конкретном вооружённом конфликте.
Для этого впервые в состав польского военного контингента были привлечены специалисты-археологи. Ими проводились разъяснительные мероприятия среди военнослужащих и местного населения по недопущению изъятия и перемещения культурных ценностей, а так же работы по
обнаружению и определению значимости находок, полученных во время
пребывания военных специалистов в лагере около Вавилона. В ходе работы польскими и иракскими специалистами совместно начаты археологические исследования объектов, наиболее часто разрушаемых неофициальными, так называемыми «чёрными» археологами.
В процессе курса были осуществлены два учебных выезда с целью изучения подходов и методик, применяемых к консервации и реставрации исторического центра города Минска и замковых ансамблей Мира и Несвижа.
Центральный проспект Минска поражает своим величием и монументальностью зданий, оформленных в стиле «сталинский ампир». Его строительство началось в послевоенные годы с участием самых известных
советских архитекторов того периода. Учитывая большую историко-культурную ценность проспекта, белорусские специалисты на самом современном уровне проводят работы по охране, консервации и реставрации расположенных здесь объектов с целью сохранения их аутентичности.
Замковые комплексы Мира и Несвижа (Беларусь) начинают свою историю с XVI века. В 2000 году замковый комплекс Мира, а в 2005 году Несви___ 515
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жа были включёны в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Сегодня на территории комплексов ведутся значительные
реставрационные работы. Здесь планируется разместить гостиничные
номера, рестораны, павильоны для продажи сувениров и другие виды современной инфраструктуры, способствующие развитию и популяризации
памятников. Вся эта деятельность согласуется с требованиями Конвенции
об охране всемирного наследия, принятой 16 ноября 1972 года. В Рекомендациях ЮНЕСКО об охране культурного и природного наследия в национальном плане от 16 ноября 1972 года и Рекомендациях о сохранении
и современной роли исторических ансамблей от 26 ноября 1976 года предлагается исходить не только из пассивного сохранения ценностей, но и
активного их использования. В реставраторской терминологии такое явление получило название «ревитализация». Однако, на наш взгляд, непродуманное дополнительное вмешательство в ходе «ревитализации» наносит
непоправимый вред историческим объектам. Такое явление мы можем наблюдать при работах в Мирском замке. Здесь были введены конструктивно
монолитные дополнительные элементы в виде стен, лестничных пролётов,
лифтовых шахт, гаражей и т. п., коренным образом изменяющих историко-культурную целостность не только самого замка, но и всего ансамбля
в целом. Согласно Венецианской хартии 1968 года, под историческим памятником подразумевается отдельное архитектурное сооружение, а также
целые комплексы, городища либо селения, связанные с определённой культурой, знаменательным фактом или историческими событиями. Памятник
сохраняет историко-культурную целостность во времени, то есть памятник XVI–XIX веков всегда будет датироваться этим временем, если не вводить в него современные конструкции. В противном случае такой объект
как бы получает новую жизнь и становится историко-культурным комплексом XVI–XXI столетий, чем значительно уменьшается его ценность для
мирового и культурного наследия. К сожалению, на современном этапе мы
часто можем наблюдать тенденцию к омоложению ряда памятников, расположенных на территории Беларуси, Украины и Польши.
Мероприятия в рамках XVI курса Международной летней школы
«Несвижская академия» прошли в дружественной обстановке, активных
спорах и беседах, что, безусловно, способствует распространению и популяризации современных требований, предъявляемых к охране памятников культурного наследия. В перспективе хочется надеяться на расширение круга участников академии за счёт привлечения специалистов из
других стран мира в целях дополнительного обмена опытом и информацией, касающейся практической и законодательной деятельности в области охраны памятников.
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ЗНАХІДКИ ПРЕДМЕТІВ
МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
НА ТЕРИТОРІЇ МЕДЖИБІЗЬКОГО ЗАМКУ
Ю. І. Толкачов,
Київський обласний центр охорони і наукових досліджень
пам’яток культурної спадщини,
науковий співробітник

С. О. Крамарова,
Київський обласний центр охорони і наукових досліджень
пам’яток культурної спадщини,
науковий співробітник

Велика наруга над Руссю на довгі часи полишила пусткою її землі, де
існувала потужна європейська країна. Час, який можна позначити другою
половиною ХІІІ та, фактично, й першою половиною ХІV ст., є доволі «темним» періодом в історії колись могутнього східнослов’янського народу.
Домінування Великого князівства Литовського, а згодом і Речі Посполитої на землях, до яких належав і Меджибіж — могутня цитадель, що зіграла історичну роль укріплення Західного Поділля, — наклало значний
відбиток на усі сфери культури, й матеріальну зокрема, мешканців цього
краю.
Ця стаття розглядає набуті у планомірному архітектурно-археологічному вивченні матеріали матеріальної та духовної культури. Втім, в багатьох категоріях матеріальної культури, як-от керамічний посуд, віднайдені нами форми мають своє коріння в давній, суто східнослов’янській
традиції.
Що стосується матеріалів часів Київської Русі, то найбільша щільність
їх залягання, і, що найголовніше, впорядкована приуроченість до відповідного стратиграфічного шару спостерігається на ділянках розкопів рову
та могильника цього часу з парними похованнями, виявлених в західній
частині замкового дворища — біля т. зв. «Литовської стіни».
Принаймні значний відсоток виявленого посуду виготовлений методом наліпу з подальшим витягуванням верхньої частини. Внаслідок цього
на багатьох фрагментах нижче плічка добре помітні шви між глиняними
стрічками. Поверхня посуду має сірий, брунатний, чорний колір, рідше —
червоний або білий ангоб. У якості покриття поверхні використовувався
розчин формувальної маси або ж глини білого кольору. Орнамент тради___ 517
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ційний для посуду давньоруського часу — заглиблений декор. Найчастіше це декорування у вигляді паралельних стрічок, дещо рідше — хвилясті
смуги або зображення у вигляді «коми» (рис. 1.1).
Форма вінець має найрізноманітніший вигляд: округлий з закраїною
і без неї, гранчастий, реберчастий та ін. Слід вказати на виразну групу
горщиків з вертикальними високими вінцями. Окремі фрагменти мають
горизонтальну манжету над плічками (рис. 1.2).
Найбільш поширені горщики з вертикальними або слабко відігнутими вінцями. Окремі з них мають орнамент у вигляді хвилястої лінії, паралельних смуг, деякі прикрашені зубчатим штампом, утворюючи широку
смугу під вінцем.
В цілому вся сукупність керамічних матеріалів раннього періоду добре
вкладається хронологічно у межі Давньоруського часу, зокрема XII–XIII ст.,
що цілком відповідає літописним звісткам про існування Меджибожу
вже в часи не пізніші, ніж середина XII ст. [1, с. 203].
З-поміж металевих виробів є й такий, що має особливе значення для
датування оборонного комплексу давньоруського часу. Йдеться про
свинцеву двосторонню печатку, знайдену в шарі, який пов’язаний з горілими дерев’яними конструкціями оборонної стіни. Вага виробу — 7,8 г,
а діаметр складає 1,9 см. Загальним абрисом, хоч і досить недбало, печатка
відтворює форму хреста. На одній зі сторін печатки зображено архангела Михаїла, про що свідчать порівняння іконографічних особливостей
з серією зображень цього святого на печатках ХІ – ХІІ ст., опублікованих
В. Л. Яніним [2, с. 109]. На звороті ж, судячи з напису зліва, зображено
святого стовпника Даниїла. Він зображений під час святого моління з висхлим обличчям та головою, прикритою від «світу» капшуком.
Чіткі абриси зображуваних фігур, широкий розмах видовжених крил
архангела Михаїла, специфічні деталі вбрання — все це свідчить про тісну пов’язаність цього витвору образотворчого мистецтва з культурноестетичним колоритом ХІІ – ХІІІ ст., що цілком відповідає загальному датуванню археологічного шару, де він був знайдений [3, с. 278].
Ще раз підкреслимо, що образ великомученика, ветхозавітного пророка Даниїла, цілком відповідав політико-ідеологічному аспекту діяльності, яку князь Данило Романович Галицький, попри усі несприятливі
обставини, беззастережно проводив у південно-руському краї. Зображення Святого Михаїла-архангела — войовника та божого месника — на одній стороні княжої печатки та людського втілення страждання в образі
Даниїла-стовпника — з іншої сторони мали слугувати об’єднуючим символом для стероризованого татарами руського народу [4, с. 146].
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Рис. 1.1– 2. Кераміка ІХ – Х ст. з розкопок на території Меджибізької фортеці

Рис. 2. Свинцева печатка
Рис. 3. Бронзова острога

Рис. 4. Намистини

Рис. 5. Глиняні прясла
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Рис. 6 – 7. Фрагменти кераміки

Рис. 8 – 9. Фрагменти металевих виробів

Втім, цікаву та змістовну інтерпретацію зображень на печатці, та й загалом її належності надав Р. Саввов [5, с. 140]. На його думку, печатка як
інсигнія влади могла належати не Данилу Романовичу, а одному з роду
князів Чернігівських та Київських Ольговичів, що в XII ст., відповідно до
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літописних даних, були в епіцентрі боротьби за переділ південно-західних
уділів Київської Русі. Щоправда, жоден з них, як слушно зауважує сам автор цієї інтерпретації, не має повних імен — язичницького та християнського, що відповідали б повністю зображенням на печатці [6, с. 143].
Слід згадати і про бронзовий браслет, знайдений в заповненні давньоруського оборонного рову [7, с. 50]. Він пластиноподібний, та має чотири
хвилястих завитки. Один з його кінців доволі широко розклепаний.
Знайдена також бронзова острога підковоподібної форми з подвійними
петельками на кінцях. В одній з петельок збереглась шайба для кріплення. Підковоподібна частина охоплювала каблук, краї остроги зплощені
з зовнішньої сторони. Центральна частина орнаментована насічками,
а бічні мають циркулярний орнамент. Щиток має вигнуту форму з гайкою, до якої кріпилася зірочка (рис. 3).
Скляні вироби репрезентовані не лише наручними браслетами, а й
різнокольоровими намистинами (рис. 4). Вони мають світло-жовтий, блакитний, білий кольори. Виділяється серед них бурштинова намистина
жовтого кольору. Діаметр таких намистин — близько 0,5 см.
На існування домашніх ремесел вказують різноманітні кістяні вироби,
зокрема вістря стріли з притупленим краєм, що слугувало для полювання на хутряного звіра, та численні глиняні прясла, що віднайдені у товщі культурного шару цього часу. Вони мають різні форми в перетині —
овальні, прямі, але здебільшого біконічні (рис. 5).
На жаль, практично неможливо чітко визначити за стратиграфічною
ознакою час, до якого відносяться ті чи інші гончарні форми з верхніх
шарів на розкопах замкового дворища, а тому вони умовно мають датуватися періодами пізнього середньовіччя (ХV – XVII ст.), Російської імперії
(кін. ХVІІІ — поч. ХХ ст.) та сучасним, що відноситься вже до післяреволюційного часу.
Мабуть, одним з перших дослідників, хто прискіпливо взявся за вивчення гончарного виробництва Київської Русі післямонгольського часу,
була Г. М. Шовкопляс [8, с. 104 –114]. Ії дослідження стосувались насамперед Києва XIV – XVIII ст. Проте, як видно сьогодні, загальне тло цієї важливої складової побуту українців, незважаючи на усі суспільно-політичні
колізії, зберігало практично на усьому обширі прадавніх давньоруських
земель свої усталені традиції [9, с. 105].
С. О. Беляєва, розглянувши значний масив археологічного матеріалу
цієї категорії, відзначає втім, що в XV ст. формується й окремий, позначений своєрідністю тип керамічних пам’яток південно-руського краю, де
відбувалось лише нагромадження окремих ознак над загальною прадавньою складовою [10, с. 36 – 45].
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Як вважає О. В. Оногда, згаданий період «можна назвати перехідним
у розвитку кераміки — від еволюції другої половини XIII — першої половини XV ст. до значних змін у принципах профілювання, особливостях
технології ліпки стінок та інших ознаках у середині — наприкінці XVI
сторіччя», що він пов’язує з розвитком цехового виробництва в тодішній
Україні [11, с. 55 – 63].
Серед знайдених нами матеріалів спостерігаємо досить широкий
спектр форм. Переважають горщики з відносно масивними вертикальними або слабко відхиленими вінцями. Окремі фрагменти представлені
орнаментованими зразками, а саме з прикрасою у вигляді прокресленої
хвилястої смуги (рис. 6). Менш поширені макітри, миски, кришки-миски.
(рис. 7). В цілому пізньосередньовічна частина керамічного посуду може
бути датована у межах другої половини XVI — поч. XVII ст. [12, с. 131].
Пізнє середньовіччя, як і годиться, широко представлене в археологічних матеріалах металевими виробами. Найбільш ранню їх категорію
становлять деталі арбалетів — залізні болти. Один з них представлений
чотиригранним, кованим, втульчастим стрижнем, в перетині він ромбоподібний, його довжина — 8 см, а глибина отвору втулки — 1 см. Другий — з глибиною отвору втулки 8 см. Арбалет не набув поширення серед
озброєння давньоруських воїнів, а отже, знайдені деталі цього виду зброї,
найімовірніше, належать до часу заснування в Меджибожі литовського
укріплення. У археологічних шарах замкового дворища віднайдено декілька зразків свинцевих куль XV – XVIII ст. Їх діаметр коливається від
1 до 1,7 см, всі вони мають сферичну форму, використовувались вони як
заряди до мушкетів, проте жодна зі знайденіх не була використана.
Серед металевих речей цілою серією представлені залізні ножі та їх
уламки (8 екз.). Серед них слід вказати на 2 екземпляри з залишками ручок, кістяної та дерев’яної (рис. 8). Цікавою і доволі рідкісною категорією
металевих знахідок, навіть для пізнього середньовіччя, є залізна двозуба
виделка (рис. 9).
Поміж побутових речей, виявлених у верхніх шарах розкопів, слід згадати і про поясні пряжки. До цієї ж категорії знахідок слід віднести серію
чобітних підков; на деяких з них добре збереглись отвори від гвіздків.
Окрему категорію знахідок з заліза становлять предмети кінської
збруї — це вудила й остроги. Окрім того, знайдено безліч цілих та фрагментованих гвіздків, уламки різноманітних інструментів; цікавою знахідкою є залізний риболовний гачок великих розмірів та інші металеві
вироби.
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Підводячи підсумок, можна з усією впевненістю сказати, що різноманітні матеріали з культурних шарів замкового дворища вкрай строкаті
щодо своєї культурної приналежності та хаотично залягають в перевідкладеннях внаслідок інтенсивної будівельної діяльності в різночасових
нашаруваннях.
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ІСТОРИЧНІ САДИБИ БРАЦЛАВЩИНИ:
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА ВИКОРИСТАННЯ
Л. В. Томілович,
кандидат історичних наук,
НДІ пам’яткоохоронних досліджень,
провідний науковий співробітник

Шляхетські садиби — це цілий пласт вітчизняної культури, до останнього часу мало досліджуваний і недостатньо оцінений. Вони представлені значним різноманіттям щодо розміру — від палацово-паркових
ансамблів до скромних житлових комплексів, які тільки окремими елементами відрізнялися від селянських або міщанських хат, характеру забудови — в залежності від заможності, смаків та моди, стилів — з кін. XVIII
до поч. ХХ ст. вони змінювали один одного кілька разів (бароко, рококо,
класицизм, історизм, модерн).
Масове будівництво садиб розпочинається на Брацлавщині в кін.
XVIII ст. В цей період землі Правобережної України перебували у складі
Речі Посполитої, але і після її розділів, що розпочалися невдовзі, та приєднання цих земель до Росії 80 – 90% шляхти Правобережжя були поляками, що відбилося на смаках і стилістиці забудови садиб. З метою зменшення польських впливів в цьому регіоні царський уряд намагається
роздавати конфісковані у поляків маєтки росіянам і не дозволяє продажу
маєтків полякам. Внаслідок цього в другій третині ХІХ ст. з’являються садиби (або перебудовуються старі відповідно до смаків нових власників) —
у стилістиці забудови садово-паркових комплексів відчуваються впливи
російського мистецтва.
Протягом 2006, 2008–2009 рр. експедицією НДІ пам’яткоохоронних досліджень в рамках виконання планової теми було проведено обстеження
61 історичної садиби у Вінницькій області (на території історичної Брацлавщини). Обстеження засвідчили різноманітність цього пласта культурної
спадщини як з точки зору архітектурно-мистецької та історичної цінності,
так і стосовно стану збереження та перспектив їх використання. Дослідження поставили на порядок денний також низку проблем методологічного
і практичного характеру.
Однією з суттєвих проблем є те, що садиби, як правило, ставилися на
державний облік не як комплекси (або хоча б неповні комплекси), а окремо виділялися архітектурні споруди і паркова складова. Причому досить
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часто садово-паркова складова перебуває на природоохоронному обліку,
а архітектурна — на пам’яткоохоронному, чи, в іншому випадку, частина
об’єктів комплексу перебуває на державному обліку як об’єкти культурної і природної спадщини, частина — ні. Прикладом можуть слугувати
садиба у с. Антопіль Томашпільського р-ну: комплекс палацу та господарських споруд знаходиться на пам’яткоохоронному обліку як пам’ятка архітектури та містобудування національного значення, парк — на природоохоронному обліку; садиба у м. Оратів — парк є пам’яткою архітектури
та містобудування місцевого значення, палац і стайні другої пол. ХІХ ст.
на обліку не перебувають; садиба у с. Іванів Калинівського р-ну — замокпалац є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення,
парк на обліку не перебуває; садиба у с. Круподеринці — садибний будинок є пам’яткою архітектури і містобудування місцевого значення, парк
статусу не має.
Величезною проблемою залишається збереження та використання садиб. Особлива гострота цієї проблеми визначається тим, що цей різновид пам’яток цілеспрямовано нищився (в період революції 1917 –1920 рр.
та після неї), видозмінювався з пристосуванням під інше функціональне
використання (дитячі будинки, санаторії, сільські клуби, сільради і т. д.),
руйнувався завдяки недбалому ставленню протягом майже всього ХХ ст.
Не згадуючи про те, що протягом буремних подій поч. ХХ ст. було втрачено величезну кількість садиб, які мали непересічне історичне і культурне
значення, за останні 20 – 30 років. перетворилися на руїни об’єкти, які вже
перебували на державному обліку і мали статус пам’яток національного
значення. Остання планомірна інвентаризація пам’яток історії і культури
(в т. ч. садиб) відбувалася на Вінниччині у 1980-ті рр. у зв’язку з реалізацією загальноукраїнської програми по створенню Зводу пам’яток історії та
культури УРСР. Порівняння навіть неповних даних обстежень того часу
із сучасними, на жаль, призводить до сумних висновків — значна частина садиб повністю або в значній мірі втрачена, що ілюструють матеріали
фотофіксації.
Відкритим залишається питання про долю цих садиб, частина з яких має
статус пам’яток національного значення (палац у с. Нападівка Липовецького
р-ну, палац у с. Серебринці Могилів-Подільського р-ну, садиба в с. Бугаївка
Оратівського р-ну, садиба в с. Андрушівка Погребищенського р-ну).
Аналіз ситуації стосовно стану збереження та використання садибних
комплексів дозволяє зробити висновок, що ті садиби, які використовувались
і використовуються, збереглися краще. Як тільки садиба перестає «жити»,
вона гине на очах. Окрім того, величезне значення має позиція місцевих
влад, їх розуміння значення об’єктів, розташованих на їх території, бажання
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шукати шляхи їх збереження. Найкращим шляхом для збереження садиби,
звичайно, є використання її за призначенням — як об’єкта, що має музейну,
культурно-освітню функцію. На жаль, подібних прикладів на Вінниччині
небагато — садиба М. Пирогова у м. Вінниці, садиба у с. Тиманівка Тульчинського р-ну, частково — садиба у м. Браїлів (зайнята Браїлівським професійним ліцеєм, але декілька кімнат відведено під музей ім. П. Чайковського),
садиба у с. Вороновиця Вінницького р-ну. При цьому остання була передана
Вороновицькому музею історії авіації та космонавтики України нещодавно,
коли вже перебувала у досить занедбаному стані.
Також є позитивні приклади збереження садиб в разі їх використання не за безумовним призначенням, але за умови розуміння місцевими
владами і користувачами значення об’єкта і необхідності проведення своєчасних заходів щодо його збереження. Сучасний стан збереженості робить ці об’єкти потенційно привабливими в туристичному відношенні,
незважаючи на те, що вони використовуються за призначенням, далеким
від музейного, культурно-освітнього, науково-дослідницького: це школи,
ліцеї, інтернати, санаторії, житлові будинки, готелі. Прикладом можуть
слугувати садиби у с. Антопіль Томашпільського р-ну, с. Чернятин Жмеринського р-ну, смт Муровані Курилівці, с. Верхівка Тростянецького р-ну,
м. Тульчин, м. Немирів, с. Винож Мурованокуриловецького р-ну, с. Печера Тульчинського р-ну, м. Хмільник, с. Стара Прилука Липовецького р-ну,
с. Соколівка Крижопільського р-ну.
Найгірше виглядає ситуація зі збереженням у разі, коли об’єкт перестає використовуватися. В цьому випадку він руйнується просто на очах.
Такі сумні приклади спостерігалися в т. ч. в останні роки: садиба в с. Бугаївка Оратівського р-ну, садиба у с. Андрушівка Погребищенського р-ну,
с. Біличин Барського р-ну, с. Стара Мурафа Шаргородського р-ну, садиба
у с. Нападівка Липовецького р-ну, с. Ободівка Тростянецького р-ну. На
жаль, їх не врятував навіть високий статус пам’яток національного значення. Найближчим часом їхню долю можуть розділити садиби у с. Серебринці Могилів-Подільського р-ну і с. Гущинці Калинівського р-ну.
Наостанок, щоб проілюструвати історичне та культурне значення історичних садиб Брацлавщини, освітній і туристичний потенціал цього
пласта культурної спадщини, наведемо короткі історичні відомості про
декілька таких комплексів та їх сучасний стан. Причому свідомо були обрані не найбільш відомі і не найбільш репрезентативні об’єкти.
Садиба у с. Соколівка Крижопільського р-ну. У минулому Соколівка
входила до величезних латифундій, що знаходились у власності Конецпольських, а по вигасанню цього роду разом з іншими маєтками перейшла до Любомирських.
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Близько середини XVIII ст. село купив Ігнацій Беліна-Бжозовський
(1715 –1770), мечник нурський і староста трембовельський. Відповідно до
іншого джерела Соколівку набув у 1795 р. його син, Фелікс Бжозовський,
підсудок брацлавський. Треба зазначити, що Бжозовські належать до найстаріших польських родин і походять з Великопольщі. На Русі вони вперше з’являються у другій половині XVII ст.: Войцех Беліна-Бжозовський,
панцерний хорунжий, що служив під командуванням короля Яна ІІІ Собеського, купив на території Червоної Русі маєток Верехи і осів там. Одним
з його онуків був згаданий вже Фелікс Беліна-Бжозовський (1743 –1814),
староста барський, підкоморій брацлавський, гайсинський і ольгопольський, кавалер орденів Білого Орла і св. Станіслава, палкий прихильник
барської конфедерації. Саме він став творцем великого маєтку Бжозовських на Брацлавщині. Першим кроком на цьому шляху стало його одруження з Теклею Собанською, за якою він отримав посаг у 180 тис. злотих,
після чого з’явилася можливість купити Соколівку та ще кілька сіл. Фелікс Бжозовський також заклав родинну традицію гуманного ставлення
до підлеглих: зафундував ощадну касу для своїх службовців, селянський
банк, шпиталь з постійним лікарем (усе це коштом власника маєтку).
Напевно, найбільш відомим і уславленим представником родини
Бжозовських на Україні був онук Фелікса Бжозовського — Зенон Ізидор
(1806 –1887). Він народився у Соколівці, був одним з останніх вихованців Крем’янецького ліцею, маршалком балтським і останнім з обраних
маршалків шляхти Подільської губернії, а також відомим громадським
діячем, приятелем З. Красинського і Ю. Словацького, з яким разом здійснив подорож на Схід і якому знаменитий поет присвятив кілька віршів.
Саме для Зенона Беліни-Бжозовського арх. Ф. Гонсьоровським в Одесі
був збудований палац у неготичному стилі (третя чверть ХІХ ст.), і взагалі він був на диво вдалим підприємцем і заможним землевласником —
перед реформою 1861 р. в його власності знаходилось 30 тис. селян. У
1874 р. він заснував у Соколівці цукровню, при якій організував метеорологічну станцію, збудував паровий млин, розводив коней. Ймовірно,
брав участь у листопадовому повстанні 1830 –1831 рр., після чого надовго
виїхав з країни. Багато подорожував по Європі і всьому світі. Допомагав
літераторам і митцям. Під час подорожей зібрав цінні колекції картин
і скульптур, які знаходились у Соколівці, одній з найбагатших на твори
мистецтва та родинні пам’ятки садиб Поділля. Для цих збірок було виділено окреме приміщення — «кунсткамеру».
Після смерті батька Соколівку успадкував один з його синів — Кароль
(1846 –1941), мальтійський кавалер. Він був одружений з графинею Пелагеєю Потоцькою (1849 –1901). У 1897 р. Кароль Бжозовський отримав від
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1. Андрушівка. Парковий фасад колишнього палацу

2. Бугаївка. Залишки палацу другої пол. ХІХ ст.
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Муровані Курилівці. Палац поч. ХІХ ст. Загальний вигляд

Муровані Курилівці. Будівля колишньої мечеті ХVІІ ст.
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Нападівка. Чоловий фасад палацу першої третини ХІХ ст.

С. Серебринці. Палац останньої третини ХVIIІ ст. Чоловий та бічний фасади
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С. Соколівка. Альтанка в парку.
Перша пол. ХІХ ст.
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С. Соколівка. Чоловий фасад палацу ХІХ ст. «Стара» та «нова» його частини

М. Хмільник. Садиба поч. ХХ ст. Загальний вигляд
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Папи Римського графський титул з правом його наслідування. Останнім
власником маєтку був його син Кароль Костянтин (1884 –1946), одружений
з графинею Зофією Красинською (1883 –1944).
Садиба була заснована у кін. XVIII — на поч. ХІХ ст. Приблизно з того
часу і до періоду революцій, як вже згадувалось, вона належала родині
Бжозовських. Саме Соколівська садиба була головною серед розлогих маєтків цієї родини на Поділлі.
Структура садиби і окремі її складові чудово збереглися: найбільш
ранній будинок господаря з прибудованими до нього господарськими
приміщеннями — кухнею, коморою, льодовнею (кін. XVIII ст.) є рідкісним зразком житлово-господарського будівництва кін. XVIII ст.
Навпроти на поч. ХІХ ст. було побудовано більший палац, до якого у сер.
ХІХ ст. була здійснена добудова. Після добудови приміщення «старої» частини були призначені для репрезентаційних цілей, були оздоблені коштовним
паркетом рідкісних порід дерева, стіни обклеєні цінними шпалерами, а стелі
прикрашені розписами або ліпленням, з’явилися кришталеві і бронзові
люстри. В оздобленні переважав стиль ампір. Причому тут були як оригінальні меблі та предмети мистецтва, так і виготовлені за зразками луврських витворів місцевими майстрами. Як вже згадувалось, більша частина
колекцій Соколівської садиби була зібрана Зеноном Бжозовським. Колекція
картин налічувала близько 800 екземплярів, головним чином в ній були
родинні портрети, починаючи від другої половини XVIII ст., також були
представлені портрети представників родин Чарторизьких, Потоцьких, Замойських, що були пов’язані з Бжозовськими родинними узами. Перлиною
колекції були два пейзажі пензля Конолетто. Також до колекції входили портрети польських королів та членів їх родин. Значною була колекція предметів зі слонової кістки, яка експонувалася на спеціальних етажерках: бюсти,
фігурки, шкатулки, тарілки. Колекція творів мистецтва містила також предмети з бронзи, срібла, мармурові статуетки, мініатюри, тканини, зброю і т. д.
Значними були і бібліотечні зібрання, які налічували кілька тисяч томів.
Окрему групу утворювали зібрання старих печаток і рідкісних мап.
Першою половиною ХІХ ст. датується будинок управляючого економією, а навпроти нього знаходиться будинок, у якому містився музей господаря.
Збереглася територія і окремі споруди т. зв. економії, відділеної від
території садиби мурованою огорожею. На території економії збереглися
2-поверхова комора, 2-поверховий будинок для працівників економії.
До садиби провадить парадна брама у вигляді башти в неоготичному стилі (збудована у І пол. ХІХ ст.). У минулому по правий бік від центрального входу знаходилась католицька каплиця (не збереглася), місце___ 533
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знаходження якої ще проглядається за залишками фундаментів. Садиба
обнесена мурованою огорожею. Історично садиба розташовувалась по
обидва боки ставка і ручаю, які були частиною ландшафтного парку (таке
розпланування садиби зустрічається нечасто). Невеликий парк був розташований переважно на протилежному боці від житлового та господарського секторів садиби: збереглися чудові багатовікові дерева (дуб, липа,
модрина тощо), альтанка. Джерело було оформлене диким камінням, залишки цієї композиції спостерігаються донині. Головним акцентом і центральною віссю парку були ставки з нерегулярною лінією берегів. Через
вузькі місця були перекинуті стрілчасті містки (не збереглися). Парк був
прикрашений альтанками, одна з яких була у китайському стилі (не збереглася), а також численними мармуровими скульптурами на міфологічні
сюжети, які Зенон Бжезовський придбав у Італії.
Після революції в садибі розташовувалась школа «червоних вчителів»,
пізніше — будинок безпритульних, де працювали учні і прихильники ідеї
М. Макаренка щодо виховання молоді працею; з 1960-х рр. тут розташована школа-інтернат. Сьогодні на території Соколівської садиби знаходиться спеціалізована школа-інтернат, в колишньому будинку управителя
економією — сільська школа, в колишньому будинку економії мешкають
місцеві жителі.
Садиба є пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення.
Муровано-Курилівецька садиба була закладена у XVI ст. Засновниками її була заможна подільська родина Чурилів, тому початково поселення мало назву Чурилівці. Історія садиби починається зі спорудження тут
замку, який частково зберігся до наших днів, утворюючи підмурки більш
пізнього палацу.
В кін. XVIII ст. Курилівці належали Косаківським; останньою власницею з цього роду була Катерина з Потоцьких Косаківська, відома своєю
освітою, високими моральними якостями та чудовим почуттям гумору. Після розділів Польщі палка патріотка не захотіла повернутися до
своїх маєтків і вони були конфісковані. За покровительством П. Зубова
Катерина ІІ віддала Курилівці Комарам, які значно розбудували садибу.
У середині ХІХ ст. вони продали її адміралу Чихачову, учаснику російськотурецької війни на Балканах, директору Російського товариства пароплавства і торгівлі на Чорному та Азовському морях.
У 1805 р. (за Комарів) на підмурках старого замку був збудований палац,
також арсенал (стайня), міст через р. Жван — одна з небагатьох інженерноархітектурних споруд свого часу, що збереглися. Дещо згодом, в першій
чверті ХІХ ст., було споруджено три флігелі, один з яких зберігся.
Після революції садиба стає державною власністю. 8 січня 1921 р. міс534 ___
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цеві жителі звернулися з доповідною запискою до Подільського губземвідділу про організацію у колишньому поміщицькому палаці технікуму
з сільськогосподарським і ремісничим відділами і про передачу йому для
організації виробничої бази 200 га землі і майна. Влітку 1924 р. проводиться набір учнів; з жовтня того ж року школа розпочала роботу.
Пізніше у приміщенні маєтку були розташовані військова частина,
військкомат. У 1958 р. тут відкрито школу-інтернат. З 1964 р. школа перепрофільована в загальноосвітню санаторну школу-інтернат для дітей із
захворюваннями серцево-судинної системи. У 1999 р. вона реорганізована в загальноосвітню санаторну школу-інтернат І – ІІІ ступенів для дітей із
захворюванням серцево-судинної системи.
Палац розташований на крутому перепаді рельєфу, має на головному
фасаді два, а на парковому — три поверхи (включаючи цокольний). Фасади симетричні. Центральний ризаліт по головному фасаду акцентований чотириколонним портиком іонічного ордену, а парковий, відповідно,
чотириколонним приставним портиком. На рівні першого поверху цього
фасаду вздовж будівлі проходить галерея на стовбцях, над якою на ризалітах розміщені балкони на кам’яних фігурних консолях. Перед парковим
фасадом — велика тераса, влаштована над склепінчастим перекриттям
оранжереї, яка ніби утворює нижній поверх палацу.
Арсенал являє собою кам’яну одноповерхову будівлю, у плані витягнутий прямокутник. Вікна головного фасаду прикрашені мандриками простого малюнку з консолями у вигляді жіночих голівок, висічених з каменя.
Він належить до рідкісного типу господарських споруд, що збереглися до
нашого часу.
Флігель, що зберігся, — це Г-подібна у плані двоповерхова будівля
у стилі неоготики.
Окрім того, з історичних будівель садиби, які не були поставлені на
державний облік, збереглися будинок для прислуги (ХІХ ст.), стайні
(кін. ХІХ — поч. ХХ ст.), мечеть (XVII ст.). Структура садиби в цілому добре збереглася. Площа садиби — близько 3,5 га.
За палацом розкинувся ландшафтний парк (раніше він займав обидва берега річки). Заснований у XVIII ст., він був значно перебудований
у період будівництва палацу під керівництвом відомого архітекторапаркобудівника Д. Міклера. З малих архітектурних форм збереглися парковий арковий місток-шлюз, дві кам’яні лави — компоненти художньої
скельної композиції.
У 60-ті рр. ХХ ст. палац було значно перебудовано (перебудовано вестибюль, змінено розміри і рівні вікон другого поверху) та пристосовано
для використання як школи-інтернату.
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Садиба є пам’яткою архітектури і містобудування національного значення, парк є пам’яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення.
З усього наведеного можна зробити наступні висновки. Садиби Брацлавщини є надзвичайно різноманітними, оригінальними витворами людського генія, займають визначне місце у вітчизняній історії та культурі.
Більш дбайливе ставлення до них, подальше вивчення і розумне використання надзвичайно збагатить нашу культуру і відновить цілі сторінки вітчизняної історії. Окрім того, стан справ ставить на порядок денний
необхідність вирішення низки проблем, пов’язаних з їх збереженням
(в окремих випадках — вже відродженням) та використанням. На наш
погляд, для цього є необхідним створення державної програми «Історичні садиби України» (по областях), яка б намітила пріоритетні напрямки та
шляхи вирішення проблеми.
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ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ
АРХЕОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ПАМ’ЯТОК
«ВЕЛИКИЙ ДИВЛИН»
П. С. Шидловський,
кандидат історичних наук,
Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка,
асистент кафедри

М. О. Хоптинець,
директор Липниківського краєзнавчого музею

Комплекс пам’яток кам’яного віку та давньоруського часу поблизу сіл
Бучмани та Великий Дивлин (Житомирська обл.) було відкрито краєзнавцем, вчителем історії середньої школи с. Липники Лугинського району Хоптинцем М. О. у 2006 р. Протягом 2007–2009 рр. дослідження
комплексу проводились спільною експедицією Державного наукового
центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф МНС
України (ДНЦЗКСТК) та Кафедрою археології та музеєзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Результатом
досліджень стало виявлення низки пам’яток, які відносяться до різних
хронологічних рівнів: 1) шість скупчень палеолітичних знахідок, представлених крем’яними виробами (Вел. Дивлин І, скупчення А – Е); 2) поселення ранньослов’янського — давньоруського часу (Вел. Дивлин ІІ, «Гора
Дивлинська»); 3) давньоруське городище («Гора Султанка») та посад навколо нього. Попередні результати вивчення пам’яток були викладені в
наукових звітах, виступах на конференціях та частково опубліковані [1,
с. 86 – 95; 2, с. 263 – 265].
Адміністративно пам’ятки знаходяться на землях Великодивлинської с. р. Лугинського р-ну Житомирської обл. Територія городища не розпайована. Використовується під сінокіс. Територія поселення Великий
Дивлин ІІ «Гора Дивлинська» належить до Великодивлинського лісництва Лугинського районного лісгоспу — обсаджена деревами по краях та
не використовується. Територія давньоруського посаду та пізньопалеолітичних стоянок на сьогоднішній день розпайована між мешканцями
с. Великий Дивлин і зайнята городами (рис. 1).
Топографічно комплекс розташовується в 1 км на Пн-Сх від хат с. Бучмани. Городище та поселення займають два окремих природних підвищення на відстані бл. 220 м одне від одного (місцеві назви — «Гора Султанка» (бл. 7 м висотою) та «Гора Дивлинська» (бл. 9 м висотою), складених
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супіском та мергелем. «Гора Султанка» має відмітку 200,6 м над рівнем
моря. Між цими природними утвореннями та у підніжжі «Гори Дивлинської», по краю давньої тераси, розташовуються скупчення знахідок, що
належать до палеолітичного часу, а також територія поширення давньоруського посаду (рис. 2).
Великий Дивлин І. Шість скупчень артефактів, що віднесено до доби
пізнього палеоліту, виявлено за знахідками підйомного матеріалу у вигляді виробів з кременя. З 2007 по 2009 р. було проведено шурфування та
часткові розкопки скупчень А, Д та Е, виявлено значну кількість крем’яних
виробів, на двох пам’ятках зафіксовано культурний шар, що дозволило
зробити певні висновки щодо стратиграфічних умов, особливостей планіграфії, технології виготовлення знарядь.
Підйомний матеріал скупчення А зібрано в 80 м на Пн від урочища
«Гора Дивлинська» з площі 10х15 метрів. З метою з’ясування стратиграфії та дослідження культурного шару пам’ятку досліджено шурфуванням
у 2007 р. та розкопом в 2008 р. На глибині 0,4 – 0,5 м від денної поверхні
виявлено культурний шар доби палеоліту. Про залягання матеріалу «in
situ» свідчить розміщення виробів горизонтально на стародавній денній
поверхні у верхньоплейстоценових супісках та наявність трьох випадків
ремонтажу — «склейок» з різних сколів. Близькість культурного шару до
сучасної поверхні пояснюється високим топографічним розташуванням
пам’ятки та розвіюванням верхніх шарів ґрунту.
Загальна кількість крем’яних виробів з скупчення А, виявлених в ході
досліджень 2006 – 2009 рр., становить 737 екз., що походять з підйомного
матеріалу, шурфа та розкопу, представлених як відходами виробництва,
так і знаряддями праці. Серед відходів виробництва найчисельнішу групу
складають відщепи (493 екз.). Також наявні фрагменти 55 пластин. Нуклеуси представлені 28 цілими екземплярами та нуклеподібними уламками
(15 екз.). Знаряддя праці (99 екз.) представлені ретушованими відщепами (34 екз.) та пластинами (24 екз.), скребками (9 екз.), різцями (13 екз.),
скобелями (9 екз.), проколками (3 екз.) та мікроінвентарем. Серед мікроінвентарю наявні дистальний фрагмент вістря, два фрагменти пластинок
з притупленим краєм та тронкована пластинка (рис. 3).
За характером матеріалів та планіграфічними спостереженнями можна зробити висновок, що розкопом відкрито частину виробничої ділянки
з обробки кременя. Серед матеріалів переважають відходи виробництва
знарядь праці та нуклеуси.
Технологічні характеристики свідчать про досить розвинений етап
в рамках пізнього палеоліту і про епіграветський шлях розвитку загалом.
Найближчими аналогіями виступають епіграветські комплекси північ538 ___
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ної Житомирщини, що розташовані на південному краї Овруцько-Словечанського кряжу — Довгиничі [3, с. 309; 4, с. 42 – 46], Збраньки [5, с. 248 – 251]
та Шоломки 1 [6, с. 78 – 85]. Таким чином, за характерними ознаками в технології обробки крем’яної сировини пам’ятку Великий Дивлин можна віднести до «овруцького» варіанту епігравету [7, с. 101, 104, 107 –109].
В якості сировини використовувався якісний темно-сірий з білястими
включеннями волинський кремінь з вапняковою кіркою. Більшість виробів має світло-блакитну патинізацію. Великі розміри первинних відщепів
свідчать про наявність родовищ цієї сировини поблизу пам’ятки, що значним чином вплинуло на своєрідність технології первинного розколювання на стоянці [8, с. 31]. Попередньо пам’ятка була інтерпретована в якості
тимчасового поселення пізньопалеолітичних мисливців, що складалось
з одного господарсько-побутового комплексу [9, с. 9]. Попереднє датування за технологічними особливостями обробки сировини — 16 –14 тис. років тому.
Скупчення Д розташовується в 88 м на Сх від урочища «Гора Дивлинська», на городах села, тож регулярно розорюється. Значна кількість
археологічних знахідок (209 екз.) походить з підйомного матеріалу, зібраного з площі 15х15 метрів, що свідчить про досить чітку локалізацію
та про значну руйнацію культурного шару пам’ятки. З метою з’ясування
стратиграфічних умов залягання археологічних решток та ступеня руйнації пам’ятки закладено шурф 1х1 м. Крем’яні вироби палеолітичної доби
зустрічались, починаючи з сучасної поверхні і до 60 см в глибину, в дисперсному стані, не утворюючи концентрацій ані в планіграфічному, ані
в стратиграфічному відношенні.
Загалом колекція виробів з скупчення Д налічує 282 екземпляри; вона
представлена як відходами виробництва, так і знаряддями праці. В якості
сировини використовувався якісний темно-сірий з білястими включеннями волинський кремінь з вапняковою кіркою. Більшість виробів непатиновано, але деякі мають світло-блакитну патину, що може свідчити
про більш давній час їхнього виготовлення та про часткову змішаність
комплексу.
Серед відходів виробництва (225 екз.) найчисельнішу групу складають
відщепи (164 екз.). Також наявні пластини (38 екз.), нуклеуси та уламки
(18 екз.) Знаряддя праці (51 екз.) представлені ретушованими відщепами
(22 екз.), пластинами (17 екз.), скребками (5 екз.), різцями (2 екз.), скобелями (2 екз.) та проколками (2 екз.). До категорії мікроінвентарю віднесено два базальні фрагменти пластинок: з тронкованою проксимальною
частиною; з пласкою підтіскою по черевцю з боку відбивного бугорка та
крайовим ретушуванням.
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Рис. 1. Ситуаційний план розташування пам’яток археології
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Рис. 2. Загальний вид на комплекс пам’яток з півдня

Рис. 3. Великий Дивлин І, скупчення А. Знаряддя праці з кременю
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Рис. 4. Великий Дивлин ІІ, «Гора Дивлинська»:
1–10 — вінця керамічного посуду;
11 — пірофілітове пряслице
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Значний відсоток (бл. чверті всіх виробів) знарядь праці, що походять
з шурфа, дають можливість зробити припущення, що шурфом досліджено частину зони активної господарської діяльності, можливо, житлової
території, а скупчення Д являє собою зруйновану стоянку пізньопалеолітичної доби.
Скупчення Е розташовується в 21 м на Пд-Зх від урочища «Гора Дивлинська», знаходиться на пасовиську, не розорюється. По частині пам’ятки
проходить ґрунтова дорога на с. Бучмани, а частина зайнята лісом широколистяних дерев. З підйомного матеріалу, зібраного з площі 15х25 м, походить незначна кількість археологічних знахідок, що свідчить про досить
чітку локалізацію пам’ятки та про незначну руйнацію культурного шару.
На площі скупчення Е закладено розкоп загальною площею 9 кв. м.
Культурний шар пам’ятки фіксується приблизно на 0,5 м від сучасної поверхні. Подібний характер залягання культурних решток характерний
і для інших палеолітичних пам’яток Житомирського Полісся, які мають
високе топографічне положення. Так, культурний шар Радомишльської
стоянки залягав в сірувато-жовтому суглинку, який підстеляє сіруватий пісок, на глибині 0,6 – 0,8 м [14, с. 93; 15, с. 107 –108]. Культурні рештки стоянки Шоломки 1 залягали у жовто-білястому суглинку на глибині
0,2 – 0,35 м [6, с. 78].
Насиченість культурного шару на дослідженій території виявилась неоднорідною — різко зростає в південному напрямку від 1– 2 до 40 знахідок
на квадратний метр. Подібна планіграфічна ситуація свідчить про чітку
локалізацію комплексу, пов’язаного з активною господарською діяльністю, можливо, з житлом. Наявність чотирьох нуклеусів в компактному
заляганні поза межами концентрації свідчить про різну функціональну
специфіку ділянок пам’ятки, можливо — окремий виробничий комплекс
по первинній обробці кременю.
Загальна кількість виробів з кременю з розкопу скупчення Е становить
116 екз.; вони представлені як відходами виробництва, так і знаряддями
праці. Серед відходів виробництва наявні відщепи (50 екз.), пластини
(21 екз.), лусочки (17 екз.) та нуклеуси (6 екз.). Вироби з вторинною обробкою представлені ретушованими відщепами (5 екз.), пластинами (7 екз.),
пластинками (2 екз.), скребком, різцем, мікроінвентарем (2 екз.) та ретушером. Найбільшу увагу привертають знахідки мікролітів. Перший —
вістря типу мікрогравет, оформлене обрубувальним ретушуванням по
краю виробу та основи; загострене з проксимальної частини пластини.
Другий виріб — низька трапеція на пластині, оформлена обрубувальним
ретушуванням з боків та плавною виїмкою по верхньому краю виробу.
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В якості сировини використовувався якісний темно-сірий з білястими
включеннями волинський кремінь з вапняковою кіркою. За характерними особливостями крем’яного інвентарю можна стверджувати про віднесення пам’ятки до заключного — фінального етапу в рамках палеоліту.
Так, низькі трапеції «осокорівського» типу представлені на ряді пам’яток,
що датуються давнім — середнім Дріасом в межах 14 –12 тис. років тому
[10, с. 32 – 35; 11, с. 157 –163]. Серед пам’яток, в яких такі трапеції використовувались поряд з вістрями типу гравет та мікрогравет, слід назвати
Осокорівку І (шар 3 В), Рогалик ІІ, Царинку, Леонтіївку, Василівку-Прогон
[12, с. 38 – 41; 13, с. 38 – 43]. Найближчою пам’яткою з таким типом мікролітів є стоянка Велика Бугаївка на території Київського Правобережжя
[7, с. 127, 130]. На сьогоднішній день Великий Дивлин І, скупчення Е є найпівнічнішою пам’яткою такого типу.
Пам’ятки давньоруського часу «Гора Дивлинська» та «Гора Султанка». Великий Дивлин ІІ («Гора Дивлинська») розташовується в 1 км на
Пн-Сх від с. Бучмани, на території Великодивлинського лісництва Лугинського районного лісгоспу. На території підвищення «Гора Дивлинська»
з метою пошуку нових археологічних пам’яток було розбито два шурфи.
В шурфі № 1 площею 3х3 м було виявлено рештки заглибленого житла
давньоруського часу, розмірами 2,9х2,4 м, у заповненні якого було виявлено біконічне прясло та точильний брусок з пірофілітового сланцю, залізний побутовий ніж. За профілем вінець, що були знайдені у заповненні
об’єкта, він датується др. пол. ІХ — кін. Х ст. Загальна кількість кераміки
становить 102 фрагменти (рис. 4).
Шурф № 2 площею 2х2 м було розбито на схилі ур. «Гора Дивлинська».
Було зафіксовано яму давньоруського часу. В межах заповнення знайдено
гранітний розтиральник. За профілем вінець, що були виявлені у заповненні об’єкта, він датується др. пол. ІХ — кін. Х ст. Кількість знайденої
кераміки — 23 одиниці.
Таким чином, в 2009 році двома шурфами відкрито житлову споруду
та яму господарського призначення, матеріали яких свідчать про належність пам’ятки до перехідного ранньослов’янського — давньоруського часу
(ІХ – Х ст.). Можна стверджувати, що площа природного підвищення «Гора
Дивлинська» зайнята територією поширення культурного шару та об’єктів
нової пам’ятки археології — поселенням ІХ –Х ст. «Великий Дивлин ІІ».
«Гора Султанка», відома як давньоруське городище серед місцевих краєзнавців ще з другої пол. ХХ ст., розташовується в 200 м на Пн від урочища
«Гора Дивлинська», на території земель Великодивлинської сільської ради
Лугинського району. За радянських часів більша частина пам’ятки була
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знищена кар’єром по видобутку піску та пісковику. Лише в північній частині городища зберігся культурний шар. Під час огляду стану городища було
виявлено нещодавно вириту яму неправильної форми розміром 0,9х1,03 м.
З метою запобігання осипу частини культурного шару, встановлення його
потужності та з’ясування стратиграфії було вирішено зачистити стінки
ями і за її площею розбити шурф 1х1 м. У шурфі було зафіксовано частину
давньоруського об’єкту, на дні якого виявлено фрагменти кісток тварин,
а також точильний брусок з пірофілітового сланцю. За профілем вінець,
що були знайдені у заповненні об’єкта, він датується серединою — другою
половиною ХІ ст. Загальна кількість кераміки (з підйомним матеріалом)
становить 90 одиниць. При візуальному огляді городища окрім кераміки
було знайдено дві намистини зі скла темно-синього кольору.
Таким чином, протягом 2006 – 2009 рр. на території Великодивлинської
сільради виявлено низку археологічних пам’яток, що становлять значну
цінність з археологічної точки зору: шість стоянок палеолітичного часу,
городище давньоруського часу з посадом та поселення ІХ – Х ст.
На жаль, комплекс пам’яток археології не стоїть на обліку в Житомирській ОДА і не внесені до Реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини, що призвело до значної руйнації об’єктів культурної спадщини
антропогенними та природними факторами. Так, ще в 60-ті рр. ХХ ст.
центральна та південна частини давньоруського городища були зруйновані кар’єром по видобутку піску.
Незважаючи на те, що матеріали з палеолітичних стоянок були введені в науковий обіг і неодноразово ставали об’єктами спеціалізованих
виставок в Київському національному університеті та в Археологічному
музеї НАН України, в останні роки територія посаду городища та палеолітичних пам’яток виявилась розпайованою, що створює значні перешкоди для дослідників культурної спадщини. Так, в польовий сезон 2009 р.
дослідження стоянки Великий Дивлин І-А не проводились з причини заборони проводити розкопки на розпайованій території з боку землевпорядника сільської ради, незважаючи на те, що дослідники археологічної
спадщини мають право доступу до об’єктів при наявності необхідної дозвільної документації. «Об’єкт культурної спадщини, в тому числі щойно
виявлений, до вирішення питання про внесення його до Реєстру підлягає
охороні відповідно до вимог цього Закону (Закону України «Про охорону
культурної спадщини»)…» (Розділ ІІІ, Ст. 14.2).
Прикро вразила ситуація, що склалась в 2008 р. під час проведення
газопроводу ТОВ «Газсервіс» (м. Коростень) на землях Великодивлинської сільради. Під час огляду газопровідної траншеї комісією у складі
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наукових співробітників ДНЦЗКСТК МНС України виявлено археологічні
знахідки, що відносяться до палеолітичної епохи та давньоруського часу,
про що було повідомомлено керівництво ТОВ «Газсервіс». «Якщо під час
проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного
чи історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє
подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний
орган охорони культурної спадщини та орган місцевого самоврядування, на території яких проводилися земляні роботи» (Закон України про
охорону культурної спадщини. Розділ VI, ст. 36, 1). Але, незважаючи на
попередження від Київського національного університету та ДНЦЗКСТК
про культурну цінність археологічних об’єктів комплексу, газова траншея
пройшла в безпосередній близькості від городища та зруйнувала частину
палеолітичної пам’ятки Великий Дивлин І (скупчення Б). Виникає запитання: якою установою та коли було погоджено розпаювання земель та
прокладання газопроводу через комплекс археологічної спадщини?
З огляду на ситуацію, що склалась, вважаємо за необхідне вжити відповідних заходів для забезпечення охорони пам’яток в Лугинському районі, сприяння паспортизації та найскорішого занесення комплексу археологічних пам’яток на території Великодивлинської сільської ради до
Реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини з метою запобігання
руйнації археологічних об’єктів у майбутньому.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ ПАСПОРТИЗАЦІЇ
ОБ’ЄКТА «САДИБА ПАТОНА»
С. М. Шпаковський,
Відділ охорони пам’яток історії та культури
у Хмельницькій області (м. Хмельницький),
старший науковий співробітник

Одними з основних складових елементів пам’яткоохоронної справи
є облік та реєстрація (паспортизація) пам’яток.
На обліку та під охороною держави у Хмельницькій області перебуває
(станом на 1.01.2010 р.) 2701 пам’ятка історії, археології, монументального
мистецтва та науки і техніки. Київським науково-дослідним інститутом
теорії і історії архітектури та містобудування (НДІТІАМ) Міністерства
будівництва та архітектури України у 1993 році було проведено науковопошукові роботи на пам’ятках архітектури у Хмельницькій області та
складено реєстр, до якого ввійшло 1104 пам’ятки архітектури, з яких 230
мають статус національного значення.
На сьогодні понад 50% об’єктів та пам’яток архітектури зазначеного
реєстру знаходяться в незадовільному технічному стані, кожна 10 пам’ятка — в аварійному. Недостатнє фінансування паспортизації об’єктів культурної спадщини є головною причиною неефективної роботи з обліку та
використання об’єктів культурної спадщини.
В області питаннями обліку та охорони пам’яток археології, історії та
мистецтва займається відділ охорони пам’яток історії та культури, який
підпорядковується управлінню культури, туризму і курортів облдержадміністрації. Керуючись пам’яткоохоронним законодавством України,
відділ здійснює виконання комплексної програми паспортизації, а саме
проведення на сучасному інформаційному рівні паспортизації об’єктів
культурної спадщини, аналіз охорони пам’яток історії, археології та мистецтва в області, і є уповноваженим органом охорони культурної спадщини, забезпечує управління у цій сфері в межах своєї компетенції.
Питаннями охорони та обліку пам’яток архітектури займається управління регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва Хмельницької облдержадміністрації.
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Крім того, в області діють Національний історико-архітектурний заповідник «Кам’янець», Державний історико-культурний заповідник
«Меджибіж», Державний історико-культурний заповідник «Самчики»,
до компетенції яких відноситься збереження, використання та популяризація об’єктів культурної спадщини, які входять до складу зазначених
заповідників.
На сьогодні в області з метою більш ефективного використання та
збереження пам’яток розглядається питання щодо відновлення історикоархітектурних заповідників у містах Старокостянтинів та Ізяслав, створення філіалів заповідників.
Одним із шляхів вирішення наболілих питань організації та поліпшення пам’яткоохоронної роботи в області могло б стати створення самостійного органу охорони культурної спадщини — управління охорони
об’єктів та пам’яток культурної спадщини облдержадміністрації або обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури (але ця тема більше
політична і залежить від рішення місцевих чиновників).
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9.09.02 № 1330
«Про затвердження Комплексної програми паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003 – 2010 рр.» та рішення VII сесії Хмельницької
обласної ради від 25.06.03 № 16-7/2003 «Про Комплексну програму паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003 – 2010 рр.» проведено обстеження, фотофіксацію об’єктів та пам’яток історії, мистецтва, археології
в області (на 2010 рік залишається проведення паспортизації ще у двох
районах — Ярмолинецькому та Шепетівському з містом Шепетівкою). За
результатами виконаної роботи виготовлено фотографії та схематичні
плани розташування об’єктів та пам’яток культурної спадщини, проведено загальну оцінку технічного стану пам’яток зі складанням актів технічного стану, укладено охоронні договори з власниками та користувачами
пам’яток, продовжується виготовлення електронних облікових карток
і паспортів об’єктів культурної спадщини відповідно до наказу Державної
служби охорони культурної спадщини від 03.06.04 № 11.
Разом з тим, у зв’язку з недостатнім фінансуванням потребують зрушення з місця питання визначення грошової оцінки пам’яток (відповідно
до Методики грошової оцінки пам’яток, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.02 № 1447) та винесення меж пам’яток
в натуру зі встановленням їх зон охорони, тобто розроблення проектів
землеустрою на землі історико-культурного призначення (згідно з Порядком розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення
меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного,
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оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1094).
Паспортизацію об’єктів і пам’яток архітектури області проводить відділ наукових досліджень Національного історико-архітектурного заповідника «Кам’янець».
Результатом спільної роботи відділу охорони пам’яток історії і культури у Хмельницькій області, відділу наукових досліджень НІАЗ «Кам’янець»
та управління регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва Хмельницької ОДА є (ще не завершена) паспортизація об’єкта
культурної спадщини «Садиба Патона». Даний об’єкт культурної спадщини занесений НДІТІАМ до названого реєстру пам’яток архітектури
у 1993 році під назвою «Садиба М. О. Патона» дослідником вищезгаданого
науково-дослідного інституту О. І. Тищенко.
Названий садибний будинок (мурований) знаходиться в селі Хребтіїв
Новоушицького району Хмельницької області, як зазначено в згаданому
реєстрі, датується кінцем ХІХ — початком ХХ століття (якщо точніше,
кінцем ХVIII — початком ХIХ століття), рекомендований до занесення до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятка архітектури
регіонального значення.
На виконання доручення голови Хмельницької облдержадміністрації
від 13.11.08 № 01/29-19-5343/2008 «Щодо підготовки матеріалів з паспортизації у 2008 році об’єктів культурної спадщини місцевого значення для
занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України» по Новоушицькому району було визначено два об’єкти, які в першу чергу підлягають паспортизації з подальшим занесенням їх до Державного реєстру
нерухомих пам’яток України, а саме:
– садиба М. О. Патона, с. Хребтіїв (кін. ХІХ — поч. ХХ ст.);
– садиба І. С. Мархоцького, с. Отроків (др. пол. ХІХ ст.).
Новоушицькій райдержадміністрації та районній раді листом від
20.01.09 № 83/29-19-231/2009 Хмельницька облдержадміністрація запропонувала вжити невідкладних заходів для забезпечення та охорони садиби М. О. Патона (згідно з п. 4 ст. 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»). Адже, відповідно до п. 2 ст. 14 Закону України «Про охорону
культурної спадщини», об’єкт культурної спадщини, в тому числі щойно
виявлений, до вирішення питання про занесення його до Державного реєстру підлягає охороні відповідно до вимог цього Закону.
Також до згаданого листа було додано коротку історичну довідку та
фотофіксацію існуючого стану садиби М. О. Патона.
550 ___

Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень»

На жаль, органами районної влади та місцевого самоврядування пропозиції облдержадміністрації були проігноровані.
На сьогодні садиба М. О. Патона, яка за своїм значенням відповідає
статусу, як пам’ятки архітектури, так і пам’ятки історії, знаходиться в занедбаному стані і опинилася під загрозою знищення.
На початку 2010 року автором статті разом із співробітниками відділу
наукових досліджень НІАЗ «Кам’янець» Г. Б. Ківільшею, Г. О. Осетровою,
Л. І. Свінціцькою, а також головним спеціалістом управління регіонального розвитку містобудування, архітектури та будівництва Хмельницької облдержадміністрації Ю. С. Воловиком підготовлено в електронному
та паперовому вигляді паспорт на об’єкт культурної спадщини «Садиба
Патона» з метою занесення його до Державного реєстру.
Якщо торкнутись історії села Хребтіїв, в якому знаходиться садиба
М. О. Патона, — воно належить до історичних населених пунктів Поділля
(відоме також під назвами Хребтєв, Хребтіївці). Поблизу села, в урочищі
Погоріла знаходиться давньоруське городище Х – ХІ століть, пам’ятка археології національного значення (охоронний № 220013-Н, постанова КМУ
від 03.09.09 № 928).
Вперше згаданий в 1436 році в реєстрі димів Подільського воєводства, розташований на кордоні з Османською імперією Хребтіїв відіграв
важливу роль у часи визвольної війни українського народу 1648 –1657 рр.
(у документах цього періоду згадується як містечко). В кінці XVII ст.
в Хребтієві будується укріплений замок. У 1661 році власником Хребтієва
був Олексій Кулик. В 1665 році село було спалено татарами.
В 1670 році комендантом замку в Хребтієві було призначено Юрія
Міхала Володийовського, стольника премиського. Який вигляд мали ті
укріплення, на жаль, відомостей не маємо; за свідченнями історика Ю. Сіцінського, всього було там 600 людей, з них кінних до 500. Через Хребтіїв
(Хребтєв) проходила дорога, що з’єднувала Подністров’я з кам’янецькою
фортецею та іншими військовими пунктами по Дністру. Події, що відбувалися в хребтіївському замку під час польсько-турецьких війн, описані
в романі Г. Сенкевича «Пан Володийовський». За деякими відомостями
під час облоги турками в 1672 р. замок був спалений, тож нині ця місцевість носить назву Погоріла. У 1681 р. в Хребтієві налічувалося 438 жителів.
На початку ХІХ століття село належало польському поміщикові Піусу
Павловичу Собанському. В Хребтієві знаходилась і панська садиба, розташована на березі річки Петрів Батіг і зі східного боку захищена високим берегом. Можна припустити, що панський палац був перебудований
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з більш давньої споруди, збереженої на рівні першого поверху. У ХІХ
столітті будинок мав досить презентабельний вигляд, оскільки протоієрей М. І. Ковальський, який був священиком в Хребтієві у 1850 –1853 рр.,
у мемуарах «З подільської давнини», надрукованих в 1911 році в СанктПетербурзі в журналі «Русская старина», називає його «панським палацом» і пише як про існуючий. В цьому ж джерелі містяться відомості
про влаштування в одній з кімнат будинку домової католицької каплиці.
Для цієї каплиці була відведена невелика кімната, в одній з стін якої була
ніша, що зачинялась двостулковими дверцятами. В цій ніші був влаштований вівтар, до якого вело декілька сходинок. З архівних джерел відомо
про пожежу, що сталася в 1823 р., під час якої постраждали господарські
будівлі. Пізніше ці будівлі були відбудовані, а в кінці ХІХ ст. розширені.
В документах цього часу згадується три господарські кам’яні будівлі з током для молотьби, які збереглися до теперішнього часу (знаходяться поруч із садибою, також недалеко знаходився фруктовий сад на 7 десятин,
парк (пізніше вирубані)). Відомі власники маєтку Костянтин та Броніслав
Собанські (середина ХІХ ст.).
Крім садиби в Хребтієві, розгалуженому роду Собанських на теренах
Поділля належали садиба Собанських (палац і парк) ХІХ ст. в с. Михайлівці Мурованокуриловецького району, садиба Собанських кінця ХІХ ст.
(палац, стайні, брама, парк) у с. Верхівка та палацо-парковий ансамбль
у с. Ободівка Тростянецького району Вінницької області, які занесені до
Державного реєстру нерухомих пам’яток. Декілька пам’яток архітектури,
які належать до історії роду Собанських, знаходяться в Одеській області.
В кінці ХІХ ст. Хребтіївський маєток разом із садибою купує відставний полковник гвардії Михайло Оскарович Патон (рідний брат відомого академіка НАН України Євгена Оскаровича Патона та дядько нинішнього президента НАН України академіка Бориса Євгеновича Патона).
М. О. Патон самостійно вів господарство, був головою повітових дворянських зборів Ушицького повіту, одним із засновників ремісничого училища в м. Ушиці та організаторів роботи земської лікарні.
На Хребтіївському православному кладовищі господарем маєтку
М. О. Патоном побудована кам’яна каплиця на могилі батька, Оскара Петровича Патона, колишнього консула Російської імперії в Ніцці і сенатора
Росії. У 30-х рр. «комуністичний криголам» зруйнував цю каплицю, могила О. П. Патона на сьогодні не віднайдена. Крім того, в Хребтієві зруйнували кам’яну церкву святого архістратига Михаїла.
Поміщик М. О. Патон володів маєтком до революції 1917 р.; він був гарним господарем, пам’ять про якого в народі живе донині.
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1. Cитуаційна схема розміщення садиби

2. Поповерхові плани, М 1 : 200
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3. Центральна частина східного фасаду будинку

4. Вигляд на північну частину будинку
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5. Колодязь
в цокольному поверсі

6. Інтер’єр приміщень
цокольного поверху
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На початку 1919 року родича видатних науковців та винахідників
М. О. Патона разом із дружиною, сином та слугами було вбито бандою
у їхньому будинку в Новій Ушиці (не зберігся), де і поховано на місцевому
кладовищі (потребує дослідження місце розташування могил).
За радянських часів у панському будинку в Хребтієві знаходились
сільський клуб і контора колгоспу, дитячий садок. Підвали будинку використовувались як магазин, складські приміщення для зберігання сільськогосподарської продукції, винодільня. В 1990-х роках хребтіївською
спілкою селян «Імені Патона» зроблено спробу реставрувати будинок, зокрема перекрито дах листами з оцинкованої сталі.
Відомості про сучасний стан об’єкта:
Садиба знаходиться зі східного боку головної дороги села, котра перетинає його з півночі на південь, в центральній його частині. Орієнтація
будівлі — схід-захід. Головні входи розташовані зі сходу — у нижній рівень будинку та з заходу — на рівень першого поверху. Характер розпланувальної системи не регулярний. Садиба розташована на перепаді двох
терас. Рельєф в східному напрямку стрімко переходить в бік вузького
каньйону, складеного вапняковими скелями, що поросли лісом.
Об’єкт фахверковий, одноповерховий з кам’яним цоколем, П-подібний
в плані (довжиною 34 м; шириною 19,3 м; шириною в центральній частині 10,5 м). Цоколь має перемінну висоту, що зумовлено стрімким ухилом
території на схід. Перекриття цокольного поверху склепінчасті (хрестове
у трьох середніх приміщеннях, що опирається на центральний стовп та
на півциркульне у п’яти інших), першого поверху — плоскі по дерев’яних
балконах.
Планувальна структура змішаного типу — анфіладна та секційна. Сходи знаходяться в південній частині будівлі, сполучаючи верхній рівень
приміщень з цокольним поверхом та колодязем. Колодязь вимуруваний з
каменю, діаметром 900 см. Існує два головних входи в будинок: зі сходу —
у приміщення цокольного поверху та з заходу — на рівень першого поверху, та ще два, що розміщуються на північному і південному фасадах.
В інтер’єрі будинку, в центральній частині, при внутрішній стіні зберігся камін. Над паливником каміну протягнутий профільовий поясок,
верх декорований прямокутним дзеркалом. Зал з каміном прикрашений
колонадою вздовж кімнати. Інший зал оздоблений колонами, виконаними у спрощених формах іонічного ордеру, увінчаними гіпсовими капітелями та об’єднаними простим антаблементом. Карниз, що переходить
на площину стін і йде по периметру приміщення, оздоблений дрібними
сухариками.
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Композиційно будинок симетричний. Центральна частина східного
фасаду прикрашена десятиколонною галереєю доричного ордеру на висоту одного поверху. Фасади завершуються карнизом, тягнутим в тиньку.
Вікна та двері прямокутної форми. Об’єм споруди перекритий чотирисхилим металевим дахом.
Риси ампіру домінують в архітектурі садиби.
Кам’яні сходи на сьогодні втрачені та перемуровані стінкою. Садиба
не огороджена. Навколо будинку ростуть чагарники. Південніше будинку
знаходиться одноповерхова будівля винарні, що на сьогодні не використовується. Західніше рельєфу збереглося приміщення току.
Фундамент кам’яний бутовий стрічковий. Стіни цокольного поверху
кам’яні бутові. Стіни першого поверху до рівня підвіконня кам’яні (у північній частині), вище конструкція стін каркасна, дерев’яна: вертикальні
стійки з розкосами, шви між брусами ущільнені глиняним розчином. Стіни потиньковані вапняним розчином по дранці. Перекриття склепінчасте кам’яне та плоске по дерев’яних балках зі сволоком. Підлога відсутня
(паркет зірвано). Дах по дерев’яних кроквах, покриття з оцинкованої сталі
по дерев’яних латах. Вікна та двері дерев’яні, частково втрачені. Несучими
являються поздовжні зовнішні та внутрішні стіни.
Капітальність — змішана споруда з невогнетривким перекриттям.
Технічний стан пам’ятки незадовільний.
Характер інженерного обладнання будинку: пічне опалення, камін,
колодязь. Електрична мережа втрачена.
Площа території об’єкта складає 4400 м², зі сходу обмежена глибоким
яром з річкою Батіжок. У західному напрямку, ближче до центральної дороги посаджений сквер з пам’ятником невідомому солдату. З півдня знаходиться будівля колишньої виноробні, з півночі — територія села.
Пам’ятка становить інтерес як характерний зразок забудови заміської садиби з влаштуванням постачання води локально в окремому будинку.
На сьогодні зони охорони не встановлені, грошова оцінка пам’ятки не
визначена, проект землеустрою на будівлю не розроблений. Проведена
лише загальна оцінка технічного стану пам’ятки.
Кілька років тому садиба куплена у спілки селян «Імені Патона» громадянином Р. В. Сагаловим, мешканцем м. Хмельницького. Охоронний
договір з останнім не укладено. Судячи з повної бездіяльності власника
щодо ремонту та реставрації будівлі, а також руйнування її мешканцями
села, зараз стоїть питання (згідно з Законом України «Про охорону культурної спадщини») про її відчуження на користь держави.
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Теперішній стан будівлі вимагає негайного надання пам’яткоохоронного статусу, захисту з боку держави. В разі бездіяльності теперішнього
власника будівлі та місцевої влади маєток Патона може бути назавжди
втрачено для прийдешніх поколінь.
Наразі паспорт (разом з графічними матеріалами та фотофіксацією)
виноситься на засідання консультативної ради управління культури, туризму і курортів Хмельницької ОДА для розгляду з метою занесення до
Державного реєстру нерухомих пам’яток. Сподіваємось, що в майбутньому побачимо відреставровану садибу з пам’яткоохоронним статусом, а не
пусте, зруйноване або переплановане місце.
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МАЙБУТНЄ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ
В ДЗЕРКАЛІ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
(методика дослідження)
Н. Якименко,
ПП «Миколаївський центр археологічних, архітектурних,
історичних і мистецтвознавчих досліджень»,
завідувач сектора

Як відомо, суспільне ставлення до матеріальних об’єктів культури
людства визначає те, якою мірою вони будуть збережені для наступних
поколінь. Для того, щоб виявити основні тенденції ставлення до нерухомих пам’яток архітектури, археології, монументального, садово-паркового
мистецтва, що панують сьогодні в українському суспільстві, нами проведено відповідне соціологічне дослідження, з результатами якого пропонуємо ознайомитись.
Дослідження, що визначало окремо думку фахівців сфери охорони
культурної спадщини (експертів) та пересічних громадян, було здійснено у 2008 році у містах Києві, Одесі, Миколаєві та Миколаївській області.
Було опитано 800 громадян, що репрезентують територію Миколаївської
області та місто Миколаїв, соціально-професійні та демографічні групи
людей віком від 18 до 65 років, а також 60 експертів, що представляють
державні органи охорони культурної спадщини, органи місцевого самоврядування, громадські організації, дослідні інститути.
Дослідження виявило внутрішню неоднорідність та протиріччя у процесах, що відбуваються в сфері охорони культурної спадщини (далі —
ОКС). Це мало відображення у ставленні населення та експертів до самої
культурної спадщини та процесів, що відбуваються з нею.
Ціннісні та культурні уподобання громадян в контексті сприйняття культурної спадщини
До якого б соціального прошарку, віку чи рівня освіти не належала людина, їй завжди хочеться оточувати себе красою. Всі об’єкти культурної
спадщини, що ми можемо споглядати сьогодні, є яскравим свідченням
того, яке місце в житті людини займає естетика.
Ступінь потреби у естетичному та цікавому оточенні можуть продемонструвати відповіді на питання щодо уподобань респондентів. Так,
наприклад, 96,1% опитаних люблять фотографуватись на фоні гарної
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архітектури чи садово-паркових ландшафтів, 5,9% ставляться до цього
байдуже і жоден з опитаних не зазначив, що не любить цього.
Як показує дослідження, 42% респондентів, опинившись в іншому місті, в першу чергу звертають увагу на його архітектуру, 34% передусім розглядають людей і 24% — природне оточення. Отже, архітектура, за даними
опитування, займає перше місце. Крім того, 73% респондентів, завітавши
до іншого міста та маючи вільний час, витратили б його на екскурсію.
Говорячи про індивідуальні естетичні потреби населення та уявлення про бажане навколишнє середовище, можемо навести такі результати
опитування.
В архітектурному оточенні свого життя 57,7% респондентів надають
перевагу старовинним будівлям; 20,3% надають перевагу багатоповерховим будівлям з мережею супермаркетів, автопаркінгом тощо; 16,7% зазначили, що вигляд архітектурного оточення особливого значення для
них не має і головним критерієм є зручність, і 5,3% опитаних не бажають
бачити поруч ніякої архітектури. Отже, ми можемо бачити рівень прагнення людини до приємного естетичного оточення, яке не обтяжує своєю
присутністю.
До забудови історичних місць новобудовами як фахівці, так і пересічні
громадяни в цілому ставляться негативно. Так, за отриманими результатами, 88% фахівців не схвалюють цього процесу; так само негативне ставлення до цього явища ми можемо спостерігати серед пересічних громадян — 77% опитаних. Не змогли визначитись з відповіддю на це питання
0,5% опитаних фахівців та 11% громадян. Схвально до явища забудови
історичних місць поставились 11,5% фахівців та 12% громадян.
Приватизація об’єктів культурної спадщини
Спадщина набула характеру самовизначення як індивідуального, так
і суспільного. Поява на політичному горизонті України нових суспільних
суб’єктів (конфесійних, етнічних), їх претензії на культурне відтворення
зруйнували колись існуючу державну монополію в сфері спадщини.
Досить довго спадщина була державною, а відповідно, всезагальною
та всенародною. Таке сприйняття підтверджують результати проведеного
дослідження. Так, на питання «Як Ви ставитесь до приватизації об’єктів
культурної спадщини?» 68,6% респондентів відповіли, що категорично
проти цього, бо це — загальнонародне надбання; 18,6% висловились за
приватизацію; 12,8% опитаних важко було відповісти на це питання. Тобто ми можемо бачити, що позиція населення від тих часів мало змінилася.
Ставлення експертів до цього питання дещо відрізняється: 31% вважають
це позитивним явищем; 41% — негативним; 25,6% — категорично проти
цього, особливо враховуючи сучасний стан нормативно-правової бази
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системи охорони культурної спадщини; не змогли відповісти на питання
2,4% опитаних експертів. Такі результати пояснюються тим, що фахівці,
володіючи інформацією та знаннями щодо реального стану об’єктів культурної спадщини, вбачають у їх приватизації шлях порятунку від руйнування.
Оцінка діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування з охорони та збереження культурної спадщини визначилася таким чином: 7,2% респондентів зазначили, що оцінюють діяльність влади
задовільно; 92,8% — дають незадовільну оцінку. Жоден з опитаних не оцінив цю діяльність як таку, що виконується добре.
Такий показник говорить не тільки про негативне ставлення населення до діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування в
цій сфері, а й про рівень інформованості першого щодо діяльності останніх в зазначеному напрямку. Причиною є також низький рівень обізнаності пересічних громадян у тому, що саме недосконалість законодавчої
та нормативно-правової бази найчастіше стає на перешкоді прийняттю
ефективних управлінських рішень та вжиттю відповідних заходів зі збереження спадщини.
У такому становищі вбачаємо помилку виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, яка полягає у низькому, а іноді й повністю
відсутньому інформуванні населення з проблем та питань, що виникають у цій сфері. Публікації на тему охорони культурної спадщини можна
знайти здебільшого у спеціалізованих наукових виданнях, що виходять
малим тиражем і залишаються поза увагою населення.
Система охорони культурної спадщини
Цей розділ присвячено переважно думці фахівців; він виявляє їхнє
бачення шляху модернізації системи охорони культурної спадщини.
Відомо, що однією з головних проблем є недосконалість чинної системи державного управління та її організаційної структури через наявність
двох центральних органів управління, що формують та впроваджують
політику щодо нерухомих пам’яток (Мінкультури та Мінрегіонбуд).
Питання створення єдиного урядового органу ОКС з відповідними
структурами на місцях на сьогодні залишається неоднозначним, але про
необхідність та доцільність його створення свідчать результати опитування фахівців. 96,3% відповіли, що окремим центральним органом виконавчої влади у даній сфері повинно бути окреме міністерство або комітет;
3,7% опитаних назвали Міністерство культури і туризму України.
Оцінка роботи місцевих органів влади (ОВ) та органів місцевого самоврядування (ОМС) з охорони та збереження об’єктів культурної спадщини працівниками Міністерства культури і туризму України, а також
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Державної служби охорони культурної розподілилась відповідно з позначками «задовільно» — 28,4% (щодо місцевих органів влади) та 31,5%
(щодо органів місцевого самоврядування); «незадовільно» — 71,6% (щодо
місцевих органів влади) та 68,5 (щодо органів місцевого самоврядування);
жоден з респондентів не оцінив роботу вищевказаних органів «відмінно»
чи «добре».
Такі результати обумовлені передусім тим, що наявна структура не готова організаційно виконувати у повному обсязі повноваження державного управління і контролю у сфері ОКС через брак спеціально уповноважених державних пам’яткоохоронних органів на місцях.
Відсутність злагодженої системи взаємодії центральних органів виконавчої влади (Мінкультури та Мінрегіонбуду) з місцевими державними
адміністраціями та органами місцевого самоврядування спричиняє недостатнє та несвоєчасне надходження інформації, відсутність відповідних штатних одиниць, які б забезпечували вчасне виконання завдань та
заходів, не говорячи вже про випадок ліквідації спеціально уповноваженого органу ОКС (Служби) в Миколаївській області у 2008 році.
Щодо питання підпорядкованості обласного державного органу ОКСП
(якщо такий буде утворено) думки експертів розподілились таким чином:
67,5% вважають, що це підпорядкування має бути лише Центральному
органу, а 32,5% опитаних вважають за доцільне подвійне підпорядкування: Центральному органу та місцевій обласній адміністрації.
Відповідальність за збереження культурної спадщини
Як показало опитування, суспільне почуття відповідальності за збереження культурної спадщини має досить позитивні показники. Так, 89%
опитаних експертів вважають, що охороною культурної спадщини повинна
займатись не тільки влада, але й громадяни; 11% респондентів вважають,
що це справа лише владних органів. Думки громадян мають ще більший
показник усвідомлення власної причетності до зазначеного процесу: 92,6%
вважають це і своїм обов’язком також і 7,4% опитаних залишають відповідальність за владою.
Рівень почуття відповідальності за збереження культурної спадщини
перед нащадками з боку населення визначився наступним чином: 78,2%
стверджують, що відчувають відповідальність за її збереження перед нащадками; 20,2% — не відчувають, бо не можуть вплинути на події, що
відбуваються в цій сфері, і 1,6% респондентів вважають, що це не їхня
справа. Отже, ми можемо зробити висновок про те, що на сьогодні ми
маємо досить високий відсоток відповідального ставлення до проблем
збереження культурної спадщини з боку населення.
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Відповіді фахівців відрізняються: 75% опитаних стверджують, що відчувають відповідальність; 25% — не відчувають з причин неможливості
вплинути на процеси. Це говорить про тенденцію розгубленості фахівців
і неспроможності знайти вихід з ситуації, що склалася. В більшій мірі це
обумовлено недосконалістю законодавчої бази, правовими протиріччями як в самій сфері охорони культурної спадщини, так і протиріччями
з іншими нормативно-правовими актами, наприклад, із Земельним Кодексом України; відсутністю налагодженої системи взаємодії центральних органів з місцевими.
Дії українських лідерів політики, бізнесу та культури відносно культурної спадщини громадяни оцінюють таким чином: 87,1% респондентів
вважають, що лідери не дбають про культурну спадщину; 4,3% думають,
що про спадщину дбають лише одиниці з-поміж зазначених осіб; 8,6%
опитаних важко було відповісти на це запитання.
Шляхи популяризації культурної спадщини
Щодо визначення пріоритетів у визначенні акцентів для популяризації культурної спадщини респонденти давали відповіді на питання про
те, що саме є цінністю для людей у сприйнятті старовини. Виявилося, що
це перш за все історичне значення речей — 57% опитаних; естетичність у
старовинних речах опинилася на другому місці — 31% опитаних; ціннісна
вартість займає третє місце — 12% відповідей.
За результатами дослідження знайшла підтвердження гіпотеза щодо
важливості залучення містичного чинника до популяризації культурної спадщини. Так, на питання «чи цікавлять Вас містичні, загадкові історії, прикмети, пов’язані з певними будівлями, історичними місцями та
іншими об’єктами старовини?» 36,7% респондентів відповіли, що це їх
цікавить; 25,8% — дуже цікавить; 15,6% — інколи цікавить; 19,6% — не
цікавились такими речами та 2,3% опитаних не змогли дати відповідь на
це питання. Такі результати підтверджують, що акценти на містичність,
загадковість та легенду у заходах з популяризації культурної спадщини
будуть сприйняті широким загалом та матимуть позитивний результат.
Висновки. Сучасний стан культурної спадщини України
Підсумовуючи вищевикладене, з урахуванням громадської думки,
можна визначити перелік деяких першочергових завдань у сфері охорони
культурної спадщини:
– впровадження та налагодження комплексної системи заходів з охорони культурної спадщини;
– підвищення рівня відповідальності власників і користувачів об’єктів
культурної спадщини за їх збереження і належне використання;
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– сприяння залученню інвестицій у реставрацію, збереження пам’яток,
розвиток благодійництва у цій сфері;
– удосконалення управління у сфері ОКС;
– сприяння залученню об’єктів культурної спадщини до обласних,
національних і світових туристичних маршрутів;
– залучення до роботи з охорони культурної спадщини широких
верств громадськості, митців, засобів масової інформації, користувачів
пам’яток;
– організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів для наукової, проектної, виробничої та управлінської діяльності
у сфері ОКС;
– використання об’єктів культурної спадщини для організації міжнародного співробітництва у цій сфері.
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ
МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ
С. М. Яценко,
Державна інспекція по охороні пам’яток
культури в Миколаївській області,
начальник

І. О. Снитко,
Державна інспекція по охороні пам’яток
культури в Миколаївській області,
старший науковий співробітник

О. Г. Лобко,
Державна інспекція по охороні пам’яток
культури в Миколаївській області,
старший науковий співробітник

У червні 2009 р. співробітниками державної інспекції по охороні пам’яток культури в Миколаївській області був проведений перший
етап роботи з інвентаризації пам’яток археології Миколаївського району.
Основною метою першого етапу було детальне обстеження пам’яток, які
вже відомі та знаходяться на державному обліку, фіксація їх технічного
стану на сьогодення, співставлення їх реальних технічних характеристик
та місцезнаходження з інформацією, наданою в існуючій на них документації (публікації, наукові звіти, паспорти, анотовані списки, статті до
Зводу пам’яток історії та культури України, рішення про взяття на державний облік, графічні матеріали тощо). В процесі візуальних обстежень
також виявлялись і нові, раніше невідомі пам’ятки.
Миколаївський район був обраний для проведення інвентаризаційних
робіт за цілим рядом обставин. По-перше, він найближчий до міста Миколаїв, а за відсутності цільового фінансування на цю категорію діяльності
це є доволі важливим фактором (зазначимо, що ці роботи були проведені
за власною ініціативою держінспекції та санкціоновані обласним управлінням культури (начальник управління Димитров М. Ф.)). По-друге, ідея
проведення інвентаризації була підтримана Миколаївською райдержадміністрацією (голова — Біжан О. М., заступник — Потьомкін О. В.) та
Миколаївською райрадою (голова — Серебряков Ю. В., заступник — Бро566 ___

Матеріали конференції «Методичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень»

децький О. О.). Ними було надано необхідний для польових досліджень
автотранспорт, паливо тощо. Крім того, Миколаївський район є одним з
найбільш досліджених у археологічному плані та одним з найбільш насичених пам’ятками археології в Миколаївській області, що могло, виходячи
з досвіду проведення робіт, надати реальну інформацію щодо перспективи проведення таких заходів у інших районах.
Загалом на території району за всі роки, починаючи з XIX ст. (спроба
перших археологічних пошуків була пов’язана з діяльністю родини Аркасів — видатних українських просвітників та митців, яким належав маєток в с. Стара Богданівка), було зафіксовано 180 археологічних об’єктів
з хронологічним діапазоном від доби енеоліту до ранного середньовіччя.
За географічними та природними умовами район суто степовий. Зі
сходу обмежений Бузьким лиманом та річкою Південний Буг, з заходу — річкою Березань. В геологічному плані розташований на південь
від межі, де розпочинається Південноукраїнський кристалічний щит,
в зоні осадкових порід, тому на землях району відсутні пам’ятки доби
палеоліту — неоліту. Натомість його рівнинна степова топографія, наявність двох річок, густої мережі великих, у давнину заводнених балок,
низинних річкових пойм з багатою рослинністю зумовила присутність
великої кількості археологічних пам’яток, переважно курганів, залишених кочовиками-скотарями, та поселень перших землеробів доби енеоліту — бронзи. Їх інтенсивне археологічне вивчення проводилось в 70-х рр.
минулого сторіччя Південнобузькою експедицією Інституту археології
АН УРСР під керівництвом Г. Т. Ковпаненко [3. с. 7 –128]. Крім того, узбережна лиманна частина району в античні часи входила до складу Ольвійського поліса. Зафіксовано 2 городища, 10 поселень та 1 некрополь хори
Ольвії [5, c. 3 –18; 6; 7; 1, с. 62 – 67].
В перших сторіччях нової ери через територію району пролягали шляхи військових походів войовничих сарматських племен в придунайські
провінції Римської імперії, про що свідчать досліджені багаті поховання
в курганах «Соколова могила» [4] та біля с. Весняне [8].
На кожну обстежену пам’ятку була заведена окрема, розроблена ще до
польових досліджень, картка, до якої в ході робіт було необхідно внести
наступну інформацію: назва пам’ятки, категорія, датування, місцезнаходження, технічні характеристики, інформація про взяттяття на облік, на
балансі чиїх земель вона знаходиться та її технічний стан на сьогодні. До
картки додавались фотографії. Після виконання польових робіт на основі інформації з карток була складена загальна зведена таблиця (див. таблицю).
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Під час роботи обстежено 128 пам’яток, що складає 71% їх загальної
кількості. Решта пам’яток — це кургани висотою до 1 м та стародавні поселення, які не простежуються внаслідок високої рослинності на полях.
Деякі стародавні поселення та могильники знаходяться у важкодоступних місцях. Траплялись випадки, коли пам’ятки були нанесені на картографічний матеріал держінспекції з помилками або не були нанесені взагалі. Крім цього, додатково виявлено та обстежено 16 пам’яток, які після
остаточної звірки були включені до переліку щойно виявлених.
Загалом обстежено 144 пам’ятки (включаючи ті, що входять до комплексів). Вони складають наступні групи:
а) стародавні поселення — 12 пам’яток, з яких 1 розорюється, 11 — задерновано. На декількох поселеннях в минулі роки частково був зруйнований культурний шар внаслідок проведення сільськогосподарських
робіт. Одне поселення (Нова Богданівка-1) з західної сторони частково знищено кар’єром. На поселенні античного часу Нова Богданівка-2
влаштовано сміттєзвалище. Поселення, які знаходяться на узбережжях
Південного Бугу та Бузького лиману, частково страждають від процесу
берегової абразії (Нова Богданівка-1, Стара Богданівка 1, 2, 4) [9, с. 29 – 30].
Крім того, майже всі поселення античного часу Бузького лиману постійно
пошкоджуються покопами сучасних грабіжників, що є основною бідою
для пам’яток сільськогосподарської периферії Ольвії в останні десятиріччя [2, с. 9 –15];
б) курганні групи — 55 пам’яток, в яких налічується 171 курган. З цієї
кількості курганів 128 розорюються повністю, 22 — розорюються частково (як правило, розорюються підніжжя курганів), та 21 — задерновані.
в) поодинокі кургани — 77 пам’яток, з яких 47 розорюються повністю,
21 — розорюються частково; 10 — задерновані;
Із загальної кількості курганів (поодиноких та тих, що перебувають в
складі курганних груп) розорюються повністю 70,5%, розорюються частково 16,5%, задерновані 13%.
Досвід проведення інвентаризації пам’яток археології Миколаївського району дозволив розробити запропоновану нижче узагальнену концепцію.

Концепція проведення інвентаризації пам’яток археології
Миколаївської області
Інвентаризація пам’яток археології — це великий комплекс робіт, що
пов’язані між собою як організаційно, так і фінансово. До проведення
інвентаризації необхідно провести значну підготовчу роботу для змен568 ___
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шення фінансових витрат та скорочення строків проведення самої інвентаризації. Здійсненням інвентаризації повинен вирішуватись ряд
важливих питань у справі охорони пам’яток археології Миколаївської
області.
Метою інвентаризації є:
1. Визначення якомога точнішої кількості пам’яток археології на території Миколаївської області.
2. Визначення сучасного технічного стану пам’яток.
3. Визначення точного місцезнаходження пам’яток.
Завданнями та наслідками інвентаризації повинні бути:
1. Здійснення за допомогою фахівців геодезичної зйомки всіх виявлених пам’яток, нанесення місцезнаходження пам’яток на картографічний
матеріал з урахуванням виконаної зйомки.
2. Виготовлення технічної землевпорядної документації на пам’ятки
археології.
3. Відповідно до виготовленої землевпорядної документації за допомогою земельних відділів виявлення теперішнього статусу територій
пам’яток (землі запасу, орендовані землі, землі приватної власності, постійного користування) та підготовка рішень про переведення цих земель
до категорії земель історико-культурного призначення.
4. Відповідно до виготовленої землевпорядної документації спільно
з земельними відділами та правоохоронними органами (прокуратурою)
підготовка протестів на рішення, згідно з якими землі пам’яток археології
передані у приватну власність.
5. Розробка охоронних зон пам’яток археології, виготовлення відповідної докуметації (можливо в процесі обстеження та геодезичної зйомки).
6. Укладення охоронних договорів з користувачами пам’яток.
7. Внесення змін до існуючого реєстру пам’яток археології, подання
пропозицій про внесення змін до Словника пам’яток археології для написання статей до обласного тому Зводу пам’яток.
8. Внесення пропозицій про взяття на облік щойно виявлених та зняття з обліку невиявлених, досліджених, зруйнованих пам’яток археології.
9. Паспортизація пам’яток археології.
10. Визначення територій, що можуть розглядатись для оголошення
їх охоронюваними археологічними територіями, для створення нових
історико-культурних та археологічних заповідників тощо.
11. Визначення пам’яток, що потребують першочергових пам’яткоохоронних заходів внаслідок руйнування або пошкодження.
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1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Яснополянська
Шостаківська
Ковалівська
Трихатська
Комсомольська
Кривобалківська
Кіровська
Кір’яківська
Криничанська
Надбузька
Веснянська
Нечаянська
Радсадівська
Петрівська
Степівська
Улянівська
Безводнянська
Всього

№ Сільська (селищна)
з/п
рада

10
7
4
9
4
20
15
15
18
2
7
12
6
7
3
2
3
144

Загальна
кількість
пам’яток

12

1
4

1
2
2

1

1

Поселення

1 (3)
55 (171)

4 (11)
1 (4)
1 (2)
2 (4)

8 (21)
8 (16)
4 (32)
8 (29)

4 (10)
5 (17)
3 (6)
6 (16)

Курганні
групи
(кількість
курганів)
5
2
1
2
4
11
5
9
10
2
3
10
1
5
3
2
2
77

Кургани

0; 8; 2
0; 4; 7
1; 2; 1
0; 4; 4
0; 0; 1
0; 0; 1
0; 2; 1
1; 128; 47

Розорюється
(поселення;
курганні групи (курганів);
кургани)
0; 5; 2
0; 15; 1
0; 5; 1
0; 9; 1
0; 0; 3
0; 20; 9
0; 15; 4
0; 26; 4
0; 13; 4

0; 0; 1
0; 0; 2
0; 0; 1
0; 1; 1
0; 22; 21

0; 1; 4
0; 11; 4
0; 0; 2
0; 2; 1
0; 0; 4

0; 1; 0

0; 2; 0
0; 2; 1
0; 1; 0
0; 1; 0

Частково розорюється (поселення;
курганні групи
(курганів); кургани)

11; 21; 10

3; 0; 0

0; 1; 0

1; 6; 1
0; 0; 1
1; 0; 2
2; 1; 1
2; 5; 1
0, 5; 2

1; 3; 2

Задерновано
(поселення;
курганні групи
(курганів); кургани)

Технічний стан пам’яток

Зведена таблиця
по пам’ятках археології Миколаївського району
за результатами 1-го етапу інвентаризації 2009 року
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Розділ ІV

ДО ВІДОМА АВТОРІВ
Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України запрошує до співпраці фахівців у галузі охорони культурної спадщини, науковців,
дослідників проблем теоретичного та практичного забезпечення охорони культурної спадщини, вивчення пам’яток України.
Редколегія збірника «Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень»
приймає оригінальні, не опубліковані раніше статті, які мають бути оформлені відповідно до
сучасних наукових (структура тексту, науковий апарат, за потреби ілюстрації, додатки тощо) і
правописних (лексика, орфографія, пунктуація) норм.
Матеріали, що оформлені не українською мовою, мають обов’язково містити україномовну
анотацію (до 1000 символів) із перекладом прізвища, ім’я та по батькові автора (авторів) та
заголовку статті.
Структура статті: індекс УДК, прізвище, ім’я та по батькові (повністю) автора чи авторів, назва статті, анотація російською та англійською мовами (для теоретичних статей), ключові слова, текст статті, список літератури, назва установи.
Обсяг теоретичних статей не повинен перевищувати 12 сторінок разом з таблицями та
ілюстративним матеріалом; оглядових — 6–7 сторінок; інформації та рецензії — 3–4 сторінки.
Текст статті набирається в Microsoft Word з розширенням *.doc або *.rtf кеглем 14 гарнітури
Times New Roman, інтервал 1,5.
Список літератури подається в алфавітно-хронологічному порядку, пронумерований,
оформ лений згідно з такими вимогами:
– для монографій — прізвища та ініціали всіх авторів, повна назва видання, видавництво,
рік, кількість сторінок;
– для статей у періодичних виданнях — прізвища та ініціали всіх авторів, повна назва праці, назва журналу, рік видання, номер, сторінки, на яких надруковано статтю.
Посилання на джерела в статті робляться у квадратних дужках згідно з номером у списку
літератури (кегль 12, інтервал 1); індекси посилань у тексті — у квадратних дужках звичайними цифрами (напр.: [2, с. 15], де перша цифра — номер джерела в списку, друга — сторінка (сторінки); в посиланнях на архівні документи інформація подається через крапку і тире
(напр.: ЦДІАК України. — Ф. Р-1234. — Оп. 4. — Спр. 23. — Арк. 13 зв.).
Таблиці та ілюстративний матеріал (карти, малюнки, картосхеми) нумеруються, на
них робляться посилання в тексті.
Вся графіка має бути комп’ютерною, виконаною у чорно-білому варіанті в одному з форматів TIFF, BMP, GIF, JPEG з розподільністю не менше 200 dpi, розміром 10х15 см, де 10 см —
базова (менша) сторона. Підписи до ілюстрацій надаються окремим списком у тексті статті
після списку літератури. Кольорові малюнки не приймаються. Обов’язково подавати окремо
файли малюнків, графіків, схем та ін. в електронному вигляді.
Також необхідно надати повну інформацію про автора (авторів) без скорочень за наведеною схемою: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання; посада й місце
роботи; контактні телефони.
Обов’язковою умовою публікації статті є наявність у ній наступних елементів: постановка
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми,
виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми; формулювання мети статті; виклад
основного матеріалу; висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Тексти, оформлені без дотримання зазначених вимог і не надані в електронному
вигляді, публікуватися не будуть.
Редколегія залишає за собою право відбору статей для включення їх до збірника «Праці
Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень» та не веде листування з приводу строків опублікування статей.
Контактні координати:
Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних досліджень,
вул. Петропавлівська, 15, м. Київ, Україна, 04086,
тел. (044) 288-58-60, тел./факс (044) 288-53-43,
вчений секретар — Єрзіна Ірина Володимирівна,
e-mail: ndipod@ukr.net
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