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ПАМ’ЯТКООХОРОННЕ ЗОНУВАННЯ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

ТА МАТЕРІАЛАМИ ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНОГО 
ОПОРНОГО ПЛАНУ МІСТА МИРГОРОДА 

Стаття присвячена науково-проектній документації по місту Мирго-
роду, розробленій НДІ пам’яткоохоронних досліджень Міністерства куль-
тури України у 2012 р. У статті публікуються основні результати цієї 
роботи, пов’язані з визначенням меж та режимів зон охорони пам’яток 
культурної спадщини.

У грудні 2011 – червні 2012 р. колектив НДІ пам’яткоохоронних 
досліджень1 розробив науково-проектну документацію «Історико-
архітектурний опорний план, межі і режими використання зон охорони 
пам’яток та історичних ареалів міста Миргорода» на замовлення вико-
навчого комітету Миргородської міської ради. 

Мета роботи полягала в забезпеченні збереження пам’яток та об’єктів 
культурної спадщини, традиційного середовища м. Миргорода шляхом 
розроблення історико-архітектурного опорного плану міста та зон охо-
рони пам’яток, визначення меж і режимів використання територій істо-
ричних ареалів.

Практичне значення цього дослідження пов’язане з його використан-
ням при розробленні Генерального плану розвитку м. Миргорода (новий 
Генплан розробляється Українським державним науково-дослідним ін-
ститутом проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя).

Необхідність розроблення цього виду документації зумовлена вимо-
гами законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про охоро-
ну археологічної спадщини» та постановами Кабінету Міністрів «Про за-
твердження Списку історичних населених місць України», до якого вхо-
дить і місто Миргород, «Про затвердження Порядку визначення населе-
ного місця історичним», «Про затвердження Порядку визначення меж та 
режимів використання історичних ареалів населених місць».

Представлена робота стала першим дослідженням з цієї теми, оскіль-
ки історико-архітектурний опорний план м. Миргорода раніше не розро-
блявся, а межі та режими використання історичних ареалів цього міста – 
1 У роботі над історико-архітектурним опорним планом м. Миргорода працювали: Т. Бобровський – нау-
ковий керівник проекту, О. Зливкова – відповідальний виконавець, А. Звіряка – виконавець, О. Вара – ви-
конавець, С. Гудзь – виконавець.
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не визначалися. Натомість рішеннями Миргородського райвиконкому 
(1970-х років) для ряду пам’яток міста було визначено охоронні зони, 
межі яких були позначені на схемах в обліковій документації. Під час роз-
робки науково-проектної документації зазначені межі були враховані.

Культурна спадщина Миргорода включає 49 об’єктів різних типів, видів 
і категорій обліку – як пам’яток, так і щойно виявлених об’єктів культурної 
спадщини, їх також доповнює один ландшафтний заказник. На держав-
ному обліку перебуває одна пам’ятка історії національного значення – 
могила грузинського поета Давида Гурамішвілі. Найбільшу групу серед 
нерухомих об’єктів культурної спадщини Миргорода складають пам’ятки 
і об’єкти історії та монументального мистецтва. Це пам’ятки та об’єкти 
радянського часу, пов’язані з подіями громадянської (1917–1920 рр.) 
та Великої Вітчизняної (1941–1945 рр.) воєн, також об’єкти, пов’язані з 
життям і творчістю відомих діячів науки та культури. Всі вони були взя-
ті на облік за радянських часів. В останні роки ще тринадцять отримало 
статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. Проте історико-
культурний потенціал міста значно ширший. В рамках представленої ро-
боти проведені натурні обстеження міста та роботи з архівними джере-
лами, на основі яких розробниками запропоновано ще 32 об’єкти взя-
ти на державний облік. Серед них значну частину складають об’єкти ар-
хітектури та археології, які дотепер не були представлені в переліках 
пам’яток та об’єктів культурної спадщини міста. Крім того, природною 
домінантою Миргорода є річка Хорол, яка перетинає все місто і завдяки 
своєму звивистому річищу формує своєрідність його ландшафту. 

Отож згадані вище пам’ятки та об’єкти культурної спадщини разом 
з неповторним ландшафтом та містобудівним розплануванням, яке, до 
речі, збереглося майже без змін з кінця ХVІІІ ст. (особливо в центральній 
частині), формують традиційний характер середовища міста. Всі ці ас-
пекти, а також низка інших, пов’язаних з охороною культурної спадщини 
Миргорода, знайшли своє відображення в історико-архітектурному пла-
ні, про який йдеться у статті.

За результатами аналізу історичних документів та історичних дже-
рел, в науково-проектній документації, подано опис розвитку міста Мир-
города, що розкриває основні його етапи, умови і події, які безпосередньо 
впливали на його становлення і структуру, особливості історичного фор-
мування забудови та її сучасний стан і цінність. Також проведено аналіз 
ландшафту міста, наукове вивчення, аналіз та класифікацію нерухомих 
об’єктів культурної спадщини за типами.

У складі текстової частини роботи (пояснювальної записки) опрацьо-
вані наступні розділи:



Розділ I

8

1. Нормативно-методичні засади розробки історико-архітектурного 
опорного плану, визначення меж та режимів використання історичних 
ареалів і зон охорони пам’яток культурної спадщини міста Миргорода.

2. Огляд архівних джерел та літератури з історії міста.
3. Історія Миргорода та його містобудівний розвиток.
4. Характеристика ландшафту.
5. Об’єкти культурної спадщини міста Миргорода:
– об’єкти архітектурної та містобудівної спадщини;
– пам’ятки та об’єкти історії і монументального мистецтва;
– об’єкти археологічної спадщини
6. Обґрунтування меж історичного ареалу та зон охорони пам’яток 

міста Миргорода.
7. Режими використання територій історичного ареалу та зон охоро-

ни пам’яток міста Миргорода.
Графічна частина роботи представлена трьома креслениками:
1. Історико-архітектурний опорний план міста Миргорода (основне 

креслення).
2. Територіальний і розпланувальний розвиток міста Миргорода.
3. Ландшафт міста Миргорода2.
Щодо охоронного зонування, яке знайшло своє відображення в 

історико-архітектурному опорному плані міста, то, виходячи з містобу-
дівної історії Миргорода, особливостей зосередження у ньому пам’яток 
та об’єктів культурної спадщини, було визначено наступну номенклату-
ру територій і зон охорони пам’яток:

1. Комплексні охоронні зони.
2. Охоронні зони дискретно розташованих пам’яток.
3. Зони регулювання забудови.
4. Зони охоронюваного ландшафту.
5. Зони охорони археологічного культурного шару.
Зокрема, на території міста визначені (Рис. 1):
– комплексна охоронна зона історичного центру (28 га) (Рис. 1-І);
– комплексна охоронна зона історичного району Медведівка (35,91 

га) (Рис. 1-ІІ);
– комплексна охоронна зона історичних районів Довгоселівка і Піски 

(7,25 га) (Рис. 1-ІІІ);
– комплексна охоронна зона кладовища по вул. Гурамішвілі (5,46 га) 

(Рис. 1-ІV);
– комплексна охоронна зона залізничного вокзалу (2,58 га) (Рис. 1-V);

2 Детальніше текстова і графічна частини Історико-архітектурного опорного плану м. Миргорода будуть 
представлені у виданні «Історико-містобудівні дослідження: Суми, Миргород, Корець».
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– охоронна зона пам’ятника полеглим воїнам-односельцям по вул. До-
вге Озеро (0,13 га) (Рис. 1-VІ);

– охоронна зона братської могили жертв фашизму по вул. Миргород-
ських Дивізій (0,08 га) (Рис. 1-VІІ);

– охоронна зона пам’ятника В.І. Леніну по вул. Гоголя, 105 (0,5 га) 
(Рис. 1-VІІІ);

– зона регулювання забудови історичного центру (197,02 га) (Рис. 1-ІХ);
– зона регулювання забудови історичного району Медведівка (44,68 

га.) (Рис. 1-Х);
– зона регулювання забудови історичних районів Прилипка, Королів-

щина і Личанка (108 га.) (Рис. 1-ХІ);
– зона регулювання забудови району залізничного вокзалу (26,21 га) 

(Рис. 1-ХІІ);
– зона охоронюваного ландшафту річища річки Хорол (760 га) (Рис. 

1-ХІІІ);
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– зона охоронюваного ландшафту стариці річки Хорол (94 га) (Рис. 
1-ХІV);

– зона охоронюваного ландшафту в історичній місцевості Довге озе-
ро (27,65 га) (Рис. 1-ХV);

– зона охорони археологічного культурного шару 1-ї категорії на те-
риторії багатошарового поселення в урочищі Довге озеро (Почапці) (25,9 
га) (Рис. 1-ХVІ);

– зона охорони археологічного культурного шару 2-ї категорії в уро-
чищах Довге озеро і Березовий гай (164,0 га) (Рис. 1-ХVІІ);

– зона охорони археологічного культурного шару 1-ї категорії на те-
риторії середньовічного поселення на Личанці (0,85 га) (Рис. 1-ХVІІІ);

– зона охорони археологічного культурного шару 2-ї категорії на Ли-
чанці (1,29 га) (Рис. 1-ХІХ);

– зона охорони археологічного культурного шару 1-ї категорії на тери-
торії багатошарового поселення на острові Харківка (9,125 га) (Рис. 1-ХХ);

– зона охорони археологічного культурного шару 2-ї категорії на ост-
рові Харківка (27,4 га) (Рис. 1-ХХІ)

Відповідно до вимог нормативних документів детально опрацьовані 
режими використання територій та зон охорони пам’яток.

Режим використання комплексних охоронних зон
На території комплексних охоронних зон (історичного центру, іс-

торичного району Медведівка, історичних районів Довгоселівка і Піс-
ки, кладовища по вул. Гурамішвілі, залізничного вокзалу) зберігаються 
пам’ятки та об’єкти культурної спадщини, забезпечується охорона тра-
диційного характеру середовища: ландшафту, історично сформованих 
розпланування, парцеляції, забудови, цінних елементів історичного бла-
гоустрою. Тут, відповідно до Державних будівельних норм, допускається 
лише регенерація, що включає реставрацію та пристосування пам’яток, 
збереження значних і традиційних будівель, фонової забудови, відтво-
рення втрачених цінних об’єктів, а саме окремих будівель і споруд чи їх 
елементів, а також збереження ландшафту. Регенерація забезпечує збе-
реження видового розкриття історичних ансамблів і комплексів.

За спеціальними проектами, погодженими з відповідними органами 
охорони культурної спадщини, виконуються:

– роботи з регенерації історичного середовища, пов’язані зі збережен-
ням та реставрацією історичного розпланування, реконструкцією буді-
вель і споруд, благоустроєм території, озелененням;

– роботи з консервації, реставрації, реабілітації, пристосування, музе-
єфікації пам’яток;
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– роботи з реконструкції вуличної мережі, інженерних мереж, влашту-
вання майданчиків для паркування автотранспорту, зовнішнього освіт-
лення, встановлення малих архітектурних форм, які необхідні для екс-
плуатації пам’яток, забезпечення інших форм благоустрою, зумовлених 
вимогами сучасного функціонування міста;

– усунення будівель, споруд і зелених насаджень, які порушують тра-
диційний характер середовища, заміна підприємств, майстерень, скла-
дів, що виводяться з цієї території, а також інших будівель і споруд, які 
підлягають знесенню, новими будівлями і спорудами або зеленими наса-
дженнями, що не порушують традиційний характер середовища.

Проектна документація щодо зазначених вище робіт погоджується з 
органами охорони культурної спадщини, відповідно до законодавства з 
охорони культурної спадщини.

У межах комплексних охоронних зон забороняються містобудівні, архі-
тектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, 
земляні роботи без погодження з органами охорони культурної спадщини. 

Не дозволяється прокладання транспортних комунікацій, інженерних 
мереж, які порушують підземні частини пам’яток або гідрологічний ре-
жим території, встановлення повітряних ліній електромереж і трансфор-
маторних пунктів, обладнання, благоустрій, які не відповідають вимогам 
охорони пам’яток та збереження традиційного характеру середовища.

На територіях комплексних охоронних зон забезпечується сприятли-
ва гідрогеологічна обстановка, чистота повітряного басейну, захист від 
динамічних впливів, пожежна безпека.

Нове будівництво можливе тільки у виняткових випадках за проекта-
ми, погодженими з органами охорони культурної спадщини відповідно до 
встановленого порядку. При цьому розпланувальний модуль і парцеляція 
мають залишатися незмінними, а масштаб нових будівель, масштабність 
їхніх членувань, архітектурні форми, матеріали, кольорове вирішення фа-
садів повинні відповідати безпосередньо прилеглій історичній забудові. 

В комплексній охоронній зоні центральної частини міста на території, 
обмеженій центральною алеєю курорту (вул. Гоголя), південною межею 
скверу біля кінотеатру (вул. Гоголя, 153) та лівим берегом р. Хорол, діє осо-
бливий режим використання території, пов’язаний з її ландшафтною цін-
ністю. Цим – режимом передбачено, що зазначена територія може вико-
ристовуватися для рекреації з мінімальним упорядженням та традиційної 
діяльності, що не порушує ландшафт. На ній можлива господарська діяль-
ність, якщо вона не порушує характеру ландшафту і не потребує зведен-
ня капітальних будівель і споруд. У місцях традиційної забудови можливе 
зведення окремих нових будівель та реконструкція існуючих, які не пору-
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шують цінних природних, історичних та пейзажних якостей охороннюва-
ного ландшафту. В обґрунтованих відповідним чином випадках на візуаль-
но ізольованих ділянках можливе спорудження невеликих капітальних бу-
дівель громадського призначення. Гранична висота нових будівель не по-
винна перевищувати 10 м від рівня денної поверхні. Всі земляні роботи 
виконуються з урахуванням вимог охорони наявних в ній археологічних 
об’єктів або можливості виявлення таких об’єктів. 

В історичному районі Медведівка гранична висота нових будівель і 
споруд не повинна перевищувати 15 м від рівня денної поверхні. На ре-
шті територій комплексних охоронних зон гранична висота нових буді-
вель і споруд не повинна перевищувати 17 м. від рівня денної поверхні. 

На територіях комплексних охоронних зон, які охоплюють історич-
ні кладовища (Троїцьке, Єврейське, по вул. Гурамішвілі) забороняється 
будь-яке будівництво, не пов’язане з реставрацією пам’яток, реконструк-
цією інженерних мереж, благоустроєм території. 

В межах комплексної охоронної зони історичного центру Миргорода 
також впроваджується режим охорони археологічного культурного шару 
1-ї категорії, яким передбачено, що будь-яким будівельним та земляним 
роботам, у тому числі, прокладанню інженерних мереж на цій терито-
рії, повинні передувати археологічні дослідження – фахові археологічні 
розкопки в межах плями забудови або запроектованого розриття ґрунту. 
Ремонтні роботи на існуючих інженерних мережах, що супроводжують-
ся розриттям грунту, можуть здійснюватися без попередніх досліджень, 
але обов’язково під наглядом фахівця-археолога. Зрештою, археологіч-
ний нагляд є обов’язковим для будь-яких земляних робіт, що виконують-
ся в межах цієї комплексної охоронної зони. 

Режим використання охоронних зон окремих пам’яток
Режим використання територій охоронних зон окремо розташованих 

пам’яток аналогічний режиму використання територій, встановленому 
для комплексних охоронних зон. В охоронних зонах здійснюється рестав-
рація та реабілітація пам’яток, забезпечується охорона традиційного ха-
рактеру середовища, усунення споруд і насаджень, які порушують його, 
відтворення втрачених цінних об’єктів. Нове будівництво можливе тільки 
у виняткових випадках за проектами, погодженими з відповідними орга-
нами охорони культурної спадщини. При цьому гранична висота нових бу-
дівель і споруд не повинна перевищувати 15 м від рівня денної поверхні.

На територіях охоронних зон:
– зберігаються пам’ятки, історично сформовані розпланування, забудо-

ва, включаючи значні, традиційні та фонові будівлі, елементи ландшафту;



13

Пам’яткоохоронна справа та дослідження об’єктів культурної спадщини

– за спеціальними проектами, погодженими з відповідними органами 
охорони культурної спадщини, виконуються роботи, пов’язані з консер-
вацією, реставрацією, пристосуванням, музеєфікацією пам’яток, благоу-
строєм їх території;

– забезпечується сприятлива для збереження пам’яток гідрогеологіч-
на обстановка, захист від динамічних впливів;

– забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетво-
рення, будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу 
відповідних органів охорони культурної спадщини, будівництво інже-
нерних і транспортних мереж, складів, гаражів та інших будівель та спо-
руд, які можуть спотворити традиційний характер середовища пам’яток.

Погодження проектної документації та дозволи на проведення робіт 
надають:

 в охоронних зонах пам’яток місцевого значення – місцевий орган 
охорони культурної спадщини;

 в охоронних зонах пам’яток національного значення – центральний 
орган виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини.

Режим використання зон регулювання забудови
У зонах регулювання забудови зберігається пов’язана з пам’ятками 

цінна історична забудова і розпланування, характерні містобудівні 
утворення та виразні елементи ландшафту, закріплюється і відтво-
рюється значимість пам’яток в архітектурно-просторовій композиції 
та історичному середовищі міста, забезпечуються сприятливі умови 
їх огляду.

Для забезпечення огляду пам’яток та їх комплексів і збереження осо-
бливостей їх видового розкриття в панорамах і перспективах:

 зберігаються оглядові точки, найсприятливіші для візуального 
сприйняття пам’яток;

 не допускається екранування пам’яток новобудовами та зелени-
ми насадженнями зі сприятливих боків огляду та зведення нових бу-
динків і споруд, які негативно впливають на композиційну значущість 
пам’яток.

На територіях зон регулювання забудови, відповідно до розділу 3.4.2 
ДБН Б.2.2-2-2008, нове будівництво та реконструкція об’єктів регламен-
туються за розташуванням, функціональним призначенням, висотою, 
площею забудови, масштабом, масштабністю членувань, матеріалом та 
кольором, визначених проектами розроблених відповідно до історико-
містобудівних обґрунтувань, містобудівних умов та обмежень, наданих в 
установленому порядку. 
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При цьому в межах зазначених зон режими регулювання забудови ви-
значаються режимом допустимих перетворень (мінімальні, обмежені) на 
території кожної зони.

У зонах регулювання забудови не дозволяється розміщувати промис-
лові підприємства, транспортні, складські та інші споруди, що створю-
ють значні вантажні потоки, забруднюють повітряний та водний басей-
ни, вогне- та вибухонебезпечні об’єкти, а також об’єкти, що є дисгармо-
нійними відносно середовища, яке охороняється.

У зонах регулювання забудови не дозволяється будівництво тран-
спортних розв’язок, естакад, мостів та інших інженерних споруд, що по-
рушують традиційний характер середовища пам’яток, крім споруд, які 
зводяться із застосуванням технічних прийомів і конструкції, що не дис-
онують з пам’ятками та історичною частиною міста.

Будівництво, реконструкція, земляні та інші роботи в зонах регулю-
вання забудови можуть здійснюватися лише за проектами, погодженими 
з органами охорони культурної спадщини.

Для всіх територій зон регулювання забудови режим використання 
територій передбачає здійснення реконструкції будівель і споруд. Сту-
пінь реконструкції визначається цінністю наявних об’єктів культурної 
спадщини, розташуванням зони в історичних ареалах чи за їх межами, 
особливостями об’ємно-просторового устрою, а також відповідно до ви-
мог збереження традиційного характеру середовища.

У разі будівництва нових чи реконструкції з розширенням існую-
чих будівель і споруд у межах зон регулювання забудови необхідні все-
бічні композиційні обґрунтування рішень щодо поверховості, типу бу-
динків, розміщення, композиційних зв’язків з історичним центром, які 
мають виконуватися в рамках передпроектних проробок чи історико-
містобудівного обґрунтування. Гранично допустима висота нової забу-
дови в межах зон регулювання забудови встановлюється в межах 17 м. 

У межах зони регулювання забудови історичного центру Миргорода 
також впроваджується режим охорони археологічного культурного шару 
2-ї категорії, яким передбачено, що будь-яким будівельним та земляним 
роботам, у тому числі, прокладанню інженерних мереж на цій території, 
повинні передувати археологічні дослідження – фахове розвідкове шур-
фування в межах плями забудови або запроектованого розриття ґрунту з 
наданням фахового експертного заключення стосовно наявності чи від-
сутності археологічних об’єктів. У разі виявлення під час шурфувань ар-
хеологічних об’єктів забезпечується їх повноцінне дослідження шляхом 
проведення археологічних розкопок. Крім того, будь-які земляні роботи в 
межах цієї зони повинні здійснюватися під наглядом фахівця-археолога.
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Режим використання зони охоронюваного ландшафту
Режим зони охоронюваного ландшафту, яка виконує консерваційну 

роль, має забезпечувати охорону природного та переважно природного ото-
чення пам’ятки. Він передбачає збереження і відтворення цінних природних 
та пейзажних якостей пов’язаного з пам’яткою ландшафту, ліквідацію чи візу-
альну нейтралізацію будівель, споруд і насаджень, що спотворюють його.

Заходи щодо збереження ландшафту повинні забезпечувати охорону 
особливостей рельєфу, водоймищ, рослинності і відтворення їх історич-
ного вигляду, збереження візуальних зв’язків пам’ятки з природним та 
переважно природним оточенням, що має історичну цінність, захист бе-
регових, лукових територій від зсувів та розмиву, укріплення схилів, ярів, 
їх озеленення; проведення інших природоохоронних заходів. 

Територія, визначена як зона охоронюваного ландшафту, може ви-
користовуватися для рекреації з мінімальним упорядженням та для тра-
диційної діяльності, що не порушує ландшафт. 

На території зони охоронюваного ландшафту можлива господарська 
діяльність, якщо вона не порушує його характеру і не потребує зведення 
капітальних будівель і споруд. Відповідно до режиму на окремих ділян-
ках зони дозволяються сіножаті, випасання худоби, польові, городні та 
інші сільськогосподарські роботи. 

Відкриті галявини та простори лук можуть використовуватися для епізо-
дичних масових свят та гулянь без будівництва споруд, а також як лунопарки 
та гідропарки з відповідними технічними заходами та впорядженням, що не 
впливають негативно на ландшафт та не змінюють його характеру. 

У місцях традиційної забудови можливе зведення окремих нових буді-
вель та реконструкція існуючих, які не порушують цінних природних, іс-
торичних та пейзажних якостей охоронюваного ландшафту. 

В обґрунтованих відповідним чином випадках на візуально ізольо-
ваних ділянках можливе спорудження невеликих капітальних будівель 
житлового та громадського призначення. 

Всі земляні роботи в зоні охоронюваного ландшафту виконують з ура-
хуванням вимог охорони наявних в ній археологічних об’єктів або мож-
ливості виявлення таких об’єктів.

Всі роботи в зоні охоронюванного ланшафту здійснюються лише піс-
ля розроблення історико-містобудівних обґрунтувань і за проектами, по-
годженими з органами охорони культурної спадщини та відповідними 
органами з питань містобудування і архітектури.

Режим використання територій природно-заповідного фонду. 
На землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 
призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає 
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або може впливати на стан природних та історико-культурних комплек-
сів і об’єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим призначен-
ням (ст. 7 Закону України «Про природно заповідний фонд України»).

Збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду забез-
печується шляхом:

– встановлення заповідного режиму;
– організації систематичних спостережень за станом заповідних при-

родних комплексів та об’єктів;
– проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових 

основ їх збереження та ефективного використання;
– дотримання вимог щодо охорони територій і об’єктів природно-

заповідного фонду під час здійснення господарської, управлінської та іншої 
діяльності, розробки проектної і проектно-планувальної документації, зем-
левпорядкування, лісовпорядкування, проведення екологічних експертиз;

– запровадження економічних важелів стимулювання їх охорони;
– здійснення державного та громадського контролю за дотриманням 

режиму їх охорони та використання;
– встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму їх 

охорони та використання, а також за знищення та пошкодження заповід-
них природних комплексів і об’єктів;

– проведення широкого міжнародного співробітництва у цій сфері;
– проведення інших заходів з метою збереження територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду.
Території та об’єкти природно-заповідного фонду з дотриманням ви-

мог, встановлених ЗУ «Про природно заповідний фонд України» та інши-
ми актами законодавства України, можуть використовуватися:

– у природоохоронних цілях;
– у науково-дослідних цілях;
– в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;
– в освітньо-виховних цілях;
– для потреб моніторингу навколишнього природного середовища. 
Території та об’єкти природно-заповідного фонду з дотриманням ви-

мог, встановлених ЗУ «Про природно заповідний фонд України» та інши-
ми актами законодавства України, можуть використовуватися:

– у природоохоронних цілях;
– у науково-дослідних цілях;
– в оздоровчих та інших рекреаційних цілях;
– в освітньо-виховних цілях;
– для потреб моніторингу навколишнього природного середовища 

(ст. 9 ЗУ «Про природно заповідний фонд України»).
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Режим використання заказників. На території заказника обмежу-
ється або забороняється мисливство та діяльність, що суперечить цілям 
і завданням, передбаченим положенням про заказник.

Господарська, наукова та інша діяльність, що не суперечить цілям і за-
вданням заказника, проводиться з дотриманням загальних вимог щодо 
охорони навколишнього природного середовища. 

Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших при-
родних об’єктів, оголошених заказником, беруть на себе зобов’язання 
щодо забезпечення режиму їх охорони і збереження. 

Режим використання заповідних урочищ. На території заповідних 
урочищ забороняється будь-яка діяльність, що порушує природні про-
цеси, які відбуваються у природних комплексах, включених до їх складу, 
відповідно до вимог, встановлених для природних заповідників.

Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших при-
родних об’єктів, оголошених заповідними урочищами, беруть на себе 
зобов’язання щодо забезпечення режиму їх охорони і збереження.

Режим використання території курортів. Забудова курортів 
здійснюється відповідно до затверджених у встановленому законодав-
ством порядку генеральних планів курортів, іншої містобудівної доку-
ментації.

Будівництво на курортах нових і розширення діючих промислових 
підприємств та інших об’єктів, не пов’язаних безпосередньо із задово-
ленням потреб відпочиваючих і місцевого населення, курортного та жит-
лового будівництва, або таких, що можуть негативно впливати на при-
родні лікувальні фактори, забороняється.

Режим використання зон охорони 
археологічного культурного шару

Режим використання зон охорони археологічного культурного 
шару 1-ї категорії. В зонах охорони археологічного культурного шару 
впроваджується режим, яким дозволяється здійснення археологічних 
досліджень та у виключних випадках нове будівнитцво або прокладання 
інженерних мереж за окремими проектами, погодженими місцевим орга-
ном охорони культурної спадщини. Будь-яким будівельним та земляним 
роботам, у тому числі, прокладанню інженерних мереж на цій терито-
рії, повинні передувати археологічні дослідження – фахові археологічні 
розкопки в межах плями забудови або запроектованого розриття ґрунту. 
Ремонтні роботи на існуючих інженерних мережах, що супроводжують-
ся розриттям ґрунту, можуть здійснюватися без попередніх досліджень, 
але обов’язково під наглядом фахівця-археолога. Археологічний нагляд 
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в межах цих зон є обов’язковим для будь-яких запроектованих земляних 
робіт. У разі виявлення важливих археологічних об’єктів, що потребують 
подальшого збереження на місці знахідки, виконується їх консервація та 
музеєфікація.

Режим використання зон охорони археологічного культурно-
го шару 2-ї категорії. В зонах охорони археологічного культурного 
шару впроваджується режим, яким дозволяється здійснення археоло-
гічних досліджень. Нове будівництво або прокладання інженерних ме-
реж здійснюється за проектами, погодженими місцевим органом охо-
рони культурної спадщини. Будь-яким будівельним та земляним робо-
там, у тому числі., прокладанню інженерних мереж на цій території, по-
винні передувати археологічні дослідження – фахове розвідкове шур-
фування в межах плями забудови або запроектованого розриття ґрун-
ту з наданням фахового експертного заключення стосовно наявності чи 
відсутності археологічних об’єктів. У разі виявлення під час шурфувань 
археологічних об’єктів забезпечується їх повноцінне дослідження шля-
хом проведення археологічних розкопок. Крім того, будь-які земляні 
роботи в межах цієї зони повинні здійснюватися під наглядом фахівця-
археолога.

Науково-проектною документацію також визначено історичний ареал 
(50, 91 га), який охопив центральну частину міста. Він визначався на під-
ставі аналізу історичних даних, наявних архівних планів центру міста (за 
основу взято межі колишньої миргородської фортеці, які зазначені на пла-
ні 1748 р.) з урахуванням наявності численних пам’яток та об’єктів куль-
турної спадщини, історичного розпланування, забудови, археологічного 
культурного шару, історичного ландшафту, а також сучасної містобудівної 
ситуації. В межах зазначеного історичного ареалу діють наступні режими. 

Режими використання територій у межах історичного ареалу визна-
чаються режимами використання територій зон охорони пам’яток, уста-
новлених на території ареалу.

У межах історичного ареалу пріоритетним напрямом містобудівної ді-
яльності є збереження традиційного характеру середовища, охорона і раці-
ональне використання розташованих в його межах пам’яток і об’єктів куль-
турної спадщини, збереження містоформуючої ролі культурної спадщини. 

У межах історичного ареалу опрацюванню проектної документації на 
будівництво, реконструкцію будівель і споруд повинно передувати роз-
роблення історико-містобудівних обґрунтувань.

Частина території історичного ареалу, а саме території пам’яток, на-
лежать до земель історико-культурного призначення.
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На території історичного ареалу, обмеженій забудовою вул. Гоголя 
та лівим берегом р. Хорол (до якої входить забудова курорту) гранична 
висота нових будівель і споруд не повинна перевищувати 15 м від рівня 
денної поверхні. Існуючі будівлі, висота яких перевищує цю граничну ви-
соту, визначаються як дисонуючі. В західній частині історичного ареалу 
зберігається малоповерхова садибна забудова та існуюча розплануваль-
на структура. В межах ареалу також має зберігатися існуючий характер 
забудови відповідно до типу міського середовища.

Розроблення історико-містобудівних обґрунтувань, які передують 
розробленню проектної документації на будівництво чи реконструк-
цію будівель (споруд) у межах історичного ареалу м. Миргорода, за-
безпечує місцевий орган охорони культурної спадщини. Історико-
містобудівне обґрунтування погоджує центральний орган виконав-
чої влади у сфері охорони культурної спадщини, тобто Міністерство 
культури України в особі Департаменту культурної спадщини та куль-
турних цінностей. Ці повноваження, у разі необхідності, можуть бути 
в установленому порядку делеговані місцевому органу охорони куль-
турної спадщини.

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та 
ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, зем-
ляних робіт в історичному ареалі, надання дозволів та проведення ро-
біт в історичному ареалі погодження проектів відведення та надання зе-
мельних ділянок, погодження зміни землевласника, землекористувача 
у історичному ареалі здійснює відповідно до законодавства з охорони 
культурної спадщини центральний орган виконавчої влади у сфері охо-
рони культурної спадщини, тобто Міністерство культури України в особі 
Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей. 

На останок слід зазначити, що Науково-проектна документація 
«Історико-архітектурний опорний план, межі і режими використан-
ня зон охорони пам’яток та історичних ареалів міста Миргорода» була 
розглянута Науково-методичною радою з питань охорони культурної 
спадщини Міністерства культури України 26 листопада 2012 р. (про-
токол №59). За результатами розгляду прийнято рішення зазначену 
науково-проектну документацію схвалити та рекомендувати до за-
твердження в установленому порядку. Наказом Міністерства культу-
ри України від 21.12.2012 р. №1566 затверджено межі і режими ви-
користання зон охорони пам’яток та історичних ареалів м. Миргоро-
да, визначених науково-проектною документацією, про яку йдеться у 
цій статті.
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Статья посвящена научно-проектной документации по городу Мир-
городу, разработанной НИИ памятникоохранных исследований Минис-
терства культуры Украины в 2012 г. В статье публикуются основные 
результаты этой работы, связанные с определением границ и режимов 
зон охраны памятников культурного наследия.

The article is devoted to research and project documentation for the city 
Mirgorod, developed by Institute of the Monument Protection Researches 
Ministry of Culture of Ukraine in 2012. The article published the main results 
of this work related to the definition boundaries and land use regimes for the 
protected areas of the Мonuments.
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В.В. Вечерський

ІСТОРИКОАРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ 
ПЛАН м. СУМИ

Стаття присвячена підсумкам коригування історико-архітектурного 
опорного плану м. Суми як складової нового генерального плану цього міс-
та. Робота була виконана в 2011 р. в НДІ пам’яткоохоронних досліджень 
під науковим керівництвом автора статті. У рамках цієї роботи визна-
чено межі та режими використання територій пам’яток, зон охорони 
пам’яток та історичних ареалів м. Суми.

Робота «Історико-архітектурний опорний план, межі і режими вико-
ристання зон охорони пам’яток та історичних ареалів м. Суми» (внесен-
ня змін до історико-архітектурного опорного плану м. Суми) виконана у 
2011 р. на замовлення Управління архітектури та містобудування Сум-
ської міської ради відповідно до договору від 13.10.2011 р. № 02-11.

Актуальність та необхідність розроблення цієї науково-проектної 
документації випливає з вимог законів України «Про охорону культур-
ної спадщини», «Про регулювання містобудівної діяльності», постанов 
Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. №878 «Про затверджен-
ня Списку історичних населених місць України», від 03.07.2006 р. № 909 
«Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним», 
від 13.03.2002 р. №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та 
режимів використання історичних ареалів населених місць, обмежен-
ня господарської діяльності на території історичних ареалів населених 
місць» та інших нормативних документів [1].

Мета дослідження полягала в забезпеченні збереження пам’яток та 
об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища м. 
Суми. Для досягнення цієї мети вирішені такі завдання:

 здійснено історико-архітектурні та історико-містобудівні дослі-
дження міста;

 проведено аналіз археологічної спадщини міста;
 досліджено наявні на сьогодні розпланування і забудови міста, ета-

пи та принципи їх формування;
 визначено історико-культурну цінність території міста;
 вивчено джерельну базу;
 визначено межі територій пам’яток та зон охорони пам’яток;
 визначено режими використання територій пам’яток та зон охоро-

ни пам’яток;
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 визначено межі історичних ареалів міста;
 визначено режими використання територій історичних ареалів 

міста.
Об’єктом дослідження є територія міста Суми, занесеного до Спис-

ку історичних населених місць України. Предметом дослідження є 
розпланувально-просторовий устрій міста, ландшафт його території, 
забудова, об’єкти і пам’ятки культурної спадщини, а також пошук опти-
мальних методів і заходів з охорони нерухомої культурної спадщини міс-
та та збереження традиційного характеру його середовища.

Дослідницькі методи, використані в цій роботі, відповідають загаль-
ноприйнятій методології історико-містобудівних, пам’яткоохоронних 
досліджень, яка найповніше висвітлена в низці публікацій та науковій 
монографії В. Вечерського [2].

Результатом цих досліджень стали внесення змін до історико-
архітектурного опорного плану м. Суми, визначені межі й режими вико-
ристання територій пам’яток, зон охорони пам’яток, територій історич-
них ареалів міста.

Графічна частина роботи представлена креслениками:
 Території та зони охорони пам’яток археології і археологічних 

об’єктів, розташованих у межах м. Суми
 Історико-архітектурний опорний план, межі і режими використання 

зон охорони пам’яток та історичних ареалів м. Суми – основне креслення
 Територіальний і розпланувальний розвиток м. Суми

Ландшафт м. Суми.
Практичне значення цього дослідження полягає у призначенні його 

для використання при розробленні Генерального плану м. Суми та уточ-
нення зонування міської території.

Дана робота не є першим дослідженням на цю тему. У 1991–1993 рр. 
колектив науковців інституту НДІТІАМ за авторською участю та під ке-
рівництвом В.В. Вечерського вивчив культурну спадщину міста й опра-
цював пропозиції щодо комплексного охоронного зонування його тери-
торії [3]. Було визначено території окремих пам’яток, охоронні зони, зони 
регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони археоло-
гічного культурного шару, а також можливість створення локального за-
повідника [4], яка, проте, не була реалізована. 

Відтак історико-архітектурний опорний план, система охоронного зо-
нування та визначення історичних ареалів, запропоновані нами в цій ро-
боті, базуються як на сучасних дослідженнях нерухомої культурної спад-
щини та традиційного характеру середовища міста, так і на переосмис-
ленні зазначених вище попередніх напрацювань.
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«Історико-архітектурний опорний план, межі і режими викорис-
тання зон охорони пам’яток та історичних ареалів м. Суми» (внесен-
ня змін до історико-архітектурного опорного плану м. Суми) виконано 
під науковим керівництвом автора цієї статті колективом науковців НДІ 
пам’яткоохоронних досліджень у складі магістра мистецтвознавства А.І. 
Звіряки (відповідальний виконавець) та магістра історії С.Є. Черновола при 
координаційній участі кандидата історичних наук О.М. Сердюк. При напи-
санні окремих розділів використано матеріали мистецтвознавця Т.В. Скі-
біцької та архітектора Є.Є. Водзинського з Історико-архітектурного опорно-
го плану м. Суми, виконаного в 1992 р. під керівництвом В.В. Вечерського.

Місту Суми присвячено численну бібліографію, його розвиток відо-
бражено у великій кількості архівних джерел. Проте джерельна база не-
однорідна, а бібліографія характеризується певною однобічністю: у ній 
(до праць В.В. Вечерського 2000-х рр.) було недостатньо відображено ета-
пи містобудівного й архітектурного розвитку м. Суми, що свідчило про 
загальний низький ступінь вивченості його архітектурно-просторового 
середовища на той час.

Найважливіше значення для нашої праці мали три книжки історико-
архітектурного жанру. Це історико-архітектурний нарис «Суми» В. Моісе-
єнка та Н. Новаківської [5] і путівник А. Дейнеки «Памятники архитектуры 
Сумщины» [6]. Книга В. Моісеєнка та Н. Новаківської ґрунтується на до-
брому знанні архівних матеріалів та історії архітектури взагалі, доклад-
ному вивченні архітектурної спадщини міста. Більшість наукових висно-
вків цих авторів не втратили свого значення і сьогодні, включно з про-
веденим вперше аналізом архітектурно-просторової композиції міста. 
Проте є в книзі тези, які не витримали випробування часом: не можна 
погодитися з явною недооцінкою архітектурної спадщини другої пол. 
XIX – поч. XX ст. та з некритичною оцінкою містобудівних заходів і архі-
тектурних рішень 1950–1960-х років.

У праці А. Дейнеки майже половина обсягу присвячена власне Сумам. 
Попри значні недоліки, зумовлені тим, що автор не є професійним істо-
риком архітектури, вона у свого часу стала значним кроком уперед по-
рівняно з усіма попередніми працями про архітектуру Сум. Жанрове ви-
значення «путівник» не повністю відповідає характеру і викладу мате-
ріалу: тут є ґрунтовний нарис містобудівного розвитку як міста в ціло-
му, так і окремих його районів, історія забудови найвизначніших вулиць і 
містобудівних вузлів, аналіз їх просторової композиції тощо. Все це допо-
внює низка нарисів про його провідні архітектурні об’єкти – і стародав-
ні, і збудовані відносно недавно. Характерною прикметою, що засвідчує 
новизну і неупередженість підходу, є хронологічне і стилістичне розмаїт-
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тя представлених об’єктів. Це перше видання, де була повноцінно пред-
ставлена архітектурна спадщина кін. XIX – поч. XX ст., а також споруди так 
званого радянського періоду. Цінність книги побільшує й та обставина, 
що архітектурна спадщина міста розглядається разом з архітектурними 
пам’ятками довкілля.

Ще важливішим джерелом є монументальний ілюстрований двотом-
ник історико-краєзнавчих матеріалів, виданий протягом 2003–2009 рр. 
місцевими краєзнавцями [7]. Він містить найповнішу на сьогодні до-
бірку іконографічних матеріалів з історії забудови міста, а також низку 
історико-архітектурних нарисів, у тому числі й присвячених містобудів-
ному розвитку Сум.

Протягом останнього десятиліття місто та його околиці є предме-
том уваги місцевих археологів, котрі публікують результати своїх дослі-
джень. Це В. і М. Приймаки, О. Коротя, Є. Осадчий, Л. Бєлінська, В. Звагель-
ський [8] та ін. Їм вдалося дослідити характер освоєння сумських теренів 
та урбанізаційних процесів на ранніх етапах [9], а також перший етап бу-
дівництва фортеці, суть якого не відобразилася у картографічних джере-
лах і з’ясована лише завдяки археологічним дослідженням [10].

Загалом огляд бібліографії переконує нас у тому, що Суми, незважаю-
чи на велику кількість і непоганий професійний рівень виданої літерату-
ри, до початку ХХІ ст. не отримали належного поцінування як історико-
культурний феномен, бо місто не стало об’єктом вичерпних і комплек-
сних історико-містобудівних досліджень.

Цю прогалину значною мірою заповнюють праці автора цієї статті, 
видані протягом останніх двох десятиліть. Це публікації про фортифіка-
ційний устрій [11] та містобудівний розвиток Сум [12], окремі пам’ятки 
міста [13] та проблеми, пов’язані з ними [14], перспективи використання 
його нерухомої культурної спадщини в якості туристичного ресурсу [15]. 
Значне місце архітектурно-містобудівній спадщині Сум відведено у низці 
наших наукових монографій [16]. 

Попри великий обсяг опрацьованих нами і перелічених тут праць, 
джерельна база дослідження все-таки обмежена, а кількість та якість ін-
формації, що міститься в опублікованих джерелах, явно недостатня для 
вирішення всіх основних завдань. Тому широко залучалися архівні мате-
ріали, досить багаті й різноманітні. Вони зберігаються в архівах Києва, 
Москви, Санкт-Петербурга, Сум, у фондах Сумського краєзнавчого музею. 
Нам відомо близько 15 планів Сум другої пол. XVIII – поч. XX ст. У справах, 
які зберігаються в РДВІА, РДАДА та РДІА, у ЦДІАУ, ДАСО і ДАХО, широко ві-
дображено питання будівництва різноманітних споруд, перепланування 
міста, ремонту будівель і споруд, міського упорядкування, будівництва 
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мостів, гребель, промислових підприємств тощо. Хронологічно ці матері-
али охоплюють період з 1765 року до наших днів. В архівних матеріалах 
відображено також статистику по місту на різних етапах його розвитку. 
Велику цінність мають збережені в різних архівах кресленики проектів 
різноманітних будівель ХІХ–ХХ ст.

Проектні матеріали по місту в цілому охоплюють лише повоєнний пе-
ріод. Вони зберігаються в технічних архівах проектних інститутів, архівах 
Управління містобудування та архітектури Сумської облдержадміністрації 
та Управління містобудування та архітектури виконкому Сумської міської 
ради. Для наших досліджень важливим виявився аналіз проектних розро-
бок (схем районного планування, генпланів, ПДП) останніх 50 років.

У 1987 році інститут «Укрпроектреставрація» взявся розробляти «Ін-
вентаризацію пам’яток архітектури м. Суми» (головний архітектор проек-
ту – В. Шкляр, виконавці – Н. Муратов, В. Кучеренко). Дослідження охопи-
ли лише дев’ять кварталів історичного центру міста і їх результати звели-
ся, по суті, лише до написання пооб’єктних історичних довідок. Значні ме-
тодологічні хиби, відсутність чітких критеріїв поцінування архітектурної 
спадщини, невизначеність результатів – все це знецінює згадану роботу.

У 1990 році в Інституті КиївНДІПмістобудування у складі теми «Нау-
кові обґрунтування перспективного територіально-планувального роз-
витку м. Суми» виконано розділ «Зони охорони пам’яток історії та куль-
тури». При цьому було проведено побіжне обстеження всієї території міс-
та, виявлено понад 60 нових пам’яток архітектури, чимало значних спо-
руд і традиційної забудови. Все це відображено у відповідях реєстрах і на-
несено на підоснову. Розроблено тимчасові зони охорони пам’яток історії 
та культури, затверджені Сумським міськвиконкомом 17.01.1991 р. Про-
те ця робота не вирішила належним чином питання виявлення, фіксації 
та містобудівної охорони архітектурної спадщини, оскільки проводила-
ся за спрощеною програмою, без належних комплексних обґрунтувань, а 
система охоронного зонування була визначена суто інтуїтивно.

Автор цієї статті, як уже зазначалося, протягом 1991–1993 рр. здій-
снив історико-містобудівні дослідження Сум із розробленням Історико-
архітектурного опорного плану та Проекту зон охорони пам’яток. За ре-
зультатами цих досліджень складено перелік пам’яток архітектури й 
містобудування м. Суми (100 охоронних номерів), перелік значних архі-
тектурних споруд (70 об’єктів), перелік найцінніших будівель традицій-
ної забудови (104 об’єкти). В Історико-архітектурному опорному пла-
ні визначено вуличну мережу, яка могла б розглядатися як пам’ятка 
містобудування XVII–XIX ст. (у межах історичного середмістя), місця 
концентрації об’єктів архітектурної спадщини (у районі вулиць Соборної-
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Петропавлівської та Дзержинського-Псільської). Це дало можливість ви-
значити історичну зону міста.

Тоді ми визначили таку номенклатуру зон охорони пам’яток:
 Територія заповідника
 Території окремих пам’яток культурної спадщини
 Охоронні зони
 Зони регулювання забудови
 Зони охоронюваного ландшафту
 Зони археологічних спостережень

Характер археологічних старожитностей у межах міста не давав під-
став для встановлення окремих зон охорони археологічного культурно-
го шару.

У загальному балансі міської території зони охорони пам’яток охо-
плювали 1946, 55 га, або 23, 27%, території м. Суми. Ця система охорон-
ного зонування була затверджена рішенням Сумської міської ради від 
27.10.1993 р.

Дослідження, проведені нами спільно з А. Звірякою та Р. Черноволом у 
2011 р., дозволяють стверджувати ансамблевий характер забудови істо-
ричного центру Сум і внаслідок цього розглядати територію історичного 
центру стосовно решти території міста як єдине, майже недиференційо-
ване ціле, де повинні зберігатися історично сформовані ландшафт, роз-
планування, забудова і благоустрій. Такі містобудівні утворення підляга-
ють обліку, охороні й використанню як єдині об’ємно-просторові містобу-
дівні системи в установлених межах.

За межами історичного центру розташовані окремі ділянки з цінною 
забудовою і пам’ятками архітектури й містобудування. Це Лука, Баси, ан-
самбль Пантелеймонівської церкви, Іллінська церква, Петропавлівське 
кладовище з однойменною церквою.

Інші території з наявною історичною забудовою, що оточують зазна-
чені вище два райони концентрації історичної забудови, мають значно 
нижчу цінність і на них доцільно поширити режим зони регулювання за-
будови.

Долини річок Псел і Сумка в межах їх прилягання до історичного цен-
тру та до історичної садиби Лінтварьових на Луці є цінними ландшаф-
тними територіями, безпосередньо пов’язаними з видовим розкриттям 
пам’яток. Відтак на цих природних територіях слід встановити зони охо-
ронюваного ландшафту.

Виходячи з проведеної вище класифікації території міста за ступенем 
історико-культурної цінності визначена така номенклатура територій і 
зон охорони пам’яток:
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 Території пам’яток
 Комплексні охоронні зони
 Охоронні зони дискретно розташованих пам’яток
 Археологічні охоронні зони
 Зони регулювання забудови
 Зони охоронюваного ландшафту
 Зони охорони археологічного культурного шару

Згідно з чинним законодавством, ці території спеціально виділяються 
з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам’яток 
та їх комплексів (ансамблів).

Виходячи з цього, основні зміни, порівняно з попереднім історико-
архітектурним опорним планом (1993 р.), стосуються таких принципо-
вих моментів:

1. Вперше визначено два історичні ареали м. Суми – Центральний і Лу-
чанський, встановлено їх межі та режими використання територій.

2. Скасовується встановлена ще в 1985 році заповідна зона, яка була 
визначена в межах дев’яте кварталів історичного центру, оскільки вона 
не відповідає вимогам сучасного законодавства з охорони культурної 
спадщини. Замість неї визначена комплексна охоронна зона, межі якої 
значно розширені на південь.

3. Встановлено єдині комплексні охоронні зони в районі вул. Троїць-
кої та Павлівського цукрорафінадного заводу.

4. На Луці замість колишньої єдиної, значної за площею комплек-
сної охоронної зони, визначено три локальні охоронні зони – в меж-
ах Лучанського кладовища, навколо садиби Лінтварьових та Іоано-
Предтечинської церкви.

5. Значно скорочені номенклатура та площі зон регулювання забудо-
ви за рахунок тих територій, які не впливають безпосередньо на видове 
розкриття пам’яток та їх комплексів.

6. Значно скорочені площі зон охоронюваного ландшафту за рахунок 
тих природних територій, які не пов’язані безпосередньо з пам’ятками, їх 
комплексами та їх видовим розкриттям.

7. Вперше конкретно і диференційовано визначено межі територій 
пам’яток археології, їх охоронних зон, а також зон охорони археологічно-
го культурного шару.

8. Режими використання територій пам’яток та зон охорони пам’яток 
визначено відповідно до вимог нормативно-правових документів.

9. У загальному балансі міської території зони охорони пам’яток, ви-
значені в 1993 р., займали 1946, 55 га, або 23,27%, території м. Суми, сьо-
годні – удвічі менше:
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– загальна площа охоронних зон – 177, 49 га;
– загальна площа охоронних зон пам’яток археології – 134,54 га;
– загальна площа зон охоронюваного ландшафту – 198,25 га;
– загальна площа зон регулювання забудови 270 га;
– загальна площа зон охорони археологічного культурного шару – 21,6 га;
– усього: 802 га.
У складі історико-архітектурного опорного плану, відповідно до 

нормативно-правових актів, що регулюють питання визначення і вико-
ристання територій історичних ареалів, визначено два історичні ареали 
в межах м. Суми:

 Центральний історичний ареал
 Лучанський історичний ареал

Режими використання історичних ареалів у кожному з них визнача-
ються режимами використання територій та зон охорони пам’яток, уста-
новленими на територіях цих ареалів. У межах обох пріоритетним на-
прямом містобудівної діяльності є збереження традиційного характеру 
їх середовища, охорона і раціональне використання розташованих в їхніх 
межах пам’яток і об’єктів культурної спадщини, збереження містофор-
муючої ролі культурної спадщини. Опрацюванню проектної документа-
ції на будівництво, реконструкцію будівель і споруд повинно передува-
ти розроблення історико-містобудівних обґрунтувань. Частина терито-
рій історичних ареалів, а саме території пам’яток, належать до земель 
історико-культурного призначення.

У Центральному історичному ареалі гранична висота нових будівель і 
споруд визначається обмеженнями, встановленими режимами викорис-
тання відповідних територій та зон охорони пам’яток, але вона не по-
винна перевищувати 18,6 м від рівня денної поверхні. Гранична висота 
окремих з них будівель, які можуть розміщуватися у південній частині 
цього ареалу, в зоні регулювання забудови, можуть бути вищими за 18,6 
м, але не більше ніж на 60%, що має бути обґрунтовано у кожному кон-
кретному випадку історико-містобудівним обґрунтуванням.

У Лучанському історичному ареалі має зберігатися існуючий садиб-
ний малоповерховий характер забудови.

Розроблення історико-містобудівних обґрунтувань, які передують 
підготовці проектної документації на будівництво чи реконструкцію бу-
дівель (споруд) у межах історичних ареалів м. Суми, забезпечує місце-
вий орган охорони культурної спадщини. Історико-містобудівне обґрун-
тування погоджує центральний орган виконавчої влади у сфері охорони 
культурної спадщини, тобто Міністерство культури України в особі Де-
партаменту культурної спадщини та культурних цінностей. 
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Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та 
ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, зем-
ляних робіт в історичних ареалах, надання дозволів на їх проведення в 
історичних ареалах, погодження проектів відведення та надання земель-
них ділянок, зміни землевласника, землекористувача здійснює відповід-
но до законодавства з охорони культурної спадщини центральний ор-
ган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, тобто Мініс-
терство культури України в особі Департаменту культурної спадщини та 
культурних цінностей. 

Підсумовуючи, зазначимо, що науково-проектна документація 
«Історико-архітектурний опорний план, межі і режими використання 
зон охорони пам’яток та історичних ареалів м. Суми» (внесення змін до 
історико-архітектурного опорного плану м. Суми) ґрунтується на всіх 
нині доступних бібліографічних, архівних, картографічних, іконографіч-
них і проектних матеріалах, враховує результати археологічних розвідок, 
всі новітні методичні напрацювання та досвід аналогічних робіт. Вона за-
повнює певну прогалину як у вивченні цього міста, його нерухомої куль-
турної спадщини, так і в дослідженнях архітектури і містобудування Сло-
бідської України.
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Статья посвящена итогам корректировки историко-архитек-
турного опорного плана г. Сумы как составляющей нового генераль-
ного плана этого города. Работа была выполнена в 2011 г. в НИИ 
памятникоохранных исследований под научным руководством автора 
статьи. В составе этой работы определены границы и режимы исполь-
зования территорий памятников, зон охраны памятников и историчес-
ких ареалов г. Сумы.

The article is devoted to the results of historical and architectural adjustments 
to the plan of Sumy as part of a new master plan of the city. The work was executed 
in 2011 in the Institute of monument protection research under the guidance of 
the author. As part of this work defined the limits and modes of territories sites, 
zones of monuments and historical areas of Sumy.
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Суми в ХVII–ХVIII ст. План-реконструкція автора:
а – Замок
б – Город (Острог)
в – Посад (Перекоп)
1. Спасо-Преображенський собор з 1656 р. та тепла церква 

апостола Матвія кінця ХVII ст.
2. Миколаївська церква з 1652 р.
3. Воскресенська церква з 1701 р.
4. Церква Різдва Богородиці з 1681 р.
5. Троїцька церква та церква Симеона Стовпника з 1730 р.
6. Іллінська церква з 1705 р.
7. Покровська церква з 1657 р.
8. Провінційна канцелярія і комісарство
9. Сумський Іоано-Предтеченський жіночий монастир з 1687 р.
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Вигляд історичного середмістя Сум з півдня, від Красної 
площі уздовж вул. Соборної. Фото 2002 р. Управління 

містобудування і архітектури Сумського міськвиконкому

Фрагмент історичного середмістя Сум з Воскресенською 
церквою, майданом Незалежності й готелем «Суми». 
Фото 2002 р. Управління містобудування і архітектури 

Сумського міськвиконкому
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2. Суми в ХІХ–ХХ ст. План-реконструкція автора. 
Перехресним штрихуванням позначено квартали, розплановані 

за планом 1786 р.; скісним штрихуванням – квартали, розплановані 
за планом 1845 р.; одною лінією позначено вулиці, розплановані 

протягом першої половини ХХ ст.; вертикальним 
штрихуванням позначено кладовища:

І – Покровський майдан
ІІ – Базарна площа

ІІІ – Петропавлівський вигін
IV – Миколаївський лужок

V – Іллінський майдан
VI – Перекоп 

VII – Павлівський майдан

Архітектурні домінанти:
1. Воскресенська церква

2. Спасо-Преображенський собор
3. Іллінська церква
4. Троїцька церква

5. Петропавлівська церква
6. Резиденція архієпископа з Пантелеймонівською церквою

7. Іоано-Предтеченська церква

Втрачені архітектурні домінанти:
8. Миколаївська церква

9. Покровська церква із дзвіницею
10. Церква Різдва Богородиці

Значні споруди і комплекси:
11. Садиба Лінтварьових

13. Павлівський цукрозавод
14. Сумські машинобудівні майстерні

15. Сумський Михайлівський кадетський корпус
17. Міський парк ім. Ліщинських

18. Залізничний вокзал
19. Казенний винний склад
21. Садиба Харитоненків

22. Садиба Асмолова з дендропарком
23. Духовне училище

24. Дитяча лікарня Св. Зинаїди
25. Суконна фабрика з 1920 р.
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Воскресенська церква із дзвіницею. Фото автора

 Соборна вулиця. Фото автора
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Забудова Соборної вулиці. Фото автора

Троїцька церква. Фото автора
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Спасо-Преображенський собор. Фото автора
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Проект зон охорони пам’яток м. Суми. Кресленик автора 1993 р.
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 Історико-архітектурний опорний план, межі і режими 
використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів 

м. Суми – основне креслення
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В.П. Герич, 
кандидат економічних наук, директор 

Державного історико-архітектурного заповідника
в м. Жовква, викладач Вищої школи 

менеджменту та управління в Замості 
(Польща)

СПІЛЬНЕ ТРАНСКОРДОННЕ ПОДАННЯ 
В СПИСОК ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО 

ДЕРЕВ’ЯНІ ЦЕРКВИ ПОЛЬСЬКИХ 
ТА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ . ВИБРАНІ АСПЕКТИ

Дерев’яна сакральна архітектура України є феноменальним явищем 
в світі і повною мірою заслуговує на відповідне визнання. У статті ана-
лізується досвід завершеної роботи по підготовці та поданню від іме-
ні держав України та Польщі групи церков східної традиції українсько-
польського прикордоння на внесення в Список Світової Спадщини ЮНЕС-
КО. Підготовча робота міжнародної групи спеціалістів активізувала низ-
ку процесів в цій сфері як всередині країн, так і поза її межами. Зросла по-
інформованість громад та служителів церкви. 

Внесок знаходиться в стадії розгляду і має шанси на підтримку.
Ключові слова: церква, спадщина, номінація, охорона, моніторинг. 

1. Вступ
Серед усього різноманіття культурної спадщини України особли-

ве місце посідає дерев’яна архітектура, зокрема сакральна. По-перше, 
дерев’яна архітектура, яка була поширена в основному в регіонах За-
хідної України з доступним будівельним матеріалом – деревом, стала 
яскравим виразником місцевої культури та традицій, розгалузилась в 
численних школах з досконалими майстрами. По-друге, дерев’яні бу-
дівлі менш довговічні, і ми є свідками зменшення кількості дерев’яних 
пам’яток з різних причин: природнє старіння дерева, відсутність захо-
дів із збереження та охорони, невігластво громад при ремонтах та по-
кращеннях тощо. 

Не випадково уряд в 2005 році затвердив Концепцію Державної про-
грами збереження та використання пам’яток дерев’яної сакральної ар-
хітектури на 2006–2011 роки. Концепцією передбачено здійснення 
низки заходів по обліку, охороні, реставрації, музеєфікації сакральної 
дерев’яної архітектури. Серед напрямів виконання Програми було пе-
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редбачено «вивчення можливостей для включення пам’яток дерев’яної 
сакральної архітектури, що мають особливу культурну цінність, до 
Списку всесвітньої спадщини» [1].

2. Історія проблеми
Тема дерев’яної сакральної архітектури була предметом широких до-

сліджень науковців починаючи з ХІХ ст. Конкретизація наукових пошуків 
в цій сфері в кінці 90-х років ХХ ст. викликана фактом прийняття в спи-
сок Світової Спадщини ЮНЕСКО містобудівного комплексу центру Льво-
ва [2, c. 13]. Були спроби підготувати подання від України, були контакти 
з польськими та словацькими колегами про підготовку трьохсторонньо-
го подання, однак в силу різних причин вони не були реалізовані. Як Сло-
ваччина, так і Польща вписали в Список свої дерев’яні сакральні об’єкти. 

Як відомо, робота по просуванню ідеї дерев’яних церков до Списку 
ЮНЕСКО виникла не на пустому місці. Вона стала реальною в ході актив-
ної співпраці двох інституцій – Державного історико-архітектурного за-
повідника в м. Жовква та сучасного Національного інституту спадщи-
ни (Варшава, раніше КОБіДЗ) в рамках створеного Міжнародного центру 
охорони культурної спадщини в м. Жовква.

Безпосереднім поштовхом до початку праці стала лекція про дерев’яну 
сакральну архітектуру Маріуша Чуби, заступника НІС на спільному семі-
нарі в м. Замость для групи учасників з України. Між тодішнім ще одним 
заступником директора КОБіДЗ Яцком Рулевичем та автором цієї статті 
була досягнута домовленість про перші кроки в цьому напрямі. 

Ідею попередньо підтримав керівник Державної служби з питань охо-
рони культурної спадщини М. Кучерук, пізніше міністерства культури 
обох держав, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО. 

3. Організація робіт з підготовки подання
Робота починалася на громадських засадах. Було вирішено у 2009 році 

скласти попередній список об’єктів для огляду та виконати об’їзди церков 
в обох країнах. Групою спеціалістів з обох сторін такі об’їзди були проведе-
ні в травні та червні. В ході спільної роботи тривали постійні дискусії та по-
декуди суперечки по ряду проблем, оскільки світовій спільноті належало 
подати цілісний об’єкт, локалізований географічно та об’єднаний змістов-
но. Найважливішою передумовою стало те, що розглядалися церкви, побу-
довані як храми східної традиції. Не буду замовчувати – для нас дуже важ-
ливою була в цьому проекті участь польської сторони з огляду на більший 
досвід польських колег в підготовці подібних матеріалів, та й транскор-
донні подання мають більше шансів на реалізацію.
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Під час завершального засідання групи спеціалістів в замку в Ланцу-
ті (Польща) визначено, що «…список буде включати пам’ятки дерев’яної 
церковної архітектури, характерної для польських та українських Кар-
пат та для території, прилеглої до Карпатського регіону, який включає 
характерні для цих місцевостей різноманітні типи та форми святинь. 
Межами території, що розглядається, є пасма польських Західних Карпат 
від околиць Криниці з розповсюдженим там типом західньолемківських 
церков до українських Східних Карпат з гуцульським типом церков. Кри-
теріями вибору церков є: історична та мистецька вартість об’єкта, автен-
тичність та інтегральність субстанції, стан збереженості, репрезентатив-
ність для даної групи та його доступність. Дії ці полягали у виборі репре-
зентативних об’єктів в Україні та Польщі» [3].

В результаті огляду, аналізу та дискусії, з огляду на критерії Коміте-
ту світової спадщини ЮНЕСКО польсько-українська група спеціалістів 
рекомендувала для продовження роботи з підготовки спільного подан-
ня про внесення в Список Світової культурної та природної спадщини 
ЮНЕСКО дерев’яних церков-пам’яток в наступних місцевостях: 

Польща: Радруж, Хотинець, Овчари, Квятонь, Поврознік, Брунари, Ту-
жанськ, Смольник біля Лютовиск; Україна: Ужок, Ясиня, Нижній Вербіж, 
Святого Юра в Дрогобичі, Святого Духа в Потеличу, Святого Духа в Рогатині, 
Різдва Пресвятої Богородиці в Маткові, Святої Трійці в Жовкві (див. рис. 1). 

 Рис. 1. Карта об’єкта-номінанта в Список всесвітньої спадщини 
ЮНЕСКО «Дерев’яні церкви польських та українських Карпат» 

Автор В.Слободян
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У листопаді 2009 року на засіданні Науково-методичної ради Мініс-
терства культури і туризму України були затверджені заходи та склад 
робочої групи з питань номінування пам’яток культурної спадщини 
ХVІ–ХІХ ст. – дерев’яних храмів Карпатського регіону України та Респу-
бліки Польща (транскордонна номінація) до Списку всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО. 

Підготовка номінаційного подання зайняла більше двох років. За цей 
час відбулося багато спільних заходів по опрацюванню тексту подання та 
супровідних праць по розвитку теми дерев’яного сакрального будівни-
цтва. Зокрема, в серпні 2009 року за участі польських спеціалістів прове-
дені практичні дослідження трьох церков – у Дрогобичі, Жовкві та Поте-
личу з питання відповідності їх критеріям та вимогам ЮНЕСКО та визна-
чення комплексу необхідних робіт по доведенню їх до відповідного ста-
ну. Були підготовлені рекомендації для виконання на всіх номінованих 
об’єктах. Рекомендаціями серед іншого пропонувалося:

• всі ремонтні та реставраційні роботи мають бути реалізовані з мак-
симальним збереженням мистецької та історичної вартості об’єктів та 
автентичної пам’яткової субстанції;

• необхідно намагатися експонувати пам’ятку, спираючись на осно-
вну її вартість – автентизм її структури та форми;

• обсяги планованих ремонтних та реставраційних робіт необхідно 
обмежити до мінімально потрібного рівня для вирішення технічних та 
естетичних проблем, якщо не завдається шкоди пам’ятці та немає нега-
тивного впливу на сприйняття об’єкта, як пам’ятки; 

• основою ремонтних заходів має бути консервація існуючих оригі-
нальних елементів, лише у разі їх цілковитого технічного зносу заміна на 
нові елементи, які відповідають оригіналу матеріалом, формою та спосо-
бом оброблення дерева [4].

По кожному об’єкту робоча група підготувала програму проектних та 
реставраційних робіт, пропозиції про їх фінансування неодноразово по-
давалися в різні державні інстанції, проте практично жодних коштів від 
держави поки-що не отримано.

У 2009 році проведено ще два заходи – спільна зустріч з питань плану-
вання та логістики по підготовці та проходженню подання і робоча нара-
да за участі науковців, влади по організації всієї роботи в Україні. 

Робоча група почало активно працювати із самим текстом подання 
починаючи з 2010 року. Пройшли спільні зустрічі в червні того ж року у 
Львові, у вересні у Варшаві, в січні 2011 року у Варшаві (тоді ж було по-
дано попереднє подання в Центр Світової Спадщини в Парижі), берез-
ні 2011 року в Жовкві. На кінець 2011 року текст подання (дві книги), 
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перекладений англійською мовою, був готовий і в січні 2012 року пода-
ний у Париж. 

Необхідно відзначити, що практично вся організація та координація 
наукової роботи замикалися на ДІАЗі в м. Жовква при фінансовій під-
тримці обласного бюджету Львівської області. 

Були ініційовані спільно з місцевими органами влади трьох облас-
тей – Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської заходи по привер-
ненню уваги громадськості та користувачів до проблематики дерев’яної 
сакральної архітектури. Характерним прикладом стала нарада, прове-
дена з ініціативи Львівської обласної влади (О. Шейка, В. Івановський) 
у травні 2011 року за участі керівників області, силових структур, голів 
сільських рад, священнослужителів усіх рівнів, спеціалістів з проблема-
тики збереження дерев’яних пам’яток (близько 1 тис. осіб). Подібні зу-
стрічі відбулися в майже кожному районі області, вони сприяли підви-
щенню рівня обізнаності з цією унікальною спадщиною, розуміння дію-
чого законодавства в цій сфері тощо.

Місцева влада почала активніше підключатися до фінансування рес-
таврації та обладнання цих дерев’яних пам’яток (табл. 1). 

У питанні утримання дерев’яного храму значну роль відіграють влас-
ники та користувачі пам’ятки. З польської сторони церкви знаходяться в 
кращому технічному стані і добре утримуються. З українського з восьми 
об’єктів три належать громадам, а ще три ними використовуються. Церк-
ви в Дрогобичі та Рогатині є музейними об’єктами з періодичним вико-
ристанням для релігійних цілей. Тому робоча група вважала за потрібне 
працювати з громадами та священиками. З цією метою в 2010 році для 
священнослужителів і представників громад був організований семінар 
з виїздом у Польщу та оглядом як номінованих церков, так і костьолів, 
які вже знаходяться в Списку ЮНЕСКО.

У вересні 2011 року в рамках наукової підтримки подання проведе-
но міжнародну конференцію «Феномен дерев’яної церкви» (Львів – Кра-
січин), виданий збірник статей, підготовлена виставка, яка пізніше де-
монструвалася в Адміністрації Президента України, Національному му-
зеї у Львові, в Жовкві.

У 2012 році Центр всесвітньої спадщини ЮНЕСКО прийняв без зауважень 
підготовлене подання та пізніше передав його для експертизи в ІКОМОС. У 
липні того ж року група спеціалістів з обох сторін провела генеральну репе-
тицію майбутнього об’їзду цілого об’єкта. Завдання це було теж складним, 
оскільки через великі відстані та досить значну кількість церков за день мож-
на було відвідати два – три храми, тому весь об’їзд затягнувся більш як на 
тиждень. Однак це попереднє спілкування на місцях з владою, представника-
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ми громад, священиками, спеціалістами дозволило належно підготуватися до 
візиту експерта ІКОМОС, поправити деякі речі, навести порядок тощо. 

Табл. 1. Витрати на реставрацію церков спільного 
транскордонного подання «Дерев’яні церкви польських 

та українських Карпат» (2009–2012 рр.)

№ 
з/п

Назва регіону, 
місцевості

Використані кошти (2009–2012 рр.), тис. 
гривень(по Польщі приведені)

державний 
бюджет

місцеві та 
регіональні 
бюджети

інші 
джерела РАЗОМ

1
Львівська область
(Потелич, Жовква, 
Дрогобич, Матків)

– 339,2 300,0 639,2

2

Івано-Франківська
 область
(Рогатин, Нижній 
Вербіж)

375,0 565,0 82,46 822,46

3
Закарпатська 
область
(Ясіня, Ужок)

– 48,5 – 48,5

УКРАЇНА 375,0 952,7 382,6 1 510,16

4

Підкарпатське 
воєводство
(Хотинець, Радруж, 
Смольник, 
Турійськ)

450,4 1949,5 – 2 399,9

5

Малопольське 
воєводство
(Квятонь, Брунари, 
Овчари Поврозник)

283,5 700,0 – 983,5

ПОЛЬЩА 733,9 2649,5 3 383.4
Опрацювання власне

У вересні 2012 року експерт ІКОМОС доктор Елефтерія Тсаканіс (Гре-
ція) у товаристві представників обох країн здійснила місію, підсумки якої 
були підбиті в Кракові. Ми не знаємо змісту її звіту, але загальні вражен-
ня залишилися позитивними, і маємо надію, що здобули ще одного при-
хильника нашої дерев’яної сакральної архітектури. У даний час ІКОМОС 
продовжує вивчати подання, отримав додаткові роз’яснення, і ми споді-
ваємося на позитивне вирішення питання ще в цьому році. Це потягне 
за собою ще відповідальніший період виконання обіцяних покращень на 
кожному об’єкті, і тут вже йдеться про престиж держави. 
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4. Окремі аспекти подання
У відповідності з вимогами ЮНЕСКО (які постійно ускладнюються) 

кожне подання має відповідати передбаченій структурі. Коротко це на-
ступні розділи:

1. Загальні дані про об’єкт.
2. Опис об’єкта.
3. Обґрунтування внесення в список (зокрема, відповідність визначе-

ним критеріям).
4. Стан збереженості та чинники, які впливають на об’єкт.
5. Охорона цінності та управління об’єктом. 
6. Моніторинг.
7. Документація.
8. Контакти.
Авторами тексту подання були наступні особи: Бевз Микола, Дубик 

Юрій, Гайда Микола, Герич Володимир, Слободян Василь при підтримці 
органів охорони культурної спадщини трьох областей та методичному 
керівництві Департаменту охорони культурної спадщини Міністерства 
культури України, а також група спеціалістів з Варшави, Кракова і Же-
шова. Певну допомогу робочій групі надав Науково-дослідний інститут 
пам’яткоохоронних досліджень (Київ) та інститут «Укрзахідпроектрес-
таврація», Львівська політехніка. Тому подання є результатом колектив-
ної творчості. 

Вважаю за потрібне виділити окремі напрями подання детальніше. 

3а. Критерії, на підставі яких пропонується внести об’єкт у Список 
• Критерій ІІІ обґрунтування внесення в Список – універсальна цін-

ність 
Запропонована група дерев’яних церков є унікальним реліктом прак-

тично не існуючої в наш час багатовікової лінії розвитку традиційних 
дерев’яних святинь. Це унікальне явище, яке має місце на культурному 
стику Сходу та Заходу. Всі визначені об’єкти безперервно століттями ви-
конують функції літургічну та культову. Навколо них матеріалізуються 
цінності духовної культури, які мають як універсальний характер, так і 
відображають локальну релігійно-культурну самосвідомість. Церкви є 
фоном традиційних урочистостей та обрядів, заспокоюючи потреби су-
часного релігійного життя.

• Критерій ІV – унікальність конструкції, архітектурного ансамблю, 
які ілюструють значущий період людської історії цінності

Феномен традиційного українського церковного будівництва не має анало-
гів у світовій спадщині. Дерев’яне будівництво на цих теренах було явищем не 
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другорядним чи марґінальним, а основним і розвивалося паралельно з муро-
ваним. Дерев’яні церкви є унікальними за своїми композиційно-просторовими 
побудовами, планувальною структурою та мистецьким вистроєм. Власне, 
українське сакральне будівництво витворило характерний образ церкви, що 
в першу чергу вирізняється тридільністю плану та оригінальним і неповтор-
ним вирішенням верхів. Унікальність дерев’яної церкви, притаманна лише їй, 
полягає в тому, що внутрішній простір верхів відповідає зовнішньому конту-
ру. Також притаманним тільки українським дерев’яним церквам є бажання 
завершення кожного з трьох основних зрубів окремим верхом. Характерним 
елементом є піддашшя – дашок, опертий на профільовані випусти вінців зру-
бу, або опасання – крита галерея. 

Комбінацією простих четвериків і восьмериків створені унікальні 
пам’ятки, які практично не повторюються. 

Впродовж більш як тисячолітнього періоду сакрального будівництва 
в різних регіонах України витворилася низка окремих типів українських 
дерев’яних церков – галицький, подільський, волинський, слобожан-
ський, буковинський чи новіші – бойківський, лемківський, гуцульський, 
які виникли у відокремлених гірських долинах [5].

6. Моніторинг
6a. Ключові показники оцінки стану збереженності 
Важливим елементом збереження кожної пам’ятки, а особливо об’єкта 

в Списку ЮНЕСКО, є його регулярний моніторинг та реагування на ви-
никаючі загрози. Автором розроблено відповідну матрицю моніторингу 
однієї з номінованих церков – церкви Пресвятої Трійці в м. Жовква, яка 
знаходиться на балансі ДІАЗу в м. Жовква та використовується греко-
католицькою громадою (табл. 2).

Табл. 2. Моніторинг пам’ятки архітектури національного значення 
Церкви Пресвятої Трійці в м. Жовква (охоронний номер 385)

Предмет 
моніторингу Форма моніторингу Періодич-

ність Виконавець

СТАН ОБ’ЄКТА

Зміни ландшафту
Контролю підлягає змі-
на вигляду культурного 
ландшафту в масштабі 
макро (місто Жовква). 
Привабливість місця, 
що підлягає моніторин-
гу, залежить від буді-
вельного натиску (спо-
рудження

Високороздільні супутни-
кові знімки (опрацьовані 
та перетворені з кольоро-
вих композицій в рельєфні 
для виділення моніторова-
них об’єктів)
Аерофотознімки (опрацьо-
вані до стану ортофото-
карти) 
Супутникові знімки в

один раз у 
5 років

Державний 
історико-
архітек-
турний за-
повідник у 
м. Жовква 
(ДІАЗ)
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Предмет 
моніторингу Форма моніторингу Періодич-

ність Виконавець

в східній зоні міста но-
вих об’єктів). 

оптичному та мікрохви-
льовому вигляді з відпо-
відною корекцією
Аерофотознімки з геоде-
зійною сіткою 
території

Зміни існуючого 
стану (місцеві)
Документація змін ви-
гляду церкви, її пано-
рам, прилеглих терито-
рій та окремих будівель 
в оточенні (надбудови, 
реклама, малі архітек-
турні форми тощо). 

Визначення постійних 
місць моніторингу згідно 
додатка 1 

один раз 
у 2 роки 
(попе-
ремін-
но – зима 
без листя, 
літо)

ДІАЗ

Реставраційні та 
рятівні роботи
Збір інформації про ря-
тівні та реставраційні 
роботи на об’єкті. Підго-
товка переліку елемен-
тів церкви, які потребу-
ють втручання. 

Підготовка списку елемен-
тів церкви, які потребу-
ють досліджень та рятів-
них втручань. Визначення 
графіка виконання робіт з 
джерелами фінансування. 
Виготовлення та заповне-
ння інформаційної таблиці 
(додаток 2)

один раз у 
2 роки

ДІАЗ 
при допомо-
зі спеціаліс-
тів Інституту 
«Укрзахідпро-
ектреставра-
ція»

Археологічні 
дослідження
Збір інформації про ар-
хеологічні дослідження 
на території охоронної 
зони церкви. 

Виготовлення та заповне-
ння інформаційної таблиці 
(додаток 3)

щороку ДІАЗ 
Інституції та 
особи з допус-
ком 

Зміни місцевих плану-
вальних документів
Збір інформації про 
ухвалені та проектова-
ні містобудівельні до-
кументи, рішення яких 
мають значення для 
охорони церкви, вхо-
дять в охоронну зону 
церкви

Нагромадження планових 
матеріалів

в міру 
прийняття 
докумен-
тів

ДІАЗ
Районний ар-
хітектор

Продовження табл. 2
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Предмет 
моніторингу Форма моніторингу Періодич-

ність Виконавець

Безпека об’єкта
Збір даних про встанов-
лені протипожежні та 
охоронні сигналізації в 
церкві та інші заходи

Ведення обліку ініціатив 
та робіт по вдосконаленню 
стану безпеки об’єкту (до-
даток 4)

один раз у 
2 роки

ДІАЗ
Служба ря-
тівництва в 
Жовкві
Парафія церк-
ви

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ

Поновлення інформа-
ції про осіб та інсти-
туції, які управляють 
об’єктом
Швидкий доступ до 
управлінця має бути за-
безпечений в органах 
нагляду та при церкві.

Перелік відповідальних 
осіб, встановлений та по-
стійно поновлюваний згід-
но 
додатку 5

за 
потреби

ДІАЗ

Бібліографія
Постійний моніто-
ринг та облік літерату-
ри щодо церкви та ото-
чення

Систематичний облік у 
базі даних про всі публі-
кації щодо церкви та ото-
чення 
Перелік інтернет-адрес до 
інституцій, які зберігають 
так інформацію

за 
потреби

ДІАЗ
Спеціалізова-
ні інституції

ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ-ЗАГРОЗИ

Вплив середовища
Забезпечення доступу 
до даних про навколиш-
нє середовище, яке має 
вплив на стан та функ-
ціонування церкви

Перелік інтернет-сторінок 
та адрес до спеціалізова-
них інституцій

за 
потреби

 ДІАЗ
Управління 
охорони на-
вколишнього 
середовища 
Львівської об-
ласті

Дії, що посередньо 
впливають на об’єкт
Збір інформації про ро-
боти з технічною інф-
раструктурою, мережа-
ми, ґрунтовими зміна-
ми, змінами форм гос-
подарювання в охорон-
ній зоні церкви 

Ведення обліку змін на-
вколо об’єкта згідно з до-
датком 6

один раз у 
2 роки

 ДІАЗ 
Жовківська 
міська рада
Спеціалізова-
ні інституції

Продовження табл. 2
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Предмет 
моніторингу Форма моніторингу Періодич-

ність Виконавець

Новозбудовані об’єкти
Збір інформації про нові 
інвестиції в охоронній 
зоні церкви 

Перелік об’єктів та дозво-
лів згідно з 
додатком 7

щороку ДІАЗ 
Районний ар-
хітектор

Туристичний рух
Збір даних щодо турис-
тичного руху в церкві 
та туристичної інфра-
структури, промоції та 
інформації 

Перелік інтернет-сторінок 
та адрес до спеціалізова-
них інституцій

Ведення обліку туристів 
(додаток 8)

щороку ДІАЗ 

Опрацювання власне

Висновки
1. Українська культурна спадщина потребує серйознішого визнання 

у світі. Але цю роботу за нас ніхто не зробить. Тому всілякої підтримки 
на усіх рівнях потребують праці по підготовці з внесення, у тому числі в 
Список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повинні дбати як держав-
ні, так і регіональні органи влади.

2. Детальніше вивчення якогось об’єкта культурної спадщини стає ка-
талізатором збільшення уваги до нього з боку всіх суспільних чинників.

3. Враховуючи обставину, що значна кількість пам’яток архітектури 
знаходиться у власності або користуванні релігійних громад, у держа-
ві та регіонах повинна посилитися робота з церквою та прихожанами з 
питань збереження та використання сакральної спадщини. Мають бути 
прийняті програми різного рівня, де б передбачалося поглиблене на-
вчання кліру, виконавців ремонтно-реставраційних робіт, фінансова під-
тримка державою окремих унікальних об’єктів тощо. Кращі практики по-
винні публічно заохочуватися, негативні приклади показуватися.

4. У разі внесення групи дерев’яних церков у Список всесвітньої спад-
щини ЮНЕСКО крайньою необхідністю стає прийняття державної про-
грами приведення цих об’єктів до належного стану. Без допомоги самі 
громади з цим завданням не справляться. 
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Совместное трансграничное представление в 
Список Мирового Наследия ЮНЕСКО «Деревянные церкви 
польских и украинских Карпат» – избранные аспекты

Деревянная сакральная архитектура Украины является 
феноменальным явленим в мире и в полной мере заслуживает на соо-
тветствующее признание. В статье анализируется опыт законченной 
работы по подготовке представления от имени государств Украины и 
Польши группы церквей восточной традиции украинско-польского погра-
ничья о внесении в Список Мирового Наследия ЮНЕСКО. Подготовитель-
ная работа международной группы специалистов активизировала ряд 
процессов в этой сфере как внутри стран, так и за их границами. Возрос-
ла информированность прихожан и служителей церкви.

Представление находится на рассмотрении и имеет шансы на по-
ддержку. 

Ключевые слова: церковь, наследие, номинация, охрана, мониторинг. 

Joint crossborder representation in UNESCO World 
Heritage List «Wooden Churches of Polish 

and Ukrainian Carpathians» – selected aspects
Sacral architecture of Ukraine is a unique phenomenon in the world and fully 

deserves proper recognition. The article analyzes the experience of the finished 
work under the preparation and submission on behalf of Ukraine and Poland 
group of churches of the Eastern tradition of Ukrainian-Polish border for entring 
in UNESCO World Heritage List. Preparation works of an international group of 
experts have activated a number of processes in this area both within countries 
and beyond. Increased awareness of communities and priests.

Contribution is under consideration and has a chance to support.
Keywords: church, heritage, nomination, protection, monitoring.
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А.І. Звіряка 

ІСТОРИЧНИЙ ЛАНДШАФТ ДАВНЬОРУСЬКОГО 
м. ВИШГОРОДА

Стаття присвячена історичному ландшафту давньоруського м. Виш-
города як ландшафтного об’єкта культурної спадщини. 

Містобудівний розвиток Вишгорода нерозривно пов’язаний з ланд-
шафтними властивостями та особливостями території, на якій він роз-
ташований. Місто має своєрідний ландшафтний образ, що зумовлений 
специфічними рельєфними особливостями, які змінювалися під час істо-
ричного розвитку. Гори правобережної частини є головними містобудів-
ними платформами у розвитку міста, які протягом всього періоду існу-
вання Вишгорода взаємодіяли з долиною р. Дніпра (до 1960-х рр. –будів-
ництво Київської ГЕС). 

Вишгород розташований на правому березі Дніпра (нині – Київське 
водосховище) за 18 км у північному напрямку від Києва. Виникненню по-
селення на цьому місці ще в давні часи сприяло декілька природних фак-
торів, насамперед ландшафтні особливості місцевості та м’який клімат. 
Первісне поселення займало мисоподібне узгір’я, яке було обмежене з 
північного заходу та заходу глибокими ярами, зі сходу – річищем Дніпра.

Місто стоїть на північному краю Київського плато, що є частиною 
Придніпровської височини. Його історична частина знаходиться на па-
горбі, що найбільше виступає в долину Дніпра. Разом з Київськими гора-
ми, які також виступають в долину, він замикає величезний 15-кіломе-
тровий амфітеатр дніпровської долини, обмежений високим схилом пра-
вого берега, що плавною дугою простягнувся від Вишгородської гори до 
Старокиївської гори. Давні Вишгород і Київ, які розташовані один проти 
одного, увінчували високі крайні точки цього амфітеатру [1; 22].

Територія, яку займає Вишгород, за фізико-географічним районуван-
ням віднесено до Києво-Бородянської моренно-зандрової рівнини, яка 
складена глинисто-піщаними та торф’яними ґрунтами. Що місцевість 
включено до зони змішаних лісів Українського полісся. Ліси представле-
ні залишками хвойних та листяних масивів, що частково збереглися на 
околицях та в ярах [4].

Перепади висот у межах міста значні – від 90,7 до 172,8 м в абсолют-
них позначках, що формує, разом з розгалуженими ярами, виразний ре-
льєф місцевості. Верхня надзаплавна тераса північної частини Вишго-
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рода з позначками від 130,0 до 172,8 м у південній частині міста відсту-
пає від берега Дніпра у західному напрямку. Цю терасу розділено ярами 
(Нишковим та Глибоким) на три пагорби, які умовно можна позначити 
як східний, західний та південно-західний. Південний пологий схил орі-
єнтований у бік Києва [4].

Головну композиційну роль в об’ємно-просторовій структурі міського 
середовища відіграє прибережний східний пагорб.

Поверхня давньої частини міста, розташованої на лесовому пагорбі, 
хвиляста, розчленована ярами і балками. Вишгородське городище міс-
титься на найбільш видаленій в долину Дніпра горі висотою близько 60м. 
Воно прилягає до крутих схилів правого берега, які, за давньою традиці-
єю, були максимально використані в побудові його оборонної системи.

Природні особливості цієї місцевості визначені характером побудови 
Київського плато. В районі Києва і Вишгорода воно виходить до Дніпра 
високими крутими берегами. Як у Києві, так і Вишгороді Дніпро повер-
тає, омиваючи ці виступи, які далеко виступають у його простору долину. 

Ескарповані схили пам’ятки, що підходять впритул до Київського во-
досховища, є виразним краєм Київського плато. Прилеглу до Дніпра ді-
лянку розчленовують глибокі заліснені яри на окремі останці. Зайнятий 
літописним містом останець являє собою виразне мисове утворення. 

Клімат Вишгорода помірно континентальний, з порівняно м’якою зи-
мою (середня температура січня –6º) і теплим літом (середня температу-
ра липня +19º), із середньою кількістю опадів 600 мм на рік [2; 180].

Як історичне місто Вишгород характеризується унікальним ланд-
шафтом, основою своєрідності якого є високе правобережне плато. Саме 
на ньому й розвивалося місто від самого початку аж до кінця ХХ ст. Ви-
сокі наддніпрянські кручі Правобережжя завжди були ніби природним 
п’єдесталом для окремих архітектурних споруд. 

Саме ці дві константи містобудівного розвитку – неповторний ланд-
шафт та принципи постановки в ньому головних архітектурних домі-
нант – визначають містобудівну своєрідність Вишгорода. Центральна 
частина охоплює територію давнього міста.

Формування архітектурно-розпланувальної структури Вишгород-
ського городища та його активне функціонування як північного форпос-
ту Києва датується Х–ХІІІ ст. [1; 19].

Велике Вишгородське городище Х–ХІІІ ст. складалося із дитинця, 
окільного міста і посаду. Висота плато городища на правому березі Дніпра 
сягала 80 м над його рівнем. Дитинець мав розміри близько 350х250 м і 
займав підвищену частину плато. Це був адміністративно-громадський 
центр міста, де збудовано Борисоглібський храм. Завдяки розташуванню 
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на пагорбі та своїй надзвичайній висоті храм-мавзолей являв містобудів-
ну домінанту, що панувала над містом і Дніпром [1; 20].

У побудові укріплень дитинця і окольного града використані круті ес-
карповані схили дніпровського берега і ярів, що сформували останець. 
Основні дороги, що вели до міста та його Подолу і проходили біля під-
ніжжя схилів і вздовж вододілу останця до фортеці, залишалися незмін-
ними протягом століть. Краї ярів і долини струмка визначили межі та лі-
нію укріплень посаду.

Вишгород почав активно розвиватися у зв’язку з будівництвом Ки-
ївської ГЕС (1960 та 1970-і рр.) та наданням у 1968 р. йому статусу міс-
та. Активний розвиток продовжується дотепер. Його результатом стало 
формування суто нової за своїми забудовою і розплануванням частини 
міста та її різке розмежування з його історичною частиною. Давній центр 
опинився на периферії сучасного Вишгорода і поза сферою його активно-
го розвитку. Але тим самим були збережені його видатні пам’ятки, дав-
нє розпланування, стара забудова, цілісність, традиційний характер істо-
ричного середовища і своєрідність ландшафту [1; 21].

У 2010 р. до Державного реєстру нерухомих пам’яток України було 
занесено пам’ятку ландшафту місцевого значення «Історичний ланд-
шафт давньоруського м. Вишгорода» (наказ Міністерства культу-
ри і туризму України № 1266/0/16-10 від 21.12.2010 р.). Цьому пере-
дували натурні, бібліографічні, архівні, іконографічні дослідження. На 
об’єкт культурної спадщини було складено паспорт відповідно до фор-
ми паспорта об’єкта культурної спадщини, затвердженої наказом Мі-
ністерства культури і мистецтв України та Державного комітету Укра-
їни з будівництва та архітектури від 13.05.2004 р. №295/104 та згід-
но з Методичними рекомендаціями щодо заповнення облікової картки 
об’єкта культурної спадщини та паспорта об’єкта культурної спадщи-
ни, схвалених наказом Державної служби охорони культурної спадщи-
ни від 03.06.2004 р. №11. Паспорт виконаний в Науково-дослідному ін-
ституті пам’яткоохоронних досліджень на замовлення Вишгородського 
історико-культурного заповідника. Виконавець – А.І. Звіряка, науковий 
керівник – В.В. Вечерський.

Пам’ятка розташована у північно-східній частині міста і має терито-
рію, витягнуту вздовж Київського водосховища з південного сходу на 
північний захід. Складається з частини плато і схилів високого правого 
берега Дніпра, першої надзаплавної тераси правобережних схилів, безпо-
середньо прилеглих до урізу води.

Основними компонентами даного ландшафту є правобережне плато – 
Вишгородська, або Ольжина гора та його схили. 
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В ландшафті Вишгорода значну роль відіграє Дніпро, а тепер і Київ-
ське водосховище, що виникло вище греблі ГЕС. Майже неосяжний його 
простір контрастує з високими крутими берегами історичної частини 
міста.

Домінуючий в оточенні і дуже виразний останець, на якому виникло 
і склалося місто, має чіткі природні та містобудівні межі. На сході ними 
є берег Київського моря, на півночі – схили балки з санною трасою, на 
заході – Нишків яр, на півдні – розташований вздовж підніжжя полого-
го схилу майже суцільний фронт сучасної багатоповерхової забудови, що 
візуально, просторово і функціонально відокремлює давнє ландшафтно-
містобудівне утворення від основної переважно долинної частини міста.

Важливим природним елементом ландшафту міста є струмок, 
пов’язаний з Вінницьким і Нишковим ярами. Цей невеликий водотік, 

Схема пам’ятки ландшафту



Розділ I

60

що відділяє історичний пагорб від сучасної частини міста, гармонійно 
пов’язаний з камерними звивистими просторами ярів.

Схили ярів і пагорби між ними, які підступають до міста із заходу, 
вкриті лісом, що є північно-західним краєм лісового масиву Пущі-Водиці. 
Якщо зі сходу місто обмежене великою акваторією, то із заходу воно май-
же оточене лісом. Його межа у пониженій південній частині Вишгорода є 
і межею міста.

Зі східного боку пам’ятки, вздовж Київського водосховища, йде набе-
режна, штучно створена у другій половині ХХ ст. 

На даній території розміщена велика кількість пам’яток та об’єктів куль-
турної спадщини місцевого і національного значення, серед яких за вида-
ми: пам’ятки історії, архітектури та містобудування, монументального мис-
тецтва, археології. На території також знаходиться пам’ятка природи.

Всі пам’ятки, які є на території пам’ятки ландшафту, формують істо-
ричну її насиченість. Вона складається із зайнятого городищем остан-
ця, який є цілісним виразним мисовим утворенням, що найбільше висту-
пає в долину Дніпра. До неї входять вкриті зеленню схили правого бере-
га Дніпра, вузька зелена прибережна смуга з озерами, березовий гай з 
озером. Ця пам’ятка є головною ландшафтною домінантою Вишгорода.

Межі території об’єкта пролягають вздовж набережної Київського во-
досховища з півдня на північ та південний захід – 1550 м; на захід та пів-
нічний захід вздовж території пам’ятки природи «Великий хвощ» до під-
ніжжя схилів Київського плато – 450 м; на захід вздовж Козячої спини по 
північній межі останця, на якому знаходиться історичний центр Вишго-
рода – 400 м; на південний захід по північно-західній межі останця, на 
якому – історичний центр Вишгорода до струмка (відведено у колектор), 
що є природною західною межею давньоруського міста – 450 м; на пів-
день та південний схід вздовж струмка (відведено у колектор), що є при-
родною західною межею давньоруського міста, вздовж Нишкового яру та 
Березового гаю з озером 1590 м; далі на схід по підніжжю схилів Київ-
ського плато – 440 м; на північ по підніжжю його схилів до провулку, що 
йде на захід від набережної Київського водосховища, – 340 м; на схід по 
провулку, який іде на захід від набережної Київського водосховища, до 
набережної Київського водосховища – 80 м.

Площа пам’ятки – орієнтовно 190 га.
Габаритні розміри: даний ландшафт займає цілісну територію, що 

простяглася вздовж Київського водосховища на 1,92 км з південного схо-
ду на північний захід при максимальній ширині 1,03 км.

Формування даного культурного ландшафту як природно-
антропогенного утворення пов’язане з розвитком у його межах містобу-
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дівних утворень. Головним містобудівним елементом, що композиційно 
організовує дану ландшафтну територію, є об’єкт, який формує панора-
ми, перспективи та цілісне об’ємно-просторове сприйняття (видове роз-
криття) пам’ятки ландшафту з основних видових точок, зон і фронтів ви-
димості. Таким об’єктом є церква Святих Бориса та Гліба – єдина на дослі-
джуваній території пам’ятка архітектури місцевого значення (1862 р.). 
Розташована вона на місці Борисоглібського храму (1074–1112 рр.) по 
вул. Калнишевського та займає центральне місце на плато Вишгород-
ського дитинця. Завдяки вдалому розташуванню на рельєфі та незважа-
ючи на невеликі розміри церква виконує роль головної історичної місто-
будівної домінанти Вишгорода. 

Більшу частину пам’ятки займає городище літописного міста Вишго-
рода – пам’ятка археології національного значення (ІХ–ХІІІ ст.) – Постано-
ва Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. №928.

На території городища розташовані залишки оборонних споруд ХІ–
ХІІІ ст.: деревоземляних укріплень (валів) та ровів двох ліній оборо-
ни. Центральне місце серед об’єктів археологічної спадщини посіда-
ють підмурки та залишки стіни мурованого Борисоглібського храму 
1074–1112 рр.

Невід’ємними складовими пам’ятки є: кладовище по вул. Межигір-
ського Спасу, де знайдено залишки язичницького курганного могильни-
ка Х ст., християнських некрополів ХІ–ХІІІ, XI–XVII, XI–XVIІI та XVIІІ–ХІХ 
ст. (ділянки по вул. Калнишевського, вул. Межигірського Спасу); похован-
ня воїнів-кочовиків; місце розташування замку, зведеного у 1607–1608 
рр.; церква Святих Бориса і Гліба (1861–1862 рр.), збудована на підмурках 
храму ХІ–ХІІІ ст.; городище ХІ–ХІІІ ст.; територія окольного міста Х–ХІІІ ст.; 
територія гончарного центру ХІ–ХІІ ст. [5; 33].

До складу пам’ятки входять ландшафтні комплекси та історичні міс-
цевості: Нишків яр, Березовий гай з озером, озеро «Бегемотики», Тка-
чів шпиль, Козяча спина, ботанічна пам’ятка природи місцевого значен-
ня «Великий хвощ» та природні об’єкти, розташовані вздовж набережної 
Київського водосховища.

Даний культурний ландшафт включає такі форми орографії, як плато, 
гряда, пагорб, схил, гора, мис, амфітеатр, яр, та такі форми гідрографії, як 
озера. На його території існує рослинність у вигляді пам’ятки природи, 
листопадних дерев та чагарників.

Вздовж набережної розташовані:
Велика популяція хвоща великого (Equisetum telmateia Ehrh.) – релік-

тового виду, що запропонований до включення у нове видання Черво-
ної книги України. Його популяція представлена щільними заростями з 
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кореневищних клонів на межі заростей листяних дерев і чагарників та 
лучно-болотяних ценозів вздовж правого берега водосховища [3].

Значна популяція хвоща рябого (Equisetum variegatum Seleich. ex Web. 
Et Morh.) – регіонально-рідкісного виду, запропонованого до включення в 
Червоний список Київської області. Його чисельність, визначена методом 
пробних ділянок, оцінюється в декілька тисяч кореневищних клонів [3].

Популяції коручки болотної Epipactis palustris (L) Grantz. (Червона 
книга України, ІІІ категорія охорони). Зростає у заростях очерету. Ви-
явлено одну велику та до десяти менших кореневищних особин цьо-
го виду [3].

Популяції пальчатокорінника м’ясочервоного Dactylorhiza incarnata 
(L.) Soo (Червона книга України, ІІІ категорія охорони). Його чисельність, 
визначена методом трансепт, оцінюється в 156 особин [3].

Наявність на одному з двох станків «Бегемотики» (південному) близь-
ко 20 особин сальвінії плаваючої Salvinia natans (L.) All. (Червона книга 
України, ІІ категорія охорони) [3].

Популяції надзвичайно рідкісного виду болотної орхідеї Liparis loeselii 
(L.) Rich. (Червона книга України, ІІ категорія охорони), яка вважалася 
зниклою в околицях Києва. Загальна чисельність популяції – трохи біль-
ше 52 екземплярів [3].

До території пам’ятки входить територія Вишгородського історико-
культурного заповідника (створений відповідно до Указу Президен-
та України № 379/94 від 06.07.1994 р. та Постанови Кабінету Міністрів 
України № 642 від 19.09.1994 р.).

Даний культурний ландшафт розвивався і змінювався в результаті 
антропогенної діяльності протягом всього періоду існування Вишгоро-
да – з Х по ХХІ ст. 

Природні та розпланувальні особливості Вишгорода зберігалися без 
суттєвих змін до середини минулого століття. Змінено гідрографічну ме-
режу Дніпра внаслідок будівництва Київської ГЕС у 1960-х роках, водо-
сховище дещо зменшило піднесення вишгородських пагорбів над водни-
ми просторами. 

Підводячи підсумки всього викладеного вище, можна стверджувати, що 
історичний ландшафт давньоруського м. Вишгорода має визначну універ-
сальну цінність як добре збережений дотепер, незважаючи на урбанізацію, 
культурний ландшафт, в якому виникло та протягом тисячоліття розвива-
лося місто, об’ємно-просторова композиція якого відзначається винятко-
вою оригінальністю, неповторністю та найвищими мистецькими якостя-
ми. Виходячи з викладеного вище та керуючись пунктом 11 (пам’ятки міс-
цевого значення) «Порядку визначення категорій пам`яток для занесення 
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об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.11. 
2001 р. №1760, були зроблені такі висновки:

• історичний ландшафт давньоруського м. Вишгорода є особливою 
історичною та культурною цінністю і відповідає критерію автентич-
ності, тобто зберіг свої природні складові, просторовий устрій, форму і 
матеріально-технічну структуру;

• пам’ятка вплинула на розвиток культури, архітектури, містобуду-
вання, мистецтва Вишгорода і Київщини;

• безпосередньо пов’язана з історичними подіями, віруваннями, жит-
тям і діяльністю видатних людей як України, так і Вишгорода;

• є зразком ландшафту, що ілюструє значні періоди (тисячоліття) іс-
торії суспільства.

• є культурною спадщиною українського народу.

Вишгород
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Таким чином, об’єкт культурної спадщини відповідає критеріям, ви-
значеним у пункті 11 «Порядку визначення категорій пам’яток для за-
несення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухо-
мих пам’яток України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 27.11. 2001 р. №1760, тобто критеріям пам’ятки місцевого 
значення.

З огляду на це предметом охорони пам’ятки було визначено:
– природний ландшафт з усіма його складовими: геологічна будова, 

орографія, рослинність, її розміщення та дендрологічний склад;
– загальна розпланувальна структура території;
– об’ємно-просторова композиція з усіма її цінними складовими, що 

формують панорами і перспективи в рамках даного культурного ланд-
шафту, форма забудови;

– складові, розташовані на території пам’ятки, перераховані вище, 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 України та 
м. Вишгорода.
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О.О. Зливкова

МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАПІВ 
МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ 

м. ТУЛЬЧИН ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У статті автором зроблена спроба визначити етапи містобудівного 
розвитку м. Тульчина у контексті його історичного розвитку.

У 2007 році групою співробітників Науково-дослідного інституту 
пам’яткоохоронних досліджень було проведено натурне обстеження та 
інвентаризація історичної забудови м. Тульчин Вінницької області. За ре-
зультатами проведених досліджень О.О. Попельницьким опублікована 
стаття «Історико-містобудівні дослідження міста Тульчин Вінницької об-
ласті», у якій були надані досить слушні пропозиції щодо визначення меж 
і режимів використання зон охорони пам’яток та історичного ареалу міс-
та, а також дана характеристика розпланувально-просторової структури 
та забудови історичного центру Тульчина [3]. У статті було визначено «два 
основних етапи містобудівного розвитку міста», які автор обмежив кінцем 
ХVІ – серединою ХVІІ ст. та останньою третиною ХVІІІ–ХІХ ст. [3].

Визначення етапів містобудівного розвитку Тульчина не були осно-
вними в проведених автором статті дослідженнях, а скоріше допоміж-
ними у викладенні матеріалу щодо визначення меж територій пам’яток, 
зон охорони та історичних ареалів міста. 

У наших дослідженнях зроблена спроба дослідити всі етапи містобу-
дівного розвитку Тульчина відповідно до методики дослідження спад-
щини історичних населених місць України, висвітленої в науковій мо-
нографії В.В. Вечерського «Спадщина містобудування України: Теорія і 
практика історико-містобудівних пам’яткоохоронних досліджень насе-
лених місць», у якій визначено, що «...періодизація містобудівного розви-
тку для кожного населеного місця має бути індивідуальною, вона вста-
новлюється за переломними моментами історичного розвитку конкрет-
ного поселення (зміна адміністративного статусу, державної приналеж-
ності, природні чи соціальні катаклізми тощо)», є важливим для вивчен-
ня загальної історичної картини міста [10].

Сучасний Тульчин, районний центр Вінницької області, одне з найста-
ріших міст Брацлавщини. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження списку історичних населених місць України» 
місто було внесено до Списку історичних населених місць. 
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Перші письмові згадки про Тульчин (тоді м. Нестервар) з’являються 
в актах Люблінського коронного трибуналу Польщі (вищого апеляцій-
ного суду для земель Малої Польщі, Волинського, Київського та Брац-
лавського воєводств) в травні 1607 року у зв’язку із розселенням тут 
біглих селян. У 1609 році польський король Сигізмунд ІІІ віддав Нестер-
вар в якості військової нагороди брацлавському і вінницькому старо-
сті Валєнту Калиновському [1]. Вперше назва м. Тульчин з’являється в 
актах Люблінського коронного трибуналу в 1613 році. В інших доку-
ментах ХVІІ ст. зустрічаються паралельно обидві назви – Нестервар та 
Тульчин [1]. 

У документах від 1623 року м. Тульчин згадується з нагоди ліквіда-
ції на його околицях «орлиних загонів лісовчиків» – козаків, що вийшли 
з-під королівської влади.

До початку ХVІІ ст. Нестервар-Тульчин не був значним населеним 
пунктом, про що свідчить проведена у 1541 році люстрація Брацлав-
ського замку. У ній є опис системи охорони замку, куди входили передо-
ві п’ятої варти: «Сторожей у ворот крепости содержали мещане и земяне, 
и на наем таких сторожей делали общую складку – 80 грошей, сторожа 
на полях содержались за счет мещан, и такие сторожа находились в 4-х 
местах: первая стража в 3-х милях от замка; вторая стража далее на Роге; 
третья стража в 3-х милях от замка на Сельнице; четвертая стража в дру-
гую сторону замка на 1,5 мили от города в Столпове». 

Третя варта брацлавського замку перебувала на південь від Брацла-
ва в районі сучасного Тульчина, бо він розташований на річці Сільниці, 
але його назва, на відміну від інших випадків, де точно вказані населе-
ні пункти – Соколиць, Столпов, Ріг – в люстрації не згадується. Місце вар-
ти позначено назвою річки Сільниці (можливо, також села з тією ж на-
звою). Річка Сільниця була південним кордоном варти замку, найміцні-
шої на той час фортеці Брацлавщини та Східного Поділля.

Варту того часу не слід уявляти як стаціонарне укріплення. Це були 
вершники, котрі контролювали територію. Вони їздили по двоє і зазви-
чай відповідали за смугу кордону довжиною приблизно в один кінський 
перехід (близько 60 верст) [2].

Отже, ще в середині ХVІ ст. на Сільниці в районі Тульчина жодних зна-
чних укріплень не було, існувала тільки так звана передова варта Брац-
лавського замку. 

На думку дослідника Тульчина В.А. Святелика, саме Валєнт Калинов-
ський у 1609 році переніс перший історичний центр міста, який був на 
північному березі Сільниці, де тепер село Нестерварка, ближче до річки 
Тульчинки. 
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Після загибелі Валєнти Тульчин у спадок отримав його син Адам. За 
його ініціативи місто було обнесене земляними укріпленнями, а в серед-
ині їх побудований дерев’яний костел і монастир домініканців. Тобто пер-
ший етап його містобудівного розвитку може бути визначений початком 
ХVІІ ст., а точніше – 1709 роком. Саме з цим періодом більшість дослідни-
ків пов’язують початок містобудівного розвитку міста та формування його 
сучасної розпланувально-просторової структури [3]. Тульчинська фортеця 
була побудована на широкому мисі при злитті двох річок (територія в схід-
ній частині сучасного Тульчина з центром поблизу сучасного автовокзалу та 
середньої школи №1). У північній частині фортеці одна із стін була кам’яною. 
Її залишки розібрали за наказом місцевої влади тільки у 1930-х роках [5]. За-
значена територія ще в середині ХІХ ст. мала назву «Старе місто». 

На карті Гійома де Боплана 1650 року показані укріплення Тульчи-
на: як і інші поселення брацлавського краю, він був оточений земляними 
валами і дерев’яним частоколом. Польський письменник Твардовський 
(пом. 1660 р.), описує Тульчинський замок як «досить оборонний захист 
з дерев’яними укріпленнями, парканом і валом. Так щоб від татарського 
нападу там можна було боронитися добре» [2]. Населення мешкало як у 
межах фортеці, так і за валом. 

До нашого часу збереглися і нагадують про ті часи топоніми: «Завалля» 
(колишнє передмістя, яке з часом було приєднане до міста) і «Брамка» (в’їзд 
до міста з боку с. Шпикова)1. Західну частину головної вулиці міста до цьо-
го часу в народі називають «Брамкою»2. Виявити послідовність заселення 
та забудови міста дозволяє розташування історичних районів та кладовищ. 

На думку дослідника В.А. Святелика, кладовища розміщувалися в на-
прямку схід – захід. Ці пагорби Пушкін згадував у поемі «Евгений Оне-
гин», називаючи їх «пантеоном народів». Саме по них можна було суди-
ти про етнічний склад жителів міста. Зі сходу на захід йшли кладовища 
старовірів, єврейське, лютеранське (німецьке), мусульманське. До наших 
часів збереглося тільки єврейське. Найстаріше поховання на ньому дату-
ється 1738 роком [2].

Південна частина Старого міста називалася Капцанівкою. Це був ра-
йон, де мешкали євреї, поляки та українці. Частина його мала назву 
«Руська Капцанівка», де, очевидно, мешкали росіяни-старовіри. Пере-
важна більшість українського населення мешкала у двох районах – Воло-
водівці (Воловому) та Ямках. Воловодівка займала східну частину сучас-
ної вул. Шевченка та західну частину вул. Пестеля. 

Місцевість Ямки розташовувалася на захід від Воловодівки і займа-
ла досить великий район (тепер це західна частина вулиць Шевченка 
1 Сьогодні головний в’їзд до міста проходить через р. Сильницю, з боку Нестерварки і Брацлава.
2 «Брамка» – ворота, тобто в’їзд до міста.
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та Сашка (Цехова), вулиця та провулок Островського (колишній Свиня-
чий). На захід від Ямок виник ще один район – Бровар (пивоварний за-
вод проіснував тут до кінця ХХ ст.). Сучасна вул. Семенова колись мала 
назву Броварної. 

Таким чином, у південній частині міста, від берегів Тульчинки до го-
ловної вулиці, де були розташовані православні кладовища, простягну-
лися старі райони, заселені переважно українцями. 

Назви деяких районів пов’язані з виникненням оборонних споруд і пе-
ретворенням всього містечка на укріплений прикордонний пункт Поль-
щі. Насамперед це Брамка та Завалля [2]. 

Тульчин розвивався досить швидко і вже в першій третині ХVІІ ст. став 
одним із найбільш населених міст Брацлавщини. У 1629 році збірники 
«подимного» податку зареєстрували в Тульчині 751 «дим». Цей факт свід-
чить про те, що в першій третині ХVІІ ст. у місті нараховувалося близько 
4 тис. жителів [1]. 

Через Тульчин проходив один із найбільших в цих землях торгівель-
ний тракт, що починався в Луцьку на Волині і пов’язував її міста зі схід-
ним Поділлям. Звідти йшов до Молдавії та Валахії. По Брацлавському во-
єводству він проходив через Хмільник, Вінницю, Немирів і Брацлав на 
Тульчин, потім на південному напрямку – на Тростянець і Чучельник, а 
звідти на південний схід – до Юзефграду (нині Балти).

Свідоцтва того, як виглядав Тульчинський замок в середині ХVІІ ст., 
ми отримуємо в козацьких хроніках, у яких йдеться про штурм Тульчина 
військовими загонами під проводом Богдана Хмельницького у 1648 році. 

Український літописець Величко повідомляє, що війська Богдана 
Хмельницького під керівництвом полковників Ганжі та Остапа 10 черв-
ня 1648 року взяли Немирів і пішли на Тульчин. Місто було досить міц-
но укріплене і боронилося довго, але на п’ятий день штурму врешті 
було взято. 

Польські війська знову зайняли Тульчин у 1654 році. З кожним новим 
захватом місто піддавали руйнації. Під кінець козацької війни у ньому 
збереглося менше десяти відсотків забудови [2]. Однак ще у 1660-х роках 
воно залишалося одним із найбільших міст краю. У переліках подимного 
та млинового податків 1664 року із населених місць Брацлавського воє-
водства, в Тульчині, що належав Калиновським, податок платили з 70 бу-
динків, із одного водяного та п’яти сільських млинів. 

Після 1754 року Брацлавщиною управляли козацькі гетьмани, що 
присягали на вірність то польському королю, то російському царю. Геть-
манське правління зберігалося і надалі, у 1672–1699 рр., коли Поділля і 
Брацлавщина знаходилися під владою Османської імперії [2].



Розділ I

70

У 1726 році власником Тульчина став Станіслав Потоцький, який 
отримав його у спадок разом з іншими володіннями Калиновських. Піс-
ля його смерті, у 1732 році, місто перейшло до його племінника Фран-
циска Сілезія Потоцького [5]. Завдяки старанням Франциска Сілезія 
(прозваного «Королевичем Руси») і, головним чином, його сина Станіс-
лава Фелікса Потоцького Тульчин, незважаючи на неспокійні часи, став 
у ХVІІІ ст. важливим торгівельно-промисловим і культурним центром 
Брацлавщини. З цього часу починається другий етап його містобудів-
ного розвитку. Саме на цьому етапі була сформована розпланувальна 
структура Тульчина (в межах історичного центру), яка збереглася до 
нашого часу [3].

Після переїзду Потоцького до Тульчина місто стало предметом вели-
кої турботи графа, який прагнув повернути йому колишнє значення. З 
властивою йому енергією Потоцький почав заселяти спустошене містеч-
ко. З цією метою він розширив свої маєтки, залишивши господарсько-
адміністративним центром тільки тульчинський двір. 

Місто, як і палац, забудовувалося за іменним указом на кошти само-
го власника селянами, приписаними до Тульчинського маєтку. Будівель-
ні матеріали поставлялися зі спеціально побудованих у Тульчині камено-
ломень та цегельного заводу. 

Тульчинський палац був споруджений, за одними даними, у 1757 році, 
за іншими – 1782-му за проектом архітектора Лекруа (Лакруа) як єди-
ний ансамбль, до складу якого входили, окрім головного палацу, два бічні 
флігелі, галереї (оранжереї), турецька лазня, театр, манеж, стайні, служ-
бові й житлові приміщення. Частина споруд садиби була звернена фаса-
дами на вулицю, тобто входила в систему забудови міста. Ансамбль ото-
чував парк, що мав назву «Хороше» або «Хороший», закладений у 1782 
році за проектом архітектора Пьєра Ленро.

В основу планування палацового ансамблю в Тульчині була покладе-
на типова схема, характерна для палацово-паркових комплексів другої 
половини ХVIII ст. Величезний 18-осьовий корпус з’єднувався напівкру-
глими галереями з великими флігелями. Споруда є однією з найцікаві-
ших пам’яток періоду класицизму. 

На кінець ХVІІІ ст. Тульчин, столиця володінь Станіслава Фелікса По-
тоцького, завдяки старанням власника набув міського вигляду. У 1793 
році він став повітовим містом Брацлавського намісництва, з 1797 року – 
Подільської губернії [7].

Відповідно до єдиного плану, розробленого самим Станіславом По-
тоцьким, майже одночасно було побудовано декілька важливих об’єктів. 
У 1780 році на місці знищеного козаками дерев’яного костелу домінікан-
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ського монастиря, заснованого ще Калиновським, споруджено величний 
кам’яний костел з монастирськими корпусами. Ця будівля, що стала сво-
єрідною архітектурною домінантою Тульчина, була розвернена під ку-
том до центральної вулиці (сучасна вул. Леніна), а головним фасадом – 
до палацу. Будівельними роботами керував французький архітектор Ле-
круа. Широка алея, що мала назву Палацова вулиця (сучасна вул. Суворо-
ва), яка вела від костелу до палацового двору, була включена в просто-
рову композицію ансамблю і стала головною містобудівною віссю міста3. 
На південний схід від костелу, на вул. Церковній побудована у 1779 році 
Успенська церква, яка також орієнтована на палацовий комплекс. Цер-
ковна вулиця була вужчою від Палацової і виходила на центральну Вели-
ку вулицю (сучасна Леніна). 

Палацовий ансамбль розташовувався на околиці міста, був активно 
включений в архітектурне середовище старого міського центру. Окрім 
службових корпусів, було побудовано ще декілька споруд, серед яких 
будівля з аркадою вздовж першого поверху, де розміщувалися торгові 
ряди. Тут, окрім товарів, що завозилися до міста, продавали вироби орга-
нізованих Потоцьким мануфактур, про які відомо з «топографічного опи-
су міста: «пивоварня, кирпичный завод, ткацкая фабрика, на которой де-
лают довольно тонкие полотна и изрядные скатерти и салфетки, сукон-
ная фабрика» [7]. На другому поверсі, над торгівельними рядами, розмі-
щувалися казарми і квартири для солдатів та офіцерів придворного вій-
ська: власник започаткував міську кінну міліцію і прикордонну стражу. 
Споруда торгових рядів виходила на вулицю одного з найстаріших, хао-
тично забудованих кварталів Тульчина, який на кінець ХІХ ст. став райо-
ном єврейської бідноти, Капцанівку. 

На плані Тульчина кінця ХVІІІ ст. з експлікацією на французькій мові, 
який було виконано, ймовірно, для Потоцького французьким архітек-
тором, квартали Капцанівки не нанесено, на її місці позначено пустий 
простір. Інші райони міста позначені, але з досить у впорядкованою за-
будовою. Скоріше за все непрезентабельну хаотичну забудову Капца-
нівки, що прилягала до палацового комплексу, передбачалося знести, 
щоб розчистити плац для парадів кінної міліції та прикордонної варти. 
На цьому ж плані, який дуже схожий на проектний, різним кольором по-
значені будинки, що належали євреям і християнам: «єврейським» по-
казано весь торговий центр Тульчина, «християнським» – передмістя, 
тобто відображено реальний для Подолії розподіл міського населення. 

Ще один палац побудований Станіславом Щенсним Потоцьким для 
своєї дружини у 1782 році. Цей так званий «новий» або «малий» палац. 

3  У 1832–1833 роках собор перетворений у православний на честь Різдва Христового.
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Він менший за об’ємом і поступається першому архітектурним вирішен-
ня та декоративним оздобленням, проте є не менш відомим. Первісно він 
був одноповерховим. Надбудований другим поверхом на початку ХХ ст. 

На схід від домініканського костелу було закладено нову велику пло-
щу – Новий ринок. Паралельно Старій ринковій вулиці була прокладе-
на Нова Ринкова вулиця (сучасна Сашкіна), що з’єднувала Старий та Но-
вий ринки. 

У 1805 році споруджено ще один римсько-католицький костел в ім’я 
Св. Станіслава.

Після смерті Щенснова Потоцького (1805 р.) його маєтки були по-
ділені між спадкоємцями на вісім частин. У 1816 році його дружина 
Софія покинула свою резиденцію назавжди. Садиба перейшла у спа-
док останньому власнику Тульчина – поміщику Брацлавського повіту, 
камер-юнкеру «двору її імператорської величності», графу Мечисла-
ву (в православ’ї Михайлу) Потоцькому. Таким чином, кінець другого 
етапу містобудівного розвитку Тульчина можна було б обмежити саме 
1820-ми роками. 

Третій етап можна пов’язати зі зміною влади, а пізніше статусу міста. 
У 1836 році на кошти Мечислава Потоцького в Тульчині було засновано 
повітове училище, а у 1848-му – цукровий завод. У подальшому свій спа-
док він продав Григорію Строганову, який був одружений з його племін-
ницею Марією Болеславівною. Деякий час Тульчином володів великий 
князь Петро Ольденбурзький. У 1849 році Тульчинський панський двір 
перейшов в адміністративне Управління Державної казни, а в 1874-му у 
Київській палаті цивільного суду було підписано купчу про продаж маєт-
ку в Тульчині Департаменту Наділів. 5 грудня Департамент Наділів і Київ-
ська контора повіту прийняли від управителя Тульчинського маєтку ру-
хоме і нерухоме майно всіх палацових споруд [5].

Після скасування кріпацтва населення міста почало збільшуватися за 
рахунок збіднілих селян навколишніх сіл. Якщо у 1858 році тут налічува-
лося 11 217 жителів, то в 1866 – 21 658, 1897 – 23 252. Інтенсивно розви-
валися кустарні промисли, було побудовано цукроварню, два шкіряні за-
води, водяний млин, дві тютюнові фабрики, екіпажні майстерні. 

Протягом ХІХ ст. Тульчин зберігав статус одного з найбільших торгі-
вельних центрів Південно-Західного краю. Тут мешкала велика кількість 
гільдійських купців порівняно з іншими містами. Місцеві купці вели тор-
гівлю з великими містами Російської імперії, а також із закордоном [1].

У 1871 році всі жителі Тульчина, 11 700 чоловік, були приписані до 
торгового стану, у місті налічувалося 1286 будинків. У державну казну 
надходило податків більш ніж на 1200 карбованців щорічно. (Імовірно, в 
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цих відомостях, поданих губернатором в господарський департамент мі-
ністерства внутрішніх справ, не були враховані міські передмістя із сіль-
ським населенням: згідно з іншими даним загальна кількість мешканців 
Тульчина у 1866 році складала 21 685 осіб. З усіх 123-х містечок губер-
нії подільський губернатор «признал возможным лишь 16 причислить к 
разряду городских поселений, по числу поселенных в них лиц торгового 
звания и по производящейся ими торговле». В цій категорії за Тульчином 
зберігався статус одного із найбільших міст. 

З прокладанням у Південно-Західному краї залізниці на значному 
віддаленні від Тульчина місто втратило значення торгового центру пів-
денного заходу Російської імперії, що стало особливо відчутно в період 
економічного спаду – в 1880–1890 рр. Та незважаючи на це в економі-
ці східної частини Подільської губернії Тульчин відігравав доволі зна-
чну роль. 

Одним із найстаріших общинних закладів міста можна вважати єв-
рейську лікарню. За офіційними даними, вона була організована ще у 
1820-х роках. У 1855 році тут було вісім палат на вісім чоловічих і жіно-
чих місць. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. у Тульчині вже налічувалося 
близько 40 дрібних підприємств – цегельні, шкіряні й свічкові заводи, па-
ровий і водяний млини, цукроварня, крупорушка, макаронна, тютюнова 
і каретна фабрики, вовночесалка, пивоварня і медоварня, завод штучних 
мінеральних вод. Місто мало понад чотириста невеликих крамниць, ла-
вок, шинків, корчем. Діяли банківська і нотаріальна контори, готель, 12 
заїжджих дворів.

У 1863 році відкрилася парафіяльна та чотири єврейські школи. 
Працював приватний театр на двісті місць. Діяло п’ять мурованих і 
дерев’яних церков, дві синагоги, понад десяток молитовних будинків [7].

На початок ХХ ст. Тульчин – «...большое местечко при речках Тульчин-
ке и Сильнице, в 12 вер. от железнодорожной станции Журавлевки, сое-
диненной с Тульчином шоссейной дорогой…» [7]. На той час центральна 
торгова вулиця (Велика, сучасна – Леніна) була продовженням проїзного 
тракту по території міста. На північ від неї розташовувалися базарні пло-
щі – Старий і Новий базар. На старому базарі був побудований Гостинний 
двір, ймовірно реконструйований із використанням фрагментів спору-
ди старих торгівельних рядів. У 1862 році з м. Крутих Балтського повіту 
до Тульчина було переведено чоловіче духовне училище. З 1867 року по-
чалися заняття в жіночому парафіяльному училищі, організованому ста-
раннями прот. Василя Гречулевича. Пізніше для училища була зведена 
окрема будівля. У 1877 році при училищі була освячена церква в ім’я свя-
тителів Воронезьких Митрофана та Тихона [9].
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У 1885 році в розпорядження Подільського губернатора були відпу-
щені матеріали (пісок і камінь) на замощення вулиць. 

31 липня 1864 року депутати Тульчина звернулися з проханням у мі-
ністерство внутрішніх справ Росії в Санкт-Петербурзі про перейменуван-
ня містечка в місто.

16 червня 1881 року застосування «Височайшою» комісією МВС го-
родового положення спонукало підняти питання про введення міського 
положення і в Тульчині. Тривалий час місто підлягало удільному відом-
ству, хоча не було перешкод до введення в ньому громадського управлін-
ня. Лише в 1814–1815 рр. – містечко Тульчин перейменоване в безповіто-
ве місто Х-го Тульчинокого маєтку. 

Четвертий період містобудівного розвитку пов’язаний з промисло-
вим розвитком та забудовою 1920–30-х років. 

3 червня 1925 року в Харкові вийшла постанова ВУЦВК «Про ліквіда-
цію губерній і перехід на триступеневу систему управління», що передба-
чала округ, район, населений пункт. 15 червня того ж року Україна поді-
лена на 41, у числі яких і Тульчинський округ, до якого входило 17 райо-
нів. Був організований окружний виконавчий комітет з багатьма відділа-
ми, який у 1928 році перейшов у нове приміщення. Протягом семи років 
існування округу в Тульчині споруджено приміщення відділення держ-
банку, кінотеатр, семирічну школу, політшколу. Розпочалися заняття в 
культосвітньому училищі, де було відкрито два факультети – бібліотеч-
ний і клубний. З промислових підприємств запрацювали швейна, взуттє-
ва, панчішна фабрики. У листопаді 1925-го вийшов перший номер газе-
ти «Червоний край».

9 лютого 1932 року постановою ВУЦВК на 4-й позачерговій сесії ХІІ 
скликання утворено п’ять областей в Україні, серед яких і Вінницька, до 
якої увійшов Тульчинський район з центром – містом Тульчином.

За даними перепису населення, на 1 січня 1926 року у місті мешкало 
16 119 чоловік. В цей час стрімко розвивалася промисловість. 1925 року 
засновано державну швейну фабрику. На базі взуттєвої і ґудзикової 
промислових артілей утворюються державні підприємства. У 1929 році 
стала до ладу панчішна фабрика. Тоді ж почали роботу м’ясозабійний 
пункт з переробними цехами, маслосирзавод, нова електрична станція, 
птахоінкубаційна станція. У 1923 році міська Рада прийняла рішення 
про розширення і впорядкування вулиць та майданів, деякі з них були 
забруковані. Розгорнулося житлове і комунальне будівництво. В цей час 
були споруджені семирічна школа, лікарня, відділення Держбанку, кі-
нотеатр, двоповерхові житлові будинки, магазини. Озеленювалися ву-
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лиці, впорядковувалися тротуари, насаджувалися сквери, парки, буду-
вався водогін [5].

Розпланувальна структура міста при цьому не змінюється. Нові спо-
руди (переважно адміністративного характеру) в центральній частині 
міста будуються на пустопорожніх місцях або ділянках знесеної малоцін-
ної забудови. Більшість з них побудовані в стилістиці конструктивізму 
(будівля кінотеатру – з трапецієвидним у плані глядацьким залом і чіт-
ко виявленою функціональністю), а також в стилістиці, близькій до укра-
їнського модерну (Будинок Рад споруджений у 1927 р. – архітектор М.І. 
Штандель, інж. Гроздовський) [10].

П’ятим етапом забудови міста можна рахувати відбудову його у пово-
єнний час (до 1950-х рр.). Першим містобудівним заходом цієї доби стало 
розроблення у 1946 році генерального плану розвитку Тульчина. 

Серед споруд післявоєнного часу житлові будинки, споруджені на око-
лицях міста та в історичному центрі, на місці малоцінної знесеної забудо-
ви, що постраждала в роки Другої світової війни.

Шостий етап припадає на 1960–70-ті роки. Відповідно до нового Ге-
нерального плану у місті здійснювалося інтенсивне житлове будівни-
цтво в центральних районах. Поступово зникала стара забудова. На її міс-
ці з’явилися Палац культури, автобусна станція, центральний універмаг, 
житлові п’ятиповерхові будинки. 

У 1975 році був прийнятий Генеральний план розвитку м. Тульчина 
(розробник «Гипроград»). 

Останній Генеральний план міста розроблений у 1994 році 
Виходячи з вищевикладеного, основні етапи містобудівного розвитку 

Тульчина можна визначити таким чином:
І етап – 1609 р. – середина ХVІІІ ст. – забудова і розвиток міста в межах 

фортеці та фортечних укріплень;
ІІ – кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст. – забудова міста Станіславом Щенс-

ним Потоцькими; 
ІІІ – середина ХІХ – початок ХХ ст. – забудова, пов’язана з промисловим 

розвитком міста; 
ІV – 1920–1940 рр. – забудова початку радянської доби; 
ІV – 1944–1950 рр. – забудова у повоєнні часи відповідно до Генераль-

ного плану міста;
V – 1975 р. – містобудівний розвиток відповідно до нового Генераль-

ного плану розвитку міста;
VІ – 1994 р. – містобудівний розвиток відповідно до нового Генераль-

ного плану розвитку міста.
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План міста Тульчин
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План міста Тульчин, 1823 р.
Експлікація:

1. Палац Потоцького;
2. «Великий стовп»;
3. Синагогальна вулиця;
4. Велика синагога;
5. Район «Капцанівка»;
6. Домініканський костел;
7. Площа «Новий Ринок»;
8. Церковна вулиця;
9. Успенська церква;
10. Площа «Старий Ринок»;
11. Гостинні (торгові) ряди;
12. Єврейське кладовище
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Перспективний план забудови міста Тульчин, 1800-ті рр.
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Схема розташування історичних 
місцевостей міста Тульчин
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І.О. Касяненко

ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

З історії розвитку пам’яткоохоронної справи

Поштовхом для розвитку пам’яткоохоронної справи на загальнодер-
жавному рівні стало заснування 1872 р. Конгресом США національного 
природного парку (national park) Йєллоустон1 та підпорядкування його 
Міністрові внутрішніх ресурсів2. У 1890 р. статус національного отри-
мали ще два природних парки в Каліфорнії – Йосомитський, що набув 
охоронного статусу на рівні штату (state park) ще в 1864 р., та «Секвоя». 
Цими актами була започаткована так звана Система національних пар-
ків3 – своєрідне зібрання докладної інформації спочатку стосовно націо-
нальних природних парків, а згодом і об’єктів культурної спадщини наці-
онального значення, розташованих головним чином на федеральних або 
контрольованих федеральним урядом землях.

Зростаючий суспільний інтерес до збереження виняткових творінь 
природи поступово поширювався на рукотворні об’єкти, насамперед на 
місця та споруди корінної ранньоамериканської культури, руйнування 
та пограбування яких спричинили прийняття у 1906 р. федерального За-
кону про старожитності4. Цей закон посилив юридичний захист історич-
них та археологічних об’єктів, розташованих на федеральних або контро-
льованих федеральним урядом землях, а також надав Президентові США 
право оголошувати ті з них, які викликають особливий історичний або 
науковий інтерес, національними монументами (national monuments), 
що підлягають захисту, та резервувати відповідні земельні ділянки як 

1 Єллоустонський національний парк (Yellowstone National Park). Утворений 1872 р. Охоплює частини зе-
мель штатів Вайомінг, Айдахо та Монтана загальною площею 8,9 тис. кв. км., розташованих у долині ріки 
Йєллоустон в районі Скелястих гір. Включає гору Ігл-Пік (Eagle Peak) висотою 3462 м, майже 13 тис. гей-
зерів, гарячих та грязьових джерел, скам’янілі ліси, різноманітний тваринний та рослинний світ – вед-
меді гризлі, койоти, бізони, широкохвойна скручена сосна, тополь осикоподібний тощо.
2 Міністерство внутрішніх ресурсів (Department of the Interior). Створено в 1849 р. Здійснює управлін-
ня федеральними землями, регулює питання земель індіанських резервацій, використання природних 
ресурсів, охорони навколишнього середовища, національних парків та об’єктів культурної спадщини. У 
складі міністерства – Служба національних парків, Гірниче управління, Відділ управління федеральни-
ми землями, Служба охорони рибальства та диких тварин, Геологічна служба, Відділ у справах індіанців, 
Відділ меліорації. Очолюється міністром, що призначається Президентом США «за порадою та за зго-
дою» Сенату США.
3 Система національних парків (National Park System). – зібрання докладної інформації стосовно об’єктів 
природної та культурної спадщини національного значення, визначених Конгресом США «національни-
ми скарбами».
4 Закон про старожитності 1906 р. (Antiquities Act of 1906). Повна офіційна назва – Закон про охорону аме-
риканських старожитностей (Act for the Preservation of American Antiquities).
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їхні невід’ємні складові, необхідні для належного догляду та режиму ви-
користання. Крім того, цим законом була запроваджена відповідальність 
осіб у вигляді штрафів та/або ув’язнень за присвоєння, розкопування, 
пошкодження або руйнування ними будь-яких об’єктів старовини, роз-
ташованих на або у згаданих землях, без дозволу Міністра, в управлінні 
якого перебувають такі землі. 

Як наслідок, до Системи національних парків стали долучатися істо-
ричні об’єкти національного значення, насамперед пов’язані з місцями 
важливих подій доби Громадянської війни. Проте розширення системи 
йшло мляво аж до 1916 р., коли Конгрес утворив у складі Міністерства 
внутрішніх ресурсів спеціальний орган – Службу національних парків5, 
на яку була покладена насамперед відповідальність за утримання і ре-
гулювання переданих в її управління земель та об’єктів Системи націо-
нальних парків в такий спосіб, аби вони «залишилися неушкодженими 
для задоволення прийдешніх поколінь». 

Наступний етап розвитку пам’яткоохоронної справи розпочався піс-
ля прийняття 1935 р. федерального Закону про історичні місця6, згідно з 
яким охорона історичних місць, будинків та витворів виняткового наці-
онального значення7, незалежно від форми власності або способу управ-
ління ними, проголошувалася державною політикою. Для переведення у 
життя, через Службу національних парків, цієї політики Міністрові вну-
трішніх ресурсів були надані широкі повноваження і на нього покладали-
ся обов’язки, зокрема:

– виявляти, вивчати і документувати історичні та археологічні місця, 
будинки та витвори, що мають «виняткову цінність з погляду увіковічен-
ня або ілюстрування історії Сполучених Штатів»;

– від імені держави придбавати через купівлю, дарування або в інший 
спосіб ті з об’єктів, що перебувають у приватній власності; 

– укладати зі «штатами, муніципальними підрозділами, корпорація-
ми, асоціаціями чи фізичними особами» угоди, які зобов’язували б їх «за-
хищати, убезпечувати, підтримувати або використовувати» такі об’єкти 
«для суспільного призначення, незалежно від того, знаходиться чи ні 
право власності на них у Сполучених Штатах»,
5 Служба національних парків (National Park Service – NPS). Заснована в 1916 р. як підрозділ Міністер-
ства внутрішніх ресурсів. Відповідає насамперед за збереження і розвиток Системи національних пар-
ків ([National Park System) та управління її територіями «для насолоди та задоволення людей» («for the 
pleasure and enjoyment of the people»)... У 1939 р. на підставі Закону про реорганізацію органів виконавчої 
влади під юрисдикцію служби були передані всі історичні місця тодішнього Військового відомства, на-
ціональні пам’ятки, що перебували в управлінні Міністерства сільського господарства, та парки навколо 
столиці, які управлялися окремим органом.
6 Закон про історичні місця 1935 р. (Historic Sites Act of 1935) – федеральний закон зі змінами та допо-
вненнями.
7 У подальшому вони отримали назву «Віхи національної історії».
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– реставрувати, відтворювати, реабілітувати, убезпечувати та підтри-
мувати історичні й археологічні місця, будинки та витвори виняткового 
національного значення, а в разі потреби – створювати і підтримувати 
для цього відповідні музеї;

– співпрацювати з будь-яким федеральним, на рівні штату або муні-
ципальним відомством чи органом, з будь-якою просвітницькою чи на-
уковою організацією, патріотичною асоціацією чи фізичною особою для 
реалізації положень зазначеного закону;

– розгортати просвітницьку роботу з поширення знань про об’єкти 
історичної та археологічної спадщини виняткового національного зна-
чення.

Згодом виявилося, що на той час держава не могла наодинці впорати-
ся з поставленими законом завданнями. Значна кількість об’єктів куль-
турної спадщини виняткового національного значення опинилася перед 
загрозою руйнувань, змін і нарешті втрати притаманних їм характер-
них історичних ознак. З метою виправлення ситуації у 1949 р. Конгрес 
ухвалив рішення про створення Національного трасту охорони минув-
шини8 – членської благодійної організації, що не ставить за мету отри-
мання прибутку, діяльність якої спрямовувалась передусім на залучення 
широкої публіки до охорони об’єктів культурної спадщини, значущих для 
американської історії та культури, «врятування різноманітних історич-
них місць Америки» та оживлення місцевих громад. Трастові було нада-
но право придбавати об’єкти культурної спадщини за умови забезпечен-
ня їхнього захисту, реабілітації, реставрації та використання згідно з ви-
могами пам’яткоохоронного законодавства. 

Незважаючи на всі зусилля, у суспільстві загострювалася занепокоє-
ність тим, що прискореними темпами втрачається або істотно змінюєть-
ся значна кількість об’єктів минувшини, які хоча й не мають виняткового 
національного значення, проте важливі як «культурні підвалини нації». 
Аби відповісти на ці виклики, в 1966 р. був прийнятий ґрунтовний фе-
деральний Закон про охорону національної культурної спадщини9, який 
відразу став базовим загальнодержавним законом щодо управління охо-
роною «історичних і археологічних ресурсів національного, штату та міс-
цевого значення по всій країні». Цей закон, доповнений і виправлений у 
1980 і 1992 роках, чітко визначив політику федерального уряду у сфері 
охорони культурної спадщини, згідно з якою уряд «у співпраці зі штата-

8 Національний траст охорони минувшини (National Trust for Historic Preservation) – членська приват-
на благодійна («безприбуткова») пам’яткоохоронна організація Америки, заснована Конгресом США у 
1949 р.
9 Федеральний Закон про охорону національної культурної спадщини 1966 р. (National Historic 
Preservation Act of 1966») зі змінами та доповненнями 1980 і 1992 років.
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ми, місцевими владами, індіанськими племенами, корінними гавайцями, 
приватними організаціями та фізичними особами» має:

– вживати заходів, включаючи фінансову та технічну допомогу, що 
сприяють створенню умов, за яких сучасне суспільство і культурна спад-
щина «зможуть існувати в продуктивній гармонії і задовольняти соці-
альні, економічні та інші інтереси нинішніх і прийдешніх поколінь»;

– забезпечувати провідну роль держави у справі охорони культурної 
спадщини та в управлінні відповідною національною програмою, співп-
рацюючи зі штатами, індіанськими племенами, корінними гавайцями та 
місцевими владами;

– здійснювати управління об’єктами культурної спадщини, що пере-
бувають у власності, управлінні або під контролем держави; 

– сприяти охороні об’єктів культурної спадщини недержавної влас-
ності і надавати максимальну підтримку, в тому числі субсидіями і по-
датковими пільгами, організаціям та фізичним особам, що здійснюють 
охорону власними коштами;

– підтримувати громадську і приватну форми охорони та використан-
ня усіх придатних для цього елементів історично створеного середови-
ща країни;

– допомагати штатам, місцевим владам, індіанським племенам та ор-
ганізаціям корінних гавайців, а також Національному трастові охорони 
минувшини в розширенні та прискоренні їхніх програм та заходів щодо 
охорони культурної спадщини.

Більше того, цей закон містить низку інших важливих положень, які, 
зокрема, стосуються:

– створення і функціонування у структурі федерального уряду неза-
лежного органа10 – Консультативної ради з питань охорони культурної 
спадщини країни;

– визначення механізму надання штатам та місцевим владам повно-
важень щодо охорони культурної спадщини на відповідних територіях;

– заснування і ведення єдиного Національного реєстру пам’яток11, 
включивши в нього започаткований на підставі закону 1935 р. Федераль-
ний реєстр Віх національної історії;

– створення у Міністерстві фінансів спеціального Фонду охорони 
культурної спадщини, призначеного для реалізації положень зазначено-
го закону, з визначенням розмірів внесків на кожний бюджетний рік і по-
рядком витрачання коштів12;

10 Iindependent Agency – незалежне федеральне агентство (відомство), що не є підрозділом будь-якого мі-
ністерства (Department) США, хоча й фінансується з бюджету.
11 National Register of Historic Places.
12 У період 1980–1987 рр. обсяг коштів Фонду на кожний бюджетний рік складав 150 млн доларів.
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– відповідальності керівників усіх федеральних відомств (агенцій, 
корпорацій тощо) за збереження об’єктів культурної спадщини, що пере-
бувають під їхньою юрисдикцією або під їхнім контролем, а також при-
значення цими керівниками компетентних посадових осіб, відповідаль-
них за координацію діяльності таких органів згідно з цим законом; 

– умов та розмірів фінансової допомоги з Фонду охорони культурної 
спадщини та з коштів, отримуваних Міністром внутрішніх ресурсів в ін-
ший дозволений законом спосіб, штатам, місцевим владам, індіанським 
племенам, іншим етнічним групам, приватним особам та Національному 
трастові охорони минувшини на їхню пам’яткоохоронну діяльність.

Цим законом визначено зміст терміну «охорона» (preservation) або 
«охорона минувшини» (historic preservation), який охоплює такі види ді-
яльності, як «ототожнення, оцінювання, реєстрування, документування, 
піклування, придбання, захист, управління, реабілітація, реставруван-
ня, укріплення, утримання в належному стані, дослідження, тлумачення, 
збереження, освічення та спеціальне навчання щодо вищезгаданих дій 
або будь-якої їхньої комбінації». 

Сучасне федеральне пам’яткоохоронне законодавство ґрунтується на 
концепціях, закладених у згаданих вище законах та пізніших змінах і до-
повненнях до них і спрямованих на «ототожнення, взяття на державний 
облік та збереження історично значущих районів, місць, будинків, спо-
руд та витворів по всій країні», а також забезпечення публічного доступу 
до них. Загалом після 1966 р. було прийнято понад десять важливих фе-
деральних актів з охорони культурної спадщини, а також докладно опра-
цьована велика кількість інструкцій та провідних настанов, призначених 
для практичної реалізації державної політики у сфері охорони культур-
ної спадщини. Крім того, окремі елементи охорони культурної спадщини 
містить у собі значну кількість різноманітних федеральних законів іншої 
спрямованості.

Досі йшлося про охорону культурної спадщини на загальнодержав-
ному рівні. А втім, зростаюча кількість об’єктів культурної спадщини, не 
охоплюваних Національним реєстром пам’яток, береться під охорону на 
підставі місцевого законодавства, яке спирається на федеральне законо-
давство, насамперед на базовий федеральний Закон про охорону націо-
нальної культурної спадщини 1966 р. На місцевому рівні цей процес зна-
чно прискорюється з втратою притаманної американцям віри в те, що 
«нове завжди краще старого», зі зростанням інтересу населення до фі-
зичних свідчень власної історії та особливо з розвитком туризму як ваго-
мого джерела доходів для громад, юридичних і фізичних осіб. Показовим 
прикладом такого процесу є собою місто Нью-Йорк.
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Традиція руйнування і перебудови старовинних будівель, інших еле-
ментів історичної забудови та облаштування міста тяглася аж до почат-
ку 60-х років минулого століття. Однак знесення у 1963 р. визначної архі-
тектурної споруди – Пенсільванського вокзалу – істотно посилило праг-
нення мешканців до збереження значущих для історії, культури та еко-
номіки міста елементів минувшини. Водночас Рада Нью-Йорка, усвідом-
люючи, що «репутація міста як всесвітнього центру туризму і світової 
столиці бізнесу, культури та системи управління не може бути збереже-
на або підвищена при байдужому ставленні до його історичної і архітек-
турної спадщини та за моральної підтримки руйнування таких культур-
них скарбів», прийняла в 1965 р. Закон про пам’ятки13, спрямований, зо-
крема, на:

– забезпечення захисту, підвищення значущості та увічнення успадко-
ваних об’єктів, які репрезентують або відображають елементи культур-
ної, соціальної, економічної, політичної та архітектурної історії міста;

– виховання у мешканців почуття громадянської гордості за красу та 
славні досягнення у минулому;

– посилення привабливості міста для туристів та відвідувачів, гаран-
туючи в такий спосіб підтримку і заохочення бізнесу та індустрії;

– зміцнення економіки міста;
– сприяння використанню культурної спадщини міста для освічення, 

розважання та добробуту його мешканців.
Відповідно до цього закону була створена Комісія з охорони пам’яток 

міста Нью-Йорка14 – орган, відповідальний за надання статусу пам’ятки 
міста історичним районам, ландшафтам, місцям, окремим об’єктам (бу-
динкам, спорудам, витворам) та інтер’єрам будинків, значущим для істо-
рії міста, а також за регулювання питань, пов’язаних з їхньою охороною. 
Компетенція Комісії не поширюється на об’єкти, занесені до Національ-
ного реєстру пам’яток, охорона яких відноситься до повноважень Управ-
ління з питань парків, рекреації та охорони пам’яток штату Нью-Йорк15 і 
Служби національних парків. 

Органи та спеціальні утворення, відповідальні 
за охорону культурної спадщини, їхня взаємодія

До органів та спеціальних утворень, відповідальних за охорону куль-
турної спадщини країни, належать:

 Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини; 

13 Landmarks Law (Закон про пам’ятки) – загальновживана назва частини місцевого законодавства, а 
саме: Статуту (§§ 3020 і 3021) та Адміністративного кодексу (Титул 25, Глава 3) міста Нью-Йорка.
14 New York City Landmaks Preservation Commission.
15 New York State Office of Parks, Recreation, and Historic Preservation.
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 Міністерство внутрішніх ресурсів;
 Служба національних парків;
 Органи охорони культурної спадщини штатів;
 Органи охорони культурної спадщини федеральних відомств (аген-

цій, корпорацій тощо);
 Органи охорони культурної спадщини місцевих влад;
 Органи охорони культурної спадщини племен;
 Національний траст охорони минувшини.

Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини16 є голо-
вним незалежним (independent) консультативно-рекомендаційним фе-
деральним органом у сфері охорони культурної спадщини, створеним на 
підставі Закону про охорону національної культурної спадщини 1966 р. 
Рада, зокрема:

– консультує Президента та Конгрес Сполучених Штатів з питань охо-
рони культурної спадщини, рекомендує заходи щодо узгодження діяль-
ності федеральних, штатів і місцевих влад, індіанських племен, приват-
них організацій та фізичних осіб, причетних до охорони культурної спад-
щини;

– стимулює, у співпраці з Національним трастом охорони минувши-
ни та відповідними приватними організаціями, інтерес і участь громад-
ськості в охороні культурної спадщини;

– надає рекомендації щодо взаємоузгодження пам’яткоохоронних за-
конодавчих і адміністративних статутів й інструкцій штатів та відповід-
них актів місцевих влад; наслідків податкової політики на всіх рівнях 
управління охороною культурної спадщини тощо;

– здійснює консультативну допомогу штатам і місцевим владам в 
опрацювання ними власного пам’яткоохоронного законодавства;

– розглядає політику і програми федеральних відомств (агенцій, кор-
порацій тощо) та рекомендує методи підвищення ефективності, коорди-
нації та узгодження їхніх політики і програм з політикою і програмами, 

16 Advisory Council on Historic Preservation – Консультативна рада з питань охорони культурної спадщи-
ни, що складається із:
(1) Голови, який обирається з широких кіл громадськості і затверджується Президентом США,
(2) Міністра внутрішніх ресурсів,
(3) Архітектора при Капітолії,
(4) Міністра сільського господарства та чотирьох глав інших відомств, діяльність яких впливає на охоро-
ну культурної спадщини, затверджуваних Президентом США,
(5) одного губернатора, затверджуваного Президентом США,
(6) одного мера, затверджуваного Президентом США,
(7) Президента Національної асоціації керівників органів охорони минувшини штатів,
(8) Голови Національного трасту охорони минувшини,
(9) чотирьох експертів у сфері охорони минувшини, компетентних в архітектурі, історії, археології тощо, 
затверджуваних Президентом,
(10) трьох членів без визначеної професійної приналежності і зайнятості з широких кіл громадськості, 
затверджуваних Президентом США.
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здійснюваними згідно з федеральним законодавством про охорону куль-
турної спадщини; 

– видає правила та інструкції, необхідні для захисту будь-якого 
об’єкта, внесеного або придатного для внесення у Національний реєстр 
пам’яток, до того, як будуть затверджені видатки або надана будь-яка лі-
цензії на діяльність будь-якого федерального органа (агенції, корпорації 
тощо), що має пряму чи непряму юрисдикцію над запропонованою феде-
ральною або проваджуваною з федеральною допомогою діяльністю, яка 
може негативно позначитися на такому об’єкті;

– пропонує Державному секретареві Сполучених Штатів, після кон-
сультацій зі Смітсонівським інститутом та іншими публічними та при-
ватними організаціями, компетентними в технічних проблемах охорони, 
членів офіційної делегації для участі в роботі Міжнародного центру до-
сліджень з питань збереження та реставрації культурних надбань (Рим-
ський центр). Державний секретар призначає членів офіційної делегації 
з осіб, запропонованих радою. 

Голову (обов’язково обраного з широкої публіки) і членів Консульта-
тивної ради (за винятком тих, які входять до складу ради за обов’язком 
служби), затверджує Президент США. Він також призначає Заступника 
голови з числа затверджених ним членів Ради. 

Члени Консультативної ради, крім тих, що входять за обов’язком 
служби, працюють у Раді без додаткової оплати. Інші члени отримують 
100 доларів за кожний день роботи. Усі члени отримують відшкодування 
витрат, пов’язаних з відрядженнями для виконання завдань Ради. 

Рада має виконавчий орган, очолюваний Виконавчим директором, 
який затверджується Головою Ради за її погодженням. Штат співробіт-
ників виконавчого органу, включаючи Генерального юрисконсульта, ін-
ших адвокатів, керівників та інших працівників, необхідних для функціо-
нування Ради, призначається Виконавчим директором. Він має право за-
лучати сторонніх експертів та отримувати сторонні консультації згідно 
з відповідним законодавством. Законом про охорону національної куль-
турної спадщини встановлюється розмір та порядок бюджетних асигну-
вань на діяльність ради. Так, в бюджетні роки 1993–1996 розмір щоріч-
них асигнувань осягав 5 млн доларів. 

Міністерство внутрішніх ресурсів є головним федеральним виконав-
чим органом (federal executive department), відповідальним за реалізацію 
державної політики у сфері охорони культурної спадщини. Його покликан-
ня – «забезпечувати захист та доступ до природної і культурної спадщини 
країни, а також дотримувати покладених на нього обов’язків щодо збере-
ження традиційних елементів культурної спадщини американських пле-
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мен». Очолюється міністром, що призначається Президентом США «за по-
радою та за згодою» Сенату. Відповідно до Закону про охорону культурної 
спадщини Міністр внутрішніх ресурсів, зокрема, відповідає за:

– поповнення і утримання Національного реєстру пам’яток;
– визначення або перегляд критеріїв для внесення об’єктів до Націо-

нального реєстру пам’яток, а також введення у дію або перегляд відпо-
відних інструкцій;

– введення в дію або перегляд на підставі консультацій з Національ-
ною асоціацією керівників органів охорони культурної спадщини штатів 
та Національним трастом охорони минувшини, інструкцій для опрацю-
вання пам’яткоохоронних програм штатів;

– затвердження пам’яткоохоронних програм штатів та періодичний, 
не менш ніж кожні чотири роки, розгляд їх на предмет відповідності ви-
могам Закону про охорону національної культурної спадщини 1966 р.;

– розподіл субсидій з Фонду охорони минувшини штатам та Національ-
ному трастові охорони минувшини на реалізацію їхніх пам’яткоохоронних 
програм і заходів, надання прямих субсидій на охорону об’єктів національ-
ного значення, яким загрожує руйнування або пошкодження, об’єктів, вне-
сених у Список всесвітньої спадщини, а також субсидій і позичок на охоро-
ну культурної спадщини індіанців та інших етнічних груп;

– введення в дію, за згодою Консультативної ради з питань охорони 
культурної спадщини, провідних настанов для органів охорони культур-
ної спадщини федеральних відомств (агенцій, корпорацій тощо) стосов-
но об’єктів спадщини, що перебувають під їхньою юрисдикцією або під 
їхнім контролем;

– створення, після консультацій з міністерствами сільського госпо-
дарства та оборони, Смітсонівським інститутом та Управлінням служб 
загального призначення, спеціальних стандартів для охорони об’єктів 
культурної спадщини, що перебувають у федеральній власності або під 
федеральним контролем; 

– спрямування та координування, разом з Державним секретарем, 
Смітсонівським інститутом і Консультативною радою з питань охорони 
культурної спадщини, діяльності Сполучених Штатів як сторони Конвен-
ції про захист всесвітньої культурної та природної спадщини, ухваленої 
Сенатом 1973 р., а також подання від імені Сполучених Штатів пропози-
цій Комітетові всесвітньої спадщини для внесення пам’яток національ-
ного значення у Список всесвітньої спадщини. 

Переважну більшість своїх повноважень щодо охорони культурної 
спадщини Міністр внутрішніх ресурсів здійснює через Службу націо-
нальних парків.
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Служба національних парків є підрозділом Міністерства внутрішніх 
ресурсів з юрисдикцією федерального відомства (Federal government of 
the United States) у сфері охорони природної та культурної спадщини кра-
їни. На момент створення (1916 р.) Служба отримала повноваження здій-
снювати управління та охорону насамперед природних об’єктів, охоплю-
ваних Системою національних парків17. З розвитком пам’яткоохоронного 
законодавства її повноваження та функції розширювалися. На сьогод-
ні ця служба стала важливою складовою системи управління охороною 
природної та культурної спадщини країни і, зокрема, своєрідною ланкою 
об’єднання зусиль усіх причетних до процесу реалізації державної полі-
тики у сфері охорони культурної спадщини. 

Служба складається з Головного управління, розташованого у Ва-
шингтоні, та семи регіональних філій у містах Анкоридж (штат Аляска), 
Атланта (штат Джорджіія), Лейквуд, пригород Денвера (штат Колорадо), 
Омаха (штат Небраска), Окленд (штат Каліфорнія), Філадельфія (штат 
Пенсільванія) та Сіетл (штат Вашингтон). Крім того, служба управляє 
чотирма археологічними центрами – західно-вірджинським (м. Гарперс-
Феррі, штат Вірджинія), середньозахідним (м. Лінкольн, штат Небраска), 
південно-східним (м. Таллагассі, штат Флорида) та західним (м. Тусон, 
штат Флорида).

Очолює службу Директор, який призначається Президентом США за 
погодженням Сенату. Директорові допомагають шість керівників вищо-
го рангу в головному управлінні, які керують національними програма-
ми, політикою та бюджетом. Заступникові директора з оперативної робо-
ти підпорядковані керівники регіональних філій. Загальний штат служ-
би, тобто Головного управління та філій, налічує майже 16 тис. постійних 
і понад 4 тис. тимчасових та сезонних працівників. Річний бюджет пере-
вищує 3 млрд доларів.

Станом на 2008 р. під юрисдикцією служби перебувало 398 унікаль-
них ареалів, місць та об’єктів Системи національних парків, включаю-
чи, зокрема, 58 національних природних парків, 150 історичних парків і 
місць, 25 з яких пов’язані головним чином з подіями Громадянської війни 
за незалежність, 27 національних меморіалів та 76 національних мону-
ментів, у тому числі меморіал Лінкольну, Білий дім та ділянка музейно-
паркової зони між ним і Капітолієм (м. Вашингтон), занесені до Списку 
всесвітньої спадщини Статуя Свободи (м. Нью-Йорк) і Зал незалежнос-
ті (Independence Hall – м. Філадельфія, штат Пенсільванія, де була підпи-

17 До створення Служби національних парків охорона природних та історичних об’єктів національного 
значення, розташованих на федеральних або контрольованих федеральним урядом землях і охоплюва-
них Системою національних парків, а також управління ними здійснювалося зазвичай поодинці під егі-
дою Міністерства внутрішніх ресурсів.
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сана в 1776 р. Декларація незалежності). На теренах Системи національ-
них парків знаходиться близько 69 тис. археологічних місць, 27 тис. істо-
ричних споруд тощо. Для нагляду та догляду за всім цим на місцях заді-
яні понад 22 тис. працівників, включаючи спеціальні підрозділи поліції 
та рейнджерів. Великий обсяг робіт виконують волонтери. Так, у 2005 р. 
137 тис. волонтерів відпрацювали 5,2 млн годин або 2500 робочих днів, 
оцінених у понад 91 млн доларів.

Система національних парків приймає понад 280 млн відвідувань за 
рік, при цьому тижнева вхідна плата складає від 3 до 25 доларів.

Служба взаємодіє з Національним трастом охорони минувшини, ор-
ганами охорони культурної спадщини штатів, місцевих влад і тубільних 
племен, з іншими організаціями і фізичними особами, причетними до 
охорони культурної спадщини. На неї покладено остаточний розгляд по-
дань та прийняття рішень про внесення об’єктів у Національний реєстр 
пам’яток.

Законом про історичні місця 1935 р. був заснований Консультативний 
комітет Системи національних парків. До його обов’язків спочатку вхо-
дило надання консультацій Міністрові внутрішніх ресурсів з питань, що 
відносяться до Системи національних парків, інших споріднених терито-
рій тощо. Однак неодноразове внесення змін та доповнень до цього За-
кону значно розширили і деталізували положення про Консультативний 
комітет, але водночас задекларували кінцевий термін його існування, а 
саме – 1 січня 2006 р. Крім того, в закон була внесена норма щодо ство-
рення Консультативної ради Служби національних парків і був прописа-
ний механізм поступової передачі цій Раді багатого професійного досві-
ду й інтелектуального потенціалу, накопиченого Консультативним комі-
тетом за роки роботи.

Органи охорони культурної спадщини штатів. Насамперед слід звер-
нути увагу на те, що термін «орган» застосовується для позначення як 
окремого спеціального утворення в структурі адміністрації штату або 
прирівняної до його статусу території, так і підрозділу якогось іншого 
окремого органу в структурі адміністрації штату. Не зайвим буде нага-
дати, що в американському законодавстві взагалі будь-які повноважен-
ня надаються не органові (відомству, агенції тощо), а керівникові як від-
повідальній особі за діяльність органа (відомства, агенції). Це стосуєть-
ся і керівника органа охорони культурної спадщини штату, офіційно іме-
нованого як «посадова особа, відповідальна за охорону культурної спад-
щини штату». 

Законом про охорону культурної спадщини 1966 р. виписані умови 
призначення, повноваження і функції зазначеного керівника. Його при-
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значення обумовлюється фактом затвердження програми охорони куль-
турної спадщини штату Міністром внутрішніх ресурсів, опрацьованої 
згідно з його інструкцією щодо складання таких програм. Затвердження 
програми Міністром відбувається за наявності в ній положення насампе-
ред про те, що губернатор штату забезпечує добір і призначення керівни-
ка органу охорони культурної спадщини, а також комплектування при-
значеним керівником штату необхідних для цього кваліфікованих спів-
робітників. 

Органи охорони культурної спадщини штату, зокрема:
– здійснюють управління програмами охорони культурної спадщини 

штатів;
– спрямовують та проводять, у співпраці з федеральними відомства-

ми (агенціями, корпораціями тощо), іншими органами штатів, місцеви-
ми владами, приватними організаціями та фізичними особами, виявлен-
ня та ґрунтовне обстеження історичних об’єктів в межах штатів, збере-
ження відповідної інвентаризаційної документації;

– керують процесом підготовки подань для внесення об’єктів, розта-
шованих у межах штатів (за винятком земель племен), у Національний 
реєстр пам’яток, та здійснює подання Службі національних парків;

– взаємодіють з Консультативною радою з питань охорони культур-
ної спадщини, Міністерством внутрішніх ресурсів, Службою національ-
них парків, іншими федеральними відомствами, іншими органами шта-
тів, місцевими владами, організаціями та фізичними особами з метою 
убезпечення та охорони об’єктів культурної спадщини на всіх рівнях пла-
нування та розвитку в межах штатів;

– забезпечують публічну інформацію, освічення, спеціальне навчання 
і технічну допомогу у справі охорони культурної спадщини;

– засвідчують повноваження відповідних місцевих влад на здійснен-
ня ними на своїх територіях певних заходів з реалізації Національної 
програми охорони культурної спадщини, допомагають місцевим владам 
в опрацюванні ними власних програм охорони культурної спадщини, а 
також передають їм частки федеральних субсидій, отриманих штатами 
на охоронну діяльність.

При органах охорони культурної спадщини штатів діють компетентні 
Ради з питань охорони культурної спадщини18, створені на підставі феде-
рального Закону про охорону національної культурної спадщини 1966 р. 
Члени Рад призначаються керівниками органів охорони культурної спад-
щини штатів. Більшість членів Рад є кваліфікованими фахівцями в таких 
18 Ця назва (State historic preservation review board) відповідає Закону про охорону національної культур-
ної спадщини 1966 р. Проте сьогодні вживається дещо інша назва, а саме – Рада з питань охорони куль-
турної спадщини штату (State’s National Register review board).
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та суміжних з ними дисциплін, як історія, архітектура, фольклор, антро-
пологія, реставрація, зберігання та ландшафтна архітектура. Ради упо-
вноважені розглядати як подання, так і апеляції подань до Національно-
го реєстру, необхідну документацію на отримання субсидій з федераль-
ного Фонду охорони минувшини, допомагають керівникам органу охо-
рони порадами та рекомендаціями, виконують інші притаманні їм функ-
ції. Без результатів розгляду радами Органи охорони культурної спадщи-
ни штатів не вправі робити подання для внесення об’єктів до Національ-
ного реєстру.

Органи охорони культурної спадщини федеральних відомств (аген-
цій, корпорацій тощо). Як згадувалося вище, на підставі федерального 
Закону про охорону національної культурної спадщини 1966 р. у кожно-
му федеральному відомстві (агенції, корпорації тощо), під юрисдикцією 
або контролем якого перебувають об’єкти культурної спадщини, ство-
рені і діють Федеральні органи охорони культурної спадщини19. До їхніх 
обов’язків входить:

– опрацювання, згідно з відповідними інструкціями Міністра вну-
трішніх ресурсів, програм охорони об’єктів культурної спадщини, які 
перебувають під юрисдикцією або контролем федеральних відомств, а 
також розроблення та вжиття заходів, спрямованих на виконання цих 
програм;

– узгодження заходів федеральних відомств, що можуть позначити-
ся на об’єктах культурної спадщини, які перебувають під юрисдикцією 
або контролем цих відомства, з нормами пам’яткоохоронного законо-
давства;

– виявлення, ототожнення, оцінювання об’єктів культурної спад-
щини, що перебувають під юрисдикцією або контролем зазначених ві-
домств, та подання тих, що відповідають оціночним критеріям, для зане-
сення до Національного реєстру пам’яток;

– управління та утримання в належному стані об’єктів культурної 
спадщини, які перебувають під їхньою юрисдикцією або під їхнім контр-
олем і внесені або придатні для внесення до Національного реєстру, вра-
ховуючи історичну, археологічну, архітектурну та культурну цінність 
об’єктів, а особливо – об’єктів національного значення;

– убезпечення об’єктів культурної спадщини, які хоча й не перебува-
ють під юрисдикцією або контролем відомства, проте його заходи мо-
жуть негативно впливати на ці об’єкти, передбачивши необхідні запобіж-
ники при плануванні таких заходів;

19 Такою назвою зазвичай позначаються Органи охорони культурної спадщини федеральних відомств 
(агенцій, корпорацій тощо).



Розділ I

94

– виконання відомчих пам’яткоохоронних заходів лише після кон-
сультацій з іншими федеральними, штату та місцевими органами, інді-
анськими племенами, організаціями корінних гавайців, які здійснюють 
планування власних заходів з охорони культурної спадщини, а також з 
приватним сектором.

Органи охорони культурної спадщини місцевих влад. Насамперед слід 
звернути увагу на те, що офіційна назва таких органів – «комісія», Вже 
самою цією назвою підкреслюється їхня відмінність від органів охоро-
ни культурної спадщини штатів або племен, які складаються з штатного 
персоналу з владними функціями та консультативних рад з допоміжни-
ми функціями. На відміну від цього, місцеві пам’яткоохоронні комісії по-
єднують в собі водночас обидві ці функції. 

Комісії являють собою створені відповідно до законів штатів або міс-
цевого законодавства органи охорони культурної спадщини місцевої 
влади, які відповідають за виявлення, ототожнення, оцінювання об’єктів 
культурної спадщини на відповідних територіях, надання їм статусу 
пам’ятки місцевого значення та забезпечення їхньої охорони.

Ці органи складаються з власне комісій, які мають владні повнова-
ження, хоча й працюють на громадських засадах, та штатного персоналу, 
який виконує рішення комісій. 

Члени комісій призначаються вищими посадовими особами місце-
вих влад з числа відомих архітекторів, істориків, планувальників, ланд-
шафтних архітекторів, агентів з продажу нерухомості, представників ін-
ших місцевих органів. Чисельність залежить від розміру «підопічних» те-
риторій, кількості і значущості наявних та імовірних об’єктів культур-
ної спадщини тощо. Наприклад, комісія міста Нью-Йорка налічує оди-
надцять членів – трьох архітекторів, історика, ландшафтного архітекто-
ра, агента з продажу нерухомості та п’яти представників районів міста 
(по одному від кожного з п’яти районів). Десять з них працюють в комі-
сії на безоплатній основі, і лише один – її голова – на повну ставку. Однак 
усім їм відшкодовуються неминучі витрати, понесені у зв’язку з виконан-
ням обов’язків як членів комісії. Комісії засідають декілька разів на мі-
сяць, насамперед для публічних слухань з питань, визначених Законом 
про охорону пам’яток міста Нью-Йорка, та прийняття рішень, насампе-
ред про надання об’єктам культурної спадщини, вік яких досягнув 30-ти 
років, статусу пам’ятки міста, видачі дозволів на проведення робіт на та-
ких пам’ятках та прилеглих територіях тощо. 

Кожна Комісія призначає Виконавчого директора та формує постій-
ний штатний персонал, включаючи архітекторів, істориків архітектури, 
реставраторів, планувальників, археологів, юристів, адміністративних 
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та допоміжних працівників, що працюють на повну ставку. Чисельність 
штатного персоналу залежить від обсягу виконуваних робіт. Зокрема, в 
комісії Нью-Йорка вона сягає сімдесяти осіб, через що вважається самим 
крупним муніципальним пам’яткоохоронним органом у країні.

З метою залучення місцевих влад до охорони культурної спадщини 
федеральним Законом про охорону національної культурної спадщини 
1966 р. введено механізм надання місцевим органам охорони культур-
ної спадщини відповідних повноважень та субсидій на пам’яткоохоронні 
цілі, зокрема на: 

– втілення у життя відповідного законодавства штату та місцевого за-
конодавства щодо охорони об’єктів культурної спадщини, розташованих 
на відповідних територіях;

– підтримування системи обстеження відповідних територій з метою 
виявлення, інвентаризації та оцінювання об’єктів спадщини;

– залучення громадськості до виконання місцевих програм охорони 
культурної спадщини, включаючи процес рекомендування об’єктів для 
внесення до Національного реєстру;

– виконання обов’язків, делегованих їм згідно з умовами Міністра 
внутрішніх ресурсів.

Значний обсяг робіт пов’язується з охороною місцевих пам’яток, які 
розглядаються як важливий потенційний ресурс для поповнення Націо-
нального реєстру в майбутньому.

Органи охорони культурної спадщини племен (Tribal Histiric Preservation 
Offices). Ці органи створені внаслідок внесення наприкінці минулого сто-
ліття значних і докладно опрацьованих доповнень до федерального За-
кону про охорону національної культурної спадщини 1966 р., які стосу-
ються правового регулювання взаємодії між Консультативною радою з 
питань охорони культурної спадщини, Міністерством внутрішніх ресур-
сів, Службою національних парків, іншими федеральними відомствами 
(агенціями, корпораціями тощо), органами охорони культурної спадщи-
ни штатів, з одного боку, та тубільними племенами і організаціями – з 
другого, у справі охорони об’єктів культурної спадщини племен.

На підставі цих доповнень були створені органи охорони культурної 
спадщини племен, на які покладена відповідальність за виявляння, ото-
тожнення, оцінювання, захист та трактування об’єктів культурної спад-
щини племен, за подання придатних об’єктів для внесення до Національ-
ного реєстру пам’яток та участь в управлінні Національної програмою 
охорони культурної спадщини.

Заохоченню племен до пам’яткоохоронної діяльності сприяє засно-
вана Міністром внутрішніх ресурсів спеціальна програми та видані 
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ним інструкції, а також підтримка цієї діяльності шляхом федераль-
них субсидій.

Національний траст охорони минувшини заснований Конгресом з ме-
тою активного залучення широкої публіки до охорони місць, будинків 
та містобудівних утворень, значущих для американської історії та куль-
тури. Він здійснює управління більш ніж тисячею національних, регіо-
нальних та місцевих пам’яткоохоронних програм, пов’язаних зі страте-
гією оживлення ділових та комерційних центрів населених місць по всій 
країні. Складає список готелів, вік яких перевищує 50 років і які досі до-
стеменно зберігають історичні характер та оточення. Починаючи з 1988 
р. складає щорічні списки «11 американських місць, що знаходяться під 
найбільшою загрозою», зокрема тих, що вважаються «національними 
скарбами», тобто об’єктами, включеними в Систему національних пар-
ків, і вживає заходів для забезпечення їхнього захисту.

Особливого значення набула його Національна пам’яткоохоронна 
конференція, на яку щорічно збираються понад 2 тис. прихильників 
охорони культурної спадщини, голів громад, архітекторів, педагогів та 
студентів з усіх місць країни для участі в обговоренні актуальних тем 
на тривалих сесіях, в освітніх семінарах та екскурсіях з демонстрацією 
визначних прикладів архітектури, охорони минувшини та оживлення 
громад. 

Траст складається з центрального офісу, розташованого в м. Вашинг-
тоні, та сімох регіональних філій: середньо-атлантичної (м. Філадельфія), 
середньозахідної (м. Чикаго), північно-східної (м. Бостон), південної (м. 
Чарльстон), гірсько-долинної (м. Денвер), техаське – нью-мексиканської 
(м. Форт Уорт) та західної (м. Сан-Франциско). При Трасті діє Консульта-
тивна рада.

Фінансова підтримка Трасту забезпечується членськими внесками 
(кількість членів на сьогодні перевищує 250 тис. осіб), цільовими фонда-
ми, пожертвами, грантами партнерів, субсидіями федеральних органів, 
включаючи Міністерство внутрішніх ресурсів.

Справами Трасту опікується Наглядова рада, що складається із 40 осіб. 
До її членів входять, за обов’язком служби, Міністр юстиції, Міністр вну-
трішніх ресурсів, Директор Національної галереї мистецтв, Голова Кон-
сультативної ради Трасту.

Незважаючи на значну кількість органів та утворень, причетних до 
охорони культурної спадщини, та складний суспільно-політичний устрій 
країни, в цілому вони складають досить зв’язну систему управління охо-
роною культурної спадщини всієї країни. Ця зв’язність досягається за-
вдяки:



97

Пам’яткоохоронна справа та дослідження об’єктів культурної спадщини

– розвиненому, докладно прописаному узгодженому законодавству 
всіх рівнів – національного, штатів та місцевого, яке спирається на базо-
ві положення федерального Закону про охорону національної культурної 
спадщини 1966 р. з подальшими змінами та доповненнями і спрямоване 
на реалізацію державної політики у цій сфері;

– розроблення, на підставі інструкцій і директив Міністра внутрішніх 
ресурсів, та затвердження в установленому законом порядку програм ді-
яльності органів охорони культурної спадщини всіх рівнів;

– фінансової підтримки діяльності всіх органів та утворень, причет-
них до охорони культурної спадщини, а також приватного сектора шля-
хом надання федеральних субсидій за визначених законом умов;

– встановленої законодавством і налагодженої на практиці тісної вза-
ємодії Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, Мі-
ністерства внутрішніх ресурсів, інших федеральних відомств, причетних 
до охорони культурної спадщини, органів охорони культурної спадщини 
штатів та племен, Національного трасту охорони минувшини;

– наявності федеральних інструкцій та директив, а також великого 
обсягу федеральних настанов щодо детального тлумачення всіх аспектів 
пам’яткоохоронної діяльності.

Національний реєстр пам’яток
Національний реєстр пам’яток – ключовий елемент в реалізації полі-

тики держави у сфері охорони культурної спадщини. На сьогодні він яв-
ляє собою національне сховище документації щодо різних типів історич-
них об’єктів, визнаних значущими для історії, архітектури, археології, ін-
женерії та культури країни, їх розповсюдженості, стану, власності, потреб 
та іншої інформації. Водночас він розглядається як початок велетенської 
роботи – обліку всіх ресурсів культурної спадщини країни.

Об’єкти, що підлягають внесенню до Національного реєстру, поділя-
ються за типами на райони, місця, будинки, споруди й витвори, та за ка-
тегорією значення – національного, штатів, місцевого. Для віднесення 
об’єкта спадщини до певного типу спираються на такі визначення:

– район – це значна зосередженість, зв’язність або безперервність 
місць, будинків, споруд чи витворів, історично або естетично об’єднаних 
задумом (проектом) чи природним розвитком;

– місце – це місцеположення значної події, доісторичного або істо-
ричного періоду проживання чи діяльності, або незмінних, зруйнованих 
чи зниклих будинку чи споруди, де саме місцеположення має історичну, 
культурну або археологічну цінність, незважаючи на цінність існуючої 
структури.
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– будинок – це житловий будинок, комора, церква, готель або поді-
бна будівля, створена для укриття будь-якої з форм людської діяльності. 
Термін будинок може також застосовуватися для посилання на історич-
но або функціонально зв’язне ціле, таке як будинок суду та в’язниця або 
житловий будинок та комора.

– споруда – цей термін застосовується, на відміну від будинків, до 
функціональних утворень, зведених, як правило, для цілей, інших ніж 
створення укриття.

– витвір – цей термін застосовується, на відміну від будинків і споруд, 
до утворень, які є в основному мистецькими за характером або віднос-
но невеликими за розміром та простої конструкції. Незважаючи на те, що 
витвір може бути, за природою або задумом, рухомим, він пов’язується 
зі специфічним навколишнім оточенням або середовищем, як наприклад 
скульптура в запроектованому ландшафті.

Утримання в належному стані та поповнення Національного реєстру 
здійснює Служба національних парків, а точніше – Куратор Національно-
го реєстру, від імені Міністра внутрішніх ресурсів. 

Пропонувати об’єкти для Національного реєстру можуть їхні влас-
ники, історичні товариства, пам’яткоохоронні організації, владні орга-
ни різних рівнів, фізичні особи або групи осіб. Пропозиції подаються ор-
ганам охорони культурної спадщини штатів, федеральних відомств або 
племен, залежно від обставин. Ці органи готують необхідну документа-
цію, організують публічні обговорення тощо і, якщо не надходило оскар-
жень, подають укомплектовані досьє разом із засвідченими рекоменда-
ціями Службі національних парків для остаточного розгляду і реєстрації 
Куратором Національного реєстру. 

Якщо стосовно запропонованого для занесення до Національного ре-
єстру об’єкта має місце оскарження, а відповідний орган охорони вва-
жає такий об’єкт придатним для занесення, він супроводжує подання 
цією скаргою. У такому випадку остаточне рішення про внесення об’єкта 
в Національний реєстр приймає Служба національних парків, а інколи 
Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини. До цього 
слід додати, що федеральним Законом про охорону національної куль-
турної спадщини 1996 р. встановлені граничні терміни для розгляду по-
дань, оскаржень та інших питань, пов’язаних з процесом поповнень Наці-
онального реєстру, змін ступеня значення або вилучень з нього.

Розгляд об’єктів на придатність для внесення до Національного реє-
стру здійснюється на підставі оціночних критеріїв, опрацьованих Служ-
бою національних парків. Оцінка включає встановлення значення, віку 
та цілісності об’єктів у певному історичному контексті. Рівень значен-
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ня визначається цілісністю, тобто ступенем збереженості характерних 
ознак об’єктів порівняно з тими, якими вони були в минулому, задуму 
(проекту), навколишнього оточення, матеріалів, майстерності, емоцій-
ної атмосфери та зв’язку, та які: 

– пов’язані з подіями, що зробили значний внесок у головні законо-
мірності американської історії; або

– пов’язані з біографіями людей, значущих для американської історії; 
або

– відображають відмітні характеристики типу, періоду чи методу бу-
дівництва, або репрезентують творіння майстра, або мають високі худож-
ні достоїнства, або репрезентують значне і відчутне утворення, складни-
кам якого може не вистачати власних характерних ознак; або

– надали чи можуть надати інформацію, важливу для історії або доіс-
торичного періоду.

Для оцінки об’єктів, які зазвичай вважаються не придатними для вне-
сення до Національного реєстру, таких як кладовища, місця народження 
або могили історичних постатей, об’єкти, що є власністю релігійних орга-
нізацій або використовуються для релігійних цілей, споруди, які є перемі-
щеними зі своїх первісних місцеположень, відтворені історичні будинки, 
об’єкти в основному меморіального характеру та об’єкти, що набули зна-
чення протягом останніх 50 років, застосовуються крім оціночних крите-
ріїв додаткові умови обґрунтування їхньої придатності для занесення до 
Національного реєстру. У таких випадках об’єкти вважаються придатними, 
якщо вони є невід’ємними складовими районів, що відповідають оціноч-
ним критеріям для занесення або підпадають під такі категорії:

– релігійний об’єкт, що набув основного значення через архітектурні 
чи художні достоїнства або через історичне значення; або

– будинок чи споруда, переміщені з їхнього первісного місцеположен-
ня, проте значущі насамперед через архітектурну цінність, або є уціліли-
ми спорудами, істотно пов’язаними з історичною постаттю чи подією; або

– місце народження чи могила знаменитої історичної постаті, якщо 
немає пристойного місця або будинку, пов’язаного з продуктивним пері-
одом її життя; або

– кладовище, яке набуло основного значення через могили видатних 
людей, вік, характерні особливості задуму (проекту) або через зв’язок з 
історичними подіями; або

– відтворений будинок, точно виконаний у відповідному середовищі 
та достойно репрезентований як частина генерального плану реставра-
ції, коли не збереглося іншого будинку чи іншої споруди з таким самим 
зв’язком; або 
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– об’єкт, головним чином меморіального характеру, якщо задум (про-
ект), вік чи символічна цінність надали йому власного виняткового зна-
чення; або

– об’єкт, що набув значення протягом останніх 50 років, якщо він є ви-
нятково важливим.

Внесення об’єктів усіх рівнів значення – національного, штату та міс-
цевого – до Національного реєстру здійснюється, як згадувалося вище, 
Службою національних парків, а визнання зареєстрованих об’єктів на-
ціонального значення Віхами національної історії – Міністром внутріш-
ніх ресурсів, Національними монументами (national monuments) – Прези-
дентом США, «національним скарбом», що включається у Систему націо-
нальних парків – Конгресом США.

Законодавство
Законодавство у сфері охорони культурної спадщини, відбиваючи 

суспільно-політичний устрій країни, поділяється на три рівні – феде-
ральний (загальнодержавний), штатів, місцевий. Незважаючи на це, воно 
в цілому являє собою досить зв’язну правову основу для діяльності у цій 
сфері. Ця зв’язність досягається завдяки безсумнівному лідерству і на-
полегливості федеральної законодавчої і виконавчої влади в ініціюванні, 
законодавчому забезпеченні та реалізації загальнодержавної політики 
охорони різноманітної історичної та культурної спадщини країни. Саме 
тому особливий інтерес викликає федеральне законодавство, на яке спи-
раються штати і місцеві органи влади в опрацюванні та удосконаленні 
власного пам’яткоохоронного законодавства.

Федеральне законодавство у сфері охорони культурної спадщини 
складається із федеральних законів, які публікуються у Зводі законів 
США (United States Code), і підзаконних актів Міністра внутрішніх ресур-
сів у вигляді правил, директив, стандартів та інструкцій, які після пев-
ної процедури Конгресу, передбаченої федеральним Законом про охоро-
ну національної культурної спадщини 1966 р., публікуються у Федераль-
ному Зводі регулятивних актів (Code of Federal Regulations). 

Федеральні закони, пов’язані з охороною культурної спадщини, поді-
ляються на три групи. До першої входять два закони, які стосуються усіх 
аспектів діяльності, охоплюваних поняттям «охорона культурної спад-
щини», зміст якого наведено вище. Це Закон про історичні місця 1935 р. 
та базовий Закон про охорону національної культурної спадщини 1966 р. 

Другу групу складають закони, присвячені охороні об’єктів та пред-
метів археологічної спадщини. Ця досить чисельна група включає Закон 
про старожитності 1906 р., Закон про охорону археології та історії 1974 
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р., присвячений виявленню, отриманню та збереженню відповідних да-
них, залишків та зразків на територіях водоймищ, створюваних будів-
ництвом гребель, Закон про захист археологічних об’єктів на федераль-
них землях та землях індіанців 1979 р., Закон про покинуті залишки ко-
рабельних аварій 1989 р. та Закон про захист поховань корінних амери-
канців та інші цілі 1990 р.

Третю групу складають витяги, які стосуються різних аспектів охоро-
ни культурної спадщини, з інших федеральних законів, таких як Закон 
про міністерство транспорту 1966 р., Закон про національну політику у 
сфері навколишнього середовища 1969 р., Закон про удосконалення на-
ціональної корпорації залізничних перевезень (Амтрак) 1974 р., Закон 
про спільне використання громадських будинків 1976 р., Закон про за-
гальне управління 1976 р., Закон про видобуток корисних копалин в на-
ціональних парках 1976 р. та Кодекс про внутрішні доходи 1986 р.

Американські пам’яткоохоронні закони всіх рівнів і, зокрема, феде-
ральні, дещо відрізняються від аналогічного законів багатьох інших кра-
їн, у тому числі вітчизняних.

По-перше, вони, з одного боку, стабільні, тобто протягом тривалого 
часу (Закону про старожитності, наприклад, вже більше ста років) збері-
гають чинність ключових положень, а з другого – періодично удоскона-
люються, тобто уточнюються, доповнюються і деталізуються відповідно 
до викликів часу та розвитку самої пам’яткоохоронної справи. При цьо-
му ретельно узгоджуються норми та правила всередині всього законо-
давчого поля, що виключає можливість неоднозначного їх трактування. 
Так, Закон про історичні місця 1935 р. з моменту прийняття корегувався і 
доповнювався вісім разів, базовий Закон про охорону національної куль-
турної спадщини 1966 р. – двічі.

По-друге – це є закони прямої дії, тобто в них визначаються не лише 
норми, а й конкретні особи, відповідальні за їхнє втілення у життя, парт-
нери, докладно прописуються порядок виконавчих дій, конкретизують-
ся терміни, джерела та розміри фінансування, правила обґрунтування 
податкових пільг, звітність тощо. Вказуються положення, для реалізації 
яких Міністр внутрішніх ресурсів, як головна фігура виконавчої влади у 
цій сфері, зобов’язаний забезпечити опрацювання відповідних інструк-
цій, детально регламентується процедура і терміни їхнього проходження 
в обох палатах Конгресу та порядок введення в дію. 

Для зручності користування будь-якими особами – владними всіх рів-
нів, науковими спільнотами, публічними та приватними організаціями, 
громадянами, причетними або втягнутими до справи охорони культур-
ної спадщини, Служба національних парків організувала періодичне ви-



Розділ I

102

дання під назвою «Федеральні закони охорони культурної спадщини» 
усіх перелічених вище федеральних законодавчих актів з відповідними 
корегуваннями та доповненнями.

Особливий інтерес викликає узвичаєна практика опрацювання та ви-
дання Службою національних парків скрупульозно виписаних додатко-
вих документів, що містять настанови, роз’яснення і рекомендації щодо 
застосування правил та норм федеральних законів та втілення їхніх по-
ложень на практиці. Необхідність видання таких документів обумовле-
на, з одного боку, залученням до охорони не лише органів охорони різних 
рівнів, але й не обізнаних у цих питаннях осіб – представників федераль-
них відомств, штатів, органів місцевих влад, приватних структур, широ-
кої громадськості, з другого – гострою недостачею кваліфікованих фахів-
ців, особливо на місцевому рівні. Мабуть, не випадково ЮНЕСКО свого 
часу в «Рекомендації щодо захисту культурної та природної спадщини на 
національному рівні» (1972 р.) наголошувала, що «проблеми збережен-
ня та використання культурної та природної спадщини делікатні, вони 
вимагають спеціальних знань, іноді важкого вибору, що у цій сфері не-
має достатньої кількості кваліфікованих фахівців», і пропонувала держа-
вам – сторонам Конвенції вживати відповідних заходів щодо виправлен-
ня такої ситуації.

Один із ранніх таких документів, виданий 1979 р. і переглянутий 1983 р., 
стосується реабілітації історичних будинків. Він включає стандарти Мі-
ністра внутрішніх ресурсів та провідні настанови реабілітації, що визна-
чається як «процес повернення об’єкта, через ремонт або відновлення, 
до стану, що дає можливість для його раціонального сучасного викорис-
тання при збереженні тих частин та ознак, які є значущими для історич-
ної, архітектурної та культурної значущості об’єкта». Документом, об-
сягом понад 50 сторінок, охоплюється комплекс зовнішніх і внутрішніх 
ремонтно-реставраційних робіт на елементах мурування, деревини, ме-
талу, на покрівлях, вікнах, зовнішніх дверях та ґанках, фасадах магазинів 
та офісів, конструктивних системах, в інтер’єрах, елементах забудови іс-
торичних районів тощо. 

Найбільша кількість цих документів пов’язана з формуванням Наці-
онального реєстру пам’яток. Вони поділяються на базові, типологічні та 
техніко-допоміжні.

Базові документи (їх чотири) – це настанови щодо застосування оці-
ночних критеріїв Національного реєстру, заповнення реєстраційних 
форм на поодинокі та множинні об’єкти, збирання первинних даних – 
персональних, текстових, картографічних тощо з переліком різноманіт-
них джерел для їхнього пошуку.
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Типологічні документи (понад півтора десятка) – це настанови щодо 
ідентифікації, оцінювання, документування і підготовки подань для вне-
сення конкретних типів об’єктів до Національного реєстру, наприклад, 
об’єктів археологічної спадщини, рукотворного ландшафту, гірничої про-
мисловості, сільського історичного ландшафту, пов’язаних з визначними 
особами, навігаційного призначення тощо.

Техніко-допоміжні документи стосуються визначення меж об’єктів, 
зокрема археологічних, якості фотографій для номінацій, систем UTM та 
GIS/GPS для географічної прив’язки об’єктів.

Загальний обсяг усього пакета цих документів обчислюється тисяча-
ми сторінок.

На завершення
Ознайомлення, а тим більше – поглиблене вивчення плідного досвіду 

охорони культурної спадщини у Сполучених Штатах Америки, як і досві-
ду багатьох інших країн, може прислужитися підвищенню якості та ефек-
тивності вітчизняної пам’яткоохоронної справи, зростанню професійно-
го рівня причетних до цього фахівців
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О.В. Кондратьєва 

ХАРКІВСЬКИЙ СПАДОК МОДЕРНУ:
ЦИВІЛЬНІ СПОРУДИ АРХІТЕКТОРА 

В.М. ПОКРОВСЬКОГО
До 150-річного ювілею від дня народження В.М. Покровського

У 2013 році виповнюється 150 років від дня народжения архітекто-
ра Володимира Миколайовича Покровського (1863–1924). Цій ювілейній 
даті присвячується дана публікація. Автор прослідковує развиток і фор-
муванння харківської архітектурної школи кін. XIX – поч. XX ст. Описан-
ня громадських споруд архітектора В.М. Покровського в Харкові розкриває 
їх архітектурно-історичну цінність і доводить магістральне значення в 
культурній спадщині епохи модерну.

Архитектор-творец должен иметь глубокое познание 
во всех родах зодчества... Он должен быть всеобъемлющ, 
изучить и вместить в себе все бесчисленные изменения 
их. Но самое главное – должен изучить все в идее, а не в 
мелочной наружной форме и частях. Но для того чтобы 
изучить в идее, нужно быть ему гением и поэтом.

Н.В. Гоголь

«Культурний ренесанс» дореволюційної Російської імперії на зламі 
ХIХ–ХХ ст. виявив небачений феномен високого розвитку матеріальної та 
духовної культур. Названий Срібним століттям, він був відзначений не-
звичайним творчим піднесенням в усіх галузях духовного життя. Адже 
Срібне століття – це не лише термінологічне значення в літературознав-
стві, набір поетичних імен, але й смислове формулювання епохи, засно-
ване на глибинному об´єднанні всіх його творців. Це час пошуків та екс-
периментів у мистецтві (М. Реріх, М. Нестеров, М. Врубель, М. Чюрленіс), 
музиці (О. Скрябін, І. Стравінський), театральному мистецтві (К. Станіс-
лавський), розвитку філософської думки (В. Соловйов, П. Флоренський, 
М. Бердяєв). Коли аналізуєш цей історичний факт, то мимоволі постає пи-
тання: що відбувалося із просторовим перебуванням людини? Яку дум-
ку приховує за собою та відкриває нам архітектура? Що надихає ці вели-
чезні форми матерії?

Еволюція архітектури як соціального явища пов’язана з просвітою, 
соціальними і політичними революціями. У результаті метаморфоз соці-
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уму принципово переоцінюються архітектурні концепції. Архітектурний 
розвиток fin de siècle був природно стимульований технологічними та ін-
женерними досягненнями. Дійсно, можливість використання нових буді-
вельних матеріалів, таких як сталь, чавун, бетон, скло, привела до ство-
рення нових будівельних технологій, які були складовою Індустріальної 
революції. На зламі століть архітектори почали кристалізувати нові ар-
хітектурні вирази, інтегруючи традиційні знання з новими технологіч-
ними можливостями. На зміну еклектиці прийшов новий стиль. Модерн, 
Ар Нуво, Югендштиль, Сецессіон, Стиль ліберті, Модернізмо. Він зриває, 
збуджує, перевертає всі цінності та ієрархії, щоб залучити до прекрасно-
го всі сфери діяльності людини. Створюючи пульсуючий симбіоз новіт-
ніх технологій з високою естетикою інтер’єрів та екстер’єрів, архітектори 
ніби проголошували принцип «вірності Природі», скеровуючи до її міме-
зису: плавні лінії, натхненні рослинні орнаменти, дивовижні фрагменти 
фауни. Якщо зважити складові тріади Вітрувію в контексті архітектури 
модерну, то, безумовно, її домінантою є venustas – краса. Віртуозно деко-
ровані етнографічними елементами будівлі, фрагменти флори та фауни 
в орнаментах фасадів, фантастичні химери, сміливе застосування майо-
ліки, вітражі, художнє чавунне лиття, яскраві мозаїчні панно мають мало 
спільного з користю та міцністю. «Це була епоха <...> загострення есте-
тичного сприйняття», – відзначав філософ М. Бердяєв.

В Україні модерн народився не ізольовано, а став послідовником за-
хідноєвропейських джерел: художники, архітектори Уїльям Морріс, Фі-
ліп Вебб, Уолтер Крейн, Чарльз Рені Макінтош, Чарльз Рікеттс, Артур 
Хейгейт Макмурдо та інші розвивали ар нуво в Західній Європі при-
наймні двома декадами раніше, продовжуючи принципи «батька пре-
рафаелізму» Джона Раскіна. У великих та провінційних містах Росій-
ської імперії модерн міцно кристалізувався лише до 1902 року, інтегру-
ючи до нових рішень, які, проте, ґрунтувалися на національних прин-
ципах [1]. Не залишився осторонь від цієї тенденції і Харків – один із 
п’яти індустріально-культурних центрів імперії. На зламі соціально-
культурних парадигм бурхливий економічний розвиток кін. ХІХ – поч. 
ХХ ст. призвів до народження будівель нового типу: вокзалів, банків, на-
вчальних і торгівельних споруд. Архітектурна палітра Харкова стала на-
стільки різнобарвною та незвичайно яскравою, що суттєво визначила 
багатолике архітектурне обличчя міста. Саме в цю епоху був створений 
унікальний культурно-історичний організм, який став ядром сучасного 
Харкова. Архітектура харківських ансамблів вражає стилістичною по-
ліфонією. У фундаментальній праці про архітектуру України на зламі 
ХІХ–ХХ ст. архітектурознавець В.Є. Ясієвич серед практик окремих архі-
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тектурних шкіл виділяє харківську школу модерну, яка «сприйняла цей 
стиль більш глибоко та довготривало» [2]. Втім, докладну класифіка-
цію та характеристику харківської школи модерну визначив видатний 
харківський архітектор О.Ю. Лейбфрейд. Він виділив три основні його 
напрями: декоративний (М.Г. Диканський, О.М. Гінзбург, В.М. Покров-
ський), конструктивний (О.М. Гінзбург) та вільне трактування форм і 
пропорцій історичних стилів (О.І. Ржепишевський). Будови в дусі укра-
їнського модерну, які також відносять до «неоукраїнського», або «укра-
їнського народного стилю» (В.Є. Ясієвич), О.Ю. Лейбфрейд виокремив у 
самостійний напрям [3].

Взагалі у містобудуванні Харкова цього періоду часто звучать ремініс-
ценції архітектури петербурзького модерну: «Харків, як ніяке інше укра-
їнське місто того часу, було ідеологічно тісно пов’язане із північною сто-
лицею імперії, особливо в тому, що стосується містобудівельних та ар-
хітектурних поглядів» [4]. Це було пов’язано з тим, що будівництво ба-
гатьох вагомих будівель Харкова здійснювалося або харківськими архі-
текторами, які отримали освіту в навчальних закладах Петербурга (Пе-
тербурзька Академія Мистецтв, Петербурзький інститут цивільних 
інженерів), або вихідцями із Петербурга. Серед таких споруд Російсько-
Азійський банк на вул. Сумській (О.Р. Мунц, О.К. Шпігель, 1908–10 рр.); бу-
дівля Головного управління Південної залізниці на Привокзальній пло-
щі (О.І. Дмитрієв, Д.С. Ракітін, 1914) [5], будівля Азовсько-Донського бан-
ку на вул. Тевелєва (Ф.І. Лідваль), яка «входить у групу найкращих витво-
рів, створених в 1910-ті роки петербурзькими зодчими у цьому місті» [6]. 
У Харкові також працювали M.M. Верьовкін, M.В. Васильєв, О.І. Ржепішев-
ський [7], О.Ф. Бубир [8].

Архітектура Харкова fin de siècle – важливе явище не лише зодче-
ства, але й усієї вітчизняної культури. Важко не погодитися з тим, що 
«... найцінніше для нас сьогодні – динамічність, рухомість, жива пласти-
ка кращих споруд модерну – вони не є чимось сталим, чому можна дати 
чітку, на всі часи оцінку, вони пробуджують думку, суперечку, спонука-
ють співставляти – одним словом, вони не залишають байдужими» [9]. 
На жаль, багато харківських споруд модерну знищені колізіями історії 
чи спотворені різними «містобудівними концепціями». Численні твори 
зодчества Харкова ще не отримали об’єктивної оцінки – тут, як в жодно-
му іншому періоді культури, багато «білих плям». До цього часу залиша-
ються забутими розрізнені факти та імена. Безпосередньо це стосуєть-
ся і архітектора Володимира Миколайовича Покровського (1863–1924). 
Щоб розповісти про незвичайні полотна його творчості, знадобилася б 
ціла книга. Це величезний пласт національної культури, гідний окре-
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мої фундаментальної праці. Широтою творчого діапазону (В.М. Покров-
ський будував культові споруди, житлові будинки, готелі, вокзали, тор-
гові та адміністративні споруди) зодчий випереджував багатьох сучас-
ників. Отже, мета статті – не лише ввести у науковий вжиток забуті 
імена, заповнити «прогалини історії», але й на прикладі творчості архі-
тектора В.М. Покровського проілюструвати витончену красу архітекту-
ри Харкова fin de siècle.

Володимир Миколайович Покровський народився в сім’ї урядовця. 
Закінчивши в Петербурзі гімназію при архітектурному відділі [10], в 
1883 році він вступив до Імператорської Академії Мистецтв. «Въ 1888 г. 
окончилъ курсъ наукъ. Получ. мед.: въ 1886 г. – 2 серебр.; въ 1888 г. – 1 
серебр.; въ 1889 г. – 2 золот. за «проектъ Городской Думы въ Спб.», – 
описує С.М. Кондаков навчання В.М. Покровського в «Списке русских ху-
дожников к юбилейному справочнику Императорской Академии Худо-
жеств», 1914 р. [11]. Блискуче закінчивши в 1890 році академію зі зван-
ням архітектора-художника 1-го ступеня із золотою медаллю та сріб-
ним академічним знаком, в 1891-му його направляють у Царство Поль-
ське на посаду архітектора Варшавського навчального округу. В цей пе-
ріод він збудував «у Варшаві <...> ветеринарний інститут, три гімназії, 
Маріїнський жіночий притулок, прибутковий будинок Миколаївського 
притулку, а також Сандомирське Маріїнське жіноче училище, залізнич-
ний вокзал у м. Холм і ряд домових церков для навчальних закладів» 
[12]. Пізніше (вірогідно, в 1894 р.) його призначають єпархіальним архі-
тектором Холмсько-Варшавської єпархії. Обіймаючи цю посаду до 1905 
року, він побудував «більше 30 храмів, у тому числі 10 за оригінальними 
проектами (у Варшаві, Сосновицях, Томашево та інш.)» [13]. Переїхавши 
до Харкова в 1905 році, В.М. Покровський стає провідним зодчим міста. 
Обіймаючи посаду харківського єпархіального архітектора в 1905–1917 
рр., він був одним із найбільш відомих майстрів модерну. Після вста-
новлення радянської влади та скасування єпархії Покровський займав-
ся викладацькою діяльністю: в 1919–1922 рр. – професор Харківського 
технологічного інституту [14], в 1921–1924 рр. – професор Харківсько-
го художнього училища [15]. За особливі досягнення у галузі архітекту-
ри він був нагороджений орденами, медалями, пам’ятними знаками. За-
галом у творчому доробку архітектора близько 60 проектів споруд – як 
цивільних, так і культових. Проте саме його харківські цивільні споруди 
яскраво відображають архітектуру модерну Харкова1. На деяких із них 
зупинимося детальніше.
1 Зазначені в статті споруди архітектора В.М. Покровського занесені до переліку пам´ятників архітекту-
ри і містобудування м. Харкова, який був оновлений проектно-реставраційним відділом ДПІ «Укрмісь-
кбудпроект» в 2009 р.



Розділ I

108

Будинок Жирардовської мануфактури (1912)
вул. Університетська, 10

«Справа художника (у ширшому розумінні слова) – не у повідомленні 
нових одкровень, а у відвертості нових форм. Форма стає змістом, а зміст 
формою» [16]. Принципово новий зміст вкладає В.М. Покровський в буди-
нок ІІ пол. ХІХ ст. (арх. O. Раков) на вул. Університетській, 10, капітально 
його реконструктувавши у 1912 році для торгового будинку Жирардов-
ської мануфактури (рис. 1) [17]. Ця споруда стала одним із «яскравих і са-
мобутніх проявів модерну в Харкові» [18]. Асиметрична композиція з еле-
ментами класицизму насичена пластикою об’ємів та форм (рис. 2), а деко-
ративна ліпка гармонійно доповнює форму споруди і надає їй високої ху-
дожньої виразності. Підвищена декоративність відноситься до головних 
і незаперечних її достоїнств. Декоративна колонада на другому поверсі, 
яка підтримує антаблемент, прикрашена капітелями в стилізованих фор-
мах модерну. На хвилеподібному фронтоні зображено дерево життя – «... 
ми кинуті в казковий світ...», у якому переживаємо пантеїстичне почуття 
(рис. 3). Дерево життя підсилює конкретно-історичні асоціації з витонче-
ним декором Володимиро-Суздальських храмів: вишуканою різьбою хра-
му Покрова Пресвятої Богородиці на Нерлі ХІІ ст., різною аркатурою Дми-

Рис. 1 Будинок Жирардовської мануфактури 
(арх. В.М. Покровський, 1912). Фото поч. XX ст.
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трієвського собору у Володимирі ХІІ 
ст. [19]. Таким чином, декор фасаду 
стає вираженням нової модифікації 
типології давніх символів крізь при-
зму модерну. Динаміка споруди за-
снована на контрастності – високо-
му даху зі шоломовидними люкар-
нами та багатою орнаментикою фа-
саду протиставлені великі площини 
скла. Двох’ярусний вітраж на сходах 
не зберігся, як не зберігся і стелевий, 
хоча повністю дійшла до нас його ге-
ометрична каркасна конструкція. 
Між іншим, на підлозі зберігся мет-
ласький кольоровий кахель із геоме-
тричним орнаментом, який був ви-
готовлений на харківському заво-
ді Берґенгейма. Нині в будівлі розмі-
щується Церковно-історичний музей 
Харківської єпархії.

Рис. 2 Будинок Жирардовської мануфактури 
(арх. В.М. Покровський, 1912). 

Графічна реконструкція фасаду за В.Є. Ясієвичем [30]

Рис. 3 Фрагменти фасаду. 
Будинок Жирардовської 

мануфактури. Фото 2009–2010 рр.
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Готель (1913)
вул. Енгельса, 7

В архітектурному вирішенні п’ятиповерхового кутового будинку на 
вул. Енгельса і Полтавський шлях (колишній єпархіальний готель, вул. 
Єкатеринославська, у радянський час – готель «Москва», вул. Свердло-
ва) В.М. Покровський звертається до національно-романтичного стилю – 
«північного модерну» (рис. 4). Кутова башта-еркер, прикрашена шатром 
складної форми, надає будівлі живописного силуету. Декор головного фа-
саду лаконічний і витончений: стіни презентують спокійну масу, піджив-

Рис. 4 Готель (арх. В.М. Покровський, 1913). 
Фото 2009 р.
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лену геометричними рельєфами. Архітектор відмовився від колористич-
ного оформлення і використав виключно сірий тон. Маскарони жіночих 
облич, мов лісові мавки, споглядають місто із гострих фронтонів (рис. 5).

Рис. 5 Маскарони. Фрагмент фасаду готелю. 
Фото 2009 р.

Прибутковий будинок Пітри
вул. Чернишевськa, 66

Колишній прибутковий будинок Г.О. Пітри по вул. Чернишевській, 66 –
яскравий прояв декоративного напрямку харківської школи модерну 
(рис. 6). Своєрідний силует і різнобарвність архітектурного декору ста-
ють поетично-художнім образом саду:

«Сады моей души всегда узорны...
Растенья в них, как сны, необычайны...» [20]

Зміст архітектури – це «скарб небачених фантазій»: споруду охоплю-
ють різноманітні рельєфні орнаментальні фризи, вставки архаїчних і 
рослинних форм (рис. 7). Деталі орнаментики, як поетичний рефрен, 
звучать в балконних балюстрадах, металічних ґратах, віконних та двер-
них обрамленнях. Композиційно асиметрична архітектура – парафраза 
середньовічного мистецтва. Про це якнайкраще свідчать кутова башта-
еркер, гострі щипці, на яких розсілися орли – «королі неба». Художній об-
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Рис. 6 Прибутковий будинок Пітри 
(арх. В.М. Покровський, 1910–1913). 
Графічна реконструкція фасаду 
«Укрміськбудпроект» м. Харків

Рис. 7 Фрагменти фасаду. Прибутковий 
будинок Пітри. Фото 2009–2010 рр.
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раз будівлі підсилюється за допомогою колористики, яка ґрунтується на 
поєднанні тинькованих та цегляних площин. Під час реставрації будинку 
в II пол. 2000-х років були відновлені вишукані деталі декору екстер’єру. 
Нині у приміщенні розміщується ВТБ Банк.

Цікаво, що прибутковий будинок Г.О. Пітри спочатку належав його 
автору – В.М. Покровському. В 1909 році архітектор купив три ділянки 
землі для будівництва чотириповерхового будинку із мезоніном, у яко-
му планував жити сам, а решту квартир здавати в оренду. Але оскільки 
будівництво виявилося дорогим, довелося закласти будинок у Полтав-
ський земельний банк, і згодом його продали Г.О. Пітрі [21].

Єпархіальний музей церковних старожитностей 
та єпархіальна бібліотека (1912)

вул. Каплуновська, 4 (співавтор П.В. Величко)
9 січня 1909 року газета «Харківські губернські відомості» оголо-

сила про будівництво харківською єпархією Музею старожитностей. 
На будівництво планувалося витратити близько 250 тис. крб. [22]. Че-
рез піврокувідбулося закладення єпархіального будинку для єпархі-
альної бібліотеки та музею [23]. Тут В.М. Покровський знову зверта-
ється до прототипів давньоруського мистецтва: у контурах форм ві-
дображено своєрідний погляд митця на старовину. Суворий фасад зод-
чий пом´ягшує орнаментальними рельєфами архаїчних форм (рис. 8). 
Особливу увагу він приділяє декоративності віконних прорізів, у яких 
використовує давньоруські мотиви. Будівництво музею продовжува-
лося два роки і в 1912 році. «Харківська єпархія відкрила єпархіальне 
церковно-археологічне товариство та музей церковних старожитнос-
тей при ньому на чолі з протоієреєм Благовіщенської церкви П. Фомі-
ним» [24]. У 1915 році в єпархіальному музеї зберігалося більш ніж 900 
цінних археологічних та історичних експонатів [25]. Після скасування 
харківської єпархії в будівлі була проведена реконструкція інтер’єрів за 
ескізами художника О.І. Страхова, а 5 січня 1927 року тут відкрили Бу-
динок письменників ім. В. Блакитного, який став центром літературно-
го життя столиці. У ньому розміщувалися бібліотека із читальним за-
лом, ресторан та більярдна кімната, відбувалися виставки, присвяче-
ні видатним письменникам та художникам [26]. Пам’ятна табличка на 
фасаді свідчить про те. що тут побували М. Горький, В. Маяковський, П. 
Тичина, В. Сосюра, О. Довженко, О. Головко, Ю. Яновський, О. Барбюс, О. 
Зегерс, М.-О. Нексе, І. Бехер та ін. Будинок письменників закрили в 1931 
році. Тепер тут знаходиться Радіоастрономічний інститут Національної 
академії наук України.
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Рис. 8 Єпархіальний музей церковних старожитностей 
і єпархіальна бібліотека (арх. В.М. Покровський, 
співавтор П.В. Величко, 1912). Фото 2009 р.
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Жіноча гімназія (1912–1914)
вул. Чернишевської, 79 (співавтор – П.В. Величко)

Будинок по вул. Чернишевській, 79 – колишня жіноча гімназія сестри 
архітектора О.М. Покровської – ніби пробуджений лицар, пов’язує сучас-
ність із середньовіччям. Вже сам фасад, кам’яна ширма, готує глядача до 
занурення у цей світ. Сутність оформлення екстер’єру полягає у викорис-
танні міфологічних прототипів. До міфології тут апелюють застиглі на 
фасаді лицарі у латах, лицарські герби, химери та саламандри; кам’яні 
лисиці вартують ворота, а входи – круки. Загалом, ця (будівля є вдалою 
стилізацією середньовічної архітектури у розрізі модерну із притаман-
ним йому гротеском і скульптурністю форм (рис. 9). Завдяки числен-
ним скульптурним оздобленням вона отримала назву харківський Буди-
нок з химерами, асоціативно з Будинком з химерами у Києві (арх. В. Го-
родецький, 1902) та в Москві (арх. С. Малютін, 1907). Серед скульптур-

Рис. 9 Приватна жіноча гімназія (арх. В.М. Покровський, 
співавтор П.В. Величко, 1912–1914).

Графічна реконструкція фасаду «Укрміськбудпроект» м. Харків
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них елементів будівлі – бюсти самого В.М. Покровського у вигляді профе-
сора та його помічника архітектора П.В. Величка у вигляді середньовіч-
ного студіозуса-писаря, які віддзеркалюють багаторічний творчий тан-
дем. Одне очевидно, тут архітектор «творчо вживає мотиви готичної ар-
хітектури» [27]: споруду прикрашають ортогональні декоративні башти, 
балюстради із квадрофойла2. Вікна, зовнішні двері, ворота є елементами 
декору. Варіюючи розмір, конфігурацію, ритм віконних прорізів, малю-
нок плетінок віконних рам, зодчі віртуозно досягають дивовижного де-
коративного ефекту. Декорація стін вже не плоске панно – воно володіє 
3+1 вимірами. Перед нами постає художній образ лицаря (рис. 10).

2 Архітектурні варіації неоготики кристалізувалися в численних будівлях Російської імперії ІІ пол. ХІХ – 
поч. ХХ ст.: царські стайні та манеж у Петергофі (арх. М.Л. Бенуа, 1848–1855), Будинок Фаберже в Санкт-
Петербурзі, вул. Велика Морська, 24 (арх. К.К. Шмідт, 1899–1900) та ін.

Рис. 10 Фрагменти фасаду. Приватна жіноча гімназія. 
Фото 2009–2010 рр.
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Загалом за проектами В.М. Покровського у Харкові споруджені «Ар-
сеніївський» корпус трапезної з актовим залом єпархіального жіночого 
училища (доопрацювання проекту М. Ловцова, 1914) [28]; приміщення 
духовенства по вул. Кооперативна, 6/8 (1912–1915); житлові будинки по 
вул. Спартака, 8/2 та вул. Жовтневій, 7 (1913). Архітектурно-художнє ви-
рішення кожної споруди відображає характерне для модерну прагнення 
до художнього синтезу архітектури та форм образотворчого і приклад-
ного мистецтв. Ці будівлі посідають особливе місце в містобудівному 
просторі Харкова і є фактом культури fin de siècle.

Архітектура модерну була відзначена пошуком нових виразних за-
собів і являла собою «... сплав оголеної чіткої форми, близької до кон-
структивізму, з досить широким застосуванням форм класичної архі-
тектури (колони, вінки, гірлянди), з характерними для класицизму чи 
Давньої Русі, романської чи готичної архітектури формами» [29]. Якщо 
модерн народився у Західній Європі, то його фінальний акорд прозву-
чав у Російській імперії. Відтоді минуло понад століття. В цьому році 
ми відзначаємо 150-річчя від дня народження архітектора В.М. Покров-
ського. Ювілей спонукає до переосмислення сутності творчості митця 
не тільки в контексті національної історії архітектури, а й європейської 
культурної спадщини. Сподіваємося, це стане підґрунтям для нових від-
криттів.

Авторка висловлює глибоку подяку члену-кореспонденту Академії 
архітектури України Володимиру Євгеновичу Новгородову за цікаву дис-
кусію та допомогу під час роботи над статтею.
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В 2013 году исполняется 150 лет со дня рождения архитектора Влади-
мира Николаевича Покровского (1863 – 1924). Этой юбилейной дате посвя-
щается данная публикация. Автор прослеживает развитие и формирова-
ние харьковской архитектурной школы кон. XIX – нач. XX вв. Описание граж-
данских сооружений архитектора В.Н. Покровского в Харькове раскрывает их 
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архитектурно-историческую ценность и доказывает их магистральное зна-
чение в культурном наследии эпохи модерна.

In 2013 we celebrate 150-year jubilee of the prominent architect Volodymyr 
Mykolayovych Pokrowskyi (1863–1924). The publication is dedicated to the 
memory of this talented architect. In particular, the author traces the foundation 
and development of the Kharkiv architecture school during the end of the 19th – 
beginning of the 20th centuries. Detailed description of secular Kharkiv buildings 
by Pokrowskyi unveils their historic and architectural values and shows their 
importance in the context of cultural heritage of Art Nouveau period.
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І.А. Литвиненко 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ 
ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ПАСПОРТИЗАЦІЇ
ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

Інвентаризація пам’яток Музею народної архітектури і побуту у Пи-
рогово здійснювалася впродовж осіннього періоду 2011 року. У статті ви-
світлюються основні етапи створення музею, принципи побудови експо-
зиції, проблеми збереження пам’яток архітектури, взяття їх на облік і 
внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

У 2011 році співробітниками Науково-дослідного інституту 
пам’яткоохоронних досліджень було проведено інвентаризацію та фото-
фіксацію пам’яток Національного музею народної архітектури та побуту 
України в рамках розробки науково-проектної документації з визначен-
ня меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних аре-
алів (Наказ МКТ від 21.10.2011 №912/0/16-11) у складі нового Генераль-
ного плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 року. Му-
зей входить до Південного історичного ареалу м. Києва. Територію і зони 
його охорони в Голосіївському районі (с-ще Пирогів) визначено відповід-
но до затвердженої науково-проектної документації «Зони охорони (ско-
риговані) Музею народної архітектури та побуту НАН України (с. Пиро-
гів) з урахуванням вимог Указу Президента України від 25 червня 2007 р. 
№553/2007» [3, с. 196].

Національний музей народної архітектури та побуту України (відо-
мий широкому загалу як «Музей у Пирогові») – найбільший у державі му-
зейний заклад просто неба, який має сорокарічну історію. На сьогодні на 
120 га музею розташовано близько трьохсот унікальних пам’яток народ-
ної архітектури, датованих XVI–XX ст., які збирались упродовж багатьох 
десятиліть. 

Створення Державного музею народної архітектури та побуту Украї-
ни в Києві офіційно почав свій відлік від 28 лютого 1969 р., коли з ініціа-
тиви щойно заснованого Українського товариства охорони пам’ятників 
історії та культури (1966 р.) і клопотаннями Міністерства культури, 
Академії наук і Держбуду Рада Міністрів Української РСР прийняла По-
станову «Про створення Державного музею народної архітектури та по-
буту УРСР». Перші кроки на шляху створення музею просто неба були 



121

Пам’яткоохоронна справа та дослідження об’єктів культурної спадщини

розпочаті ще у 1967 році під керівництвом тодішнього голови Україн-
ського товариства охорони пам’ятників П.Т. Тронька групою відомих на-
уковців, діячів культури, архітекторів, зокрема П.Г. Юрченка, Г.Н. Логви-
на, П.Ф. Костирка, В.П. Самойловича. Вони започаткували розробку про-
грами майбутньої архітектурно-етнографічної композиції. Ідея форму-
вання музею на узбіччі Голосіївського лісу біля селища Пирогів нале-
жить П.Г. Юрченку, і на початку 1969 р. вона отримала підтримку і схва-
лення. Інститутом мистецтвознавства, фольклору та етнографії М.Т. 
Рильського АН УРСР була розроблена тематична програма архітектур-
ної експозиції музею. 

На основі попередніх науково-обґрунтованих програм та концепту-
альних проектних розробок у 1970 році Київський науково-дослідний і 
проектний інститут містобудування розпочав розробку генерального 
плану музейного комплексу, пізніше доопрацьованого у проектному ін-
ституті УкрНДІПцивільсільбуд [4, с. 16].

Одночасно з початком формування архітектурної експозиції, у 1970 
році, для забезпечення натурних досліджень, розробки проектно-
реставраційної документації та виконання реставраційних робіт на 
об’єктах традиційного будівництва, що відбиралися для формуван-
ня експозиції, в системі Українського товариства охорони пам’ятників 
було створено Республіканське спеціальне будівельно-реставраційне 
управління, згодом реорганізоване у Спеціальну науково-реставраційну 
виробничу майстерню з проектним сектором, основою якої став 
архітектурно-реставраційний відділ для проведення досліджень та роз-
робки проектно-реставраційної документації на архітектурні експонати 
музею У 1973 році його очолив випускник архітектурного факультету ху-
дожнього інституту Л.В. Прибєга. 

До розробки генерального плану, виявлення та відбору архітектур-
них експонатів, їх натурних досліджень, обмірів, розробки проектно-
реставраційної документації, облаштування інтер’єрів та водночас ство-
рення просторового ансамблю всього музейного утворення були залуче-
ні фахівці різних галузей – архітектори, історики, етнографи, реставра-
тори, будівельники, праця яких дозволила вже в липні 1976-го відкрити 
для відвідувачів першу чергу експозиції [4, с. 16].

Попри низку зауважень, будівництво музею продовжувалося, бо така 
форма збереження пам’яток традиційної архітектури була на той час 
єдино можливою. 

За значний внесок у проектування і будівництво Державного музею 
народної архітектури та побуту України у місті Києві група архітекто-
рів: у складі В.Г. Баранько, С.В. Верговського, Л.В. Прибєги, В.О. Романо-
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ва, В.О. Сікорського, В.М. Стамова, М.С. Ходаківського та мистецтвознав-
ця С.П. Смолінського була удостоєна Державної премії в галузі архітек-
тури 2002 року.

Серед численного колективу учасників створення архітектурної екс-
позиції музею привертає увагу перелік імен архітекторів – випускників 
різних років Київського державного художнього інституту (тепер Наці-
ональна академія образотворчого мистецтва і архітектури). До створен-
ня київського скансена долучилися також: В. Вечерський, З. Гудченко, В. 
Красенко, П. Лошак, А. Матвієнко, І. Поліщук, В. Останін та ін. 

На сьогодні Музей народної архітектури та побуту України є одним 
із найвідоміших у світі. Він розташований на відстані 500 м від міської 
об’їзної автомагістралі в лісостеповій зоні Києва. На півночі та заході ді-
лянка межує з Голосіївським лісом, на півдні – з житловою забудовою се-
лища Пирогів. Територія його відповідає багатогранній діяльності як 
культурно-освітньої установи, зони відпочинку і водночас місця збере-
ження та показу пам’яток. Характерна риса ландшафту – відкритість. За-
вдяки цьому легко досягається не тільки спорідненість загального му-
зейного вигляду з типовим сільським краєвидом України, й забезпечу-
ється простір для формування локального природного оточення зон та 
кожного об’єкта. 

В основу експозиції покладено ідею комплексного збереження та по-
пуляризації об’єктів традиційної культури, і базувалася така форма охо-
рони на перенесенні характерних зразків народного будівництва та їх су-
міщенні в експозиційні утворення на вільних від забудови територіях. 

Архітектурно-планувальна і просторова структура музею, принци-
пи і методи формування експозиції визначалися системою історико-
етнографічного районування народної культури України з урахуванням 
особливостей відведеної для будівництва ділянки.

Ці фактори зумовили визначення головних засад побудови експози-
ції – розміщення пам’яток народного зодчества за регіональними озна-
ками у вигляді своєрідних «поселень», скомпонованих із садиб та осібних 
споруд. Кожне таке утворення покликане репрезентувати архітектурно-
будівельні традиції та побутову культуру селян відповідної історико-
етнографічної зони України: Середньої Наддніпрянщини, Полтавщини і 
Слобожанщини, Полісся, Поділля, Карпат та Півдня України. 

Експозиційну територію, згідно з етнографічним зонуванням, поділе-
но на шість секторів. Кожний сектор являє собою композиційно заверше-
ний фрагмент традиційної забудови українського села ХІХ – поч. ХХ ст. і 
складається з найбільш характерних селянських дворів, а також поєднує 
традиційні громадські та виробничі споруди [4, с. 18].
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Зона «Карпати» запланована у пересіченій місцевості, «Поділля» – на 
схилі пагорба, «Полісся» – на рівнині біля лісу з частковим використан-
ням його для експозиції. 

Планувально-просторова ідея Музею в Пирогові полягає в тому, що 
експонати комплектують в окремі зони, над якими домінує група вітря-
ків. Завдяки розташуванню на високих горизонтальних позначках вони 
є ніби віссю тяжіння зон, об’єднуючим елементом. 

Експозиційні зони комплектуються фрагментами поселень з харак-
терною для регіонів системою забудови. «Середня Наддніпрянщина» 
знайомить глядача з типовим українським селом, де основа плануван-
ня – вулиця і майдан; «Карпати» – демонструють розселення хуторами; 
«Поділля» – безсистемно-вуличну форму поселень. Кожна зона виглядає 
як завершений ансамбль взаємопов’язаних об’єктів. Особливо вдало ви-
рішена планувально-просторова організація зон «Середня Наддніпрян-
щина» та «Поділля». Там і там за ядро композиції обрана культова спо-
руда з характерними для відповідного регіону архітектурними рисами.

Так, пам’ятку народної архітектури Поділля – церкву св. Миколая, 
1817 р. (с. Зелене, Гусятинського р-ну, Тернопільської обл.), відзначають 
приземкуватість, розчленованість об’єму, переважання горизонтальних 
розмірів і ритмів. Розташована вона у нижній частині зони на гребені 
балки, в той час як селянські садиби – на відносно підвищеному рельєфі, 
майже фронтально до неї.

Пам’ятка архітектури 1742 року наддніпрянська церква з с. Зарубинці 
Черкаської області значно відрізняється від подільського типу. Вона вра-
жає надзвичайною стрункістю, лаконічністю, динамізмом, спрямованіс-
тю вгору. Така споруда подібно до скульптури потребує огляду з відстані. 
Не випадково в зоні вона замикає перспективу вулиці і має попереду ши-
рокий простір майдану [2, 20].

Музейна забудова в основному складається з селянських садиб, у яких 
демонструються різні типи житлових і господарчих будівель, огорож, 
брам, колодязів, а також типи планування дворів. Експозиція доповню-
ється і поодинокими будівлями – корчма, олійниця, гамазея, кузня, бід-
няцька хата.

Хронологічний діапазон експонатів невеликий, більшість з них відно-
ситься до ХІХ ст., і тільки окремі об’єкти датуються раніше [4, с. 20]. 

Фондова колекція музею налічує понад 70 тис. пам’яток художньо-
ужиткового мистецтва, серед яких більше 20 тис. народного одягу і тка-
нин, більше 10 тис. кераміки, понад тисячу народного живопису, одна з 
найбільших в Україні колекція народних музичних інструментів, велика 
кількість знарядь праці, предметів побуту, стародруки [5, с. 196]. 
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Попри те, що музей знаходиться у межах столиці та має статус на-
ціонального, його функціонування пов’язане з низкою проблем як 
об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. Першочерговою є проблема 
термінової реставрації пам’яток, серед яких найстаріша в Україні курна 
хата (побудована 1587 р.) з с. Самари Ратнівського району (Рівненщина), 
хата з с. Стричава Великоберезнянського району (Закарпаття) та багато 
інших музейних об’єктів, які перебувають у стані руйнації. Хоча музей є 
одним із потужних закладів, який приносить великий прибуток держа-
ві, українське законодавство не дозволяє самостійно розпоряджатися за-
робленими коштами. Згідно з українськими законами, він має право ви-
користовувати кошти на реставрацію та реконструкцію лише з спонсор-
ської допомоги або через державне фінансування, якого музейні праців-
ники не отримують вже впродовж багатьох років. 

Не забезпечено і виконання заходів з належної охорони музейних цін-
ностей та використання музейних експонатів за призначенням. Як наслі-
док, 12,9 тис. предметів народної архітектури та побуту зберігаються в 
незадовільних умовах, а два експонати протягом дев’яти років здають-
ся в оренду приватним структурам, що не дає можливості забезпечити 
збереження цих об’єктів як культурної спадщини. У 2011 році через від-
сутність пожежної сигналізації згоріла садиба вівчаря під назвою «Стая» 
з с. Германівка Івано-Франківської області, датована початком ХХ ст. Ще 
одна проблема а – відсутність позначених меж охоронних зон. Їх неодно-
разово розробляли, але документи остаточно не затверджено.

У зв’язку з тим, що музей не має виставкового павільйону, найбільша 
в Україні колекція декоративного живопису народної художниці УРСР, ла-
уреата Державної премії УРСР імені Т.Г. Шевченка М. Примаченко, твор-
чість якої належить до унікальних явищ у світовому мистецтві та нарахо-
вує 206 полотен, жодного разу не виставлялася в експозиції і тільки збе-
рігається у фондосховищі. 

Незважаючи на більш як 42-річне існування музею, робота з виявлен-
ня зібраних у ньому унікальних предметів розпочалася лише у 2012 році. 
Причина – відсутність відповідної ініціативи з боку НАН України і нена-
лежне виконання Міністерством культури та музеєм своїх функцій щодо 
забезпечення охорони культурної спадщини. 

Сьогодні на балансі Національного музею народної архітектури та по-
буту України перебуває 292 нерухомих об’єкта культурної спадщини. Під 
час інвентаризації співробітниками інституту було обстежено 222 з них. 
Деякі під час обстеження перебували на реконструкції. Склалася така си-
туація: якщо історико-культурна цінність об’єктів народної архітектури 
не викликає сумнівів з юридичної точки зору, то з іншого боку всі об’єкти 
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юридично не є пам’ятками. Майже всі вони потребують глибокого дослі-
дження та постановки на облік. За результатами обстеження стан осно-
вних фондів музею є незадовільним. Нині термінової реставрації потре-
бують 90 архітектурних та 2 тис. етнографічних експонатів. Виявлено 
факти, що негативно впливають на стан збереження музейних предме-
тів і можуть призвести до їх втрати.

Збереження культурної спадщини неможливе без системного обліку 
нерухомих об’єктів культурної спадщини, одним із основних складових 
елементів якого є облік (паспортизація). На сьогодні науковцями музею 
розпочато роботу по складанню паспортів на архітектурні пам’ятки [1]. 
Результатом цієї роботи має стати систематизація пам’яток з метою по-
дальшого їх збереження.

Хата з с. Семари, Ратнівський район, 
Волинська область. (1587 р.) 
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Хата з с. Стричава Великоберезнянського району, 
Закарпаття (поч. ХХ ст.)

Церква св. Миколая, с. Зелене. Поділля 
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Инвентаризация памятников Музея народной архитектуры и быта в 
Пирогово осуществлялась на протяжении осеннего периода 2011 года. В 
статье освещаются основные этапы создания музея, принципы построе-
ния экспозиции, проблемы сохранения памятников архитектуры, поста-
новки их на учет и внесения в Государственный реестр недвижимых па-
мятников Украины.

Inventory of monuments Museum of Folk Architecture and Rural Life Pirogovo 
carried out during the autumn period of 2011. The paper highlights the main 
steps of creating a museum, principles of exposure, the problem of preservation 
of architectural monuments, and the necessity of taking them into account and 
entered into the State Register of immovable monuments of Ukraine.
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А.Ю. Манаев 

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИСТОРИЧЕСКИХ 
АРЕАЛОВ В АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

В статье раскрываются вопросы разработки и утверждения истори-
ческих ареалов на территории Автономной Республики Крым.

По разнообразию и количеству объектов культурного наследия Крым 
является уникальным регионом не только для Украины, но и для всей 
Восточной Европы. Особый интерес в последнее время вызывают па-
мятники, представляющие архитектурные и градостроительные сти-
ли различных эпох. Причем внимание к ним обусловлено как научным 
и познавательным процессом, так и проблемой их дальнейшего сохра-
нения. Практически все они сегодня включены в границы современных 
городов и поселков, что в условиях повсеместного строительного бума, 
особенно в центральных (исторических) частях населенных пунктов, 
приводит к угрозе разрушения как отдельных объектов культурного на-
следия, так и целых градостроительных комплексов. При этом безвозв-
ратно изменяется характер уникального крымского ландшафта, теря-
ется целостное восприятие горных и морских пейзажей, являющихся 
по-настоящему «визитными карточками» полуострова.

Еще в 60-е годы прошлого столетия была сформулирована идея комп-
лексной охраны территорий, на которых расположены памятники. Этот 
подход к сохранению культурного наследия был определен положе-
ниями Международной хартии по охране и реставрации памятников и 
выдающихся мест [1], Конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного куль-
турного и природного наследия» [2], Международной хартии по охране 
исторических городов [3]. 

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 необходи-
мо согласовывать с органами охраны памятников культуры. В этот пе-
речень вошли многие населенные пункты Крымской области: Симферо-
поль, Севастополь, Керчь, Феодосия, Судак, Ялта, Алупка, Алушта, Гурзуф, 
Ливадия, Массандра, Мисхор, Никита, Форос, Харакс, Южное, Бахчисарай, 
Залесное, Крепкое, Кудрино, Скалистое, Черноморское [4, с. 313–315]. 

В 1982 году Госстроем УССР были утверждены «Методические реко-
мендации по исследованию историко-архитектурного наследия в го-
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родах Украинской ССР», которые послужили основой для последующих 
разработок в данном направлении [5]. Дальнейшее развитие тезиса о 
необходимости сохранения не только памятника, но и его историчес-
ки сформировавшегося окружения произошло уже в годы независимос-
ти Украины. В 1992 году составление историко-архитектурных опорных 
планов было регламентировано соответствующей инструкцией Госстроя 
Украины [6].

Следствием научных разработок стало появление в Законе Украины 
«Об охране культурного наследия» новых терминов: «историческое насе-
ленное место» – населенное место, сохранившее полностью или частич-
но исторический ареал и занесенное в Список исторических населенных 
мест Украины; «исторический ареал населенного места» – часть населен-
ного места, сохранившая объекты культурного наследия и связанные с 
ними планировку и форму застройки, происходящие из предыдущих пе-
риодов развития, типичные для определенных культур или периодов 
развития (ст. 1) [7].

В соответствии с Законом, постановлениями Кабинета Министров 
Украины были утверждены Список исторических населенных мест 
Украины, среди которых 26 населенных пунктов АР Крым: Алупка, Алу-
шта, Армянск, Бахчисарай, Белогорск, Гаспра, Гурзуф, Евпатория, Керчь, 
Коктебель, Кореиз, Ливадия, Массандра, Новый Свет, Ореанда, Партенит, 
Саки, Симеиз, Симферополь, Старый Крым, Судак, Феодосия, Форос, Чер-
номорское, Щебетовка, Ялта [8], а позже порядок определения границ и 
режимов использования исторических ареалов и ограничения в них хо-
зяйственной деятельности [9]. 

В дальнейшем вопрос разработки и утверждения границ и режимов 
исторических ареалов получил развитие и в других нормативных ак-
тах: Законе Украины «О регулировании градостроительной деятель-
ности» [10], постановлении Кабинета Министров Украины «Об утверж-
дении Порядка признания населенного места историческим» [11], ДБН 
Б.2.2-3-2008: Состав, содержание, порядок разработки, согласования и 
утверждения историко-архитектурных опорных планов, специальной 
научно-проектной документации для определения исторических ареа-
лов населенных мест Украины [12]. Последний был заменен в 2012 году 
ДБН Б.2.2-3:2012: Состав и содержание историко-архитектурного опо-
рного плана населенного пункта [13].

Проблемы разработки исторических ареалов нашли свое отражение 
и в нормативно-правовых актах органов власти Автономной Республи-
ки Крым. При этом отметим, что первые постановления, регулирующие 
отношения в части разработки исторических ареалов населенных пунк-
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тов Автономной Республики Крым, появились только через 5–6 лет по-
сле принятия соответствующих постановлений Кабинета Министров 
Украины. 

В соответствии с постановлением Совета министров Автономной Рес-
публики Крым от 21.08.2007 г. №534, органам местного самоуправления 
населенных пунктов Автономной Республики Крым, занесенных в Спи-
сок исторических населенных мест Украины, до конца 2008 года необхо-
димо было осуществить подготовку научно-проектной документации по 
определению границ и режимов исторических ареалов [14].

Поскольку большинством органов местного самоуправления дан-
ное постановление были проигнорировано, постановлением Совета ми-
нистров Автономной Республики Крым от 24.11.2009 г. №592 органам 
местного самоуправления рекомендовалось при формировании проек-
тов местных бюджетов на 2010-й и последующие годы предусматривать 
средства для разработки научно-проектной документации по определе-
нию границ и режимов исторических ареалов [15].

Постановлением Совета министров Автономной Республики Крым 
от 27.04.2011 г. № 184 в срок до 31 декабря 2011 года исполнительным 
комитетам Алуштинского, Армянского, Бахчисарайского, Белогорско-
го, Евпаторийского, Сакского, Симферопольского, Старокрымского, Су-
дакского и Феодосийского городских советов, Новосветскому, Партенит-
скому, Черноморскому и Щебетовскому поселковым советам рекомен-
довалось обеспечить разработку научно-проектной документации по 
определению границ и режимов исторических ареалов, а Гаспринско-
му, Гурзуфскому, Кореизскому, Ливадийскому, Симеизскому, Форосскому 
поселковым советам обеспечить разработку научно-проектной докумен-
тации по определению режимов исторических ареалов [16].

Однако на практике разработка историко-архитектурных опорных 
планов и научно-проектной документации по определению границ и 
режимов исторических ареалов продвигалась крайне медленно. Для 
некоторых крымских населенных пунктов историко-архитектурные 
опорные планы разрабатывались еще в 80-е годы прошлого века. В 
1984 году решением Крымского облисполкома такая документация 
была утверждена для Евпатории. На основании научно-проектной до-
кументации, работа над которой была закончена в 1991 году, поста-
новлением Правительства Крыма от 16.11.1995 г. №330 году были 
утверждены историко-архитектурные опорные планы для Ялты, Алуп-
ки и других населенных пунктов – от Фороса до Гурзуфа. Кроме того, не 
утвержденными остались историко-архитектурные планы Алушты, Су-
дака, Керчи [17, с. 83–84]. 
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Материалы историко-архитектурных опорных планов Евпатории 
и населенных пунктов Ялтинского региона легли в основу научно-
проектной документации по определению в них границ и режимов исто-
рических ареалов. Примечательно, что первыми населенными пунктами 
Украины, в которых они были утверждены, в соответствии с приказом 
Министерства культуры и туризма Украины от 16.06.2007 г. №661/0/16-
07, стали именно Евпатория, Ялта (вместе с Алупкой, Форосом, Симеи-
зом, Кореизом, Гаспрой, Ореандой, Ливадией, Массандрой, Гурзуфом), а 
также Черновцы [18].

Позже постановлением Совета министров Автономной Республи-
ки Крым от 09.10.2007 г. №618 (с последующими изменениями) был 
утвержден проект корректировки генерального плана Большой Ялты, в 
том числе в части установления исторических ареалов [19]. 

Утверждение границ исторических ареалов в населенных пунктах 
Южного берега Крыма имело, безусловно, положительный характер, 
как в части сохранения градостроительных и ландшафтных комплек-
сов этого региона, так и методологии дальнейшей разработки научно-
проектной документации по утверждению границ и режимов истори-
ческих ареалов. Отметим также такой аспект, как определение ареалов, 
предполагаемых к утверждению в дальнейшем, в частности, речь идет о 
перспективе установления исторических ареалов в таких поселках, как 
Никита, Понизовка, Береговое, Парковое и др.

В ходе работы с документацией по историческим ареалам населенных 
пунктов Ялтинского региона органами охраны культурного наследия 
неоднократно высказывались критические замечания. Например, дета-
лизация границ исторических ареалов в соответствующих масштабах 
(1:5000; 1: 2000), а также выделение локальных охранных зон внутри 
границ ареала было выполнено только для города Ялта. Для охранных 
зон в историческом ареале Ялты не были разработаны режимы исполь-
зования. Не всегда обоснованным выглядело определение границ аре-
алов в других населенных пунктах: в Кореизе территория Мисхорско-
го парка-памятника садово-паркового искусства не была включена в 
границы ареала, а вынесена в границы предполагаемого в дальнейшем 
к утверждению исторического ареала.

Кроме того, утвердив одним из пунктов постановления Совета мини-
стров Автономной Республики Крым от 09.10.2007 № 618 границы ис-
торических ареалов, другим пунктом было отменено Постановление 
Правительства Крыма от 16.11.1995 г. №330 об утверждении историко-
архитектурных опорных планов Ялты и других поселков Южного бере-
га Крыма [19]. 
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В целом научно-проектная документация по определению границ и 
режимов исторических ареалов населенных пунктов Ялтинского региона 
должна была лечь в основу дальнейших разработок в части выполнения 
историко-архитектурных опорных планов, определения и уточнения 
границ и режимов исторических ареалов населенных пунктов Южного 
берега Крыма. Однако до 2012 года какая-либо деятельность органами 
местного самоуправления в этом направлении не велась. 

Отметим, что на заказ Алупкинского дворцово-паркового музея-
заповедника была разработана научно-проектная документация по 
определению охранного зонирования памятников культурного насле-
дия – Комплекса сооружений Воронцовского дворца в Алупке и Дворца 
Александра III в Массандре. Она предусматривала определение в грани-
цах исторических ареалов Алупки и Массандры территорий указанных 
памятников, их охранных зон, зон регулирования застройки и охраняе-
мого ландшафта. Эта работа была утверждена Приказом Министерства 
культуры и туризма от 15.09.2010 г. №706/0/16-10 [20]. Однако вопрос 
выполнения историко-архитектурных опорных планов, уточнения гра-
ниц и режимов исторических ареалов этих населенных пунктов остает-
ся актуальным.

Неоднозначная ситуация возникла с границами исторического ареа-
ла Евпатории. Приказом Министерства культуры и туризма в 2007 году 
была утверждена документация, лежавшая в основе охранного зониро-
вания города в соответствии с историко-архитектурным опорным пла-
ном 1984 года. Однако оригиналы научно-проектной документации, на 
основании которой были приняты исторические ареалы Евпатории, 
отсутствовали как в Евпаторийском городском совете, так и в органах 
охраны культурного наследия. Таким образом, с момента утверждения 
историко-архитектурного опорного плана Евпатории и его историчес-
ких ареалов возникла необходимость их корректировки, а по сути – 
выполнения новой научно-проектной документации. В 2012 году дан-
ная работа по заказу Евпаторийского городского совета была выполнена 
Научно-исследовательским институтом памятникоохранных иссле-
дований и утверждена Приказом Министерства культуры Украины от 
27.11.2012 г. №1383 [21].

В 2009 году в соответствии с научно-проектной документацией, раз-
работанной Украинским государственным научно-исследовательским 
и проектным институтом «УкрНИИпроектреставрация» (г. Киев), При-
казом Министерства культуры и туризма Украины от 14.04.2009 г. 
№234/0/16-09 утверждены зоны охраны памятников и границы исто-
рического ареала в п. Коктебель [22]. Особое внимание разработчиками 
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было уделено ключевым памятникам культурного наследия поселка – 
средневековому городищу Тепсень и Дому М. Волошина. Эти объекты 
включены в границы исторического ареала и для них определены зоны 
охраны. Отметим включение в единую охранную зону с жестким режи-
мом использования памятника архитектуры – Дома М. Волошина и зда-
ния дома его матери, так называемого Дома «Пра». Постановка послед-
него на государственный учет в качестве памятника культурного насле-
дия и включение в единый ансамбль с Домом М. Волошина (как это и 
было исторически) является одним из стратегических направлений де-
ятельности Коктебельского эколого-историко-культурного заповедника 
«Киммерия Волошина».

На протяжении 2009 года Научно-исследовательским институ-
том памятникоохранных исследований разрабатывался историко-
архитектурный опорный план г. Керчи как обязательный раздел ново-
го генерального плана города. Данная работа, по сути, являлась коррек-
тировкой историко-архитектурного опорного плана Керчи 1991 года, в 
соответствии с которым было определено охранное зонирование горо-
да. Однако он не был утвержден, что, в свою очередь, не позволяло орга-
низовать эффективную охрану культурного наследия на территории од-
ного их древнейших городов Украины. Концепция формирования охран-
ного зонирования Керчи основывалась на специфике исторического раз-
вития города, в частности наличии мощного археологического культур-
ного слоя в его границах [23, с. 5–7]. Научно-проектной документаци-
ей были определены границы исторического ареала Керчи, выделены 
комплексная охранная зона (практически совпадающая по границам с 
историческим ареалом), зоны регулирования застройки, охраняемого 
ландшафта, охраняемого археологического культурного слоя, для каж-
дой из которых были разработаны режимы использования. Данная ра-
бота была утверждена Приказом Министерства культуры и туризма 
Украины от 03.02.2010 г. №580/0/16-10 [24]. 

В 2012 году по заказу Симеизского поселкового совета Научно-
исследовательским институтом памятникоохранных исследований 
разрабатывалась документация по определению границ и режимов 
исторических ареалов Симеиза. При этом исследованиями была охва-
чена не только территория самого поселка, но и других населенных 
пунктов на территории поселкового совета: Парковое, Береговое, По-
низовка, Оползневое, Голубой Залив. Как уже подчеркивалось, на не-
обходимость разработки исторических ареалов для этих населенных 
пунктов указывалось еще в работе по определению границ историчес-
ких ареалов населенных пунктов Большой Ялты, выполненной Научно-
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исследовательским институтом теории и истории архитектуры и гра-
достроительства и утвержденной Приказом Министерства культуры 
и туризма Украины от 16.06.2007 г. №661/0/16-07. В итоге научно-
проектной документацией были определены границы исторических 
ареалов, зон регулирования застройки, охраняемого ландшафта, охра-
няемого археологического культурного слоя. Выявлены объекты куль-
турного наследия, предлагаемые для постановки на государственный 
учет в качестве памятников культурного наследия. При этом отметим, 
что в отношении Симеизского поселкового совета необходима дальней-
шая работа по уточнению территорий памятников археологии. Данная 
работа была утверждена Приказом Министерства культуры Украины 
от 28.09.2012 г. №1070 [25]. 

На протяжении 2010–2012 годов по заказу Феодосийского городско-
го совета осуществлялась разработка историко-архитектурного опорно-
го плана Феодосии (разработчик – институт «УкрНИИпроектреставра-
ция»), с определением границ и режимов исторических ареалов. Как и 
в случае с историко-архитектурным опорным планом Керчи, основной 
проблемой для разработчиков являлась необходимость комплексно по-
дойти к вопросу сохранения как архитектурного, так и археологическо-
го наследия города. На сегодня территория средневековой Кафы полнос-
тью включена в городскую черту, кроме того, под застройкой находит-
ся ряд античных и средневековых некрополей и поселений. В результате 
исследований в границы исторического ареала Феодосии включена цен-
тральная часть города (в границах крепостных стен Кафы), а также при-
морская с сохранившейся застройкой XIX – начала XX вв. Данная работа 
утверждена Приказом Министерства культуры Украины от 27.11.2012 г. 
№1383 [21]. 

В 2012 году Научно-методическим советом по вопросам охраны 
культурного наследия Министерства культуры Украины рассма-
тривались историко-архитектурные опорные планы Кореиза, Лива-
дии и Ореанды, выполненные Научно-исследовательским институ-
том памятникоохранных исследований. В ходе исследований были 
выявлены объекты культурного наследия, предлагаемые к постановке 
на государственный учет, разработаны границы и режимы исторических 
ареалов и охранных зон памятников в этих населенных пунктах. В бли-
жайшее время историко-архитектурные опорные планы Кореиза, Лива-
дии и Ореанды будут утверждены соответствующими приказами Минис-
терства культуры Украины.

В настоящее время продолжается работа по изготовлению историко-
архитектурных опорных планов Судака, Алушты (разработчик – инсти-
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тут «УкрНИИпроектреставрация» (г. Киев), а также Партенита (разработ-
чик – РП «КАРМ «Укрпроектреставрация» (г. Симферополь). Материалы 
по определению границ и режимов исторических ареалов Судака и 
Алушты в рабочем порядке рассматривались в 2012 году на совещани-
ях в Департаменте культурного наследия и культурных ценностей Ми-
нистерства культуры Украины. По ряду моментов высказаны критичес-
кие замечания, которые будут учтены разработчиками. В свою очередь, 
Алуштинский городской совет после корректировки научно-проектной 
документации решением сессии утвердил планировочные решения по 
установлению границ исторических ареалов на территории Алушты. 

Неоднозначная ситуация сложилась с разработкой историко-
архитектурного опорного плана Симферополя (разработчик – РП «КАРМ 
«Укрпроектреставрация»). Согласно решению Симферопольского город-
ского совета от 24.12.2009 г. №886 «О выделении средств на разработ-
ку проекта корректировки историко-архитектурного опорного плана г. 
Симферополя», была выполнена соответствующая научно-проектная 
документация. В частности, на территории Симферополя определены 
границы и режимы исторических ареалов: «Город» – площадью 320 га, 
который включал в себя территорию археологического комплекса «Неа-
поль Скифский», так называемый «Старый город» (сохранивший город-
скую планировку XVIII–XIX вв.), исторический центр Симферополя (на-
иболее насыщенный памятниками культурного наследия), а также ис-
торический ареал «Салгирка» – площадью 45 га, включающий в себя 
парк-памятник садово-паркового искусства «Салгирка» с сохранивши-
мися усадьбами XVIII–XIX вв. – памятниками архитектуры национально-
го значения.

Однако в дальнейшем в научно-проектную документацию совершен-
но безосновательно были внесены изменения, вследствие чего из границ 
исторического ареала полностью исключена центральная часть Симфе-
рополя, наиболее соответствующая понятию «исторический ареал». В 
таком виде историко-архитектурный опорный план города был утверж-
ден решением сессии Симферопольского городского совета от 19.05.2011 
г. №158. В свою очередь, Министерство культуры Украины, рассмотрев 
материалы по историко-архитектурному опорному плану Симферополя, 
проинформировало Симферопольский городской совет, что данная рабо-
та выполнена на низком научно-методическом уровне, не соответствует 
требованиям законодательства в сфере охраны культурного наследия и 
не может быть согласована.

На сегодня из 26 исторических населенных пунктов на терри-
тории Автономной Республики Крым границы исторических ареа-
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лов утверждены в 14-ти. Из них в Алупке, Гаспре, Гурзуфе, Массан-
дре, Форосе необходимо провести работу по уточнению границ аре-
алов, а также разработать режимы их использования. Для остальных 
населенных пунктов разработка историко-архитектурных опорных 
планов, границ и режимов исторических ареалов является первооче-
редной задачей.

Следует отметить, что утверждение границ и режимов исторических 
ареалов (или охранной зоны) само по себе не решает проблему сохране-
ния исторической среды. Практически во всех населенных пунктах, где 
уже утверждены исторические ареалы, фиксируются строительные и 
земляные работы, которые ведутся без согласования с органами охраны 
культурного наследия. Это вызвано несогласованностью нормативно-
правовой базы, в частности, ряда положений Закона «Об охране куль-
турного наследия» с нормами Закона Украины «О регулировании гра-
достроительной деятельности». Как следствие, игнорирование норм за-
конодательства в сфере охраны культурного наследия со стороны орга-
нов местного самоуправления. Кроме того, существенные изменения не-
обходимо внести в Порядок признания населенного пункта историчес-
ким, утвержденного соответствующим постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины, откорректировать Список исторических населенных 
мест Украины.
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Манаєв О.Ю. Проблеми розробки історичних ареалів в Автоном-
ній Республіці Крим. 

Збереження пам’яток в їх історично сформованому оточенні, в комп-
лексі з ландшафтним компонентом, на сьогодні є базовим принципом охо-
рони культурної спадщини. Першим кроком в цьому напрямку є розробка 
та затвердження історичних ареалів в населених пунктах, які занесено до 
Списку історичних населених місць України. На сьогодні в Автономній Рес-
публіці Крим відповідними наказами Мінкультури, затверджені історичні 
ареали Ялти, Алупки, Гаспри, Гурзуфу, Євпаторії, Керчі, Коктебелю, Кореї-
зу, Лівадії, Масандри, Ореанди, Сімеїзу, Феодосії, Форосу. Для інших історич-
них населених пунктів Криму необхідна розробка науково-проектної доку-
ментації щодо визначення меж та режимів історичних ареалів.
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Л.М. Мохонько

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУЗЕЕВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

В статье показаны предпосылки зарождения музеев педагогического 
профиля в XVIII в., пути их развития в XIX–ХХ в., особенности их деятель-
ности. Четко выделены два этапа в истории педагогических музеев. Для 
успешного функционирования таких музеев следует изучать и обобщать 
их исторический и современный опыт.

Интенсивное расширение сети музеев педагогического профиля 
обусловленно актуальностью воспитания подрастающего поколения. 
Мысль о необходимости сохранения и использования памятников исто-
рии образования и педагогической мысли высказывалась еще в XVIII в. 
«Уставом народным училищам Российской империи» 1785 г. учителям 
предписывалось, чтобы история Российского государства имела в буду-
щем определенные памятники, откуда можно было бы черпать доказа-
тельства относительно распространения наук, вести учет существую-
щих и создаваемых в губернии учебных заведений, описывать их успе-
хи. В каждом главном народном училище следовало комплектовать 
естественно-научные коллекции, необходимые для наглядного изуче-
ния природоведения, собрание геометрических тел и физических при-
боров, рисунков и моделей, образцов для объяснения архитектуры и ме-
ханики [1].

Пропаганда идеи наглядности обучения стала главной целью первых 
педагогических музеев. Созданный в 1864 г. в процессе перестройки ка-
детских корпусов в высшие гимназии реального типа, осуществляемой 
Главным управлением военно-учебных заведений, первый Педагоги-
ческий музей в Петербурге уже в 1866 г. организовал педагогическую 
выставку, способствовавшую утверждению нового направления в пре-
подавании. Следующая выставка, организованная в 1870 г., уже была 
укомплектована наглядными учебными и воспитательными пособиями, 
школьной мебелью. С осени 1871 г. Педагогический музей разместился в 
центре Петербурга в комплексе зданий, известных под названием «Соля-
ной городок», и вошел в состав Музея прикладных знаний, основной за-
дачей которого было распространение в народе простым наглядным спо-
собом посредством объяснения коллекций технических знаний и общих 
элементарных сведений [2]. Музей объединил вокруг себя известных 
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педагогов того времени, пропагандировал педагогическое наследие, 
был инициатором и организатором ряда всероссийских педагогических 
съездов, имел собственные издания – «Педагогический сборник», «Педа-
гогический музей».

Вклад музея в содействие развитию отечественного народного об-
разования и педагогики был признан не только в России. Еще в 1875 г. 
участники международного географического конгресса в Париже, озна-
комившись с экспозицией «Учебные пособия», приняли специальное по-
становление о желательности иметь подобные музеи в других странах. 
Французское правительство сразу же приняло решение открыть в Пари-
же Педагогический музей по образцу Петербургского. После успешных 
выставок за рубежом аналогичные учреждения были созданы в Амстер-
даме, Берне, Брюсселе, Вашингтоне, Генуе, Палермо, Париже, Риме, То-
кио, Филадельфии, Цюрихе [3].

Многие из педагогических музеев, возникших в 90-е годы XIX ст., 
с самого начала носили характер передвижных, так как осуществле-
ния принципа наглядности в народной школе тормозилось отсутстви-
ем средств на приобретение пособий. Путем проката они обслуживали 
школы, просветительные учреждения. Среди них – Петербургский пе-
редвижной музей наглядных пособий, созданный в 1892 г. и работавший 
на общественных началах при комиссии технического просвещения Рос-
сийского технического общества [4]. В 1893 г. был открыт Передвижной 
музей для воскресных школ Московского комитета грамотности. Оба му-
зея вскоре стали образцами для создания новых. В 1903 г. был основан 
музей педагогического общества при Московском университете. После 
ликвидации общества в 1908 г. педагогический музей, имевший самый 
большой в стране постоянный и передвижной фонд наглядных пособий, 
перешел в ведение Общества распространения технических знаний [5].

В начале ХХ в. сеть педагогических музеев растет, что объясняется 
успехами распространения наглядного обучения, активной просвети-
тельной деятельностью общественных организаций. Первый земский 
музей наглядных пособий возник в Можайске в 1899 г., а в 1900–1903 
гг. в Московской губернии было уже семь передвижных музеев. В 1901 
г. Курское губернское земское собрание решило основать целую сеть 
передвижных музеев с расчетом, чтобы каждый из них обслуживал 30 
школ. На протяжении 1902–1904 гг. было открыто 18 музеев, главным 
из них стал центральный губернский музей, задача которого состояла в 
том, чтобы показывать, какими пособиями комплектовать каждую шко-
лу, местный передвижной музей. Уездные музеи создавались по плану 
при народных библиотеках, учреждениях попечительства о народной 
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трезвости. Заведовали или служащие, занимавшиеся вопросами просве-
щения в уездном управлении, а работали на общественных началах учи-
теля, заведующие библиотеками.

После того, как Министерство народного просвещения особым прика-
зом предложило директорам народных училищ содействовать созданию 
музеев при всех учебных округах и в 1902 г. издало примерный устав пе-
дагогических музеев, их сеть стала расти еще более интенсивно. 

Следует отметить существовавшее в то время разнообразие точек 
зрения на музеи, состав их фондов, организационную структуру, содер-
жание деятельности. Педагогическими, школьными музеями неред-
ко называли склады наглядных пособий при учебных и внешкольных 
просветительных учреждениях. Такие «музеи» организовывали 
производственно-торговые фирмы, которые изготавливали или ввози-
ли из-за рубежа пособия и устраивали их рекламные выставки. Однако 
такие пособия далеко не всегда были доступны народной школе. 

Таким образом, в начале ХХ в. сформировалось несколько типов му-
зеев. Одни ставили задачу удовлетворить потребности прежде всего 
привилегированных учебных заведений, школ определенного регио-
на, другие занимались лишь прокатом пособий, третьи – использовали 
свои собрания преимущественно для их демонстрации и рекламы. Осо-
бую группу составляли действительно педагогические музеи, не только 
обеспечивающие школы пособиями, но и организовывавшие ознаком-
ление учителей с методами их использования, содействовавшие распро-
странению педагогических знаний, ставшие действительно научно-
просветительными учреждениями.

Как и в других частях Российской империи, на Украине педагогичес-
кие музеи создавались при управлениях учебных округов, дирекциях 
народных училищ, земствами, общественными организациями. В 1899 
г. передвижной музей наглядных пособий возник и в Киеве. В 1902 г. в 
Харькове созданы Передвижной музей наглядных пособий при местном 
обществе распространения в народе грамотности и Музей наглядных по-
собий при Харьковской женской воскресной школе [6]. Уездный земский 
и городской педагогический музеи существовали в Одессе, а также в Ека-
тиринославе, Луганске, Славяносербске и других городах.

Выдающимся событием в культурной жизни Украины стало созда-
ние Педагогического музея при управлении Киевского учебного окру-
га. «Положение» о музее было утверждено 23 августа 1901 г., а в 1902 
г. его организаторы уже приобрели педагогическую библиотеку, обору-
дование для образцового физического кабинета. Не имея помещения и 
средств на аренду, музей долгое время ютился в разных учебных заведе-
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ниях города и только в 1912 г. по улице Владимирской по проекту архи-
тектора П.Ф. Алешина было построено на средства общественности и ме-
цената С.С. Могилевцева специальное здание.

Организаторы музея надеялись, что его непосредственным предна-
значением будет служение педагогической теории и усовершенствова-
ние школьной практики путем содействия учителям средней и началь-
ной школы в деле приобретаемых ими знаний, а также путем ознакомле-
ния всех, кто интересуется делом обучения и воспитания с лучшей поста-
новкой учебно-воспитательного дела в России и за рубежом [7]. При музее, 
кроме педагогической библиотеки с читальным залом, функционировали 
специальные кабинеты для самостоятельной работы педагогов, большая 
аудитория для проведения лекториев, педагогических чтений, съездов, 
кабинеты для демонстрации учебных пособий и школьного оборудова-
ния, образцовый физический кабинет. Предусматривалось издание спе-
циального педагогического органа, организация педагогического спра-
вочного бюро, устройство образцовой химической лаборатории, классных 
комнат для проведения показательных уроков, периодических выставок, 
отражающих достижения педагогической науки, пропагандирующих луч-
шие образцы наглядных пособий. Для создания экспозиции было решено 
использовать подготовку к Киевской торгово-промышленной выставке 
1913 г. Еще в 1912 г. выставочный комитет принял решение об организа-
ции научно-учебно-просветительного отдела выставки [8], экспозиция ко-
торого размещалась в двух помещениях. В здании Педагогического музея 
были размещены материалы средней и высшей школы, а в трехэтажном 
здании по ул. Жилянской – собрание материалов начальной школы, тех-
нических училищ, детских садов, просветительных и благотворительных 
организаций Киевского учебного округа.

Экспозицию начальных школ открывала большая картограмма ассиг-
нований разных государств на народное образование, в которой Россий-
ская империя занимала последнее место среди европейских стран, усту-
пая даже Турции. Экспонаты начальной и средней школ группировались 
по предметам и годам их изучения в школе. Широко были представлены 
фотографии школьных зданий, сцен из школьной жизни, ученические 
работы, учебники и наглядные пособия.

Экспонатами выставки были гимназии шести губерний, входивших в 
Киевский учебный округ, Киевского, Глуховского и Винницкого учитель-
ских институтов и образцовых училищ при них, 10 учительских семинарий, 
двухгодичных педагогических курсов, функционирующих в 13 городах [9]. 
После закрытия выставки осенью 1913 г. большая часть экспонировавшихся 
материалов стала достоянием Киевского педагогического музея.
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Одновременно с выставкой в помещении Педагогического музея рабо-
тали летние педагогические курсы, организованные для народных учи-
телей. Большую аудиторию музея иногда заполняли более тысячи слу-
шателей. Основное внимание на лекциях уделялось вопросам отдельных 
методик обучения и истории педагогики [10].

Однако Педагогический музей в Киеве просуществовал недолго. Во 
время Первой мировой войны часть его помещений была отдана военно-
му ведомству, а фонды размещены в нескольких комнатах. 

Новую страницу в истории педагогических музеев открыл больше-
вистский переворот 1917 г. В первые послеоктябрьские десятилетия пе-
дагогические музеи создавались во многих административных центрах, 
среди них преобладали музеи наглядных пособий, находившиеся ближе 
к школе. Были музеи стационарные и передвижные, смешанного типа, 
школьные и межшкольные, а также детские, укомплектованные преиму-
щественно материалами детского творчества. 

Весной 1919 г. в Киеве была сделана попытка на базе бывшего Педаго-
гического музея создать Центральный музей просвещения. Члены специ-
альной комиссии, созданной при школьном и внешкольном отделах НКП 
УССР, разрабатывали концепцию и программу музея, его организацион-
ную структуру. Они планировали создать отделы, отвечающие учебным 
предметам общеобразовательной школы, в которых бы концентрирова-
лись соответствующие коллекции, наглядные пособия, приборы, мето-
дическая литература. Вся же экспозиция должна была делиться на пять 
разделов: 1 – Космос и человек; 2 – Социально-экономическая жизнь об-
щества; 3 – Духовное творчество человека; 4 – Производительные силы 
природы и их использование человеком; 5 – Охрана природы. В лабора-
ториях музея учащиеся должны были во время практических занятий 
закреплять теоретические знания, а учителя овладевать методикой де-
монстрации опытов. Сотрудники музея знакомили направленных в Киев 
на инструкторско-учительские курсы педагогов с технологией изготов-
ления пособий и методикой пользования ими, основами экскурсионно-
музейного дела [11]. 

Одесский музей наглядных пособий уже в 1920 г. стал межшкольным. 
Одновременно в городе существовал дошкольный музей, собрание кото-
рого комплектовалось преимущественно детской литературой, игруш-
ками и играми, всем тем, что было необходимо для работы воспитателей 
детских площадок.

Необходимо отметить, что органы народного образования в 20-е 
годы ХХ ст. пытались унифицировать разнотипные музеи педагогичес-
кого профиля, еще более приспособить их к потребностям школы. 
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На рубеже 1920–1930-х гг. некоторые органы народного образования 
на месте требовали, чтобы наиболее распространенные музеи педаго-
гического профиля районного масштаба, часто укомплектованные пре-
имущественно изделиями детского творчества, были объединены с так 
называемыми «кабинетами учителя», накопившими немалый материал, 
связанный с методическими поисками отдельных педагогов. Такие требо-
вания исходили из того, что материалы из опыта работы учителей и твор-
чества учащихся являются следствием единого учебно-воспитательного 
процесса и подлежат совместному изучению. Другие считали, что эту 
работу должны выполнять педагогические музеи, укомплектованные 
педагогами-методистами. Учителя и ученые-методисты должны были 
получить возможность работать в музее, пользуясь наглядными пособи-
ями, педагогической литературой. Тип старого педагогического музея, 
построенного на систематически подобранных собраниях наглядных по-
собий, размещенных в витринах за стеклом считался непригодным. Они 
высказывались за создание музея-лаборатории, экспозиция которого 
должна давать возможность комбинировать пособия таким образом, как 
этого требует учебный процесс [12]. Опыт московских музеев показал, 
что попытки систематизировать музейные материалы в соответствии с 
комплексными программами неудачны, поэтому фонды учебных посо-
бий были унифицированы по разделам отдельных учебных предметов, 
дополнены методическими материалами и объединены в программно-
методическом отделе.

Основным условием плодотворной работы музея считалось его со-
трудничество с педагогическими кружками. Особенно поощрялась ра-
бота в музее учащейся молодежи, из которых создавались кружки «дру-
зей музея», помогавших комплектовать фонды. Сотрудники педагоги-
ческих музеев содействовали школам в организации школьных музе-
ев, отчетных выставок, экскурсионной работы. Определенное внимание 
уделялось учету музейных фондов, что позволяло улучшить условия их 
хранения и использования.

После перестройки школы в начале 1930-х годов стало очевидно, что 
педагогические музеи старого типа не могут удовлетворить возрастаю-
щие потребности в наглядных пособиях и с развитием государственной 
системы обеспечения школ учебными принадлежностями и наглядными 
пособиями постепенно теряют свое былое значение. Большинство педа-
гогических музеев прекращает свое существование, так как их функции 
уже выполняют школьные предметные кабинеты, краеведческие музеи-
кабинеты, внешкольные учреждения, институты усовершенствования 
учителей с постоянными и временными выставками [13]. Однако следу-
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ет отметить, что вместе с советской школой изменились и педагогичес-
кие музеи. На их судьбе не могло не отразиться успешное развитие со-
ветской педагогики, что укрепило связи между школами и музеями [14]. 

В конце 30-х годов ХХ ст. началась подготовка к перестройке педа-
гогических музеев. Перед ними ставилась задача собирать и использо-
вать в научно-просветительной работе материалы по истории народ-
ного образования, об опыте работы отдельных учителей, коллективов, 
внешкольных детских учреждений. Предусматривалось укрепление ма-
териальной базы музеев, привлечение в них квалифицированных ка-
дров педагогов-методистов. 

Война 1941–1945 гг. прервала реорганизацию педагогических музе-
ев на территории Советского Союза. В первые послевоенные десятиле-
тия задачу собирания, сохранения и популяризации памятников исто-
рии народного образования решали преимущественно исторические и 
краеведческие музеи.

Особенно активизировалась работа по пропаганде педагогичес-
ких знаний музейными средствами в 1960–1980-е годы. Особое зна-
чение приобретала работа по воспитанию подрастающего поколения 
на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа. 
Во второй половине 60-х – в начале 70-х годов ХХ ст. массово создава-
лись музеи истории университетов, педагогических вузов. Такие му-
зеи были созданы в Воронежском, Днепропетровском, Донецком, Ки-
евском, Перском, Латвийском, Харьковском и Черновицком универ-
ситетах, Елабужском, Киевском, Ленинградском, Неженском, Херсон-
ском пединститутах и во многих других вузах [15]. В них были собраны 
материалы о самых замечательных страницах истории вузов, их вос-
питанниках и педагогах.

Создание сети музеев педагогического профиля в Украине рассма-
тривалось как составная часть музейного строительства в республи-
ке. Созданию Республиканского педагогического музея предшествовал 
продолжительный подготовительный период. Участие учителей в на-
писании многотомной «Истории городов и сел Украинской ССР», сотруд-
ников пединститутов в разработке «Истории народного образования и 
педагогической науки в материальных памятниках» способствовало со-
зданию в 1977–1980-х годах региональных музеев народного образова-
ния в областях. Постоянно расширялась сеть музеев истории отдельных 
учебных заведений. С июля 1977 г. в составе НИИ педагогики УССР начал 
функционировать сектор педагогических и школьных музеев, разрабо-
тавший научно-методические и организационные основы республикан-
ского педагогического музея, положивший начало комплектованию его 
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фондов. В 1982 г. был создан как самостоятельное учреждение Педаго-
гический музей УССР, а в 1986 г. открыта первая очередь его экспозиции.

В настоящее время Педагогический музей расположен в здании Ки-
евского городского дома учителя и, согласно Постановлению Кабине-
та Министров Украины от 16 июня 1992 г. №335, находится в подчине-
нии Национальной Академии педагогических наук Украины. Фонд му-
зея насчитывает более 40 тысяч экспонатов истории образования и 
культуры народов Украины.
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L.M. Mokhon`ko
The historical development of museums pedagogic
The article describes the pre-conditions of the pedagogic museums genesis 

in XVIII century, their development in the XIX–XX centuries, peculiarities of their 
activity. There are two clearly distinguished stages in the history of educational 
museums. It should be examined and summarised the historical and contemporary 
experience of such museums for their successful operation.
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
«ПАМ’ЯТКООХОРОННА СПРАВА УКРАЇНИ».

КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ 
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ 

ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

У статті розглядається проблема розробки системи підтримки при-
йняття рішень у сфері охорони і збереження пам’яток та її застосуван-
ня з метою вдосконалення обліку нерухомих об’єктів культурної спадщи-
ни й підвищення ефективності діяльності органів державної влади і міс-
цевого самоврядування, установ та організацій сфери охорони культур-
ної спадщини.

Впровадження сучасних інформаційних технологій в процеси держав-
ного управління з метою підвищення його ефективності та якості є од-
ним з найбільш актуальних завдань розвитку інформаційного суспіль-
ства. Зокрема, згідно із Законом України «Про Концепцію Національної 
програми інформатизації», першочергові пріоритети надаються форму-
ванню комп’ютерної мережі освіти, науки та культури.

Застосування сучасних інформаційних технологій є важливим ін-
струментарієм організації системної роботи органів охорони культурної 
спадщини всіх рівнів, участі в цьому процесі громадських організацій, на-
укових установ.

На сьогодні діяльність органів державної влади та місцевого само-
врядування, установ та організацій в галузі формування та використан-
ня інформаційних ресурсів є вкрай неузгодженою. Програми виконують-
ся в умовах обмеженого фінансування, розрізнено, без дотримання єди-
ної державної політики та координації дій. Це призводить до виникнен-
ня проблем при формуванні єдиного інформаційного середовища та, як 
наслідок, низького рівня інформаційного й аналітичного забезпечення 
діяльності державних органів, зокрема, у сфері охорони та використання 
пам’яток культурної спадщини, де формування реєстру пам’яток протя-
гом тривалого часу здійснювалося різними міністерствами.

Кількість нерухомих об’єктів культурної спадщини, включених до пе-
реліків пам’яток історії та культури відповідно до законодавства Україн-
ської РСР та занесених до Державного реєстру нерухомих пам’яток Укра-
їни, на сьогодні складає понад 144 тис. Переліки являють собою декіль-
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ка різнорідних баз даних, що зберігаються на електронних та паперових 
носіях. Актуальність наявної інформації в них повністю не підтвердже-
на, бази даних документів, наявних в електронному вигляді, створені в 
різному програмному середовищі та у більшості випадків не кореспон-
дуються між собою, великий обсяг ретродокументів виконаний на папе-
рових носіях.

Бази даних нерухомих об’єктів культурної спадщини, які знаходять-
ся у користуванні окремих суб’єктів, що виконують державні функції, не 
пов’язані між собою. Об’єкти культурної спадщини і суб’єкти ведення баз 
територіально роз’єднані, їх актуалізація інформації істотно ускладнена. 
Програмно-апаратні засоби для проведення інвентаризації в регіональ-
них структурах відсутні.

Оскільки бази даних об’єктів культурної спадщини фактично наявні 
лише в окремих суб’єктів, пошук об’єктів на сьогодні в основному здій-
снюється шляхом листування з суб’єктами, що виконують відповідні дер-
жавні функції. Візуалізація топографічного розташування об’єктів куль-
турної спадщини на сьогодні практично відсутня, а надання аналітичних 
довідок про об’єкти культурної спадщини на сьогодні можливе лише у 
суб’єктів, що ведуть відповідні бази даних, довідки формуються в ручно-
му режимі.

Однією з головних проблем сфери охорони культурної спадщини є 
також відсутність стандартизації інформаційного поля та обмежений 
доступ до структурованої інформації. Внаслідок цього жоден орган охо-
рони культурної спадщини не володіє в повному обсязі інформацією 
про стан справ у цій сфері. Це призводить до низького рівня інформа-
ційного та аналітичного забезпечення діяльності державних органів та 
громадських організацій. Саме тому питання застосування інформацій-
них технологій у системі обліку, охорони, збереження, дослідження та 
використання нерухомих об’єктів культурної спадщини є надзвичайно 
актуальним. 

Існує два шляхи вирішення проблеми. Перший передбачає збіль-
шення обсягу державної підтримки для актуалізації існуючих локаль-
них баз даних об’єктів та формування реєстру культурної спадщини 
традиційними методами – на паперових носіях. Цей варіант не забез-
печує остаточного формування реєстру нерухомих об’єктів культурної 
спадщини протягом найближчого часу, не надає можливості оператив-
ного формування аналітичних довідок для обґрунтування управлін-
ських рішень, не забезпечує достовірності інформації, неефективно ви-
користовує кошти через їх розпорошення по регіонах та дублювання 
обробки інформації.
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Другий, більш оптимальний, передбачає:
 створення єдиного територіально розподіленого інформаційного 

простору у сфері обліку пам’яток культурної спадщини та формування 
облікової документації, забезпечення інформаційної взаємодії між цен-
тральною базою даних та регіональними виконавцями функцій по її ак-
туалізації за рахунок внутрішньої стандартизації форматів даних та про-
токолів обміну;

 ефективне використання програмного забезпечення з відкритим 
кодом (як на серверній, так і клієнтській частині) для зниження обсягів 
фінансування при створенні системи;

 застосування Інтернет та інтранет технологій, які дозволяють іс-
тотно знизити вимоги до технічного обслуговування та супроводу тери-
торіально розподіленої системи;

 застосування ГІС-технологій на базі відкритої картографічної осно-
ви, що дозволить швидко та з мінімальними витратами впровадити візу-
алізацію об’єктів культурної спадщини на карті;

 забезпечення доступу до бази даних об’єктів культурної спадщини 
та до інформаційно-аналітичних довідок органам державної влади і міс-
цевого самоврядування, визначеним органам з формування та актуаліза-
ції бази даних;

 забезпечення оприлюднення визначеної інформації з бази даних 
об’єктів культурної спадщини для широкого загалу в мережі Інтернет;

 забезпечення формування з мережі Інтернет підбази даних заяв, 
зауважень та пропозицій громадян щодо стану збереження пам’яток 
культурної спадщини.

Необхідність вирішення цієї проблеми стала мотивацією для розро-
блення проекту Концепції системи підтримки прийняття рішень у сфері 
охорони та збереження пам’яток (далі – Концепція).

Концепція має на меті визначити шляхи та засоби створення автома-
тизованої інформаційної системи для ведення Державного реєстру не-
рухомих пам’яток України, визначення заходів з їх обліку, інвентариза-
ції, моніторингу нерухомих об’єктів культурної спадщини, забезпечен-
ня користувачів повною та достовірною інформацією про систему право-
вих, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних 
та інших заходів у сфері охорони нерухомої культурної спадщини Украї-
ни, максимально повного та своєчасного забезпечення інформацією спе-
ціально уповноважені органи охорони культурної спадщини.

Система підтримки прийняття рішень у сфері охорони та збережен-
ня пам’яток (далі – СППР) створюється з метою її використання в орга-
нах охорони культурної спадщини як основи для впровадження інфор-
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маційних технологій в усіх установах, завданням яких є охорона культур-
ної спадщини.

Для формування концепції виконаний комплекс теоретичних і екс-
периментальних досліджень, проведених з метою отримання обґрунто-
ваних вихідних даних, знаходження принципів і шляхів створення СППР, 
дослідження особливостей її функціонування та застосування.

В рамках цієї дослідної роботи проведено аналітичний огляд стану 
проблеми підтримки прийняття рішень у сфері пам’яткоохоронної ді-
яльності та, зокрема, ведення електронного реєстру нерухомих об’єктів 
культурної спадщини, автоматизації наповнення бази даних об’єктів 
культурної спадщини України, автоматизації їх пошуку, візуалізації гео-
графічного розташування, надання аналітичних довідок про них, ство-
рення інтерфейсу користувача, визначено мету, принципи створення та 
основні завдання першої черги системи підтримки прийняття рішень у 
сфері охорони та збереження пам’яток.

СППР покликана вирішити наступні завдання:
– створення єдиної бази даних та пошукової системи по об’єктах куль-

турної спадщини, розроблення програмного забезпечення ведення єди-
ного електронного архіву з розмежуванням доступу користувачів;

– створення єдиного інформаційного простору у сфері обліку пам’яток 
культурної спадщини, забезпечення інформаційної взаємодії між підсис-
темами за рахунок внутрішньої стандартизації форматів даних та прото-
колів обміну;

– створення єдиної системи формування облікової документації на 
нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини;

– впровадження єдиної інформаційно-довідкової системи 
нормативно-правових та технічних документів;

– використання електронного формату карток електронного архіву 
нерухомих об’єктів культурної спадщини;

– ведення баз даних зразків та шаблонів документів;
– формування аналітичної інформації для прийняття рішень в графіч-

ному та друкованому вигляді;
– забезпечення системності, комплексності та узгодженості розвитку 

інформатизації сфери охорони культурної спадщини з використанням 
традиційних форм і методів супроводу та контролю;

– забезпечення виходу бази даних по об’єктах культурної спадщини у 
світовий інформаційний простір.

Створення СППР забезпечить:
– формування та актуалізацію єдиного електронного реєстру нерухо-

мих об’єктів культурної спадщини України (далі – електронного реєстру), 
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доступ до нього представників органів виконавчої влади та місцевого са-
моврядування з метою підвищення обґрунтованості управлінських рі-
шень, що приймаються ними;

– створення єдиного інформаційного простору суб’єктів збереження 
культурної спадщини, що істотно підвищить оперативність їх взаємодії 
та достовірність інформації в базі даних електронного реєстру;

– формування Державного реєстру нерухомих пам’яток України та ви-
значення заходів з обліку нерухомих об’єктів культурної спадщини (ви-
явлення, наукове вивчення, класифікація, паспортизація, державна реє-
страція);

– здійснення інвентаризації та моніторингу нерухомих об’єктів куль-
турної спадщини;

– формування оперативних інформаційно-аналітичних довідок з бази 
даних електронного реєстру для підтримки управлінських рішень Мініс-
терства культури України;

– формування оперативних інформаційно-аналітичних довідок з бази 
даних електронного реєстру для суб’єктів будівництва в частині містобу-
дівних обмежень;

– оприлюднення даних Державного реєстру нерухомих пам’яток куль-
турної спадщини України через мережу Інтернет широкому загалу ко-
ристувачів;

– оприлюднення визначених даних електронного реєстру через ме-
режу Інтернет з метою активізації розвитку туризму, у тому числі між-
народного;

– забезпечення повного доступу до бази, визначених Міністерством 
культури України виконавців;

– диференційований доступ представників інших зацікавлених орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування, а також громадян до 
відповідних розділів електронного реєстру;

– зворотний зв’язок з громадськістю, галузевими асоціаціями та громад-
ськими організаціями, представниками діаспори для отримання пропози-
цій та зауважень щодо стану збереженості об’єктів культурної спадщини;

– сприяння міжнародному співробітництву у сфері охорони та вико-
ристання об’єктів культурної спадщини.

Для вирішення цих завдань необхідно:
– створити центральну базу даних. Забезпечити централізоване ве-

дення користувачів та загальносистемних довідників і класифікаторів:
– забезпечити інформаційну взаємодію між модулями автоматизова-

ної системи за рахунок внутрішньої стандартизації форматів даних та 
протоколів обміну;
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– забезпечити оптимальну роботу центральної бази даних електро-
нного реєстру та робочими місцями користувачів шляхом встановлення 
при необхідності проміжного збереження документів на комп’ютерах ви-
конавців;

– забезпечити дворівневий доступ: сервери бази даних реєстру 
об’єктів культурної спадщини та робочі місця виконавців і користува-
чів. Зовнішні користувачі та виконавці повинні мати обмежений доступ 
до бази даних реєстру об’єктів культурної спадщини засобами мережі 
Інтернет;

– мінімізувати число операцій: система повинна забезпечувати одно-
разове внесення інформації до бази даних. У разі необхідності внесення 
змін до документу, якому надано статус готового, формується новий за-
пис до бази з усіма реквізитами уповноважених осіб.

Вимоги до структури автоматизованої системи:
– електронний реєстр повинен містити паспортні дані нерухомих 

об’єктів культурної спадщини та бути розміщений на центральному сер-
вері: електронний реєстр має забезпечувати доступ до робочої

бази даних представникам регіональних відділів тільки для форму-
вання та актуалізації документів, що не набули статусу офіційних;

– система актуалізації бази даних електронного реєстру повинна за-
безпечити структуру ведення бази даних нерухомих об’єктів культурної 
спадщини, вводу та коригування паспортних даних про об’єкти, форму-
вання бази ілюстративних матеріалів (копії офіційних документів, фото-
графії, креслення тощо) та контролю за введеною інформацією модера-
тором. Основною організаційною структурою актуалізації, збору, нако-
пичення і супроводу об’єктів культурної спадщини в електронному реє-
стрі повинні бути регіональні відділи, що виконують відповідні державні 
функції. Система актуалізації має забезпечити підтримку структури ви-
значених довідників та класифікаторів для формування паспортних да-
них про об’єкти культурної спадщини;

– пошукова система електронного реєстру повинна забезпечити 
структуру глобального повнотекстового пошуку по базі даних, підтрим-
ку визначених пошукових параметрів, формування визначених резуль-
татів пошуку;

– система візуалізації відповідно до статусу користувачів повинна за-
безпечити наступну структуру відображення: місцезнаходження нерухо-
мих об’єктів культурної спадщини на картах вільного доступу, коротка 
назва об’єкта, та гіпертекстове посилання на облікову його картку, під-
тримку структури визначених форм, які представляють запити з бази да-
них для маркерів за географічними координатами на карті, інтеграцію 
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географічного розташування об’єктів на карті та діаграмах, що форму-
ються підсистемою;

– система надання аналітичних довідок повинна забезпечити струк-
туру визначених документів з обробленими даними електронного реє-
стру для суб’єктів пам’яткоохоронної діяльності, які виконують державні 
функції: підтримку структури визначених діаграм і графіків аналітичних 
довідок, які представляють оброблені дані з реєстру об’єктів культурної 
спадщини; підтримку структури визначених таблиць та документів ана-
літичних довідок, які представляють оброблені дані з електронного ре-
єстру, та їх друкування; підтримку структури визначених довідників та 
класифікаторів для формування аналітичних довідок за обробленими 
даними електронного реєстру;

– система реєстрації звернень громадян з питань охорони культурної 
спадщини повинна забезпечити структуру визначених запитань, з якими 
громадяни можуть звертатися на цьому державному ресурсі.

В рамках науково-дослідної роботи було розроблено відповідно 
до чинних стандартів технічне завдання – основний документ, що 
визначає вимоги та порядок створення інформаційної системи під-
тримки прийняття рішень у сфері охорони і збереження пам’яток 
культурної спадщини та концептуальна схема формування, веден-
ня і використання Державного реєстру нерухомих пам’яток Украї-
ни, створено дослідний макет WEB-ресурсу, на якому здійснювалася 
перевірка прийнятих попередніх концептуальних технічних рішень 
щодо структури бази даних електронного реєстру пам’яток культур-
ної спадщини, інтерфейсу користувача, форм інтерактивного вводу 
даних, форм перегляду реєстру, пошукових форм бази даних, форм 
аналітичних довідок.
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В статье рассматривается проблема разработки системы поддер-
жания принятия решений в сфере охраны и сохранения памятников и ее 
применения с целью усовершенствования учета недвижимых объектов 
культурного наследия и повышения эффективности деятельности орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, учреждений и 
организаций сферы охраны культурного наследия.
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This Article considers the problem of development of a system for support 
of decision-making on protection and preservation of monuments and system’s 
application with the purpose of improvement of cultural heritage immovable 
assets registration as well as enhancement of efficiency of government and local 
authorities, institutions and organizations for protection of cultural heritage.
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Л.В. Томілович

САДИБИ КИЇВЩИНИ: ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ, 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

Стаття присвячена висвітленню історії, стилістичним особливос-
тям, стану збереження історичних садиб Київської області. Проаналізо-
вано найбільш важливі проблеми, які стосуються дослідження, викорис-
тання, збереження цього типу пам’яток. Запропонований огляд дозволяє 
зробити висновок про значимість такого різновиду культурної спадщини, 
як садиби, для історії та культури України, їх значний науковий, освітній 
та туристичний потенціал.

Влітку 2012 року експедицією НДІ пам΄яткоохоронних досліджень 
на виконання планової наукової теми було проведено обстеження 23-х 
історичних садиб на території Київської області. Зазначимо, що Київ-
ська область досліджена нами третьою (після Вінницької та Житомир-
ської) на предмет інвентаризації наявності та стану збереження істо-
ричних садиб, що дозволяє зробити порівняльний аналіз як з культу-
рологічної, так і пам’яткоохоронної точок зору. У данній статті пропо-
нуються певні висновки щодо вивчення історичного розвитку, архітек-
турних особливостей, сучасного стану згаданих вище садиб, а також 
перспектив збереження та використання цього різновиду культурної 
спадщини.

Сучасна територія Київської області – у минулому землі історичної 
Київщини та частково Брацлавщини (південна смуга), а також Переяс-
лавщини та Чернігівщини на Лівобережжі. Вже сам по собі цей факт ро-
бить дослідження культурної спадщини цієї території надзвичайно ціка-
вим, оскільки у минулому окремі історичні території, що нині складають 
Київську область, мали різну історичну долю, на їх розвиток впливали 
різні економічні, соціальні та культурні чинники. Теоретично це створю-
вало передумови для значного стилістичного різноманіття на означеній 
території.

Мода на заміські садиби як у Європі, так і на українських землях по-
ширилася у XVIII ст. В цей період Правобережна України входила до скла-
ду Речі Посполитої (до другого її поділу у 1793 р.). Але й після приєднан-
ня цих земель до Росії 80–90% шляхти Правобережжя (тобто власників 
садиб) були поляками, що відбилося на смаках і стилістиці забудови са-
дибних комплексів. Для зменшення польських впливів у цьому регіоні 
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царський уряд роздає конфісковані маєтки росіянам і не дозволяє їх про-
даж полякам. Внаслідок цього в другій третині ХІХ ст. з΄являються сади-
би (або перебудовуються старі) відповідно до смаків нових власників – у 
стилістиці забудови садово-паркових комплексів відчуваються впли-
ви російського мистецтва. Натомість Лівобережжя після Андрусівського 
перемир’я (1667 р.) та Вічного миру (1686 р.) між Московською державою 
та Річчю Посполитою залишилося у складі першої, входило до Гетьман-
ської автономії. Маєтки, які почали тут засновуватися ще у кінці XVII ст., 
стали родовими гніздами козацької старшини. З того часу і до середині 
XVIIІ ст. пануючим стилем в архітектурі відтак було так зване «козацьке 
бароко». У 1763 році автономія Гетьманщини була ліквідована і почало-
ся нівелювання цих земель до рівня інших у складі Російської імперії. На 
Лівобережжі раніше, ніж на Правобережжі, з’являються землеволодіння, 
а згодом і садиби російських можновладців. І навпаки, вихідці з козаць-
кої старшини роблять кар’єру при імператорському дворі, підпадають 
під впливи столичної культури, наймають відомих в Санкт-Петербурзі та 
Москві архітекторів для зведення або розбудови своїх садиб. Таким чи-
ном, на цій території раніше і відчутніше простежуються впливи росій-
ської культури. Це ті історичні обставини, які впливали на створення та 
появу характерних рис історичних садиб на Правобережній та Лівобе-
режній Київщині.

Ще одна обставина, з якою стикаються ті, хто цікавиться історични-
ми садибами і намагається їх досліджувати, це те, що садиби на території 
України, зокрема Київщини особливо в радянську добу, вивчалися дуже 
мало. Виняток становить лише «Олександрія» у Білій Церкві, яка має 
свою окрему, досить значну бібліографію, представлену, щоправда, пере-
важно працями біологічного характеру, оскільки має статус дендропар-
ку і знаходиться у віданні НАН України перш за все як цінний природний 
об’єкт. Та про історію його створення, розвитку, характерні стилістичні 
риси, пов’язаних з ним видатних особистостей видано чимало праць [1].

Взагалі найбільш цінним та цікавим джерелом для інформації з іс-
торії садиб є багатотомне видання «Słownikа Geograficznego Królestwa 
Polskiego i innych krajów słowiańskich», яке виходило у Варшаві протягом 
кількох десятиріч у кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. [2]. На жаль, історія населених 
місць Київщини, і садиб зокрема, представлена у ньому досить лаконіч-
но. Окрім того, варто згадати журнал «Столица и усадьба», що виходив 
у Санкт-Петербурзі на початку ХХ ст., у якому публікувалися досліджен-
ня з історії садиб Російської імперії, в тому числі розташованих на укра-
їнських землях, зокрема Київщині. Серед них досить ґрунтовним є дослі-
дження Яготинської садиби [3].
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Значний внесок у вивчення садибних комплексів зробили в 1970–
80-х роках. Український спеціальний науково-реставраційний проек-
тний інститут (Укрпроектреставрація) та Науково-дослідний інститут 
теорії, історії і перспективних проблем радянської архітектури в м. Ки-
єві (Київ НДІТІ), який знайшов своє втілення у чотиритомному виданні 
«Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР» [4]. 
Однак садиби або окремі їх складові (переважно палаци), представлені 
у ньому, охоплюють лише найбільш цінні і значущі об΄єкти – пам΄ятки 
національного значення. Величезне значення для дослідження істо-
ричних садиб тієї частини України, що у минулому входила до складу 
Речі Посполитої, зокрема Київщини та Брацлавщини, має фундамен-
тальна праця Р. Афтаназі [5], яка базується на широкій джерельній базі, 
у тому числі приватних архівів Польщі та інших європейських країн. Ви-
дання доповнено численною і цікавою іконографією, що публікувала-
ся переважно вперше. Однак автора більше цікавили найбільш відомі 
та значні за розмірами та своїми архітектурно-мистецькими властивос-
тями садиби, він не ставив перед собою мети загальної їх каталогізації. 
Тому перелік їх в зазначеній праці далеко не повний і певна кількість з 
розглянутих у монографії об΄єктів взагалі нині вже не існує (як не існу-
вала під час дослідження Р. Афтаназі). Останніми роками з΄явилося ще 
кілька праць, що значно збагатили історіографію історії садиб. Перш за 
все це монографія І.Д. Родічкіна та О.І. Родічкіної «Старовинні маєтки 
України» [6], у якій висвітлено історію, загальні стилістичні напрями та 
особливості розвитку найбільш видатних палацово-паркових комплек-
сів України. Проте досить скромне місце в цьому виданні посідає Київ-
щина. Також з видань післявоєнної доби та періоду незалежності заслу-
говують на увагу узагальнюючі праці, присвячені видатним пам’яткам 
садово-паркового мистецтва України, серед яких певне місце посідають 
і парки Київщини – складові історичних садиб [7]. Серед видатних до-
слідників цієї тематики – І. Ігнаткін, О. Липа, І. Косаревський, Ю. Кли-
менко. І доповнюють досить скромний бібліографічний перелік кілька 
статей, присвячених окремим паркам та садибам [8], лаконічних за сво-
їм змістом, переважно краєзнавчого характеру. З наведеного вище зро-
зуміло, що історичні садиби, як з точки зору їх створення і розвитку, так 
і стилістичних особливостей та значення як господарських і культур-
них осередків, досліджені в Україні недостатньо. Це стосується й істо-
ричних садиб Київщини.

На території Київщини обстежено 23 садиби або їх складові. Прак-
тично всі вони перебувають на обліку (виняток складає лише садиба у 
П’ятигорах, виявлена нами під час натурних досліджень, та флігель са-
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диби у Ставищах) або мають статус «щойно виявленого об’єкта куль-
турної спадщини», що не захистило їх від руйнування. В цій ситуації, 
по-перше, привертає увагу відносно незначна кількість збережених са-
дибних комплексів у порівнянні з сусідніми областями – на території 
Вінницької виявлено 63 садиби або їх залишків, на території Житомир-
ської – 30. Ще більше вражає стан збереження історичних садиб Київ-
щини, які не захистили ні пам’яткоохоронний статус, ні значення в іс-
торії та культурі України. Так, садибний будинок у с. Сулимівка Борис-
пільського району розібраний до фундамента, розбирається на цеглу і 
будинок Марко Вовчок у с. Хохітва Богуславського району, руїною ви-
глядає садиба Закревських у с. Лемешівка Яготинського району, незва-
жаючи на те, що пов’язана з ім’ям Тараса Шевченка і громадськість нео-
дноразово піднімала питання про його збереження та реставрацію. На-
віть започаткувала фестиваль «Вишневий садок» з метою популяри-
зації цього об’єкта. Однак зусиль виключно громадськості в цьому пи-
танні явно недостатньо. У подібному стані знаходиться комплекс спо-
руд садиби Браницьких у с. Руде Село Володарського району, що пере-
буває на обліку як пам’ятка архітектури національного значення, та бу-
динок фон Мекк у с. Копилів Макарівського району, який неодноразо-
во відвідував П. Чайковський. Абсолютно очевидні прорахунки в робо-
ті, халатність, байдужість і некомпетентність місцевих органів влади та 
пам’яткоохоронних органів, які мали б опікуватися цими пам’ятками, 
частина з яких, на жаль, вже не піддається реставрації. Тому гостро по-
стає проблема збереження того, що ще залишилось, та пошук шляхів 
вирішення цієї проблеми.

На щастя, на території Київщини є й позитивні приклади, коли сади-
би отримали своє друге життя. Зокрема, це стосується об’єкта у с. Тома-
шівка Фастівського району.

Село Томашівка, відоме також як Томашки, знаходилося на стику 
трьох повітів, що були утворені у ХІХ ст. – Cквирського, Васильківського 
та Київського, на березі р. Ірпень. З давніх часів входило до маєтку Дідо-
вщина, тому мало спільну з ним історію. У 1810 році його купив Ян Нєпо-
муцен Хоєцький гербу Любіч, маршалок Васильківського повіту (1804), 
одружений з Катериною Борейко. У 1825 році четверо синів маршалка 
поділили Дідовщину між собою. Томашівка дісталася Петру Хоєцькому, 
маршалку шляхти Сквирського повіту, одруженому з Регіною Пеньков-
ською. У подружжя було двоє доньок і троє синів. Томашівку успадкував 
старший син Еварист (1827–1882), одружений з Марією Страшинською. 
Останнім власником маєтку був молодший з двох синів Евариста – Зиг-
мунт Хоєцький (нар. 1871 р.).
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Садиба заснована на початку ХІХ ст., коли близько 1810 року було зве-
дено житловий будинок, який згодом згорів. У 1903–1910 рр. тодішній 
власник звів за проектом архітектора Валеріана Кулаковського нову са-
дибу в еклектичному стилі, що нагадувала віллу. Вона знаходилася в ото-
ченні пейзажного парку [9]. 

За радянських часів у палаці містилася сільська школа, а господарські 
споруди були основою великого колгоспу.

На сьогодні збереглися будинок житловий мурований, стайня муро-
вана та парк. До останнього часу існував і дерев’яний будинок управи-
теля, який перебував на державному обліку як складова комплексу са-
диби, але він був зруйнований і відбудований заново зі збереженням 
параметрів та архітектурного вирішення. Всі будівлі і парк датують-
ся початком ХХ ст. Садиба перебуває на обліку як пам’ятка архітекту-
ри національного значення. У 2000 році комплекс маєтку був переда-
ний монахам Свято-Введенського монастиря, які влаштували тут свій 
скит – Ризоположенчеський монастир. Головний будинок був переоб-
ладнаний у церкву. Територія упорядкована, прикрашена квітковими 
композиціями. Власне з моменту, коли садиба була передана монасти-
рю і почалося її друге життя, оскільки до того вона була досить зане-
дбаною. Привертає увагу те, що вона використовується не за історич-
ним призначенням: у центральній споруді розміщена церква, яка, звіс-
но, там не передбачалася. Відповідно, всередині палац був перебудова-
ний. Однак при цьому варто зазначити, що всі будівлі садиби перебува-
ють у задовільному технічному стані, за винятком дерев’яного будинку 
управляючого, який, як описано вище, був знесений і на його місці зве-
дений подібний, у цеглі. Територія впорядкована, доступна для відвіду-
вачів. Тому, вважаємо, що такий шлях вирішення проблеми збереження 
є цілком прийнятним і навіть вдалим, особливо якщо порівняти із зане-
дбаністю, що межує з повною втратою пам’ятки, інших садиб, які знахо-
дяться по сусідству.

Ще один позитивний і оптимістичний приклад дає садиба у с. Стадни-
ця Тетіївського району. Село розташоване біля витоків р. Постава, при-
токи Гірського Тікичу. У кінці ХІХ ст. належала до Таращанського пові-
ту, мала 655 мешканців, а ще у 1863 році, згідно з даними Л. Похилевича, 
їх було 1385, серед них 54 католики та 800 осіб польської шляхти. У селі 
була церква Різдва Пресвятої Богородиці, побудована у 1851 році на міс-
ці більш давньої, коштом Яна Сангушки. 

Стадниця входила до тетіївського маєтку кн. Сангушків, пізніше нале-
жала Ледуховським і Островським. У 1797 році село купив Вінцентій Ро-
гозинський, спадкоємцем якого став син Антоній [10].
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Вірогідно, саме за їх володіння, на початку ХІХ ст., була закладена са-
диба, яка збереглася до нашого часу. Останнім її власником на початку 
ХХ ст. був Едвард Рогозинський, який виявив себе як успішний підпри-
ємець: в його володінні були цегельний та спиртовий заводи, ще кілька 
сіл в окрузі. 

Після революції у садибі розмістився дитячий будинок, а у післяво-
єнний період – школа, яка займала приміщення житлового будинку до 
1973 року. Після її переселення у нове приміщення він не використову-
вався, руйнувався, розбирався на цеглу (так було втрачено ціле крило). У 
середині 1990-х років його викупили у приватну власність, відремонту-
вали і сьогодні він використовується як житловий. З ним у комплексі пе-
ребуває будівля стайні та гаража, у якій розташувалися адміністратив-
ні приміщення. Збереглося ще кілька господарських будівель, які з піс-
лявоєнних часів були зайняті під житлові приміщення. Головний житло-
вий будинок перебуває на обліку як щойно виявлений об’єкт культур-
ної спадщини. Вважаємо, що й решта збережених будівель колишньої са-
диби, які перебувають у задовільному стані, можуть бути запропонова-
ні до внесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. А в 
тому, що садиба збереглася і навіть робляться спроби її відбудови – за-
слуга нинішніх власників, які цікавляться історією, розуміють необхід-
ність збереження культурної спадщини для наступних поколінь. Власне 
такі люди і вказують на ще один шлях збереження історичних садиб – пе-
редання якоїсь частини з них у приватну власність за умови дотриман-
ня пам’яткоохоронних вимог їх власниками і розуміння останніми значу-
щості того об’єкта, який опинився в їхніх руках.

На початку статті ми звертали увагу на те, що теоретично терито-
рія Київщини мала бути представлена значним стилістичним різнома-
ніттям історичних садиб. Це, наприклад, дало б можливість порівняти 
особливості розвитку і характерні риси садиб Лівобережжя та Право-
бережжя в певний період, простежити європейські і російські впливи в 
культурі України на прикладі палацово-паркових комплексів. На жаль, 
стан збереження садиб Київщини, особливо лівобережної її частини, 
не дає нам такої можливості. Тому маємо задовольнитися наведенням 
прикладів найбільш значущих садиб цих двох частин Київської області, 
їх історичного розвитку, місця у вітчизняній культурі. Для Лівобереж-
жя це безперечно, Яготинська, для Правобережжя – дві садиби, розта-
шовані у Білій Церкві.

Часом заснування Яготина вважається 1552 рік. З 1648 по 1781 рік 
він був сотенним містом Переяславського полку, до гетьмана Скоропад-
ського належав до гетьманської булави. Скоропадський обміняв Яготин 
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на маєток Щасновку, Озеряне та ін. у полковника Танського, але гр. Кири-
ло Розумовський викупив його у спадкоємців Танського і вирішив засну-
вати тут садибу.

Яготин розташований на високому березі р. Супой (притоці Дніпра). 
Куплена гр. Розумовським садиба була невеликою – маленький будино-
чок і 29 дес. садибної землі. Гетьман скупив усі сусідні землі, які до того 
належали Лизогубам та Кулебякам, таким чином значно розширивши 
свої володіння. На березі річки був розпланований великий парк на осно-
ві паркових насаджень попередніх садиб, він влаштований у французь-
кому регулярному стилі: усі доріжки, як радіуси до центру, сходилися до 
житлових будівель. Особливою окрасою його була річка з її заплавами, на 
якій завдяки кільком греблям зробили озеро – близько 10 км у довжину 
з двома островами, засадженими деревами [11].

У кінці XVIII ст. гр. Розумовський розпочав зведення розкішного бу-
динку з чотирма флігелями з обох сторін, великої будівлі, призначені 
під стайні та інші служби. План усіх цих споруд був складений знамени-
тим архітектором Адамом Менеласом. Всі будівлі дерев’яні на мурованих 
фундаментах (за винятком споруд стайні та служб), потиньковані та роз-
кішно оздоблені всередині [12].

Після смерті гетьмана Розумовського Яготин з низкою інших воло-
дінь успадкував його син Олексій, відомий дипломат, попечитель Мос-
ковського університету, пізніше міністр народної освіти (1810–1816). Но-
вий власник був любителем ботаніки і поповнив Яготинський парк рід-
кісними рослинами. Після його смерті Яготин успадкувала донька Варва-
ра, одружена з кн. Миколою Григоровичем Рєпніним [13].

Князь Рєпнін – визначна особистість і державний діяч першої пол. 
ХІХ ст. З 1809 по 1812 рік був посланцем при вестфальському дворі. У 
1812 році повернувшись на Батьківщину, брав участь у Вітчизняній ві-
йні 1812 року, зокрема багатьох її визначних битвах. Після Лейпциг-
ської «битви народів» призначений генерал-губернатором Саксон-
ського Королівства і протягом двох місяців був губернатором Берліна. 
Повернувся до Росії у 1813 році і отримав призначення на посаду ма-
лоросійського воєнного губернатора. Користувався великою популяр-
ністю, оскільки виявив себе щирим прихильником української куль-
тури, за що потрапив у немилість імператора Миколи І, який з підо-
зрою ставився до онука останнього гетьмана, родича декабриста Вол-
конського.

У 1835 році кн. Рєпнін вийшов у відставку і виїхав за кордон, та неза-
баром був відкликаний і решту життя, до самої смерті (1845), мешкав у 
Яготині.
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Особистість власника і визначила той факт, що протягом першої по-
ловини ХІХ ст. Яготин став значним культурним осередком. Тут завжди 
було багато гостей, чому сприяла освіченість та гостинність доньок кня-
зя. Одна з них залишила особливий слід в історії вітчизняної літератури 
як особа, що справила благодійний вплив на долю визначного поета Т.Г. 
Шевченка, багато зробила для родини М.В. Гоголя.

Незадовго до свого арешту та заслання до Оренбурзької губернії Шев-
ченко неодноразово бував у Яготині і в одному зі своїх віршів («Тризна»), 
написаних тут, висловив свою глибоку вдячність і благоговіння Варва-
рі Рєпніній за її співчуття до нього, коли він був ще кріпаком. Вперше він 
потрапив до Яготина на запрошення кн. Рєпніна для створення копії з 
його портрету і провів тут всю зиму (1843–1844). На той час він був уже 
відомим художником та поетом і користувався популярністю у місцево-
го товариства, часто на запрошення власників відвідував сусідні маєт-
ки. У звільненні його із заслання княжна Рєпніна також брала діяльну 
участь через різних впливових осіб – графиню Толстую, Лазаревського 
та ін. Про ставлення її до М.В. Гоголя та його сестер відомо з листування 
самого письменника.

У 1866 році Яготин був проданий Софії Дмитрівні Рєпніній, уродженій 
Волконській, і на початку ХХ ст. належав її спадкоємцям. Князь М.В. Рєп-
нін, її чоловік, любив Яготин із особливою увагою ставився до збережен-
ня всього, що там знаходилося. Яготинський архів і бібліотека були ним 
приведені у зразковий порядок. Окрім того, до початку ХХ ст. збереглися 
картинна галерея, зібрання бронзи, дорогих меблів, що з’явилися тут ще 
за часів К.Г. Розумовського.

Проте буремне ХХ ст. з його революціями, війнами, ворожим ставлен-
ням до власного «буржуазного» минулого стало фатальним для Яготин-
ської садиби. На сьогодні збереглися та перебувають на обліку один із 
флігелів садиби Рєпніних (поч. ХІХ ст., перебудований) та парк, з госпо-
дарських приміщень – пральня та кухня (поч. ХІХ ст.), а також альтанка-
ротонда в парку, які варті того, щоб бути запропонованими до внесення 
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Парк значно відо-
змінений: у ньому встановлено пам’ятники та облаштовано меморіаль-
ні місця, присвячені Другій світовій війні і, власне, він скоріше нагадує 
меморіальний парк Слави, ніж садибний парк XVIII–XIX ст. Хоча значення 
цієї садиби для історії та культури України важко переоцінити, і не тіль-
ки тому, що вона пов’язана з іменем Т. Шевченка, а й тому, що є витвором 
визначного архітектора. Це був чудовий зразок палацово-паркового бу-
дівництва свого часу. Тривалий час Яготинська садиба була також зна-
чним осередком української культури.
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Садиби у Білій Церкві. Місто веде свою історію з давньоруських ча-
сів. Відповідно до літописних повідомлень, у 1032 році князь Ярослав по-
чав будувати Пороську оборонну лінію, яка мала захистити руські землі 
від нападів степовиків. Серед заснованих на той час міст – складових обо-
ронної лінії – згадується Юр’їв, названий на честь християнського імені 
великого київського князя-засновника. 

Замок середини XVI ст. буде зведений на тому ж місці, на узгір’ї лі-
вого берега р. Рось, де у минулому знаходився Дитинець давньорусь-
кого міста, можливо, навіть з використанням залишків укріплень 
попередньої доби. З середини XVI до кінця XVIІІ ст. Біла Церква ві-
діграватиме значну роль як стратегічний пункт у системі оборони 
південно-східних кордонів спочатку Великого князівства Литовсько-
го, а з 1569 року – Речі Посполитої. Окрім того, це буде значний адмі-
ністративний (оскільки був центром староства), економічний, куль-
турний осередок. Замок неодноразово ремонтувався і перебудовував-
ся у зв’язку з потребами часу та розвитком фортифікаційного мисте-
цтва. Проіснував до 1790-х років, коли після включення Правобереж-
ної України до складу Російської імперії внаслідок другого поділу Речі 
Посполитої (1793), Катерина ІІ наказала розібрати на приєднаних те-
риторіях укріплення міст.

У 30–40-х роках XVIІІ ст., за часів старостування Станіслава Вінцен-
тія Яблоновського, поряд з існуючим був зведений так званий строс-
тинський замок, описання якого міститься в люстрації Білоцерківсько-
го староства 1765 року. Він був обнесений валом, з брамою, стрільниця-
ми, численними будівлями на його території, серед яких: будинок старо-
стинських намісників (губернаторів), кардегардія, цейхгауз, палац само-
го старости – великий дерев’яний отинькований будинок з каплицею. В 
його оздобленні згадуються кахельні печі, різьблені двері з французьки-
ми замками тощо. Поряд знаходилися стайні, кухня, кардегардія, де меш-
кала охорона, інші господарські будівлі [14]. Розвиток території, де стояв 
старостинський замок, особливо цікавий для нас, оскільки у майбутньо-
му саме тут розміститься міська резиденція-садиба графів Браницьких.

У 1774 році Білоцерківське староство вічним правом отримав король 
Станіслав Август Понятовський. В грудні того ж року він передає цей ве-
личезний маєток, до якого входило двоє міст та 134 села, Франциску Кса-
верію Браницькому гербу Корчак (1730–1819) – коронному гетьману 
Речі Посполитої. У 1781 році останній одружився з Олександрою Енгель-
гардт, племінницею князя Г. Потьомкіна, фрейліною двору Катерини ІІ, 
отримавши за нею величезний посаг: 600 тис. крб. сріблом та колекцію 
творів мистецтва. Після смерті дядька саме улюблена племінниця отри-
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має більшу частину його спадку. Дослідники обраховують прибутки Бра-
ницьких на кінець XVIII ст. близько 2 млн. крб. на рік [15].

У 1780-х роках Браницький оселяється на постійне проживання у Білій 
Церкві. В цей час ще існував старостинський замок, але він не відповідав 
статусу і рівню доходів гетьмана. Тому виникла необхідність зведення но-
вої резиденції. Проект її на замовлення гетьмана виконав ще у 1774 році 
Шимон Богуміл Цуг, модний на той час серед польської аристократії ар-
хітектор, в тому числі короля Станіслава Августа Понятовського (за його 
проектом, зокрема, перебудовувався королівський палац у Варшаві, зводи-
лася улюблена заміська резиденція у Лазенках тощо). В колекції малюн-
ків університетської бібліотеки у Варшаві збереглися ці проекти. Їх порів-
няння з існуючими спорудами свідчить про те, що вони, принаймні у Білій 
Церкві, з невідомих причин залишилися нереалізованими [16].

Реалізований проект, що належить невідомому архітектору, включав 
комплекс будівель, розташованих на місці колишнього старостинсько-
го замку. Будівельні роботи, вірогідно, здійснювалися у 1780–90-х роках, 
коли Браницький прийняв рішення оселитися у Білій Церкві. Централь-
ною спорудою комплексу був двоповерховий палац на високому цоколі 
прямокутний у плані. Виконаний у класицистичному стилі, оздоблений 
по головному фасаду терасою та чотириколонним портиком з фронто-
ном. Про його внутрішнє оздоблення відомо мало, оскільки невдовзі він 
стає виключно зимовою резиденцією, адже більшу частину року роди-
на проводить за містом в – Олександрії. Згодом палац, як і вся міська ре-
зиденція, стануть виключно адміністративною установою – тут розміс-
титься управління маєтками Браницьких [17]. Під час революційних по-
дій та громадянської війни 1917–1920 років неодноразово грабувався, на 
початку 1920-х роках тут містився штаб Червоної Армії. Місцеві краєз-
навці та пам’яткоохоронці пропонували відкрити у приміщенні колиш-
нього Зимового палацу музей, але ця ідея так і не буде реалізована. Від 
радянських часів до наших днів тут міститься музична школа, нині шко-
ла мистецтв №1.

З лівого боку знаходилася будівля шляхетського зібрання, зведена 
на місці старостинського палацу у 1780–90-х роках. Прямокутна у пла-
ні, двоповерхова, дерев’яна, на високому кам’яному підмурку. Головний 
фасад був оздоблений вісьмома тосканськими колонами. До останньо-
го часу це єдина дерев’яна споруда такого типу в Україні. За радянських 
часів тут містився районний відділ культури, бібліотека, працювали 
різноманітні творчі гуртки. З кінця 1990-х не використовувалася. У се-
редині 2000-х років сталася пожежа. Будівля повністю згоріла, рештки 
були розібрані.
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Як свідчать іконографічні джерела, зокрема малюнки Н. Орди 1870-
х років, на території резиденції розміщувалися два ідентичні одно-
поверхові прямокутні у плані флігелі з лівого і правого боків пала-
цу, висунуті дещо вперед, ближче до в’їзду вздовж сучасного бульва-
ру 50-річчя Перемоги. З них залишився лише лівий флігель, у якому 
від радянських часів розміщуються адміністративні установи, зокре-
ма пенсійний фонд. У західній частині резиденції знаходилися стайні, 
залишки яких розібрані в 1970-хі роках. Неподалік від них у кінці ХІХ 
ст. був зведений будинок управляючого маєтками Браницьких, який 
зберігся до наших днів. За радянських часів тут містився Будинок пі-
онерів, в останні десятиріччя – Будинок дитячої творчості. Всереди-
ні він зазнав перепланування, оздоблення також не збереглося. Сади-
ба була обнесена парканом і мала парадну браму (також не зберегли-
ся). У північно-західному напрямку, через дорогу, що вела до Олексан-
дрії, чому історично і називалася Олександрійською, збереглася будів-
ля господарського призначення, яку можна датувати першою полови-
ною ХІХ ст.

На Замковій горі, після знесення замкових укріплень і ліквідації зам-
ку, на початку ХІХ ст. був зведений костел св. Яна Хрестителя, який став і 
родинною усипальнею Браницьких (тієї частини родини, яка сповідува-
ла католицизм). У зв’язку з розташуванням в історичному центрі міста, 
на узвишші будівля костелу є домінантою у панорамі міста. Розміщений 
поряд із садибою, зведений приблизно в один і той же час і вирішений в 
тому ж стилі, що й репрезентаційні будівлі садиби, костел сприймався як 
складова єдиного ансамблю.

Заміська садиба «Олександрія». В уявленні більшості сучасників 
«Олександрія» – це чудовий пейзажний парк (має статус дендропарку че-
рез велику колекцію зразків флори), один з найкращих і найвідоміших 
в Україні, розташований у Білій Церкві. Однак Олександрія планувалася 
і створювалася як садиба, розташована за три версти від міста близько 
тракту, що вів до Сквири.

Точна дата її заснування не відома. У джерелах та історіографії фігу-
рують три дати – 1788, 1793, 1797 роки. Перша з них є найбільш прав-
доподібною, особливо у світлі нещодавньої знахідки – зображення роди-
ни Браницьких у парку «Олександрія», датоване 1788 роком [18]. Причо-
му парк на той час уже існував. Мемуарні джерела розповідають історію, 
пов’язану з вибором місця для садиби: графиня О. Браницька зупинила-
ся у розташованому в мальовничій місцевості при Сквирському тракті 
готелі-аустерії. Краєвиди справили на неї таке враження, що вона вирі-
шила створити тут парк, а на місці аустерії побудувати резиденцію, яка 
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до початку ХХ ст. зберігала свою назву нібито на знак того, що цей дім за-
вжди радий відкрити свої двері для гостей [19].

Перші будівлі садиби з’явилися у кінці XVIII ст. Деякі дослідники схи-
ляються до думки, що літня резиденція побудована Франциском Ксаве-
рієм Браницьким невдовзі після отримання Білоцерківського староства, 
можливо, ще до одруження з Олександрою Енгельгардт [20].

Більшість садибних та паркових будівель, виконаних у стилі розвине-
ного класицизму і пізнього ампіру, відносяться до кінця XVIII ст.: палац 
«Аустерія», чотири флігелі, Танцювальний павільйон, павільйон «Ротон-
да», будиночок садівника тощо. Композиція «Варна», що розміщувалась 
поблизу палацу, була зведена у 1829 році на відзначення звільнення бол-
гарського народу від турецької неволі російськими військами, що було в 
тому числі великою заслугою зятя Браницьких – кн. Михайла Воронцо-
ва [21]. Тоді ж побудований так званий Турецький будиночок, який отри-
мав свою назву завдяки трьом кам’яним плитам з написами на турець-
кій мові і датою 1231 рік хаджри, тобто 1816 рік, що були вмонтовані в 
його стіни [22]. Вже в 60-х роках ХІХ ст. поряд була встановлена колона на 
відзначення 50-річної служби садівника А. Енса в «Олександрії». Коли у 
1928–1930 роках на майданчику побудували водогінну станцію, цю час-
тину парку закрили для відвідувачів. Колону Енса перенесли на острів 
Золотий колос у період реконструкції парку в 1960-х роках. Мисливський 
павільйон у західній його частині виник вже у другій половині ХІХ ст.

Імена архітекторів, яким належало авторство проектів будівель в 
«Олександрії», не відомі. В літературі, присвяченій парку, висловлювало-
ся припущення, що принаймні найбільш ранні творіння могли належа-
ти І. Старову, архітектору, який був близьким до царського двору і багато 
працював на замовлення царської родини, Г. Потьомкіна та його племін-
ниці [23]. Припущення це ймовірне, але документальних підтверджень 
йому поки що не знайдено. Однак всі дослідники відзначають високий 
професіоналізм, добрий смак, витриманість стилістики, що є ознакою об-
дарованого і маститого автора, або, скоріше за все, авторів, бо помітний 
різний почерк окремих архітектурних творів «Олександрії». 

Що стосується парку, автор його проекту також не відомий. Більшість 
дослідників схиляються до думки, що початковий план був накреслений 
маловідомим майстром паркових справ Мюффе, французом на походжен-
ням. Хоча початкового плану ми не маємо, але, судячи з найбільш ранніх 
елементів, що частково збереглися до наших днів і дуже добре просте-
жуються на плані 1858 року, це був стиль рококо, можливо, змішаний – з 
елементами бароко, рококо і сентиментального ландшафтного парку. У 
будь-якому випадку планувальне його ядро було регулярним. Вже в 90-х 
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роках XVIII ст. тут працювали архітектор Доменік Ботані з Італії, і садів-
ник Август Станге, який залишив заради «Олександрії» рідний Львів [24]. 
Після них роботами в парку керували садівники Бартецький, Вітт, Хшон-
стовський, Рингер-чех [25]. Найбільше, понад 50 років, присвятив парку 
садівник А. Енс, привезений О. Браницькою з Берліна дуже юним. Прав-
доподібно, саме з ним пов’язаний наступний будівельний період – парк 
все більше втрачає риси регулярності і розвивається як романтичний 
пейзажний.

З 1861 року, після відміни кріпосного права, роботи щодо розвитку 
парку і садиби майже припиняються. В нових економічних умовах влас-
ники «Олександрії» змушені були думати не стільки про престиж і есте-
тичність резиденції, скільки про ефективне використання своєї нерухо-
мості, тим більше що їхнє матеріальне становище значно похитнулося: 
це пов’язано з поділом у минулому величезних володінь між спадкоєм-
цями Ксаверія та Олександри Браницьких, конфіскацією частини їх після 
еміграції онука перших володарів Білої Церкви – Ксаверія [26].

Все це стало причиною того, що в другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст. розвиток садиби значно уповільнюється: у західній частині парку, 
що початково планувалася як лісопарк з мисливськими угіддями, було 
облаштовано звіринець, побудовано мисливський павільйон, фазанник, 
влаштовано кілька рибних ставків у Західній балці, розширено площу 
під городи [27]. У 1900–1901 роках була проведена повна реконструк-
ція «Аустерії», після якої змінився як її зовнішній вигляд, так і внутріш-
нє розпланування. Приблизно в цей же період будується електростанція 
на дровах [28].

Проте в садибі, особливо у парку, явно проглядаються ознаки за-
непаду: без достатнього догляду протока, яка утворювала Острів Ма-
рії, замулилася і він злився з парком (за деякими даними, вона навіть 
була спеціально перекрита для розведення риби). Поступово руйну-
ється Малий фонтан на острові і Арковий місток на острів з Великої 
галявини. Через Велику галявину були прокладені нові дороги госпо-
дарського призначення, що спотворили її. Руйнуються паркові павіль-
йони, які в цей час також використовуються за господарським при-
значенням – у «Люстгаузі» зберігався дрібний інвентар, східне крило 
«Руїни», споруди малих архітектурних форм, розташовані поряд, були 
знищені часом [29].

Однак найбільші випробування були попереду. На початку більшо-
вицької революції в «Олександрії» перебували: графиня Марія з Сапег 
Браницька, її донька Бихетта Радзивілл зі своєю донькою княгинею Роз-
ою Четвертинською та декілька інших членів родини. Наприкінці 1917 
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року на садибу напала банда мародерів, які поверталися з фронту, та під-
бурені ними селяни дальніх сіл. Всі будівлі були пограбовані та спале-
ні. Загинуло все майно, яке знаходилося в «Аустерії» і павільйонах, тво-
ри мистецтва, порцелянові сервізи Севрської, Петербурзької, Лімозької, 
Корецької та інших фабрик, вироби зі срібла. Зі всієї багатої колекції кар-
тин вдалося врятувати лише декілька портретів і невелику кількість ін-
ших предметів. 

Дякуючи шоферу-французу всі члени родини Браницьких вибрали-
ся з резиденції живими. Після знищення «Олександрії» вони деякий час 
жили в якомусь міському будинку. Відчувши небезпеку, переїхали до Ки-
єва, де на Хрещатику володіли будинком, а звідти – до Польщі. У Києві 
12 жовтня 1918 року померла графиня Марія з Сапег Браницька. Завдя-
ки настоятелю костелу (скоріше за все, парафії св. Олександра) вже після 
громадянської війни її прах таємно вивезли до Віланова і там поховали 
в родинній усипальні [30]. Так закінчилася історія родини Браницьких в 
Україні, а разом з тим і період в історії розвитку «Олександрії».

У вересні 1921 року садибу було передано у відання Білоцерківського 
політтехнікуму, з часом реорганізованого в сільгоспінститут, який вла-
штував тут учбове господарство [31].

За рішенням Київського губвиконкому в травні 1922 року парк був 
оголошений власністю республіки і перейменований у заповідник «Олек-
сандрія», а в 1934-му – у Державний заповідник [32], що зрештою мало 
покращило його долю. Це був несприятливий період: на території пар-
ку з’явилася низка дисонуючих об’єктів як в архітектурному, так і цільо-
вому сенсі – житлові будинки, корівники, інші господарські приміщення. 
У 1928–1930 роках на березі Росі, неподалік від Турецького будиночка і 
колони Енса, було зведено міську водогінну станцію. В 1930-х роках від-
будовано напівзруйновану споруду оранжереї, яку пізніше пристосували 
під науковий корпус.

Значно постраждала «Олександрія» під час Другої світової війни. 
За період німецької окупації в парку було вирубано близько 5 га за-
гального масиву паркових насаджень. Його територією, зокрема через 
архітектурно-композиційне ядро – Дитинець були прокладені нові до-
роги, для мощення яких використовувався матеріал з напівзруйнованих, 
але ще придатних до реставрації будівель ансамблю. Колонаду «Луна» 
перетворили на сарай [33].

10 квітня 1946 року «Олександрію» передали Академії наук УРСР, піз-
ніше (1953) – Центральному Республіканському ботанічному саду Акаде-
мії наук УРСР. Тут були створені науково-дослідні бази і розпочалася під-
готовка до реставрації садиби, перш за все парку.
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У 1955 році Київоблпроект (нині Український науково-дослідний інсти-
тут цивільного сільського будівництва) розпочав роботи зі створення про-
екту реставрації і розвитку «Олександрії», розрахованого на два етапи. В 
1957-му були виконані обміри всіх архітектурних споруд, що збереглися. 
Перший етап тривав до 1968 року: були відреставровані Головний вхід, «Ро-
тонда», колона Суму, «Руїни», місток на Острів Мрій (колишній острів Марії), 
Арковий місток, Китайський місток, колонада «Луна» («Амфітеатр»), коло-
на Глобус, Великий водоспад, Великий та Малий фонтани, реконструйовано 
комплекс джерел «Лев», який, як вважав автор реставрації Д. Криворучко, 
був недостатньо зручним, побудовані господарський в’їзд, кругла альтанка, 
оранжерея на фундаментах та з використанням однієї стіни старої оранже-
реї, котельня, трансформерна підстанція, почищено ставки [34].

У 1974 році завершено проект другого етапу, відповідно до якого було 
виділено ландшафтні райони парку (всього 13), передбачено відтворен-
ня споруд Дитинця (без збереження архітектурних рис), Танцювального 
павільйону, влаштування нового північного входу, винесення господар-
ського двору з Діброви тощо. На відміну від достатньо успішної і ефек-
тивної реалізації першого етапу плану реставрації парку, другий тривав 
20 років з перемінним успіхом і закінчився половинчастим результатом: 
центральне композиційне ядро садиби і парку відтворено не було (не 
відбудовані будівлі – палац, флігелі, Танцювальний павільйон тощо, які 
його складають), відтворення композиції «Варна» викликає багато запи-
тень щодо відповідності оригіналу і завершеності. 

Останні 5–10 років роботи по реконструкції садиби знову активізу-
валися: триває відбудова Танцювального павільйону, відтворено коло-
ну «Пелікан» (колону Суму), Пам’ятник улюбленому коню, значно змі-
нено розпланування і зелені насадження Острова Мрій, розбито розарій 
перед Будиночком садівника (щоправда, на місці старої оранжереї, яка 
була зруйнована), встановлено копії скульптур, що у минулому прикра-
шали парк. На жаль, на цьому етапі не вдалося уникнути хиб: відтворе-
ні споруди досить далекі від оригіналів, виконані з неякісних матеріалів 
тощо. Хоча сам факт, що робляться спроби відродження садиби, позитив-
ний сам по собі. На сьогодні до оригінальних споруд садиби «Олексан-
дрія» (щоправда, вони були значно реставровані і відбудовані, подеку-
ди на 50–70%) можна віднести: Будиночок садівника, Турецький буди-
ночок, Китайський місток, композицію «Руїна», павільйони «Ротонда» та 
«Луна», сад «Мур», Головний в’їзд.

Парк є пам’яткою садово-паркового мистецтва загальнодержавного 
значення. Окрім того, разом з парковими спорудами він перебуває на об-
ліку як пам’ятка архітектури національного значення.
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Порівнюючи Яготинську садибу та садиби у Білій Церкві, особливо 
«Олександрію», можна відзначити, що обидві були визначними творін-
нями архітектури та садово-паркового мистецтва, зразками великих ре-
зиденцій заможних землевласників. Вони посідають особливе місце у ві-
тчизняній історії та культурі, оскільки пов’язані з цілою низкою видат-
них діячів культури – письменників, поетів, художників, музикантів.

Загалом, характеризуючи збережені садибні комплекси Київщини, за-
уважимо, що лише незначна частина з них становила значні резиденції – 
крім згаданих вище, до таких можна віднести садиби у с. Руде Село Воло-
дарського району, с. Томашівка Фастівського району, смт Кагарлик. Ре-
шта репрезентують садиби середньозаможної та дрібної шляхти. Біль-
шість збережених маєтків було зведено у ХІХ ст., причому переважно у се-
редині або кінці століття. Щодо стилістики, більшість архітектурних спо-
руд вирішено у стилі класицизму, також представлена еклектика (най-
частіше зустрічається стилізація під швейцарське шале). Стан збереже-
ності більшості об’єктів викликає занепокоєння – якщо терміново не 
буде вжито заходів, у найближчі 10–20 років ми незворотно втратимо 
більшість з них.

Аналіз ситуації стосовно стану збереженості та використання садиб-
них комплексів дозволяє зробити висновок, що ті садиби, які викорис-
товувалися і використовуються, збереглися краще. Як тільки садиба 
перестає «жити», вона гине на очах. Так, у житлових будинках садиб с. 
Ожегівка Володарського району, с. Погреби Тетіївського, с. Тадіївка Во-
лодарського, с. Копилів Макарівського району розміщувалися сільські 
школи, в с. П’ятигори Тетіївського району – лікарня. Але останнім ча-
сом вони були відселені. Відтак будівлі не використовуються, почали-
ся процеси руйнування, найбільш помітні у Копилівській садибі. Окрім 
того, велике значення має позиція місцевої влади, їх розуміння значен-
ня об΄єктів, розташованих на їхній території, бажання шукати шляхи їх 
збереження.

З усього наведеного можна зробити наступні висновки. Садиби Київ-
щини, надзвичайно різноманітні, оригінальні витвори людського генію, 
посідають визначне місце у вітчизняній історії та культурі. Більш дбай-
ливе до них ставлення, подальше вивчення і розумне використання над-
звичайно збагатять нашу культуру і відновлять цілі сторінки нашої істо-
рії. Найбільш гостро стоїть питання збереження цих об’єктів, що є над-
звичайно складним на території Київської області у порівнянні з сусідні-
ми. На наш погляд, для цього необхідне створення державної програми 
«Історичні садиби України» (по областях), яка б визначила пріоритетні 
напрями та шляхи вирішення проблеми.
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с. Антонів. Каплиця-усипальниця. Поч. ХIХ ст.
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м. Біла Церква. Головний та бічний фасади т.з. 
Зимового палацу. Поч. ХIХ ст.

м. Біла Церква. Китайський місток у парку садиби «Олександрія». 
Кін. XVIII – поч. XIX ст.



Розділ I

176

м. Біла Церква. Павільон «Амфітеатр» («Луна») у парку садиби 
«Олександрія». Кін. XVIII – поч. XIX ст.

м. Біла Церква. Павільон «Руїна» в парку садиби «Олександрія». 
Кін. XVIII – поч. XIX ст.
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с. Копилів. Фасад житлового будинку садиби. 
Кін. ХIХ ст.

с. Лемешівка. Головний фасад житлового будинку садиби.
Поч. ХIХ ст.
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с. Погреби. Житловий будинок садиби. 
Кін. XIX – поч. ХХ ст.

с. Руде Село. Головний фасад палацу садиби. 
Кін. XVIII.
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с. Стадниця. Житловий будинок садиби. 
Кін. ХIХ – поч. ХХ ст. 

с. Тадіївка. Житловий будинок садиби.
Кін. ХIХ – поч ХХ ст.
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с. Томашівка. Головний фасад палацу садиби. 
Поч. ХХ ст.

смт. Яготин. Фігель садиби.
Поч. XIХ ст.
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смт. Яготин. Альтанка в парку садиби.
Поч. XIХ ст.
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Статья посвящена изучению истории, характерных стилистичес-
ких особенностей и степени сохранности исторических усадеб Киевской 
области. Проанализированы наиболее важные и актуальные проблемы, 
которые касаются исследования, использования и охраны этого типа па-
мятников, что позволяет сделать выводы относительно значимости 
такой составляющей культурного наследия Украины, как усадьбы, их зна-
чительного научного, просветительского и туристического потенциала.

The article is devoted of history, stylistic touches and degree of maintainance 
of historical farmsteads of the Kyiv area. The most essentiali problems, which 
touch research, are analysed, used and guard of it as monuments, that allows to 
draw a conclusion in relation to meaningfulness of such constituent of cultural 
legacy of Ukraine as farmstead, them considerable scientific, educational and 
tourist potential.
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О.В. Харлан, І.В. Єрзіна 

КОМПЛЕКС САДИБИ К.Л. МСЦИХОВСЬКОГО 
В СЕЛИЩІ СЕЛЕЗНЬОВКА НА ЛУГАНЩИНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Роботу присвячено вивченню старовинної садиби К. Мсциховського – 
цікавої, але маловідомої комплексної пам’ятки архітектури та історії 
XVIII–XX ст.

Дана робота є продовженням комплексного вивчення старовинних са-
диб Південно-Східного регіону України, розпочатого авторами у 2011 році. 
Статтю присвячено маловідомому комплексу, що розташований на тере-
нах селища міського типу Селезньовка Перевальського району Луганської 
області (з 1938 по 1958 і з 1970 по 1990 рр. – Ворошиловградська обл.). Це 
залишки колишньої садиби підприємця Казимира Мсциховського.

Представлені у роботі матеріали1 є результатом попереднього етапу 
дослідження садиби.

Населений пункт Селезньовка (з 1962 р. – селище міського типу) роз-
ташоване південніше міста Алчевська на берегах трьох річок – Утки, Се-
лезеня та Білої. Поселення засноване в XVII ст. У 1791 р. долині р. Білої в 
Селезньові було проведено геологічні дослідження, під час яких відкрито 
вугільні поклади (Про це йдеться в листі, отриманому начальником Лу-
ганського заводу Гаскоїним в 1793 р. // 2, с. 512; 4, с.23).

Довідкові видання другої половини ХІХ ст. вказують на те, що поселен-
ня Селезньовка (Селезньова, Уткіно) Слов’яносербського повіту Катери-
нославської губернії розташовувалося з лівого боку торгівельного тракту, 
що тягнувся від Луганського ливарного заводу до міста Бахмут 10, с. 121.

Первинні поселення на території сучасної Селезньовки потребують 
додаткових розвідок і досліджень. Більше вивчений період становлення 
промислових комплексів даного регіону і поселень поряд з ними. З ар-
хівних джерел відомо, що в кінці ХІХ ст. тут розпочато вугільні розробки 
орендатором Богдановичем. Відомо, що Казимир Мсциховський придбав 
ці землі у 1889 р. (450 десятин). 

Казимир Людвігович Мсциховський – за походженням поляк, дворянин, 
інженер-шляховик, дійсний статський радник з Санкт-Петербургу. Ним у 
1 Об’єктом попередніх досліджень та доповідей є садиба родини Попових у м. Василівка Запорізької об-
ласті, матеріали минулих досліджень стали темою доповіді Міжнародної наукової конференції «Мето-
дичні проблеми пам’яткоохоронних досліджень», присвяченій міжнародному Дню пам’яток і визначних 
місць, що проходила у м. Києві 14-15 квітня 2011 р. Харлан О.В., Єрзіна І.В. Історико-архітектурний музей-
заповідник «Садиба Попова» (результати попередніх досліджень). – К.: Фенікс, 2012. – С. 544.
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1900 р. було організовано закладення двох глибоких шахт (№1, №2 за 5 км 
від Селезньовки), будівництво промислових колоній поблизу них (Селез-
ньовська копальня) і прокладення залізничної гілки південно-східних за-
лізниць (від Селезньовки до станції Юр’ївка (пізніше Алчевськ)) [1, С. 89], 
що мала протяжність 10 ½ версти [5, с. 65]. Оформлення документації з бу-
дівництва та відчуження земель розпочато 10 березня 1900 р. [14, с. 2156], 
а рух потягів по залізничній гілці відкрито 26 січня 1901 р. [5, с. 65]. У 1906 
р. підприємці Мсциховський, Квятковський і Афонін заснували Селезньов-
ське акціонерне товариство кам’яновугільної і заводської промисловості.

Про історію комплексу, що став об’єктом вивчення, існує невелика кіль-
кість публікацій популярного характеру. Наукових досліджень історико-
культурної спадщини Селезньовського маєткового комплексу, зокрема 
архітектурно-містобудівних його особливостей, на сьогодні бракує.

Відомо, що у місцевого поміщика Графова (Графовського) К. Мсцихов-
ський придбав маєток з чудовим парком-садом, де вирішив звести нову садибу.

Для проектування та будівництва нового комплексу господар маєтку 
запросив санкт-петербурзького архітектора Сергія Гінгера.

У 1916 р. в журналі «Столица и усадьба» (видавався в Санкт-
Петербурзі) Селезньовській садибі присвячено окрему статтю відомо-
го дослідника архітектури та старовини Г.К. Лукомського [3, с. 4–5]. Саме 
ця стаття зберігає найбільше свідчень про первинний образ садибного 
комплексу, його внутрішнє та зовнішнє оздоблення. 

У ній автор спочатку змальовує місце розташування маєтку: «…В уют-
ной и живописной котловине, где протекает освежающая в летний зной 
воздух речка, расположен обширный тенистый парк…» Потім вказує на 
існування двох господарських будинків: «…В нем два помещичьих дома. 
Один построен лет 15 тому назад и мало интересен (деревянный, стиль 
швейцарского chalet [15]2), другой воздвигнут недавно архитектором 
Гингером…». Стає зрозуміло, що в 1916 р. ще зберігався перший госпо-
дарський будинок, побудований з дерева поміщиком Графовим (Графов-
ським) в середині 1840-х рр. (на жаль, про інші складові первинного ма-
єтку відомостей на сьогодні не виявлено), поряд розташовувався новий, 
якому присвячено наступні рядки: «…являет собой, во-первых, удачный 
пример применения для русской усадьбы на юге стиля итальянской 
виллы флорентийского характера, и, во-вторых, очень поучительное, 
давшее блестящие результаты, использование породы местного желтого 
камня… Мягкий, светло-желтый, прекрасно обработанный камень спо-
собствовал получению хороших деталей. Три фасада дома обработаны 

2 Початково слово «шалє» означає «хатина пастуха». Для «шалє» був характерний двосхилий дах з силь-
но виступаючими карнизними навісами, стіни зазвичай виконувалися з дерева.
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таким образом, что дают впечатление лицевых… Со стороны подъезда 
башня с большим, исполненным в красках, гербом. На открытой терра-
се перед зимним садом бронзовая статуя Гермеса – копия с творения Gic 
vanni da Bologna. У входа два чеканных канделябра. На другом фасаде во 
фризе надпись золотыми буквами: «Labori sacrum»…» 

Другий «новий» господарський будинок зберігся до нашого часу. Фа-
сади, про фактуру та оздоблення яких йшлося трохи вище, й досі справ-
ляють незабутнє враження, незважаючи на зіпсовані деталі та покрівлю. 
Збереглися також залишки в’їзної брами (в зруйнованому стані).

На першому поверсі будинку господаря було запроектовано тринад-
цять великих, на другому (мансардному) шість невеличких приміщень для 
прислуги та балкон для оркестру. Просторі кімнати з високими великими 
віконними отворами обігрівалися чотирма камінними печами (два й досі в 
робочому стані), стіни та стелі кімнат прикрашені ліпним декором. 

Заслуговують на увагу описи внутрішнього оздоблення приміщень 
господарського будинку, від якого на сьогодні майже нічого не залиши-
лося: «…Вся внутренняя отделка выполнена на фабрике Мельцера3, по 
рисункам архитектора Императорских дворцов Р.Ф. Мельцера4; стиль 
всюду ренессанс, кроме гостиной, где стиль мебели Louis XVI5. Интересно, 
что материи, которыми обита мебель, исполнены московской фабрикой 
Сапожникова6 и в точности воспроизводят некоторые образцы материй 
в Версале и Трианоне. Замечательны персидские ковры, ласкающие глаз 
своими сочетаниями, несмотря на резкость отдельных тонов. Убранству 
комнат в «Селезневке», не носящему в общем отпечатка старины, прида-
ют значительный интерес экземпляры старинной мебели: резное фло-
рентийское бюро стиля cinquecento, кресла того же времени, обтянутые 
разными монастырскими вышивками; на столах, колоннах, этажерках и 
в витринах интересные бронзовые, мраморные и фарфоровые группы, 
вазы разных эпох – от XV века до наших дней. Особенно хороши вазы Им-
ператорского фарфорового завода и севрские, а также французские ста-
туи из сочетания золота со слоновой костью. В кабинете, по сторонам 
камина в стиле Louis XVI – два гобелена с сюжетами из басен Лафонте-
3 Торговий дім «Мельцер Ф. і Ко» був заснований в Санкт-Петербурзі Фрідріхом Іоганом (Федором Андрі-
йовичем) Мельцером, майстром каретної справи, що купив в 1860-х рр. меблеве підприємство А.І.Тура.
4 Мельцер Роберт-Фрідріх – син Іогана Фрідріха Мельцера. Російський архітектор-художник. Навчався в 
Санкт-Петербурзькій Академії Художеств з 1878 р. В 1887 р. отримав звання класного художника І ступеня 
з архітектури. Брав участь в розробці та впровадженні проектів інтер’єрів багатьох царських резиденцій.
5 У виробах даного стилю акцент робиться на відчуття міри у всьому, класичні драпірування, строгі й ви-
тончені пропорції.
6 За розмірами і досконалістю парчевих і витончених шовкових тканин в Росії перше місце належить фа-
бриці товариства Олександра і Володимира Сапожнікових. Засновником її був їхній батько Григорій Гри-
горович Сапожніков, який в 1830-х рр. мав торгівлю шовковими товарами в Китай-городі, в Середніх ря-
дах. У 1837 р. Григорій Григорович започаткував ручну ткацьку фабрику в Москві, біля Червоних воріт, і 
тим поклав початок великому парчевому і шовкоткацькому виробництву.
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на. Отметим интересные оригиналы новых художников К. Маковского7, 
Сверчкова8. Есть несколько хороших копий Мурильо9 и Рубенса10…» [3, 
с. 4–5]. Добре видно, що на автора незабутнє враження справила будів-
ля панського маєтку. Г. Лукомський, не приховуючи приємних вражень, 
вказує на вдале використання стилістичних напрямів півдня Європи в 
контексті формування нового напрямку маєткового будівництва півдня 
України. Ось як він пише на завершення: «…В общем усадьба – собрание 
предметов искусства, результат полного коллекционирования, редкий 
для этого края маленький музей, а как постройка – образец для других 
подобных усадеб, которыми этот край должен застроиться…»

Не менший захват висловлює і щодо автор іншої споруди маєтку. Не-
подалік від будинку господаря була збудована церковна Олександро-
Невська школа (арх. Лев Руднєв – тоді ще студент Імператорської акаде-
мії мистецтв, автор проекту Московського державного університету, що 
став дипломною роботою відомого у майбутньому архітектора. 

Для церкви-школи було виділено землю з маєткової території. Про 
церкву Г. Лукомський у згаданій вище праці 1916 р. писав: «…В стороне 
от дома, за стеной усадьбы, находится только что оконченная церковь-
школа с памятником Александру ІІ перед нею, это сооружение еще бо-
лее интересно применением дикого камня для кладки стен, – стиль их 
романо-византийский. Покрытая черепичным куполом, колокольня и 
церковь, равно как и лоджия дома для учителей, оставляет большое впе-
чатление подлинностью своей архитектуры – иногда кажется, что это 
кладка XII–XIII вв. какой-нибудь церкви в Дафни или домика рыбака в 
Нормандии. В этом отношении почин К.Л. Мсциховского, поручившего 
архитектору Рудневу постройку церкви, заслуживает всяческого привет-
ствия…» [3, с. 4–5]. На сьогодні збереглися всі складові церковного комп-
лексу: дзвіниця, церква та будинок для вчителів. Втрачено первинну по-
крівлю даху з черепиці. Її з часом замінено металевою, що значно псує зо-
внішній вигляд споруди і порушує стилістичні особливості.

У 1908 р. церковна школа (1803–1904 рр. будівництва та Відновлення) 
числиться в приході Миколаївської церкви с. Адріанополь [11, С. 1080], а 
в 1913 р. школа була приписана до Вознесенського молитовного будин-
ку, влаштованого в 1900 р. в Селезньовській копальні Адріанопольської 
волості Слов’яносербського повіту [12, с. 420]. 
7 Костянтин Єгорович Маковський – російський художник (1839–1915 рр.). У 1880-х роках став модним 
автором портретів та історичних картин. Був одним з високооплачуваних художників свого часу.
8 Свєрчков Микола Єгорович – російський художник (1817–1898 рр.). Був витонченим майстром аніма-
лістичного жанру
9 Бартоломе Естебан Мурільо (1617–1682 рр.) – відомий іспанський живописець, майстер жанрового і 
портретного живопису;
10 Пітер Пауль Рубенс (1577–1640 рр.) – відомий фламандський живописець, майстер портрету, пейзажу 
та жанрового живопису.
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Користуючись нагодою, публікуємо дуже рідкісні фотографії початку ХХ 
ст. із зображенням головних споруд садиби в Селезньовці (рис. 1–4, Церкви-
школи [8, с. 29], Будинку господаря та Головної брами [8, с. 30]), які стануть 
в нагоді при виконанні комплексних реставраційних робіт. Також ілюстра-
тивний матеріал зі статті Г. Лукомського, де у різних ракурсах сфотографо-
вано куточки садиби та кілька інтер’єрів будинку господаря (рис. 5 (№1–7)). 

Коротко згадує Лукомський і парк: «…Парк, окружающий усадь-
бу, представляет значительный интерес редкими породами деревьев; 
в сухое лето в этих местах не так легко взрастить такую флору, кото-
рая украшает сад «Селезневки»! Особенно красивы романтичные ал-
леи пирамидальных тополей и липовые гроты, беседки и сводчатые 
коридоры из стриженной зелени…» [3, с. 5]. На час будівництва нового 
господарського будинку та церкви на території маєтку вже існував гар-
ний парк, який запоклав попередній господар у 1840-х роках. За його ба-
жанням тут було влаштовано ландшафтний парк. Для нагляду за парком 
новий господар, привіз зі Словаччини садівника, який присвятив усе своє 
життя розведенню рідкісних порід рослин. Серед мальовничих краєвидів 
влаштовано гроти, алеї, альтанки і майданчики з клумбами.

В період розквіту садиба являла собою справжню оазу культурного 
життя краю. Господар часто запрошував до своїх володінь відомих мит-
ців (співаків, музикантів). У маєтку була велика бібліотека.

В роки радянської влади маєток використовувався спочатку як при-
тулок для сиріт, пізніше – як будинок відпочинку ім. Ворошилова, а по-
тім туберкульозного відділення лікувально-трудового профілакторію. 
За весь цей період садиба зазнала нищівної руйнації, а споруди, що збере-
глися, знаходяться в жалюгідному стані. 

У червні 1920 р. селище Селезньовська копальня увійшло до складу Ал-
чевського району Донецької губернії11. В 1924 р. селище отримало назву Па-
ризька Комуна (до його складу увійшли робітничі селища Селезньовської, 
Новоолександрівської, Конжунівської та Юмашевської копалень). В 1964 р. 
поселення отримало статус районного центру, його назвали Перевальськ.

В різні часи незалежної України кілька разів комплекс, вірніше окремі 
його споруди, віддавалися в оренду (садиба знаходиться на балансі Селез-
ньовської селищної ради), та на жаль, відтворення та поновлення садиби 
так і не відбулося, оскільки це потребує значних коштів, яких і досі бракує.

На сьогодні поки що не виявлено картографічних матеріалів, які б 
дали можливість проаналізувати історичний розвиток маєткового комп-
лексу та поселення навколо нього. Тож на основі незначної кількості ма-
теріалів ми пропонуємо план-схему, яка дозволить уявити сучасний стан 
11 Створено в 1919 р. Адміністративним центром Донецької губернії до 1920 р. був Луганськ, потім його 
перенесено до Бахмуту (сучасний Артемівськ).
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окремих складових колишнього маєтку. Актуальним на сьогодні залиша-
ється робота в архівосховищах для розробки проекту реабілітації вцілі-
лого та відтворення втрачених елементів маєткового середовища12. 

Сучасний стан садиби в цілому – аварійний. Головною культурною цінніс-
тю, що складає основну спадщину колишнього маєтку, є чотири споруди (ко-
лишнє приміщення для вчителів, храм-школа, брама, будинок господаря), а 
також залишки будівлі бібліотеки, фундаменти два корпусів стаєнь та парк. 
Поблизу храму знаходиться поховання радянських воїнів, які загинули у Ве-
ликій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. На алеї, що йде з півночі до Головної 
брами, знаходиться пам’ятник Леніну (типова копія, виконана із залізобе-
тону). Лише одна споруда колишнього маєтку є пам’яткою історії місцевого 
значення – це будівля будинку господаря (має адресу вул. Зарічна, 2) [6, с. 93]. 

Колишній будинок господаря маєтку в Селезньовці. Збудований за-
мість старого (дерев’яного) підприємцем К. Мсциховським у 1904–1905 
рр. Особняк площею 200 м2 перебуває на обліку як пам’ятка історії міс-
цевого значення. За обліковою документацією 1982 р. пам’ятка імену-
ється «Будівля, де знаходився військовий шпиталь в/ч 1539» (датуван-
ня 1944–1946 рр.). Зазначається також, що в 1980 р. рішенням Переваль-
ської районної ради народних депутатів від 5 лютого №66 будівлю взято 
під охорону як пам’ятку архітектури. Перебудов та втрат, що змінили ви-
гляд пам’ятки, не було. Реставраційні роботи не проводилися [7]. 

Церква-школа. Будівля з жовтого пісковику розташована на південь 
від будинку господаря. Має площу 150 м2, збудована в 1904–1905 рр. як 
церковна школа. Складається із дзвіниці, храму та колишнього примі-
щення для вчителів. За радянської доби використовувалася не за призна-
ченням (клуб, селищна рада). З 1991 р. відновлено богослужіння. Нині в 
Олександро-Невській церкві встановлено новий іконостас і церковне на-
чиння, розписано стіни, встановлено парове опалення. Змінено черепичну 
покрівлю на металеву, як наслідок – втрата первинного вигляду. Навколо 
церковної садиби зведено кам’яну огорожу, яка не відповідає стильовим 
характеристикам існуючої будівлі. Комплекс потребує фахової реставрації. 

Залишки бібліотечного корпусу. Двоповерхова будівля розміщувала-
ся на північний захід від будинку господаря. Збудована в 1904–1905 рр. У 
радянський час була пристосована під бібліотеку, а останніми роками тут 
розміщувався наркологічний диспансер. Після відселення закладу біль-
12 У контексті розвитку українсько-польських відносин співробітниками Перевальського районно-
го історичного музею спільно з відділом культури районної адміністрації свого часу був розроблений 
художньо-культурологічний проект з влаштування музейно-туристичного комплексу «Парк і садиба Ка-
зимира Мсциховського». Він складався з трьох етапів: художнього проектування (розробка експозицій-
ного плану), реставрації садибного комплексу і благоустрою паркової ділянки. Проект відзначено ди-
пломом, але поки що за браком коштів роботу над ним призупинено. Відразу хотілося б акцентувати ува-
гу виконавців даної роботи на потребу ретельного дослідження історії та архітектурно-містобудівних 
особливостей маєткового комплексу.
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ша частину стін, викладеного з пісковику жовтого кольору, була розібра-
на місцевими мешканцями. На сьогодні збереглася лише невелика части-
на стіни головного фасаду, що руйнуються під впливом рослин та опадів. 

Головна брама. Збудована з жовтого пісковику в 1904–1905 рр. Певний 
час використовувалася як склад, зазнала кількох перебудов. Змінено фор-
му дахів, втрачена дерев’яна решітка брами. Кладка зазнала нищівної руй-
нації під впливом опадів та рослинності. Потребує термінової реставрації.

Фундаменти двох корпусів колишніх стаєнь. Дві видовжені прямокут-
ні споруди, збудовані з жовтого пісковику в 1904–1905 рр., розташовува-
лися на захід від будинку господаря – одна вздовж вісі схід – захід, інша 
під прямим кутом до неї вздовж вісі північ – південь. Мали двоскатний 
дах. Збереглися рештки фундаментів. 

Парк («Селезньовський парк») був структурним елементом колишнього 
маєтку, що розміщувався на ділянці між двома невеличкими степовими річ-
ками Біла і Утка. Заснований в 1840-х роках. Основна територія сучасного пар-
ку займає ділянки, прилеглі до правого берега р. Білої, а також територію на-
вколо маєтку (центральна частина парку), де знаходяться будинок господаря 
і залишки стаєнь та бібліотеки. Однією із домінант паркового центру є буди-
нок господаря з майданчиком і колишнім фонтаном (на південь від будинку). 

Головним елементом цього маєткового парку є мальовничий парко-
вий пейзаж, що являв собою архітектурно впорядкований ландшафт із 
зеленими масивами, галявинами та річками. Тут вдало використано при-
родні умови для співставлення зелених насаджень шляхом їх підбору за 
формою, кольором і розташуванням їх у плані.

На теренах парку влаштовано пішохідні доріжки, траси яких прокла-
дено по найбільш мальовничих місцях. Вони мали пряме і криволіній-
не окреслення, що диктувалося обрисами берегової лінії, існуючими ма-
сивами зелених насаджень і запроектованими складовими маєтково-
го комплексу. За рішенням облвиконкому 1969 р. (парк на території Пе-
ревальської обласної наркологічної лікарні) мав площу 22 га, з 1972 р. є 
пам’яткою садово-паркового мистецтва. 

Збереглися липові гроти, алея з пірамідальних тополь, вікові в’язи, 
мальовничі групи із білої акації, горобини звичайної, туї) та решки 
чагарників-коридорів. Серед порід заплавної частини парку слід назва-
ти каштан кінський, клен татарський, тополя біла, верба, берест. Втра-
чено первинні елементи декоративної форми (фонтани, скульптури) та 
малі форми паркової архітектури (павільйони, гроти, альтанки та ін.). На 
ділянці, де в минулому був плодовий сад, влаштовано городи (на площі 
до 20 соток). На території парку випасають худобу, спостерігається само-
вільна вирубка дерев. Заплава р. Білої замулена [9]. 
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Пам’ятка потребує ретельного вивчення для виявлення ступеня збе-
реженості та втрат окремих розділів. Лише після цього можливо дати 
оцінку сучасного її стану. Глибоке вивчення дозволить розгледіти худож-
ній замисел та виконати правильний проект реконструкції (використан-
ня певних видів для відновлення насаджень різних типів: зелених маси-
вів, групових посадок, посадок у ряд, поодиноких екземплярів, узлісся, 
жива огорожа тощо).

Більшість секторів що мають показові краєвиди, розташовані на межі 
відкритих та закритих просторів. Нині ці ділянки збереглися, але за раху-
нок деградаційних процесів потребують відновлення з урахуванням пока-
зових краєвидів річкової долини в контексті загального проектного задуму.

Могила радянських воїнів, які загинули в 1943 р. Пам’ятник встанов-
лено у 1955 р. на захід від Церкви-школи. Меморіальний комплекс склада-
ється з могили воїнів, меморіального знаку, встановленого на честь зем-
ляків, що загинули у Велику Вітчизняну війну (встановлений у 1965 р.) 
[6, с. 93] і трибуни. 

З наведеного стає зрозуміло, що залишки комплексу заслуговують на 
ретельне вивчення для виконання всіх необхідних заходів реабілітації, з 
точним встановленням місць втрачених елементів садиби та парку, від-
новленням важливих складових (за допомогою археологічних розвідок 
на основі архівних розшуків цілком можливим є локалізація місця розта-
шування першого будинку господаря, що дозволить у вточнити дані про 
архітектурні властивості маєткового комплексу сер. ХІХ ст.). 

Поховання садівника М.Ф. Хубецького. М.Ф. Хубецький (?–1955 р.) під час 
заснування новим господарем маєтку був запрошений зі Словаччини для 
нагляду за парковим ансамблем. Більше 50 років він присвятив благоу-
строю і формуванню парку навколо маєтку. Над похованням влаштовано на-
сип, обкладений камінням, та встановлено дерев’яний хрест з табличкою і 
написом «Хубецкий Марцин Францевич садовник». Могила має охайний ви-
гляд, але потребує благоустрою навколишня ділянка. Можливе розроблен-
ня окремого проекту для даного об’єкта з більш тривких матеріалів.

Після додаткових досліджень для вищезгаданих об’єктів (комплекс 
Олександро-Невської церкви-школи, головна брама, поховання садівни-
ка М.Ф. Хубецького) комплексного маєткового ансамблю можна ставити 
питання про надання цим об’єктам статусу щойно виявлених пам’яток іс-
торії та архітектури. 

Поки що існує велика кількість дискусійних питань стосовно існуван-
ня та відтворення складових комплексної пам’ятки, які й донині залиша-
ються поза увагою пам’яткоохоронців, тобто подальша доля маєтково-
паркового комплексу в Селезньовці ще не вирішена. 
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Мал. 1. Будинок господаря в Селезньовському маєтку. 
Зовнішній вигляд з північного заходу на поч. ХХ ст.;

Мал. 2. Головна брама маєтку в Селезньовки. 
Зовнішній вигляд з півночі;
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Мал. 4. Церква-школа. Зовнішній вигляд з південного сходу;

Мал. 3. Церква-школа і пам’ятник імператору Олександру ІІ 
на прилеглому майданчику. Зовнішній вигляд з північного сходу;



195

Пам’яткоохоронна справа та дослідження об’єктів культурної спадщини

Мал. 5. Садиба в Селезньовці 
(за матеріалами журналу «Столица и усадьба» 1916 р.): 

1 – Будинок господаря. Вигляд з північного заходу; 
2 – Будинок господаря. Вигляд з заходу; 

3 – Тополина алея. Вид з боку будинку господаря; 
4, 5, 6, 7 – інтер’єри та вбрання приміщень будинку господаря.
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Мал. 6. План-схема території Селезньовського маєткового 
комплексу та парку навколо нього (О.В. Харлан, 2012 р.).  
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Работа посвящена изучению старинной усадьбы К. Мсциховского – ин-
тересного, но малоизвестного комплексного памятника архитектуры и 
истории XVIII–XX в.в.

This research work is devoted to the study of interesting, but little-known 
complex of architecture and history XVIII–XX centuries – ancient manor of K. 
Mstsyhovskiy.




