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В.В. Аблець

ДО ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗРАЗКІВ 
НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ КРИВОРІЖЖЯ

У статті розглянуто проблему збереження зразків різноманітної на-
родної архітектури Криворіжжя. Пропонується створення музею народ-
ної архітектури міста, особливе місце в якому мають посідати специфіч-
ні особливості використання у будівництві житла та господарських бу-
дівель різних гірських порід.

Криворіжжя (Криворізький природно-господарський район [1], більша 
частина якого знаходиться в районі середньої течії р. Інгулець) сконцентру-
вало в собі цікаві та різноманітні зразки народного житла. Це визначено як 
різносторонніми природними факторами, так і особливими в тій чи іншій 
місцевості соціально-економічними та етнографічними чинниками. Криво-
ріжжя знаходиться на своєрідній території на межі двох ландшафтних під-
зон степової зони – північної і середньої. В геологічному та геоморфологіч-
ному відношенні північна частина району належить до центральної час-
тини Українського щита, південна – до південного його схилу, крайній пів-
день – до Причорноморської низовини. Приблизно вздовж долини р. Інгу-
лець кристалічний фундамент складається смугою протерозойських мета-
морфічних порід з покладами залізних руд, розробка яких значною мірою 
визначила місце розташування та розвиток багатьох поселень.

В архітектурно-етнографічному районуванні територія Криворіжжя 
займає примежове положення: тут проходить межа Західного і Східного 
регіонів Півдня, у крайній північній частині – Західної та Східної Серед-
ньої Наддніпрянщини. Близько до району з північного сходу підходить 
Полтавщина [2]. 

Криворіжжя та прилеглі до нього райони відзначаються наявністю 
великої кількості населених місць, в заснованих як поселення та колонії 
у XVIII–XIX ст. у які населення прибуло з більш північніших частин того-
часної Росії та з Європи. Зокрема, Криворіжжя насичено великою кількіс-
тю колишніх єврейських і німецьких колоній.

Кожен населений пункт міста, маючи багато спільного з сусідніми за 
особливостями народної архітектури, має свій неповторний стиль та ар-
хітектурні деталі, обумовлені матеріалами будівництва, майстерністю і 
навиками будівельників, які мешкали в поселеннях або запрошувалися 
з інших. Значну роль у цьому відігравали особливості заселення сіл – у 
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більшості випадків вони були утворені переселенцями з якихось певних 
регіонів, які привносили у складі своєї культури і традиції народної архі-
тектури. Подвір’я різних поселень відрізняються конструкцією, зовніш-
нім виглядом та розміщенням житлових і господарських будівель, осо-
бливостями покрівель, фронтонів, огорож, підпірних стінок терас на схи-
лах, наявністю ґанків та піддашків і т.д. 

Дуже цікавою, на наш погляд, особливістю народної архітектури Кри-
воріжжя є те, що на порівняно невеликій території простежується залеж-
ність конструкції народного житла від наявності природних матеріалів, 
таких як гірські породи [3, 4]. Невеликі байрачні ліси були швидко зни-
щені при заселенні району, тому деревина не знайшла широкого вико-
ристання при будівництві. 

У цілому ж, Криворіжжя характеризується повсюдним поширенням 
народного житла з глини (саману). У той же час, враховуючи використан-
ня того чи іншого будівельного матеріалу в зведенні житла, у межах до-
слідженої площі виділено кілька характерних районів [3, 4].

Північний район (Новопетрівка, Варварівка, Верблюжка, Ганно-
Миколаївка і т.д.) – переважає саманне житло (рис. 1–2). Зустрічають-
ся також турлучні хати з використанням дерев’яних елементів (рис. 3). 
Можливість використання деревини, очевидно, обумовлена більшою на-
явністю осередків лісів (наближеністю північної частини Криворіжжя до 
лісостепової зони).

Центральний-північно-західний район (Лозуватка, Чкаловка, Гурів-
ка, Кірове, Варварівка, Новогригорівка-Друга та інші довколишні села) – 
саманне житло з використанням в огорожах та інших елементах двору, 
зрідка у фундаменті та стінах будівель гранітоїдних порід (рис. 4–8). 

Центральний «залізорудний» район (Покровське, Катеринівка, Кар-
наватка та інші поселення, що увійшли до складу Кривого Рогу) – роз-
робка залізних руд обумовила тут широке використання в будівництві 
житла каменю (розкривних гірських порід) з кар’єрів та шахт. Крім того, 
на берегах р. Саксагань наявні природні відслонення метаморфічних по-
рід, які також активно використовувалися (селище Покровське). При за-
гальній перевазі саманного житла простежується використання, особли-
во в господарських спорудах і огорожах, кристалічних сланців (кварци-
тів). Менше, часом разом зі сланцями, зустрічається вапняк, який являв 
собою розкривну гірську породу при добуванні залізних руд.

Південний район включає населені пункти Широке, Інгулець (Старий 
Інгулець), Інгулець (колишня єврейська колонія Інгулецька), Рахманів-
ка (Олександрів Дар), Стародобровольське, Зелене, Миколаївка (зруйно-
вано), Радевічево, Розівка, Андріївка, Новокурське, Новоселівка, Латівка, 
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Шестерня, Заградівка, Ганнівка, Апостолове та ін. (рис. 9–11). Характери-
зується активним використанням вапняку при другорядній ролі глини.

На півночі та сході Криворіжжя також зустрічається техніка суціль-
ного пошарового укладання ґрунтово-рослинного шару і глини, очевид-
но, із заливкою ґрунтової суміші в «опалубку» (без окремих саманних це-
глин і вальків).

Слід відзначити, що склад основної частини будівельних матеріалів, 
які використовувалися для зведення стін будівель, не є однією класифі-
каційною ознакою для виділення остаточно тих чи інших архітектурно-
етнографічних районів у складі Криворіжжя. Можливі інші варіанти ра-
йонування. Наприклад, у Гурівці, в якій використовувалися в будівництві 
та огорожах гранітоїди (як і у Лозуватці), конструкція покрівлі у більшос-
ті випадків така сама, як у виділеному Північному районі (рис. 1–4). В той 
же час Лозуватка (Центральний-північно-західний район), Карнаватка 
(Центральний «залізорудний» район) та Широке (Південний район) ма-
ють багато спільного в оформленні фронтонів (рис. 5–11).

На жаль, на сьогодні склалася ситуація, коли більша частина цінних 
об’єктів народної архітектури Криворіжжя знищена, особливо це стосу-
ється глинобитних хат зі стелею із натурального рослинного матеріалу 
(комишу, жита). Більш-менш первозданними збереглися кам’яні та криті 
черепицею хати центру та півдня міста.

Серед головних чинників, які призвели та призводять до втрати цін-
них об’єктів народної архітектури у Криворіжжі, можна виділити такі, що 
характерні для всієї країни, та місцевого характеру:

– відсутність уваги держави до проблем українського села, що обумови-
ло їх занедбаність та бідність; зменшення кількості населення країни, бага-
то сіл частково або повністю покинуті, як наслідок – руйнування забудов;

– відсутність державної політики та ініціатив на місцях щодо заохо-
чення місцевих жителів у збереженні об’єктів народної архітектури;

– загальний низький етнокультурний рівень населення, незначний 
культурний попит (зацікавленість) у використанні та відвідуванні 
об’єктів народної архітектури; 

– відсутність спадкоємності у збереженні будівельних традицій мину-
лого, у тому числі в виробництві та використанні місцевих будівельних 
матеріалів;

– фізичне старіння споруд та їх поступове руйнування в умовах відсут-
ності реконструкцій та ремонтів;

– знищення покинутих хат населенням з метою добування металоло-
му (стосується металічних елементів печей), будівельного матеріалу та па-
лива (дерев’яні частини), а також для звільнення площ під нові забудови; 
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– поступове витіснення місцевого населення та сільської народної за-
будови в ландшафтно цінних місцях «престижною» забудовою, як це, на-
приклад, відбувається на берегах р. Інгулець (Карачунівського водосхо-
вища) в селах Мар’янівка, Чкаловка, Лозуватка і т.д.;

– розширення об’єктів гірничорудної промисловості Криворізько-
го залізорудного басейну (кар’єрів, хвостосховищ, відвалів, зон зрушен-
ня від підземних розробок) з використанням територій, де знаходяться 
поселення. Наприклад, знесено село Миколаївка Широківського району 
для розвитку відвалу №2 ПАТ «ІнГЗК», відселена частина поселення Кар-
наватка (Центрально-Міський район Кривого Рогу) під впливом розши-
рення зони зрушення підземних робіт шахтоуправління «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» та багато інших подібних прикладів.

На нашу думку, важливим заходом для збереження зразків народної 
архітектури Криворіжжя є охорона існуючих майже в первісному вигля-
ді осередків народного житла, їх популяризація та присвоєння їм охорон-
них статусів. Наприклад, такими місцями є забудови Широкого, Шестер-
ні, колонії Інгулець (Широківський р-н Дніпропетровської обл.), фраг-
менти селищ Покровка та Карнаватка (в межах сучасного Кривого Рогу), 
Лозуватка (Криворізький р-н Дніпропетровської обл.), Гурівка (Долин-
ський р-н Кіровоградської обл.) і т.д.

По-друге, доцільно створити музей у якому були б зібрані не тільки 
кращі зразки народної архітектури та побуту Криворіжжя та наближе-
них до нього територій, а й знайшли місце цінні будівлі, які не можна вже 
зберегти в їх природних умовах через наступ об’єктів гірничорудної про-
мисловості, запустіння та загибелі сіл чи з інших причин. У перенесенні 
хат до музею могли б узяти участь гірничодобувні підприємства, які ви-
нні у зникненні населених пунктів.

Особлива увага в музеї має бути звернена на специфічні особливос-
ті розробки та використання різних гірських порід у будівництві народ-
ного житла та господарських будівель. Цікаво було б представити техно-
логію виготовлення саману та будівництва з нього хат. Крім того, окрема 
експозиція могла б бути присвячена виробництву та використанню че-
репиці (глиняної та цементно-піщаної), яка представлена на Криворіж-
жі у великій кількості. Широке використання черепиці у кінці XIX – на 
початку XX ст. змінило не тільки склад покрівлі, а й обумовило, на нашу 
думку, заміну чотирисхилового солом’яного даху на двосхиловий чере-
пичний. Цьому сприяла також можливість використання цегли місцево-
го виробництва для зведення фронтонів.

На окрему увагу заслуговує висвітлення особливостей виготовлення 
та художнього оформлення фронтонів хат. Художнє (віконця, арки, роз-
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етки, хрести та інші символи) і текстове (призвіща, ініціали, дати) цегля-
не їх оформлення вельми поширене у південній (наприклад, у Широко-
му, Шестерні та Миколаївці) і центральній частинах регіону (в Лозуват-
ці, Карнаватці). Особливе місце в музеї могли б знайти рідкісні розписні 
сволоки (рис. 12).

Наші спостереження показують, що максимальне збереження зраз-
ків народної архітектури можливо там, де житло, господарські будівлі та 
елементи двору продовжують активно використовуватися в первісному 
призначенні, а їх ремонт відбувається з використанням традиційних на-
родних технологій. Збереження господарями у належному стані старих 
будівель при втраті їх функціонального призначення, наприклад при бу-
дівництві нового житла та господарських будівель, досить рідке явище. 
Старе житло при будівництві нового поступово деградує, перетворюю-
чись у допоміжні складські приміщення, які з часом розвалюються. Ми 
зафіксували лише один випадок, коли поряд із новими будівлями у дворі 
стояли чепурні старі хата, криниця та господарські будівлі – все у відмін-
ному стані. Тут мабуть, відіграла роль наявність вільних площ для ново-
го будівництва і повага господарів до матеріальної та духовної спадщи-
ни, яку залишили їх предки.

Рис. 1. Хата з саману, покрівля солом’яна. Ганно-Миколаївка,
 північ Софівського р-ну Дніпропетровської обл. 

Кінець XIX – початок XX ст. 
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Рис. 2. Хата з саману, покрівля очеретяна. Варварівка, 
Долинський р-н Кіровоградської обл. Кінець XIX – початок XX ст.

Рис. 3. Турлучна хата з використанням у стінах дерев’яних несучих 
елементів та глиняного заповнення між ними. Верблюжка, 
південь Новгородського р-ну Кіровоградської обл. XIX ст.
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Рис. 4. Типова для північного заходу Криворіжжя трикамерна 
хата з саману, покрівля солом’яна. Гурівка, Долинський р-н 

Кіровоградської обл. Кінець XIX – початок XX ст. 

Рис. 5. Хата з саману з ганком. Покрівля з черепиці. Цегляний 
фронтон художньо оформлений. Хата належала Максиму Лазаренку. 

Лозуватка, Криворізький р-н Дніпропетровської обл. 1912 р.
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Рис. 6. Художньо оформлений цегляний фронтон хати, 
зображеної на рис. 5.

Рис. 7. Хата з саману. Покрівля з черепиці. Цегляний фронтон 
художньо оформлений. Лозуватка. Криворізький р-н 

Дніпропетровської обл. 1915 р.
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Рис. 8. Фрагмент цегляного фронтону хати, зображеної на рис. 7. 
Зображення ордену символізує нагороду, яку одержав хазяїн 

хати у роки Першої світової війни.

Рис. 9. Типова для півдня Криворіжжя хата з вапняку (обмазана 
глиною та побілена) з художньо оформленим цегляним фронтоном. 

Належала Співаку В.М. с. Широке Широківського р-ну 
Дніпропетровської обл. 1904. 
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Рис. 10. Подвір’я, характерне для півдня Криворіжжя. Будівлі 
з вапняку обмазані глиною та побілені. Покрівля черепична. 
Характерне об’єднання кам’яних огорож зі стінами будівель, 
за рахунок чого стіни будівель збігаються з межами дворів. 

Фронтон художньо оформлений. С. Миколаївка Широківського р-ну 
Дніпропетровської обл. Кінець XIX – початок XX ст. Не збереглося, 

зруйноване під час розширення відвалу №2 ПАТ «ІнГЗК».

Рис. 11. Фронтон хати, зображеної на рис. 10. Художньо оформлений, 
з вапняку та цегли, обмазаний глиною та побілений.
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В статье рассмотрена проблема сохранения образцов разнообразной 
народной архитектуры Криворожья. Предлагается создание музея народ-
ной архитектуры города. Особое внимание в музее может быть обращено 
на специфические особенности использования в строительстве жилья и 
хозяйственных построек различных горных пород.

Рис. 12. Розписний сволок в частково зруйнованій хаті. 
С. Ганно-Миколаївка, північ Софівського р-ну 

Дніпропетровської обл. 1887 р.
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The problem of preservation of samples of various folk architecture Kryvyi Rih 
region is reviewed. The creation of the Museum of Folk Architecture Kryvyi Rih 
region is proposed. Particular attention can be paid at the museum on specific 
characteristics of using different rocks in construction.
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Є.Є. Водзинський 

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВИДОВОГО РОЗКРИТТЯ 
ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

У статті викладена методика визначення зон видового розкриття 
пам’яток архітектури та його оцінка. Вона включає візуальний аналіз за 
детальних обставин, фотофіксацію видів на пам’ятки, аналіз матеріалів 
фотофіксації та графо-аналітичні дослідження, на основі яких здійсню-
ється категоризація різноманітних видів за їх історико-культурною та 
художньою цінністю і роллю в обличчі міста.

Проблема збереження своєрідності історичних міст України, їх вираз-
них краєвидів, силуетів, панорам, різноманітних пейзажів, у цілому ху-
дожнього надбання містобудування минулого все більше загострюєть-
ся. Негативним чинником зростаючих втрат є слабко контрольована ха-
отична забудова історичних районів і в зонах впливу визначних об’єктів 
культурної спадщини. Нові величезні, а часто просто незграбні будівлі, 
порушують цінні історичні силуети і традиційне середовище давніх пе-
редмість. Вони не лише дисгармонують з середовищем, що склалося, а й 
нищать притаманний йому образ, дух місця. Значною мірою це пов’язано 
з недостатньою усвідомленістю, а подекуди й відвертим ігноруванням 
художньо-образних якостей історичного міста, його пейзажних досто-
їнств. І тому часто цінність того, що було, помічаємо лише тоді коли втра-
чаємо його назавжди.

Провідну роль у формуванні кращих рис обличчя історичних міст ві-
діграють пам’ятки архітектури, що розкриваються у численних різнома-
нітних як за характером, так і художньою та історичною цінністю видах. 
Детальний аналіз їх видового розкриття дає ґрунтовний матеріал для 
збереження художньої спадщини історичного міста і визначення шляхів 
його спадкоємного розвитку.

Такі дослідження проводилися в Україні з початку 1970-х років. Їх ме-
тодика і результат опубліковані у виданому КиївНДІПмістобудування у 
1971 році посібнику «Рекомендации по составлению проектов планиров-
ки городов с историко-архитектурными заповедниками и комплексами 
памятников архитектуры» та виданому цим же інститутом спільно з Ки-
ївНДІТІ у 1982 році документі «Методические рекомендации по исследо-
ванию историко-архитектурного наследия в городах Украинской ССР». 
За минулі 30 років дослідження видового розкриття пам’яток архітекту-
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ри були здійснені в десятках історичних міст України. Їх методика вдо-
сконалювалася, і на сьогодні вона є досить повною.

Ефективна охорона активної композиційної ролі пам’яток архітек-
тури, збереження індивідуальних особливостей та естетичних якос-
тей пов’язаних з ними пейзажів можливі лише за наявності вичерп-
них даних про характер їх видового розкриття. Збір та аналіз цих да-
них – одна із цілей передпроектних досліджень. В ході детального об-
стеження мають бути виявлені наявні розкриття пам’яток архітектури, 
а не просто їх оглядуваність як окремих об’єктів, визначені художня цін-
ність і підпорядкованість видів, що містять їх, а також особливості та 
умови сприйняття в найбільш цінних і характерних силуетах, панора-
мах і перспективах. Мають бути також встановлені території та об’єкти, 
пов’язані з видовим розкриттям пам’яток [2, с. 28–34; 3, с. 56–62]. Отри-
мання таких даних і оцінок передбачає використання всього комплексу 
відомих методів аналізу сприйняття пам’яток архітектури, що включає 
максимально широке їх спостереження, а також міського і природного 
їх оточення, фотофіксацію численних видів на них і подальший деталь-
ний аналіз за отриманими знімками їх розкриття у місті, досліджен-
ня графо-аналітичними методами особливостей огляду і пов’язаних з 
ними елементів оточення. 

Візуальний аналіз є основою аналізу видового розкриття пам’яток 
архітектури, який полягає у проведенні детальних натурних спостере-
жень і повинен здійснюватися групою експертів (архітектори, історики, 
краєзнавці, мистецтвознавці). В ході його досліджують реальне сприй-
няття пам’яток і визначають їх роль в обличчі міста.

Спостереженням у натурі мають передувати ознайомлення з історією 
розвитку міста, історичними і сучасними планами, а також зі старими ма-
люнками і фотографіями. 

Систематичні цілеспрямовані спостереження повинні виявити всі 
випадки, коли можна бачити пам’ятки в місті і на його околицях, а та-
кож особливості їх сприйняття з різних напрямів, відстаней і в різному 
оточенні, тобто виявити всі види на пам’ятки і особливості цих видів. 
У процесі візуального аналізу встановлюється ступінь збереженості іс-
торичного міського і природного середовища, всі істотні зорові зв’язки 
пам’яток архітектури. У першому наближенні визначаються відстані до 
пам’яток від місць спостереження, а також зони їх огляду з їх характер-
ними елементами і зони видів [4, с. 67–70], (рис. 1, 2).

Результати спостережень слід фіксувати в журналі польових дослі-
джень і на плані в масштабі 1:5000 або 1:10 000. Там же відзначають всі 
особливості видового розкриття пам’яток архітектури, а на плані – огля-



Розділ III

330

дові точки, осі, фронти і зони, напрями і кути огляду, характерні елемен-
ти забудови і природного оточення, що відіграють активну роль у видах.

Головними результатами візуального аналізу, що мають велике зна-
чення для вирішення питань охорони архітектурно-містобудівної спад-
щини історичних міст, їх краси і своєрідності, є встановлення ціннос-
ті пейзажів і видів, що містять пам’ятки архітектури, та визначення 
пов’язаних з їх видовим розкриттям територій і найбільш характерних 
їх елементів (рис. 3, 4).

Фотофіксація видового розкриття пам’яток архітектури здійснюєть-
ся паралельно з візуальним аналізом. Фіксуються всі особливості роз-
криття пам’яток (початок огляду пам’ятки, зміна її характеру під час руху 
вздовж вулиці, берега річки і т. ін.), а також цінні, характерні і порушені 
види. Тим самим в матеріалах фотофіксації відбиваються всі істотні мо-
менти натурних спостережень і з достатньою повнотою закріплюється 
існуюче видове розкриття пам’яток архітектури. Точки і напрями фото-
графування показують на плані. Така детальна фотоінвентаризація візу-
ально пов’язаного з пам’ятками ландшафту дозволяє скласти по фото-
знімках правильне уявлення про міське і природне оточення пам’яток 
архітектури та їх роль в обличчі міста. Найбільш точною та інформатив-
ною є фототеодолітна зйомка. Вона поки що здійснювалася тільки в Чер-
нігові [6] щодо обмеженої кількості особливо цінних панорам. Цього не-
достатньо для повного уявлення про роль пам’яток в обличчі міста в ці-
лому. Звичайна детальна фотозйомка – основний спосіб фіксації видово-
го розкриття пам’яток архітектури.

Аналіз матеріалів фотофіксації істотно доповнює і поглиблює резуль-
тати спостережень видового розкриття пам’яток архітектури. Він є важли-
вим компонентом дослідження і має ряд переваг порівняно з візуальним.

Наявність необхідних фотознімків дозволяє досліджувати видове 
розкриття пам’яток архітектури, не виїжджаючи на місце і в будь-який 
слушний час. Воно дає можливість:

– здійснювати огляд видів на пам’ятки в концентрованій формі, що 
сприяє формуванню цілісного уявлення про роль пам’яток в обличчі міс-
та і виявленню структури їх видового розкриття;

– швидко і неодноразово повертатися до перегляду видів, що є істот-
ним при аналізі складних силуетів, панорам і перспектив, а також вели-
кої кількості пам’яток і досліджуваних міст;

– співставляти різні непорівнянні в натурі види на пам’ятки одного 
або декількох міст;

– ретельно аналізувати і здійснювати точну кількісну оцінку огляду-
ваності пам’ятки, її оточення, а також виду в цілому;
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– кількісно оцінювати візуальну взаємодію пам’яток з екрануючими, 
фоновими і фланкуючими об’єктами (точна оцінка останньої можлива 
лише по фотознімках);

– представляти результати якісного аналізу і вимірів у найбільш нао-
чній і зручній для використання формі (на самому фотознімку або каль-
ці, що накладається на нього).

Матеріали фотофіксації слід використовувати в концентрованому 
і систематизованому зручному для користування вигляді. Таку можли-
вість надають контактні відбитки з отриманих негативів (мінімальні за 
розміром і найбільш прості у виготовленні зображення), які легко групу-
вати за змістом. Отримані серії окремих контактних відбитків і склеєних 
з них панорам можна розміщувати на стандартних аркушах формату А4, 
або А3, якщо по даному об’єкту чи вузлу знято велику кількість кадрів. 
Така форма подачі матеріалів фотофіксації дає доступну для сприйняття 
картину видового розкриття пам’яток, виявляє його структуру, а також 
створює оптимальні умови для користування ними при проведенні по-
дальшого аналізу і відбору необхідних для збільшення кадрів.

Аналізовані фотознімки мають бути порівнюваними, мати стандартні 
параметри, єдине збільшення. Найбільш зручні для користування і ана-
лізу, в центрі яких зображення, зафіксоване під кутом в 1°, має лінійні 
розміри 5 мм1. При розгляді такого фотознімка з відстані 30 см (опти-
мальна відстань для сприйняття деталей і знімка в цілому) зображення 
на ньому сприйматиметься під тими ж кутами, що й в натурі.

Аналіз видів по фотознімках дозволяє виявити пропущені в ході на-
турних спостережень деталі і особливості видів, уточнити цінність за-
фіксованих силуетів, перспектив і панорам. Кількісний аналіз знімків дає 
можливість встановити з достатньою точністю кути, під якими сприйма-
ються пам’ятки і групи історичних будівель, відстані до них та об’єктів їх 
оточення й інші параметри відображеного у видах.

Для визначення кутових характеристик зафіксованих на фотознімках 
об’єктів у дослідженні був застосований к у т о м і р. Використаний при 
вимірюванні плоских кутів в комплексі з кутоміром т р и г о н о м е т р 
дозволив не лише поглибити аналіз, але й з достатньою точністю фіксу-
вати відстані та просторові координати точок, і тим самим конкретну си-
туацію, а також визначати по одному з параметрів (h, l) відсутній [1, с. 
242–250]2.

1 Необхідне збільшення легко обчислити, знаючи характеристики об’єктиву, за допомогою якого здій-
снюється фотографування.
2 Спосіб виміру кутів об’єктів та інструмент для їх здійснення – кутомір, а також тригонометр і спосіб по-
будови зображень за його допомогою, розроблені автором. Вони зареєстровані як раціоналізаторські 
пропозиції в первинній організації ВТВР Київ НДІПмістобудування, відповідно 31.10.85 і 20.06.87.
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В результаті аналізу матеріалів фотофіксації уточнюються дані та 
оцінки, отримані в ході візуального аналізу, встановлюються кути і від-
стані сприйняття пам’яток з точок фотографування, кількісні характе-
ристики їх візуальної взаємодії з об’єктами оточення, а також основні па-
раметри видів, що містять їх. Аналогічний аналіз може проводитися і при 
дослідженні видового розкриття пам’яток архітектури за старими фото-
графіями міста і за їх зображеннями на малюнках, гравюрах, картинах.

Графо-аналітичні методи дослідження – є найбільш активною части-
ною аналізу видового розкриття пам’яток архітектури. Вони дозволяють 
істотно поглибити дані, отримані в результаті візуального аналізу та ана-
лізу матеріалів фотофіксації. Якщо візуальний аналіз розкриття пам’яток 
і методи дослідження матеріалів фотофіксації розкривають з необхідною 
повнотою особливості огляду пам’яток у місті, то графічний аналіз дозво-
ляє виявити просторову структуру видового їх розкриття не доступну без-
посередньому спостереженню, але надзвичайно важливу для розуміння 
ролі пам’яток архітектури в обличчі міста та їх впливу на оточення.

Методи графічного аналізу композиції і сприйняття архітектурних 
об’єктів, їх комплексів і ансамблів дуже різноманітні та добре розроблені. 
Графічний аналіз проводився переважно у вертикальних площинах, що 
проходять через пам’ятку і точки її спостереження (перерізи місцевості), 
та в горизонтальній площині (на плані). Як допоміжний здійснювався та-
кож аналіз у фронтальних площинах (розгортки, панорами). 

Аналіз оглядуваності пам’ятки у вертикальній площині, що прохо-
дить через неї і точку спостереження, здійснюється шляхом побудови в 
отримуваному перерізі місцевості променя зору, що проводиться на рів-
ні, який цікавить нас, та визначення відстаней від нього до поверхні зем-
лі3. Якщо промінь проводиться через верхню точку екрануючої або фоно-
вої споруди чи природного утворення, то все розташоване за ним і ниж-
че буде знаходитися у «візуальній тіні», а піднесення променя зору над 
поверхнею землі характеризуватиме глибину тіні. Визначення таких від-
станей надзвичайне важливе для охорони видів на пам’ятки, регулюван-
ня екрануючої і фонової забудови за принципом визначального мініму-
му. Для здійснення подібного аналізу потрібна побудова перерізів місце-
вості з найбільш характерних оглядових точок. 

Аналіз видового розкриття пам’яток архітектури у плані здійснюєть-
ся на топооснові. Вона необхідна і для побудови перерізів і панорам. На ній 
виділяються самі пам’ятки архітектури та інші елементи, що відіграють 
разом з ними активну роль в обличчі міста (у т.ч. дисгармонійні), основні 
3 Метод, запропонований А.В. Ганєшиним, І.В. Матюшиною, А.Я. Пєскіним, Л.А. Каїровим і розвинутий 
Р.М., Регаме С.К. Гаряєвим, В.М. Івановим.
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особливості рельєфу, інші складові природного ландшафту. Потім визнача-
ються зони огляду і зони видів, фіксуються характерні оглядові точки, осі, 
фронти і цінні видові зони, наносяться й узагальнюються результати ана-
лізу оглядуваності пам’яток, а також наносяться відстані, що характеризу-
ють якісні пороги зорового сприйняття пам’яток архітектури. 

Побудова розгорток і панорам дає уявлення про реальні співвідно-
шення пам’яток і споруд, що оточують їх, відстані між ними, а разом з пе-
рерізами – характеристику їх розташування відносно форм рельєфу. 

Графічний аналіз здійснюється з широким використанням матеріалів 
фотофіксації. Монтаж проектованої забудови та інших змін в зафіксова-
ні на фото силуети, панорами і перспективи дозволяє наочно і з високим 
ступенем точності визначити вплив можливих змін на цінні види. Гра-
фічний аналіз дозволяє виявити також візуальний басейн пам’ятки архі-
тектури, тобто ту зону, в якій можливе її сприйняття за умовами рельєфу. 
Врахування її при аналізі видового розкриття пам’яток архітектури має 
велике значення, оскільки вона містить всі втрачені та потенційні видо-
ві місця і дозволяє говорити про характер існуючої зони огляду пам’ятки.

Комплексний аналіз видового розкриття пам’яток архітектури 
включає розглянуті методи аналізу, які взаємно доповнюють один одно-
го і лише у взаємодії розкривають свої сильні сторони. Він дозволяє вста-
новити у кожному конкретному випадку його структуру і зробити до-
сить обґрунтовані практичні висновки. Лише розглянуті разом методи 
аналізу дають повноцінний результат. Виключення одного із компонен-
тів різко знижує якість аналізу.

Результатами комплексного аналізу видового розкриття пам’яток ар-
хітектури є: визначення ролі пам’яток в обличчі міста; інвентаризація 
видів на пам’ятки, яка включає і визначення їх цінності; виявлення те-
риторій, пов’язаних з видовим розкриттям пам’яток та їх найбільш ха-
рактерних ділянок; виявлення елементів міського і природного оточен-
ня, що оглядається разом з пам’ятками в спостережуваних видах. Пере-
раховані результати, зафіксовані в текстових і графічних матеріалах і на 
фотознімках, дають для подальших досліджень і прийняття на їх осно-
ві практичних рішень з охорони та використання видового розкриття 
пам’яток досить повний, а у багатьох випадках і вичерпний матеріал.

Видове розкриття пам’яток дуже різноманітне. Завданням його ана-
лізу є не лише фіксація особливостей їх сприйняття, але й його якісна ха-
рактеристика, оцінка кожного виду за його збереженістю, історичною і 
художньою цінністю, роллю в обличчі міста. Така оцінка є найважливі-
шим результатом візуального аналізу. В ході аналізу матеріалів фотофік-
сації видів на пам’ятки вона може лише уточнюватися.
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Різна цінність видів визначає різні вимоги до реконструкції на 
пов’язаних з ними територіях. Для вирішення практичних завдань охо-
рони видового розкриття пам’яток архітектури достатньо поділу видів 
на п’ять категорій.

Оцінюється вся сукупність видів на пам’ятки міста. Вони мають да-
вати характеристику видового розкриття пам’яток архітектури в цілому 
як явища. З цією метою цінність кожного виду повинна встановлювати-
ся виходячи не лише з його індивідуальних характеристик, але й з ураху-
ванням його ролі у формуванні обличчя історичної частини міста, його 
зв’язку з іншими видами. Так, деякі види, що не мають самостійної худож-
ньої або історичної цінності, добре виявляють структуру історичного ра-
йону, важливі для збереження цілісності його сприйняття або здійсню-
ють візуальний зв’язок окремих ансамблів. Таким чином, метою оцінки 
видів на пам’ятки, окрім визначення їх самостійної історичної та худож-
ньої цінності, є також віддзеркалення в ній взаємозв’язків і підпорядко-
ваності самих видів, їх ролі в обличчі історичного району і міста в цілому. 
Основні принципи такої оцінки – від загального до часткового і від більш 
до менш істотного.

Види I категорії – найбільш цінні в історико-культурному та есте-
тичному відношенні силуети, панорами і картини історичної забудови 
міста. Вони нечисленні, але є визначальними для обличчя міста в ці-
лому або його центральної частини і дають найбільш яскраве й ціліс-
не уявлення про нього. Як самостійна художня цінність вони належать 
до вищих досягнень містобудування минулого. Це можуть бути як види 
міста, що відкриваються із зовнішніх просторів, так і усередині його, або 
види окремих історичних комплексів. До них відносяться силует Черні-
гова, що розкривається з Валу і на в’їзді до міста з боку Києва; види на 
розташований в Новгород-Сіверському Спасо-Преображенський монас-
тир з боку Десни.

Види II категорії – кращі види міста. Не будучи ключовими для його 
обличчя, вони в своїй сукупності розкривають найхарактерніше й найіс-
тотніше в ньому. Це види на основні пам’ятки архітектури в історично-
му комплексі міста, у яких вони оглядаються в дещо менш виразних ра-
курсах і оточенні, ніж у видах I категорії. Або це кращі види окремих час-
тин історичного району. До них можуть бути віднесені силует і панорами 
Чернігова, що відкриваються з далеких і найбільш близьких до пам’яток 
точок, види на монастирські комплекси, які відкриваються в їх найближ-
чому оточенні, види пам’яток в інтер’єрі міста в їх характерному історич-
ному оточенні (торговельні ряди і склади в Новгород-Сіверському), де 
пам’ятки архітектури є провідними елементами, а нові споруди або від-
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сутні, або є другорядними, підлеглими. Це основна за кількістю частина 
цінних видів.

Види III категорії – розкриття, які, не маючи великої самостійної цін-
ності, є невід’ємною частиною архітектурного обличчя міста. Вони важ-
ливі для збереження його цілісності й історичних рис, візуальних зв’язків 
між пам’ятками архітектури та сприяють формуванню правильних уяв-
лень про структуру історичного району. Пам’ятки архітектури не відігра-
ють провідної ролі в таких видах і можуть бути навіть підлеглими еле-
ментами. Велика частина таких видів містить нові елементи, що відігра-
ють однакову з пам’ятками або провідну роль. Віднесені до третьої ка-
тегорії види майже такі ж численні, як і більш цінні види. Разом з вида-
ми перших двох категорій вони складають основу видового розкриття 
пам’яток архітектури в місті.

Види IV категорії – другорядні види на окремі ізольовані одна від од-
ної пам’ятки та випадкові фрагменти історичних комплексів. Вони ма-
ють незначну художню цінність і не важливі для формування обличчя 
міста, історичного району або його значної частини. Такі розкриття ма-
ють суто місцеве значення, а пам’ятки відіграють в них другорядну роль. 
До них належать також види, що оглядаються з внутрішньоквартальних 
просторів, в розривах забудови. Кількість таких видів відносно невелика.

Види V категорії – всі інші зафіксовані у місті і його околицях види на 
пам’ятки архітектури. До них належать ті види з дуже далеких точок, які 
не мають історичної та художньої цінності, де виділення пам’яток з ото-
чення вимагає певних зусиль; види з невигідним розкриттям історичних 
споруд, де пам’ятки є випадковими елементами, а також сучасні у своїй 
основі панорами і перспективи невисокої естетичної якості, що містять 
пам’ятки.

Обличчя міста у зв’язку з перетворенням його розпланування і забу-
дови постійно змінюється. А саме трансформуються види, що складають 
його обличчя, змінюється їх роль у ньому. Отже, встановлена одного дня 
цінність видів на пам’ятки не є, як і самі види, чимось незмінним. Змі-
ни можуть підвищувати або знижувати їх історико-культурну і художню 
цінність. Цінність видів може підвищуватися в результаті відновлення, 
реконструкції або реставрації пам’яток архітектури, відновлення або ви-
явлення їх характерного міського і природного оточення, ліквідації дис-
гармонуючих споруд, поліпшення умов огляду. Негативно впливає на 
цінність видів процес втрати історичних елементів міського середовища 
та порушення його цілісності. Вони включають: ліквідацію характерно-
го оточення пам’яток; зведення нових споруд, композиційно не узгодже-
них з ними; неконтрольоване озеленення, що змінює їх розкриття і роль. 
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Отже, складанню кожного нового генплану і детального плану території 
має передувати уточнення отриманих раніше оцінок.

Охорона видів перших трьох категорій достатня для збереження ак-
тивної композиційної ролі пам’яток архітектури та характерних рис об-
личчя історичної частини міста.

Результатом здійсненого за даною методикою аналізу видового роз-
криття пам’яток архітектури є визначення і закріплення у матеріалах до-
сліджень його структури, поширення і виразності. А в широкому розу-
мінні таким результатом є виявлення композиційно-видового потенціа-
лу пам’яток і пов’язаних з ними територій. Ці матеріали визначають пей-
зажну цінність культурної спадщини міста і є повноцінною базою для її 
збереження і використання в ході його подальшого розвитку.

Рис. 1. Території видового розкриття пам’ятки архітектури:
Вид на пам’ятку архітектури і території, що пов’язані з її оглядом: 

1 – зблизька (3h); 2, 3 – з віддалення (10 h). Території, пов’язані 
з видовим розкриттям пам’ятки: 1 – місце виду; 2 – зона виду.
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Рис. 2. Елементи зон огляду пам’яток архітектури:
А – оглядова точка; Б – оглядова вісь; В – оглядовий фронт; 
Г – оглядова зона; 1 – пам’ятка архітектури; 2 – місце виду: 

a, b – розміри елементів зон огляду; 
l – відстань до пам’ятки архітектури.
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Рис. 3. Території, пов’язані з видовим розкриттям 
пам’яток архітектури:

Визначення до умовних позначень на рис. 4.
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Рис. 4. Території, пов’язані з оглядом видів на пам’ятки 
архітектури І–ІV категорій цінності:

1 – пам’ятки архітектури; 2 – зони видів; 3 – зони огляду; 
4 – оглядові точки; 5 – оглядові осі; 6 – оглядові фронти; 

7 – особливо цінні зони огляду; 8 – зони найкращого зорового 
сприйняття пам’ятки (R=3h); 9 – межа зони сприйняття дрібних 
деталей пам’ятки (R=350 м); 10 – межа зони сприйняття крупних 

деталей та основних частин і форм пам’ятки (R=1000 м).
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В статье изложена методика определения зон видового раскрытия 
памятников архитектуры и его оценка. Оно включает визуальный ана-
лиз в ходе детальных обследований, фотофиксацию на памятники, ана-
лиз материалов фотофиксации и графо-аналитические исследования, 
на основе которых осуществляется категоризация разнообразных ви-
дов по их историко-культурной и художественной ценности и роли в об-
лике города.

In the article a methodology of identification of zones of architectural 
monuments view presentation and its evaluations are represented. The 
methodology comprises visual analysis in the course of detailed investigation, 
photofixation of views to the monuments, analysis of the materials of photofixation, 
and graphic-analytical study, on the basis of which categorization of various 
views in accordance with their historical and cultural as well as aesthetic value 
and the role in the town image is established. 
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ОХОРОНА ТА ВИКОРИСТАННЯ 
РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО МОНАСТИРСЬКОГО 
КОМПЛЕКСУ XVII–XVIII ст. ЯК ПАМ’ЯТКИ 

АРХІТЕКТУРИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ 
ЗАПОВІДНИКУ «ДАВНІЙ ГАЛИЧ»

Історія монастирського комплексу XVII–XVIII ст. у Більшівцях, бароко-
ва архітектура його головної домінанти – костелу Благовіщення подані 
в контексті охорони пам’ятки, як пристосування її під первинну функцію. 
Наголошується на циклі реставраційних робіт і сучасному використанні 
комплексу як спільного культурного надбання не тільки українського, а й 
інших народів. 

Ключові слова: монастирський комплекс, костел, бароко, пам’ятка, 
охорона, реставрація.

Пам’ятки архітектури, що знаходяться на території Національного за-
повідника «Давній Галич» (далі по тексту – Заповідник), є складовою час-
тиною багатої культурної спадщини України, а також невід’ємною части-
ною світового культурного надбання [8, с. 68].

Охорона пам’яток архітектури стала однією з найактуальніших про-
блем сьогодення, але стан їх збереженості викликає занепокоєння 
не лише науковців. Адже містобудівний розвиток населених пунктів, 
художньо-естетичне виховання суспільства неможливі без включення 
історико-архітектурної спадщини в сучасне життя, надання до неї досту-
пу широким верствам населення.

До об’єктів культурної спадщини Заповідника, що мають велику 
історико-архітектурну цінність, належать монастирські комплекси, які 
свого часу були осередками наукового, духовного та культурного життя 
краю. Галичина опинилася в межах єдиної Польсько-Литовської держа-
ви внаслідок подій, пов’язаних з Кревською унією 1385 року та Городель-
ською унією 1413 року. За третьою Люблінською унією (1569 р.) утворю-
ється єдина держава – Річ Посполита з польським королем на чолі. Насе-
лення Галичини полонізується все більше, а помітного розвитку в цей і по-
дальший періоди досягає католицьке храмове будівництво [9, с. 116, 118 ].

Монастирські комплекси серед інших культурних пам’яток мають осо-
бливий статус, зумовлений їхніми унікальними історичними та архітектур-
ними особливостями. Будучи одними із найбільших споруд в забудові на-
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селених пунктів, а часто і їх композиційними центрами, вони потребують 
окремого підходу щодо їх охорони та використання на сучасному етапі.

Серед найбільш збережених пам’яток сакральної архітектури ХVII–
XVIII ст. (латинського обряду) є монастирський комплекс у Більшівцях 
з його домінантою – костелом Благовіщення, який на сьогодні освяче-
ний під титулом Відвідання Єлизавети Пресвятою Дівою Марією. Компо-
зиційний тип – замкнутий компактний. Це пам’ятка національного зна-
чення, тому Департамент культурної спадщини та культурних цінностей, 
генеральна дирекція Заповідника приділяють значну увагу його вивчен-
ню, збереженню та реабілітації [5, с. 6–7].

Чому ми зупинилися саме на цій пам’ятці?
По-перше, це – яскравий приклад будівництва на галицьких землях 

католицького храму та монастиря, зразок стилевої архітектури. По-
друге, пам’ятка достатньо досліджена і відносно неї існує багата дже-
рельна база, яка дозволяє точно датувати та встановити періоди будів-
ництва. По-третє, тут ведеться комплекс науково-дослідних, консерва-
ційних та реабілітаційних робіт, що дозволяє використовувати її за пер-
вісним призначенням.

Отже, монастирський комплекс відомий з першоджерел як духовний 
центр місцевих жителів та ченців-кармелітів. Розташований на високо-
му пагорбі в історичному середмісті колишнього містечка. Як колись, 
так і тепер, становить домінанту в природному та містобудівному се-
редовищі. Його історія пов’язана з коронним гетьманом Мартином Ка-
зановським, який 1617 року запросив ченців ордену Кармелітів до Біль-
шівців, які й заснували 1624 році монастир із костелом. Через часті на-
пади турків, татар, національну – визвольну війну 1648–1654 років свя-
тиня зазнала значних руйнувань. Відновлення комплексу розпочалося 
1699 року і фундатором його став державний діяч Гондорф. Подальше 
фінансування здійснював полковник польських військ Ян Галецький, а 
продовжила його справу Тереза Кашніцька. Відбудову мурованого косте-
лу закінчили 1728 року, а архітектурне декорування інтер’єру здійсню-
вали на кошти князів Яблоновських. Князь Антоній Барнаба, останній з 
роду Яблоновських, став ініціатором та фундатором виготовлення вівта-
рів, а також розпису стін фресками. Одночасно з костелом відбудовува-
лися і келії монастиря. Тобто процес спорудження даного комплексу – ха-
рактерний для католицького будівництва XVII–XVIII ст., коли костели і 
монастирі будувалися частково у складчину, частково магнатами та ду-
ховенством [7, с. 22–24].

У XIX ст. монастир у Більшівцях є одним із провідних у Галичині, у 
якому зберігався найчисленніший архів Галицької землі, що налічував 
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за описом 1788 року 882 справи в 701 фоліанті. При ньому з 1822 року 
діяв притулок для вбогих, з 1817 року функціонувала публічна тривіаль-
на школа.

У роки Першої світової війни через Більшівці проходила лінія фрон-
ту, а тому костел та монастир зазнали значних руйнувань. Протягом 
1930–1934 років велася внутрішня та частково зовнішня реставрація 
костелу. Після припинення радянською владою діяльності конвенту 
1945 року споруда за призначенням не використовувалася. У 50-х ро-
ках ХХ ст. костел перетворили на зерносховище, пізніше там знаходився 
пункт прийому склотари. Існував також задум влади на створення там 
Будинку піонерів. У той же період були розібрані корпуси келій, крім за-
хідного. І вже наприкінці ХХ ст. пам’ятка перетворилася на непотрібний 
об’єкт [7, с. 32–34].

Сьогодні костел – це чотиристовпна тринавна базиліка з прямокут-
ною вівтарною апсидою, орієнтованою на захід. Основу храму утворює 
прямокутник нави з двома виступаючими обабіч центрального вхо-
ду невеликими приміщеннями зі сходами, які ведуть на хори та до біч-
них крипт. У композиції будівлі домінуючим є східний фасад, пластич-
ність якого досягнута шляхом використання пучкових пілястр, розби-
тих проміжним карнизом і увінчуючими капітелями іонічного ордера. 
Храм – двоярусний, зведений з цегли, на кам’яному фундаменті. З бо-
ків він фланкований двома вежами без завершень. Над антаблементом 
на вежах вивершуються невисокі аттики, за ними – кам’яна ажурна ба-
люстрада, спадиста у центральній частині, горизонтальна з боків. Вхід 
через відкритий притвір, над яким влаштовано балкон, до якого прова-
дить вихід з хорів. По вісі порталу – фронтон з лоджією, що має декора-
тивне оздоблення, характерне для барокового стилю, – хвилястий кар-
низ, декоративні вази, ніші та «збігаючі» по боках волюти, які набули ге-
ометричної гранчастої форми після перебудови. У заглиблені ніші перед 
лоджією колись знаходилася фрескова композиція «Благовіщення» [6, с. 
57–60]. При оздобленні головного фасаду використано один із основних 
художньо-естетичних принципів стилю бароко, який передбачав актив-
ний взаємозв’язок архітектурних форм з оточуючим простором, де чис-
ленні виступи та глибокі ніші створюють динамічну градацію світла й 
тіні. Власне, тип сакральної споруди з двома вежами на фасаді, який при-
везли майстри з районів північної Італії, став характерним для багатьох 
будівель XVII–XVIII ст. [10, с. 44–45].

Монастирські келії розміщувалися з південного боку костелу, утворю-
ючи в плані форму чотирикутника з прямокутним внутрішнім двориком. 
Південний та східний корпуси келій були розібрані. Фасади збережено-
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го західного корпусу потрактовані просто, без зайвого декору. Архітек-
турі барокового стилю найбільше відповідає західний фасад, пожвавле-
ний ритмом симетрично розміщених лізенів на п’єдесталах, між якими 
влаштовані вікна, прикрашені масивними трикутними ліпними сандри-
ками [6, с. 40–42].

Слід відзначити, що багате оформлення інтер’єру костелу належало 
до другої половини XVIII ст., бо пов’язувалося з підготовкою до корону-
вання чудотворної ікони Божої Матері. Тогочасні описи та інвентариза-
ційні акти підтверджували, що зведення головного та бічних вівтарів 
відбувалося протягом 1767–1777 рр, а їхнє відновлення – 1861–1865 та 
1929–1930 рр. Найбільш ефектною частиною інтер’єру є головний вівтар, 
оскільки він має складну об’ємно-просторову композицію, де основний 
акцент зосереджено на алебастровому престолі у формі барокового сар-
кофагу, декорованого глибокими канелюрами. Бічні каплиці розташова-
ні вздовж південної та північної стін (по три з кожної). Збережені фраг-
ментарно фрескові розписи – виконані в 1767–1777 рр. у стилі ілюзіо-
ністського живопису, який завжди був неодмінним декором барокових 
костелів [6, с. 44, 56].

Проте значну увагу науковці приділяють спробі дослідження автор-
ства пам’ятки. Польські дослідники П. Красний та М. Войцік зазначають, 
що з початкової стадії будівництва костелу походять цегляні стіни і ве-
личний стінно-стовповий уклад інтер’єру. Перебудова 1767–1777 рр. змі-
нила вигляд головного фасаду, надавши йому пластичного трактування. 
Єдиний акцент, що виривається з орбіти барокового сприйняття костелу, 
падає на висоту веж та їх завершення. Очевидно, незвичне розв’язання 
стало наслідком двох фаз будівництва. Первісно, ймовірно, планувало-
ся звести вищі вежі, але з невідомих нам причин їхнє будівництво при-
зупинили. Прикладом може служити існуючий костел Марії Магдалини 
XVII ст. у Львові. Будівля зазнала значних змін у першій поллвині XVIII 
ст., в результаті якої маємо тринавну споруду з двома вежами на голов-
ному фасаді, завершення яких могло б повторитися на Більшівцівській 
святині. Але невідомий архітектор, проектуючи фасад після 1767 року, 
вирішив його увінчання на зразок схематичної тріумфальної арки. Таке 
розв’язання пов’язувалося з урочистостями, присвяченими коронуван-
ню у 1777 році чудотворного образу Матері Божої [13, с. 67–68].

З другої фази будівництва походить північна лоджія, тоді ж зазнав де-
яких змін інтер’єр внаслідок будівництва нових вівтарів та позолочення 
капітелей, виконаних у техніці стукко. Були пробиті також проходи між 
каплицями. У хроніці костелу не занотовано прізвищ архітекторів, залу-
чених до його зведення у XVIII ст. Генезу форм будівлі можна дослідити, 
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зробивши аналіз архітектурних деталей та об’ємно-просторового вирі-
шення, найбільш характерною особливістю якого є стінно-стовпова ви-
будова нави. Влна вирізняється застосуванням опор, що відділяють гли-
бокі каплиці. Така конструктивна схема поширилася на галицьких зем-
лях у XVII–XVIII ст. Стовпи увінчувалися широким антаблементом, що 
переривався на стінах каплиць, внаслідок чого вони справляли вражен-
ня висепарованих з простору нави. Такий спосіб облаштування внутріш-
нього простору був поширений в Європі XVII ст., а в наступному столітті 
відомий архітектор Бернард Меретин (Мердера, Мереттіні, італієць або 
німець за походженням) дуже вдало використав його у костелі Місіоне-
рів (1743–1760 рр.) в Городенці на Івано-Франківщині. Саме цей костел 
є його першим витвором на наших землях. Та чи була пов’язана карме-
літська святиня Більшівців з іменем цього архітектора? Ідентифікація 
сьогодні її творців потребує ґрунтовних наукових досліджень. Без сум-
ніву, багато архітектонічних розв’язань головного фасаду пов’язуються 
з творчістю саме цього митця. До меретинівських форм можна віднести 
мотив вікон у нішах, відкритий притвір, – подібний маємо в костелі Кар-
меліток Тривічкових (1743 р.) у Львові. Б. Меретин помер 1759 році, за 
декілька років до початку другої фази будівництва костелу в Більшів-
цях. Отже, очевидно, що автора перебудови слід шукати серед учнів, які 
використовували його архітектурні форми ще декілька десятків років 
потому. Варто зауважити, що автор виявив свій почерк через виразну 
схильність до значної геометризації деталей, про що свідчать потужні 
волюти та масивні вази, які відрізнялися від делікатних ажурних ваз Б. 
Меретина. Зодчий, керуючи перебудовою костелу, відходив від мерети-
нівського використання логічної системи членувань з дотриманням по-
слідовності ордерів, компонуючи вільно. Результатом цього є неархітек-
тонічна форма верху фасаду. Подібний має дзвіниця при костелі в На-
варії Львівської обл., який увінчується характерними масивними гран-
частими вазами. Дзвіниця побудована 1766 року львівським архітекто-
ром Петром Полейовським, який також виготовив проект реставрації 
Львівського катедрального собору, закладеного 1360 року (1380 р.). Для 
інтер’єру П. Полейовський запроектував нові вівтарі. А скульптуру для 
них виконав львівський скульптор Матвій Полейовський, який вчився у 
Б. Меретина та Й. Пінзеля (помер 1761 р.), що працювали разом. Саме з 
майстерні Й. Пінзеля вийшли Матвій та Петро Полейовські, творчий спа-
док яких згодом дістав назву Львівської барокової скульптурної школи 
XVIII ст. [13, с. 70–72].

Власне, архітектору П. Полейовському можна гіпотетично приписати 
перебудову костелу в Більшівцях як автору ефективної індивідуальної 
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інтерпретації меретинівських архітектурних форм. Найвагомішим аргу-
ментом щодо підтвердження його авторства можуть бути вівтарі, які є 
одними з небагатьох на галицьких землях, – пізньобарокові муровані ре-
табули, облицьовані алебастром. У XVIII ст. будувалося ще багато вівтарів 
з дерева. Цей матеріал використовувався і Б. Меретином. Але першу гру-
пу мурованих вівтарів побудовано у 1765–1766 рр. у Львівській катедрі 
за проектом П. Полейовського, а це практично співпадає з роками пере-
будови Більшівцівського костелу 1767–1777 рр. [13, с. 80, 81].

Відтак, враховуючи цінність монастирського комплексу як визначної 
пам’ятки пізньобарокової архітектури, генеральна дирекція Заповідни-
ка у співпраці з провідними пам’яткоохоронними науково-дослідними 
центрами регіону – інститутом «Укрзахідпроектреставрація», науково-
дослідною лабораторією з регенерації історико-архітектурних комп-
лексів історичних міст України Національного університету «Львів-
ська політехніка» та державним науково-технологічним центром кон-
сервації та реставрації пам’яток «Конрест» розробили цикл реставра-
ційних програм. Грунтовні роботи задля збереження пам’ятки розпо-
чалися у 2001–2003 рр. Характер запланованих робіт – ремонт, рестав-
рація та пристосування під первинну функцію. Виходячи з цього. ге-
неральна дирекція Заповідника замовила інститутові «Укрзахідпро-
ектреставрація» науково-проектну документацію на реставрацію мо-
настирського комплексу. Цей проект, одержавши позитивне схвалення 
науково-методичної ради Державної служби охорони культурної спад-
щини, став основою документації, згідно з якою 2004 року розпочалася 
перша черга реставраційних робіт – збереження існуючих споруд з від-
творенням окремих втрачених на основі іконографічних матеріалів та 
досліджень [6, с. 84, 85].

Проект реабілітації та реставрації цієї пам’ятки архітектури являє со-
бою цілісне вирішення для всієї історичної території комплексу. В Євро-
пі вже давно відійшли віл звичайної реставрації і працюють у напрямі ре-
валоризації, тобто, крім реставраційних заходів, проводять нове компен-
саційне будівництво з метою відновлення втрачених споруд, що перед-
бачає комплексний підхід до об’єктів – від використання матеріалів для 
новітнього способу консервації до визначення функціонального призна-
чення пам’ятки [10, с. 250].

Зауважимо, що саме за таким принципом тривають відновлювальні 
роботи в монастирському комплексі у Більшівцях. А прийняття святині в 
склад проектів, що беруть участь у програмі «Відновлення пам’яток архі-
тектури поза кордонами краю» при Міністерстві культури Польщі, перед-
бачає фахову асистенцію висококваліфікованими спеціалістами – рестав-



347

Матеріали міжнародної наукової конференції

раторами та матеріальну допомогу. Велике значення для здійснення за-
планованої діяльності відіграє співпраця Заповідника з польськими ін-
ституціями, такими як Сілезький політехнічний університет та Вроцлав-
ський університет, яка передбачає взаємний обмін науковими співробіт-
никами відділу археології Заповідника та студентами Інституту археоло-
гії Вроцлавського університету, в результаті якої виявлено: фундамент 
первісного костелу, захоронення польської знаті у підвальному примі-
щенні храму; визначено стан і характер ґрунтів [11, с. 4, 9; 12, с. 5, 13]. 

Підсумком викладеного вище було розроблення паспортів та облі-
кових карток: на костел 2005 року, монастирський корпус 2010 року, за-
несення цих пам’яток до Державного реєстру. Визначено зони охорони 
та зони регулювання забудови. Костелу надано категорію пам’ятки на-
ціонального значення, а західному корпусу келій – місцевого значення, 
але рекомендовано Науково-методичною радою при інституті пам’ятко-
охоронних досліджень змінити категорію пам’ятки – на національного 
значення [1, с. 1; 2, с. 1].

 З метою забезпечення її охорони у 2005 році був підписаний охорон-
ний договір між генеральною дирекцією Заповідника та чоловічим мо-
настирем Ордену Братів Менших Конвентуальних Св. Франциска з Асижу 
Римо-Католицької церкви Львівської Архідієцезії, який виступив корис-
тувачем. Сьогодні вони опікуються кармелітською святинею, якій повер-
нена первинна функція [3, с. 1].

Результатом спільної діяльності генеральної дирекції Заповідника, 
Міністерства культури Польщі та ченців-францисканців є відреставрова-
ний костел (крім головного фасаду) з відновленим інтер’єром та частко-
во фресковим розписом, західний корпус келій та відбудовані втрачені 
корпуси (південний і східний), а також – парадні сходи з підпірними стін-
ками та східний мур із вхідною арковою брамою.

Часто можна почути, що це є польська пам’ятка. Проте влучно висло-
вився академік Возницький: «Архітектурні пам’ятки ніхто не повезе з со-
бою до Польщі. Вони залишаться на нашій землі і будуть надбанням як 
українського народу, так і інших, у тому числі польського». З цим немож-
ливо не погодитися.

Пам’ятки в Україні є спільним культурним надбанням. Адже історич-
но так склалося, що Україна є багатоконфесійною державою. Християнські 
церкви будь-якого обряду сьогодні співпрацюють для блага українського 
народу та його держави. А тому архітектурна святиня має право на існу-
вання насамперед як мистецька пам’ятка певної епохи і стилю [4, с. 25].

Яка ж користь сьогодні від сучасного використання монастирського 
комплексу та його головної домінанти – барокового костелу?
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По-перше – це об’єкт паломництва та релігійних відвідувань (про-
ведення богослужінь, паломництв «Миру та Єднання», зустрічей моло-
ді, реколекцій); по-друге – вивчення та пізнання спільної історії України 
та Польщі з метою виявлення, збереження та охорони спільних пам’яток 
(проведення міжнародних наукових конференцій, українсько-польських 
археологічних досліджень та інженерно-технічних обстежень пам’яток); 
по-третє – популяризація монастирського комплексу як привабливого 
об’єкта туризму (організація подорожей та екскурсій).

Отже, завдяки відновленню барокової пам’ятки, смт Більшівці стало 
об’єктом туризму, наукових досліджень та нових відкриттів. І тут немож-
ливо не згадати про с. Кукільники Галицького району, у якому все біль-
ше приходить у запустіння і цілковиту руйнацію, але чекає на повернен-
ня колишньої величі бароковий костел 1732 року, фресковий розпис у 
якому виконав відомий український художник С. Строїнський. Сьогодні 
ще можна зберегти цю історичну пам’ятку завдяки аналогічним спіль-
ним зусиллям. І якщо не спільними коштами, то хоча б розумінням і до-
помогою у вирішенні даної проблеми.

Література:
1. Паспорт на костел від 01. 12. 2005 р.
2. Паспорт на західний корпус келій від 24. 09. 2010 р.
3. Охоронний договір №4 від 26. 10. 2005 р.
4. Абизов В. Перспективні напрями розвитку архітектури та містобуду-

вання // Теорія та історія архітектури і містобудування / Збірник наукових 
праць. – Київ, НДІТІАМ, 2005. – 384 с.

5. Береговський О., Клюба Я. Десять років праці в ім’я відродження історич-
ної справедливості щодо стольного града Галича // Матеріали міжнародної юві-
лейної наукової конференції. – Галич, 4–6 листопада 2004. – Галич, 2004. – 235 с.

6. Береговський О., Гембарська В. Санктуарій Матері Божої Більшівців-
ської. – Галич, 2007. – 128 с.

7. Гембарська В. та ін. Більшівці. – Бурштин, 2002. – 88 с.
8. Клюба Я. Сучасний стан та проблеми охорони культурної спадщини На-

ціонального заповідника «Давній Галич» // Матеріали міжнародної ювілей-
ної конференції. – Галич, 4–6 листопада 2004. – Галич, 2004. – 235 с.

9. Крип’якевич І. Історія України. – Львів, 1990 р. – 519 с. 
10. Мардер А. Архітектура. Короткий словник-довідник. – К.: Будівельник, 

1995. – 334 с. 
11. Furmanek M., Kułpa S. Wstepne sprawozdanie z Ukrainsro – Polskich 

archeologicznych badań rozpoznawczych byłego zespołu kłasztornego oo. 
Karmelitów Trzewiczkowych w Bołszowcach. – Halicz – Wroclaw, 2006.



349

Матеріали міжнародної наукової конференції

12. Furmanek M., Haluszko O., Kułpa S. Sprawozdanie z drygiego sezony 
Ukrainsko – Polskich archeologicznych badań rozpoznawczych byłego zespołu 
kłasztornego oo. Karmelitów Trzewiczkowych w Bołszowcach przeprowadzonych 
w 2007 roky. – Halicz – Wroclaw, 2007. 

13. Krasny P., Wojcik M. Kościól parafialny P. W. Zwiastowania Najświetszej 
Panny Marii I Klasztor oo. Karmelitów trzewiczkowych w Bołszowcach // Kościóly 
I klasztory rzymskokatolickie dawnego wojewodztwa ruskiego. – T. 10. – Kraków, 
2002, 75 st.

История монастырского комплекса XVII–XVIII в.в. в Большевцах, ба-
рокковая архитектура его главной доминанты – костела Благовещания 
поданы в контексте охраны памятки как использование ее под первичную 
функцию. Уделяется внимание циклу реставрационных работ и современ-
ному использованию комплекса как совместного культурного наследия не 
только украинского, но и других народов.

Ключевые слова: монастырский комплекс, костел, барокко, памятка, 
охрана, реставрация. 

The history of the monastery complex XVII–XVIII centuries. in Bilshivtsyah, 
baroque architecture of its most prominent – Church of the Annunciation are 
presented in the context of interest, as devices under its primary function. 
Emphasis on the cycle of restoration work and the modern use of the complex as 
a common cultural heritage of not only Ukrainian, but also other nations.

Keywords: monastery, church, baroque monument, protection, restoration.
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Г.Г.  Денисенко

ДО ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ ІСТОРИЧНИХ МІСТ В УКРАЇНІ.

У статті висвітлюється історія та сучасний стан дослідження 
історико-культурної спадщини історичних міст у контексті реалізації 
масштабного проекту в культурній сфері – підготовки фундаментально-
го 28-томного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та куль-
тури України».

Історія міст є об’єктом дослідження містознавчої науки, якій, як окре-
мому сегменту регіональної історії, останнім часом приділяється все 
більше уваги. З найдавніших часів місто відрізнялося від села наявніс-
тю розвинутого ремесла й торгівлі, культури, власного адміністратив-
ного апарату. Місто – це головний осередок економічного, політичного, 
науково-технічного, культурного життя, адміністративний і духовний 
центр певної території. Для кожного з них неповторним є своєрідний 
дух, своєрідний міський образ, власна ідентичність, код цивілізованості, 
який визначається ставленням до духовних надбань, культурної спадщи-
ни попередників і готовність їх зберігати й примножувати. 

Містознавство – міждисциплінарна наука, яка включає інформа-
цію з різних галузей наукового знання: антропології, соціології, культу-
ри, містобудування та архітектури, пам’яткознавства, економіки і пра-
ва, суспільної географії й екології. Історія міст – предмет досліджен-
ня в різних напрямах: історико-краєзнавчому, регіонально-історичному 
з акцентом на містобудівній спадщині і загалом проблемах охорони 
історико-культурних надбань. Існує декілька підходів у дослідженні 
міської історії, започаткованої в 30-ті роки: геоурбаністичний, що вклю-
чає комплексну економіко- і соціально-географічну характеристику. 
Історично-подієвий базується на створенні історії міста з використанням 
широкого кола джерел. У вітчизняному містознавстві використовуються 
історико-топографічний, структурно-територіальний, кліометричний, 
історико-правовий підходи крізь призму теорії модернізації [1]. Дуже 
важливим в контексті дослідження міста як багатофункціонального со-
ціального організму з неповторним образом, який створюють історико-
культурні об’єкти, є історико-культурний або пам’яткознавчий підхід. 

У цьому контексті слід виділити роботи вчених В. Вечерського, Л. При-
бєги, В. Тимофієнка, у яких розглядаються різні аспекти міської історії, 
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але головна увага спрямована на дослідження архітектурної спадщини й 
містобудівних проблем [2]. Широкого кола нагальних проблем міської іс-
торії, у тому числі дослідження історичних міст, їх культурної спадщини 
торкаються у своїх роботах історики Я. Верменич, В. Горбик, Ю. Данилюк, 
С. Кот, П. Тронько [3]. Теоретичні та науково-методичні засади, критерії 
віднесення населених пунктів до категорії «історичних міст» та «історич-
них сіл» відпрацьовуються в ході підготовки багатопрофільної енцикло-
педичної праці «Звід пам’яток історії та культури України». 

В умовах інтенсивних урбаністичних перетворень, наступу на істо-
ричні центри міст, спотворення зовнішнього вигляду населених пунктів, 
зникнення з культурної мапи низки історико-культурних об’єктів, зни-
щення зелених зон – парків, скверів, алей на якісно новий щабель підно-
ситься проблема вивчення, охорони та збереження як окремих пам’яток, 
так і в цілому історико-культурної спадщини окремої території. Історич-
не місто – складний багатофункціональний соціальний організм, у яко-
му поряд співіснують старе і нове, автентичні пам’ятки різних видів і ти-
пів, що створюють неповторний образ кожного міста. Вони відрізняють-
ся високим історико-культурним потенціалом, особливостями забудови, 
а саме – поділом на стару і нову. Наявність старої частини, що становить 
історико-культурну спадщину – основна ознака історичного міста, – за-
значав академік П. Тронько [4]. Сучасний рівень пам’яткоохоронної спра-
ви передбачає поряд з охороною окремих об’єктів історико-культурної 
спадщини доцільність охорони не окремих об’єктів, а певних територій. 

Проблема охорони та збереження історико-культурної спадщини, у 
тому числі історичних міст, завжди знаходилася в полі зору міжнародних 
організацій, піднімалася на міжнародних симпозіумах, в тій чи інший пло-
щині фіксувалася у міжнародних документах UNESCO. Зміни, що сталися у 
світі в першій половині 60-х років і були пов’язані зі стрімким зростанням 
міст, впровадженням нових методів будівництва та технологій реставра-
ційних робіт, знайшли відображення у Венеціанській хартії, прийнятій на 
другому Міжнародному конгресі архітекторів та реставраторів історичних 
пам’яток, що проходив під егідою Міжнародної спілки архітекторів та при 
підтримці UNESCO в травні 1964 року. Концептуальні положення щодо ви-
значення історичних пам’яток стосувалися не тільки окремих архітектур-
них споруд, а й взагалі міських та сільських місцевостей, у яких були зна-
йдені рештки цивілізації, що мають значення для розвитку суспільства чи 
пов’язані з історичною подією [5]. В Хартії вводилося поняття «визначні іс-
торичні місця», йшлося про збереження традиційного середовища, наго-
лошувалося, що будь-яке нове будівництво, знесення чи зміни, що могли б 
порушити співвідношення об’ємів і кольорів, недопустимі [6].
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У тісному контакті з UNESCO складається співробітництво Міжна-
родної ради з питань пам’яток та визначних місць (ICOMOS), створеної в 
1965 році. Це – перша неурядова міжнародна організація, яка розробляє 
міжнародні стандарти зі збереження, реставрації та менеджменту істо-
ричного культурного середовища, залучає різнопрофільних фахівців до 
роботи по збереженню пам’яток та визначних місць. Важливим міжна-
родним документом, що регламентує завдання збереження архітектур-
ного обличчя міст, є Конвенція з охорони архітектурної спадщини Євро-
пи, укладена в 1985 році. Відповідно до цієї Конвенції виокремлюються 
пам’ятки, комплекси будівель та пам’ятні місця [7]. Але незважаючи на 
певні заходи, спрямовані на унормування і збереження міської спадщи-
ни, у міжнародно-правовій практиці аж до 1987 року не було чітких ви-
значень поняття «історичний населений пункт», «історичне місто». Важ-
ливим документом з охорони історичних міст стала «Міжнародна хартія 
про охорону історичних міст», прийнята у Вашингтоні (1987 р.), яка по-
ставила питання про збереження центрів історичних міст, що опинилися 
під загрозою урбанізації. В Хартії наголошувалося на необхідності комп-
лексних фахових досліджень – археологічних, історичних, містобудівних, 
соціальних та інших з метою охорони спадщини. Хоча Хартія й не визна-
чила критеріїв зарахування міст до числа «історичних», у ній йшлося про 
необхідність визнання охорони давнини невід’ємною складовою еконо-
мічного і політичного розвитку таких, тобто «історичних». Автори її за-
уважили, що вона «конкретно стосується історичних міст, великих і ма-
лих, історичних центрів і кварталів з їх природним чи створеним люди-
ною оточенням, котрі, крім власних якостей історичного документа, уо-
соблюють цінності, властиві традиційним міським цивілізаціям», тобто 
тим містам, які пройшли певний, тривалий у часі період історичного роз-
витку, набувши своєрідної автентичності. В Хартії зазначалося, що для 
охорони історичних міст передбачені заходи, «необхідні як для захисту, 
консервації, реставрації цих міст, так і для їх безперервного розвитку та 
гармонійного пристосування до сучасного життя» [8].

Про охорону і збереження історичних міст і сіл йшлося в Краківській 
хартії 2000 року, де підкреслювалося, що історичні міста і села в тери-
торіальному контексті становлять істотну частину нашої універсальної 
спадщини і повинні сприйматися як цілісність, утворена з простору та 
об’єктів людської діяльності, тобто історичні міста і села ідентифікують-
ся з пам’ятками містобудування. Але їхня просторова та структурна ціліс-
ність визначаються не тільки унікальними будівлями та спорудами, а й 
менш значущими об’єктами, які можуть бути зараховані до об’єктів істо-
ричної забудови [9]. У 2011 році Генеральна Асамблея ICOMOS прийняла 
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два нових документи щодо збереження та покращення культурної спад-
щини. З метою врегулювання впливу урбанізації на культурну спадщи-
ну були прийняті Принципи Валлетти з охорони та управління історич-
ними містами, селищами і міськими районами. Основна мета цього доку-
мента полягає в захисті історичних міст і міських районів, які складають-
ся з «матеріальних, що включають міську структуру, елементи архітекту-
ри, ландшафтні всередині і навколо міста, археологічні пам’ятники, па-
норами, силуети і орієнтири» та «нематеріальних елементів, що перед-
бачають заходи, символічні та історичні функції, культурні звичаї, тради-
ції, спогади і культурні посилання, які складають зміст їх історичної цін-
ності» [10]. Проблеми охорони культурної спадщини знаходяться у фоку-
сі уваги Ліги історичних міст, заснованої 1987 року, членами якої є 76 ве-
ликих міст, у тому числі Київ, Львів, Одеса, Луцьк і Чернівці [11].

Поняття «історичне місто» дістало закріплення у правовій системі 
України. Прийняття Закону України «Про охорону культурної спадщи-
ни» (2000 р.) викликане необхідністю імплементації внутрішнього за-
конодавства з міжнародними стандартами. З його прийняттям зроблена 
спроба узагальнити попередній досвід охорони пам’яток, усунути колі-
зії у культурологічній сфері, інтегрувати принципи та рекомендації між-
народних пам’яткоохоронних документів до вітчизняного законодав-
ства. В окремих розділах (Р. ІІ) «Управління охороною культурною спад-
щиною» і (Р.VІ) «Захист традиційного характеру середовища та об’єктів 
культурної спадщини» йдеться про «історичне населене місце» та «істо-
ричний ареал населених місць» як форму охорони середовища в систе-
мі історичних міст [12]. Історичний ареал населеного місця характеризу-
ється як частина населеного місця, що зберегла об’єкти культурної спад-
щини і пов’язані з ними розпланування та форму забудови, які походять 
з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур. Значна части-
на територій історичних ареалів – території пам’яток та їхніх охоронних 
зон, заповідники, охоронювані археологічні території – належать до зе-
мель історико-культурного призначення. Ознакою історичного населе-
ного місця визнається збереженість у ньому повністю або частково істо-
ричного ареалу, а також занесення його до Списку історичних населених 
місць України [13].

Перші кроки у вирішенні практичних питань, спрямованих на ви-
значення історичних населених місць і збереження в них історико-
культурної спадщини були зроблені вже в перші повоєнні роки. Цілком 
зрозуміло, що в ході визволення території України від гітлерівської на-
вали основна увага приділялася відбудові народного господарства, від-
новленню житлового фонду країни. В Одесі окупанти повністю зруйну-
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вали 387 і пошкодили 902 будинки, у Донецьку – 3766 будинків, у зруй-
нованому Дніпропетровську була повністю знищена центральна частина 
міста – проспект К. Маркса, десятки будинків на вулицях Харкова, пошко-
дження отримали Покровський та Успенський собори, будівлі універси-
тету, ансамбль площі Дзержинського. В руїнах лежала центральна магі-
страль Києва – Хрещатик, прилеглі вулиці: Короленка, Тарасовська, Горь-
кого, Карла Лібкнехта, Рейтарська та ін. Загальний обсяг зруйнованих бу-
дівель столиці становив 4874 тис. куб. м, у тому числі 2600 тис. куб. м не 
підлягали відновленню [14]. У Вінниці повністю було зруйновано понад 
1888 житлових будинків, у Василькові – 77 (приміщення школи, кіноте-
атр, робітничий клуб, бібліотека) [15]. Таку невтішну статистику можна 
наводити по кожному обласному, районному центру, населеному пункту 
України. Характер і масштаби руйнувань українських міст під час Великої 
Вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 рр. створили загрозу 
повної втрати ними свого історично сформованого вигляду та історико-
культурних пам’яток. Небезпека посилювалася через стихійну відбудову 
міст і сіл, на які вказував перший досвід їх відновлення. 

Серед питань, пов’язаних з відбудовою народного господарства, по-
стали нагальні проблеми обстеження, ремонту та реставрації історико-
культурних об’єктів, інвентаризації зруйнованих і вцілілих пам’яток, від-
новлення роботи щодо обліку, дослідження і охорони культурної спадщи-
ни, відновлення вигляду старовинних міст, кожне з яких мало свою непо-
вторну історію, стилістику забудови, планувальну структуру, навколиш-
нє природне середовище. Вирішення проблем в галузі архітектури покла-
далося на утворене 15 грудня 1943 року Управління в справах архітекту-
ри при РНК УРСР, філіал Академії архітектури СРСР. В червні 1945 року на 
базі філіалу почала діяти Академія архітектури Української СРСР на чолі 
з відомим українським архітектором В.Г. Заболотним, яка відіграла важ-
ливу роль у відновленні українських міст і сіл, дослідженні та збереженні 
пам’яток історії та культури. Вирішення конкретних практичних питань 
покладалося на обласні відділи в справах архітектури, управління голо-
вних архітекторів, створені у 27 містах [16]. Вже у 1944 році були викона-
ні проектно-планувальні роботи по 34-х містах України, в 1945 – по 60-ти. 
Підготовці планів відбудови міст і селищ України передувала велика до-
слідницька робота, в ході якої особливе місце відводилося аналізу історії 
формування архітектурного вигляду, охороні та збереженню пам’яток ар-
хітектури і містобудування, монументального мистецтва. Зокрема, були 
складені описи Вінниці, Бару, Гайсина, Казатину, Жмеринки на Вінниччи-
ні, Ізюму, Купянська, Чугуєва, Лозової, Старого Салтова – на Харківщині. У 
1945 році завершилося складання генеральної схеми міста Харкова, розпо-
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чалася робота над генеральним планом Києва [17]. В основу відбудови ста-
ровинних міст України була покладена ідея поєднання кращих містобудів-
них традицій минулого з досягненнями сучасної архітектури. При цьому 
пам’ятки історії та культури розглядалися як містоформуючий компонент, 
важливий для їх своєрідного архітектурного вигляду.

Питання відбудови міст, здійснення архітектурно-планувальних робіт 
були в центрі уваги республіканського керівництва, розглядалися на пер-
ших повоєнних нарадах архітекторів України, неодноразово обговорюва-
лися на пленумах правління Спілки радянських архітекторів УРСР. Згід-
но наказу Комітету в справах архітектури при Раді Міністрів СРСР від 14 
червня 1946 року Київ, Львів, Чернігів були включені до списку 32-х істо-
ричних центрів союзного значення, які зберегли свою давню плануваль-
ну структуру і велику кількість пам’яток архітектури. В другій половині 
40-х років Комітетом у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР був 
складений спеціальний перелік міст та інших населених пунктів, у яких 
здійснення проектно-планувальних і будівельних робіт перебувала під 
особливим контролем. Список історичних міст і населених пунктів Украї-
ни був значно розширений постановами від 27 грудня 1946 року та від 30 
липня 1949 року. Крім міст загальносоюзного він включав п’ять міст рес-
публіканського значення – Полтаву, Луцьк, Володимир-Волинський, Оде-
су, Кам’янець-Подільський – та 27 населених пунктів зі значною кількіс-
тю архітектурних пам’яток. Це передусім Батурин, Вінниця, Дубно, Козе-
лець, Кременець, Переяслав-Хмельницький, Острог, Хотин, Почаїв, Ужго-
род. Комітет у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР зобов’язав 
свої органи на місцях розробити опорні плани з нанесенням на них ар-
хітектурних ансамблів та окремих пам’яток зодчества і керуватися ними 
як основними документами при плануванні цих міст [18]. 

В умовах відбудови міст і сіл, інтенсивного промислового, соціально-
культурного будівництва складені опорні плани, на жаль, так і не стали 
основним документом при плануванні населених пунктів, внаслідок чого 
були допущені численні порушення історичної забудови низки населе-
них пунктів, непоодинокі випадки руйнування і спотворення пам’яток 
архітектури та цілих архітектурних ансамблів. Особливо негативного 
забарвлення цей процес набув у 50-х – на початку 60-х років минулого 
століття, коли розпочався наступ на історико-культурну спадщину. Об-
лік пам’яток практично не здійснювався, започаткована паспортизація 
історико-культурних об’єктів була зірвана, система органів їх охорони 
фактично розвалена. Антирелігійна кампанія, що проводилася в Україні, 
сприяла виключенню із державних списків пам’яток культової архітек-
тури, серед яких були храми ХVI–ХVІІІ ст. [19].
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Посилення уваги до проблем старовинних міст і сіл як історико-
культурної спадщини взагалі, спостерігається лише наприкінці 60-х ро-
ків і пов’язане воно було значною мірою зі створенням і розгортанням ді-
яльності Українського товариства охорони пам’яток історії та культури в 
1966 році. Офіційним документом, присвяченим збереженню історичної 
спадщини українських міст і сіл, став затверджений 5 серпня 1968 року 
Держбудом УРСР «Список старовинних міст, селищ і сіл УРСР, проекти 
планування та забудови яких повинні погоджуватися з органами охоро-
ни пам’ятників культури». До цього списку було внесено 306 міст, селищ 
міського типу та сіл, у тому числі Київ, 23 обласних центри, 282 інших 
населених пункти. Якщо у Вінницькій області було запропоновано 24 
об’єкти, то на території Луганської області – жодного населеного пунк-
ту. Критерії визначення історичного значення міст і сіл були нечіткими і 
враховували наявність в основному містобудівних ансамблів, комплексів 
пам’яток архітектури, археології, історії, паркового мистецтва [20].

Важливе значення для збереження культурної спадщини історичних 
міст мав затверджений 24 листопада 1976 року урядом України «Пере-
лік стародавніх, малих і середніх міст та інших населених пунктів, що ма-
ють пам’ятки історії, археології, містобудування і архітектури». До цьо-
го Списку включено 39 населених пунктів по 15-ти областях – переважно 
літописних давньоруських центрів, декілька стародавніх міст античної 
доби та міст періоду середньовіччя [21]. На жаль, даний перелік далеко 
не повністю відбивав багатство історико-культурної спадщини України. 
Недосконалість його пояснювалася не лише часом, відсутністю реальних 
можливостей для охорони об’єктів культурної спадщини, але й науково 
обґрунтованих засад для їх визначення. В різні роки пропонувалася різ-
на кількість міст і сіл, що мають історичне значення. Підготовлений Дер-
жавним науково-дослідним інститутом теорії та історії архітектури і міс-
тобудування на початку 90-х років список історичних міст та селищ місь-
кого типу містив назви 431 історичного поселення.

Важливою урядовою пам’яткоохоронною постановою стала постано-
ва Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. №878 «Про затвер-
дження Списку історичних населених місць України (міста і селища місь-
кого типу)», у якій нараховується 401 історичний населений пункт. Але 
цей Список не є вичерпним, особливо що стосується сіл [22]. В основу 
його складання покладено дати заснування населених пунктів. На дум-
ку доктора історичних наук Я. Верменич, принцип віднесення міст до іс-
торичних на основі їх історії, яка налічує понад 300 років, не виправда-
ний [23]. При визначенні етапів заснування того чи іншого міста або його 
утворення допустимо орієнтуватися на археологічні дані і навіть фоль-
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клор, але некоректно «вигадувати якісь конкретні дати». Список міст і 
селищ міського типу, підготовлений науковцями Інституту історії Укра-
їни НАН України, нараховує 1344 пункти на основі дат заснування або 
першої згадки про них у писемних історичних джерелах. Заснування міс-
та можна зафіксувати на основі відповідного правового акту, у разі його 
відсутності слід говорити про утворення (виникнення міста) як трива-
лий процес [24]. 

Щоб охорона історичних міст і сіл була дійовою, вона мусить стати 
невід’ємною складовою єдиної політики економічного і соціального роз-
витку держави, має враховуватися в територіальних і містобудівних пла-
нах на всіх рівнях. Своєрідною охоронною грамотою для кожного істо-
ричного міста і села стане «Звід пам’яток історії та культури України», ро-
бота по створенню якого в Україні проводиться з 1972 року, до якого ма-
ють увійти всі нерухомі пам’ятки історії, археології, архітектури, містобу-
дування, науки і техніки, монументального, садово-паркового і ландшаф-
тного мистецтва. Окремими статтями у Зводі передбачена підготовка на-
рисів про історичні міста і села України. В ході його підготовки відпрацьо-
вуються методологічні принципи і критерії віднесення тих чи інших на-
селених пунктів до категорії «історичних міст» та «історичних сіл». Прак-
тика підготовки коротких довідок та нарисів про населені пункти вия-
вила низку невирішених в науковому плані проблем, головними з яких є 
визначення єдиних і науково обґрунтованих критеріїв віднесення міст і 
сіл до пам’яток історії та культури та їх збереження. 

На початковому етапі підготовки Зводу пропонувалося детально оха-
рактеризувати 261 населений пункт України, що має історичне значен-
ня, у тому числі 24 обласних центри і 237 інших населених пунктів. Най-
більша кількість зафіксована по Львівській (43), Вінницькій (14) та Во-
линській (17) областях. Диспропорції у кількості пам’яток по різних об-
ластях пояснювалися значною мірою відсутністю уніфікованих критері-
їв відбору пам’яток містобудування до томів Зводу. Значна кількість на-
селених пунктів, незважаючи на давнє минуле, не увійшла до складу іс-
торичних міст, хоча є адміністративними центрами. В ході дослідницької 
роботи з підготовки Зводу виявлено 1399 міст і селищ, близько 8 тис. сіл 
зі значною історико-культурною спадщиною та 1020 парків [25]. 

Як показує досвід роботи над «Зводом пам’яток історії та культу-
ри України», не всі історичні міста і села включені до нього як історич-
ні. По Київській області відсутні населені пункти Ірпінь, Рокитне, Кагар-
лик, Обухів, Трипілля і Германівка (у минулому сотенне містечко), в Чер-
нівецькій області – селища Лужани і Путилу, в Закарпатській – відсут-
ні статті про низку населених пунктів, які включені до Списку історич-
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них населених місць України згідно Постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 26 липня 2001 р. [26] Нині прийнято до категорії історичних від-
носити всі міста, історія яких налічує понад триста років, а також всі об-
ласні центри України як такі, що несуть у собі значний культурний потен-
ціал. Зберігається і принцип індивідуального підходу до визначення ста-
тусу історичного міста. На думку П. Тронька, під поняття «історичне міс-
то» мають підпадати населені пункти незалежно від їхнього нинішнього 
статусу, які акумулюють успадковані від минулого неперехідні соціокуль-
турні цінності, вирізняються автентичністю і оригінальною плануваль-
ною структурою, мають власний неповторний образ, що накладає відби-
ток на всі аспекти їхньої життєдіяльності [27].

Найбільш загальними критеріями для віднесення міст до історичних 
і включення їх до «Зводу пам’яток історії та культури України» мають 
бути наступні: дата заснування, або утворення, традиційна планувальна 
структура, відповідне культурне, історичне та архітектурне середовище, 
збереження історичного ареалу, автентичних пам’яток історії, археоло-
гії, науки і техніки, архітектури, містобудування, монументального мис-
тецтва, садово-паркового мистецтва, збереження нематеріальних цін-
ностей, притаманних традиційним міським цивілізаціям. На нашу думку, 
при підготовці довідок про історичні міста і села слід звертати увагу на 
висвітлення втрачених історико-культурних об’єктів, їх короткого опису, 
а також характеристиці історичних місць як центрів духовного життя на 
певній території.

Робота над багатотомним енциклопедичним виданням піднесла 
історико-регіональні дослідження, у тому числі міст, на новий щабель. 
«Звід пам’яток історії та культури України» – енциклопедичне видан-
ня про нерухому історико-культурну спадщину стане своєрідною енци-
клопедією історичних міст. Розробка методологічних і теоретичних пи-
тань, які виникли в ході його підготовки видання, узагальнена автора-
ми у кількох працях, методичних рекомендаціях, які є значним внеском в 
українське містознавство [28]. 
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В статье освещены история и современное состояние исследования 
историко-культурного наследия исторических городов в контексте реа-
лизации масштабного проекта в культурной сфере – подготовки фунда-
ментального 28-томного энциклопедического издания «Свод памятников 
истории и культуры Украины». 

The history and modern condition of the study history-cultural heritage 
history cities in the context realization of the large scale project in the cultural 
sphere – the preparation of the fundamental edition in the 28 volumes «The 
Register of the historical and cultural monuments of the Ukraine» are highlighted 
in this article.
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З ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ПАМ’ЯТКООХОРОННОГО
 ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 1918 р.

На основі архівних документів розглядається процес формування за-
кону про охорону історико-культурної спадщини в Українській Державі 
(1918 р.). У статті аналізується діяльність державних установ і громад-
ських організацій.

В сучасних умовах становлення і розвитку незалежної Української 
держави, гетьманат Павла Скоропадського як державотворчий проект 
доби Української революції 1917–1921 рр. залишається об’єктом дослід-
ницьких інтересів учених. Сучасний вітчизняний історіографічний про-
цес відзначається контроверсійністю оцінок діяльності гетьмана і в ціло-
му гетьманату [1]. Більшість дослідників констатують факт проведення 
зваженої національної політики в галузі культурного будівництва, охо-
рони і збереження історико-культурної спадщини [2]. Історико-правовий 
аспект проблем охорони і збереження пам’яток характерний для публі-
кацій В.І. Акуленка, С.І. Кота, О.О. Нестулі [3].

В надзвичайно короткий термін в складних умовах австро-німецької 
окупації, попри небажання соціалістичних партій брати участь у кон-
структивній співпраці з урядом, гетьманат збагатив українське держа-
вотворення цінним і повчальним досвідом. Відродження і розвиток укра-
їнської культури відносилося до пріоритетних напрямів урядової політи-
ки. Залучення до справи національного культурного будівництва висо-
кокваліфікованих фахівців дозволило в короткий проміжок часу виріши-
ти низку проблем в пам’яткоохоронній справі – по створенню державної 
системи охорони пам’яток, підготовці кадрів, розробці законодавчих ак-
тів, вперше поставити питання про повернення і реституцію національ-
них культурних цінностей.

Державна система охорони пам’яток, започаткована в роки Укра-
їнської революції, мала ґрунтуватися на законодавчій базі, яка б не су-
перечила міжнародним правовим нормам. Міжнародно-правовий ста-
тус України мало зміцнити підписання мирного договору між Укра-
їнською Державою і РСФРР, до якого мала була увійти і стаття про по-
вернення національних реліквій українського народу з російських схо-
вищ. Розробка принципів повернення і реституції культурних ціннос-
тей, підготовка статей договору, а також розробка теоретичних підва-
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лин у пам’яткоохоронній сфері вимагали їх законодавчого закріплен-
ня. Важливу роль у визначенні чіткої системи державного управлін-
ня пам’яткоохоронною галуззю, встановленні юридичної регламентації 
сфери охорони, збереження й дослідження пам’яток мали відіграти За-
кон про охорону пам’яток старовини та відповідні нормативні акти.

Незважаючи на те, що ці питання завжди знаходилися у полі зору на-
укової і культурної громадськості, законодавча база була у стадії розроб-
ки, не був розроблений понятійно-термінологічний апарат. В проектах 
законодавчих актів по-різному тлумачився термін «пам’ятка старовини», 
не було чіткого визначення рухомих і нерухомих пам’яток, видової їх при-
належності. У жодному з документів не акцентувалася увага на питанні 
повернення і реституції культурних цінностей, не порушувалася пробле-
ма відповідальності держави за охорону і збереження пам’яток, руйна-
цію об’єктів культурної спадщини, недбалого ставлення до них власни-
ків тощо. 

В той же час досвід і певні напрацювання у галузі охорони і збережен-
ня пам’яток старовини існували. Питання розробки концептуальних за-
сад у пам’яткоохоронній сфері, підготовка закону про охорону пам’яток 
завжди були в центрі уваги наукової і культурної громадськості Росій-
ської імперії. На археологічних з’їздах, в наукових, пам’яткоохоронних 
і краєзнавчих товариствах дискутувалися теоретичні проблеми в 
пам’яткоохоронній сфері, предметом обговорення були заходи по збере-
ження пам’яток старовини. Це підтверджують проекти «Заходів по збе-
реженню пам’ятників старовини», запропоновані на І Археологічному 
з’їзді в 1869 р., «Правила збереження історичних пам’ятників» 1876 р., 
проект Закону «Про охорону пам’ятників старовини в Росії», підготов-
лений Московським археологічним товариством в 1911 р. та низка ін-
ших документів [4].

Підводячи підсумки обговорення проблеми збереження пам’яток ста-
ровини в Росії на І Археологічному з’їзді, голова Московського археологіч-
ного товариства О.С. Уваров запропонував проект заходів по збереженню 
пам’яток старовини, в якому наголошувалося на необхідності з’ясування 
загальної їх кількості, визначення способу збереження та захисту. За до-
кументом, пам’ятки старовини входили до чотирьох розрядів: пам’ятки 
архітектури і археології; писемності, тобто рукописи і стародруки; вио-
кремлювалися пам’ятки живопису – ікони, розписи на стінах. До четвер-
того розряду відносилися пам’ятки скульптури, різьблення, вироби із зо-
лота, срібла, міді і заліза. Як видно за документом, окрему групу станови-
ли пам’ятки народної творчості. В той же час поняття «пам’ятки історії» 
в зазначеному документі не згадується. Під охорону держави пропонува-
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лося взяти в першу чергу пам’ятки першого і третього розрядів, які най-
більше потерпали від погодних умов, а також не завжди продуманої ді-
яльності людей. Пам’ятки писемності, у більшості своїй, знаходилися під 
охороною, оскільки зберігаються у бібліотеках. Таким чином, у докумен-
ті розглядалися як рухомі пам’ятки, що зберігалися в архівах, бібліотеках 
і музеях, так і нерухомі – об’єкти археології, архітектури і живопису [5]. 

У роботі ХІ Археологічного з’їзду, який проходив в 1871 р. у Санкт-
Петербурзі, першим у порядку денному стояло питання про прийняття за-
ходів по збереженню пам’яток. На з’їзді була широко представлена україн-
ська делегація вченими з Києва, Одеси, Харкова, інших міст, які брали актив-
ну участь в обговоренні назрілих проблем [6]. Проаналізувавши стан справ 
з охороною пам’яток в Росії, ознайомившись з досвідом країн Західної Єв-
ропи в 1877 р., члени Особливої комісії, обраної з’їздом, підготували проект 
«Правил по збереженню історичних пам’яток». У документі визначалися 
основні види пам’яток, які підлягали охороні: пам’ятки архітектури, живо-
пису і ліплення, вироби ремесел, промислів, пам’ятки писемності, стародру-
ки та ін. Увага акцентувалася на тому, що ці види охоплюють досить широке 
коло пам’яток – кургани, могили, вали, земляні насипи, кам’яні баби (скуль-
птури), кам’яні знаряддя праці, стародавні споруди, ікони, стінописи, епігра-
фічні пам’ятки, церковне та ужиткове начиння – тобто все те, що заслуговує 
збереження, пам’ятки археологічні, історичні, мистецькі [7]. 

Крім теоретичних напрацювань комісія виступила з ініціативою ство-
рити «Імператорську комісію по збереженню історичних пам’яток», залу-
чивши до співпраці з нею наукові товариств, академічні установи, вищі 
навчальні заклади, відомих наукових і культурних діячів. Її метою була 
координації діяльності навчальних закладів. До проекту «Правил по збе-
реженню історичних пам’яток» додавалися пропозиції, зокрема, по ство-
ренню археологічних округів, у тому числі чотирьох на теренах Укра-
їни [8]. Брак коштів у державній скарбниці і розбіжності між членами 
Комісії стали на перешкоді прийняття «Правил збереження історичних 
пам’яток». 

У проекті Закону «Про охорону пам’ятників старовини в Росії» 1911 р. 
кількість груп пам’яток з чотирьох збільшилася до п’яти:

1) архітектури, до яких відносилися споруди, вали, кургани, насипи, 
монументи на честь різних визначних осіб та історичних подій;

2) живопису;
3) скульптури – статуї, барельєфи, горельєфи;
4) прикладного мистецтва, які включали вироби народних промис-

лів, предмети церковного, воєнного і домашнього ужитку, тканини, 
монети, одяг;
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5) писемності і друку, які складалися з рукописів, актів, гравюр, книг з 
гравюрами та різних стародруків [9].

Аналіз зазначених документів дає підстави констатувати, що в них 
розглядався широкий спектр як рухомих, так і нерухомих пам’яток. Ра-
зом з тим, чіткий поділ пам’яток за окремими видами був відсутній. Поза 
увагою розробників законодавчих документів, проекту Закону «Про охо-
рону пам’ятників старовини в Росії» 1911 р. залишалися пам’ятки істо-
рії – історичні споруди, поховання, пам’ятні місця, пов’язані з пам’ятними 
історичними подіями або визначними діячами.

За доби визвольних змагань робота над розробкою концептуальних 
підвалин у пам’яткоохоронній справі, понятійно-термінологічним апара-
том, законодавчою базою в пам’яткознавстві була продовжена. Підготов-
лений М. Біляшівським проект «Закону про охорону пам’яток старовини і 
мистецтва», вперше розглянутий у січні 1918 р. на засіданні відділу охоро-
ни пам’яток старовини, включав низку нових положень на відміну від по-
передніх документів. Згідно проекту Закону, передбачалася державна влас-
ність на всі види пам’яток, створення єдиного центрального органу охорони 
історико-культурної спадщини – Центрального комітету охорони пам’яток 
старовини і мистецтва, пізніше – відділу охорони пам’яток старовини Голов-
ного управління мистецтва і національної культури. У Законі з’явилося по-
няття громадської і приватної власності, йшлося про особливості здійснен-
ня власності на пам’ятки історії та культури. Так, пам’ятки без дозволу від-
повідних державних структур, які ними опікувалися, не підлягали передачі 
приватним особам, продажу або вивезенню за межі держави. Приватні ко-
лекції, які мали український національний характер, визначну історичну, на-
укову, мистецьку цінність або були внесені до спеціальних реєстрів, також 
знаходилися під охороною держави і їхня доля вирішувалася за узгоджен-
ням з відповідними пам’яткоохоронними органами.

Принципово новим було положення про заборону знесення, перебу-
дови, реставрації пам’яток старовини будь-якої власності без дозволу 
відділу охорони пам’яток. Вперше в пам’яткоохоронному законодавстві 
була не лише передбачена, але й конкретизована винагорода за передачу 
державі знайдених пам’яток приватними особами. В першу чергу, це сто-
сувалося пам’яток археології, а також приватних колекцій творів мисте-
цтва. За Законом передбачалися санкції проти його порушників у вигля-
ді штрафів, конфіскації майна у власність держави, ув’язнення, запрова-
джувався інститут інспекторів з охорони пам’яток, до функцій яких вхо-
дили контроль за дотриманням виконання Закону [10]. 

Чіткого ж поділу пам’яток за видами і окремими групами в проекті За-
кону не передбачалося. Разом з тим, зазначалося, що під охороною дер-
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жави знаходилися «могили, городища, замчища, церковища, вали й окре-
мі місця, що мають археологічне чи історичне значення, пам’ятки старо-
го будівництва – руїни, замки, вежі, церкви, костьоли, синагоги, дзвіни-
ці, каплиці, будинки й інші забудови; внутрішнє убранство церков, кос-
тьолів, синагог, іконостасів, ікони, утвар» [11]. У проекті Закону розгля-
далися чотири види нерухомих пам’яток – археології, історії, архітекту-
ри і мистецтва, а також рухомі – речові і писемні пам’ятки. Важливо, що в 
переліку пам’яток з’явилося поняття «пам’ятки історії» та «пам’ятні істо-
ричні місця». На жаль, автори Закону обійшли увагою писемні і пам’ятки 
народної творчості, що, на нашу думку, за відсутності в той час закону 
про архіви і музеї, було невиправдано.

26 квітня 1918 р. на засіданні відділу охорони пам’яток старовини і 
мистецтва відбулося обговорення проекту Закону. Після висловлених за-
уважень щодо поділу пам’яток на окремі групи, удосконаленню терміно-
логічного апарату було прийнято рішення про доопрацювання Закону, 
проект якого був розісланий у товариства, наукові інституції для обгово-
рення. Робота над ним продовжувалася і за доби Директорії. В остаточ-
ному варіанті у проекті Закону «Про охорону пам’яток старовини і мис-
тецтва» була передбачена стаття про передачу під нагляд держави ар-
хітектурних, археологічних, архівних, музейних, бібліотечних та інших 
історико-культурних скарбів українського народу, тобто всього комплек-
су рухомих і нерухомих пам’яток [12].

До періоду визвольних змагань відносяться витоки державної політи-
ки щодо повернення культурних цінностей в Україну. Підписання Брест-
ських угод зафіксувало необхідність укладання українсько-російського 
мирного договору на міжнародно-правовому рівні. В ході переговорів 
було створено сім комісій, на яких розглядалися політичні, фінансові, 
економічні, територіальні, транспортні, культурні взаємовідносини між 
двома державами. Міжвідомча комісія, конституйована 5 червня 1918 р. 
у Культурну комісію при Українській мировій делегації, виробила кон-
кретний план діяльності у справі повернення культурних цінностей, за-
клала підґрунтя у розробці принципів повернення і реституції пам’яток, 
розпочала створення відповідної правової бази у вирішенні цих питань. 
Перед Культурною комісією стояло складне завдання: не тільки механіч-
но скласти списки культурних цінностей, й виробити загальні принци-
пи, на яких мали базуватися вимоги щодо повернення культурних цін-
ностей з Росії. В цей час не існувало міжнародно-правових документів та 
напрацьованого міжнародного досвіду вирішення подібних проблем на 
міждержавному рівні. Складний процес вироблення механізмів повер-
нення культурних цінностей завершився прийняттям принципу розмеж-
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ування. При обчисленні кількості речей, на які претендувала Україна, ви-
ходили з відношення кількості українського населення до населення Ро-
сійської імперії. Згідно цього було ухвалено про передачу Україні п’ятої 
частини пам’яток загальноросійських історико-культурних збірок [13]. 
Застосування принципу розмежування при поділі культурних цінностей 
викликало неоднозначну оцінку серед фахівців, громадських, наукових і 
культурних діячів України, більшість з яких вважали, що механічний по-
діл пам’яток призведе до руйнації колекцій, які створювалися за певним 
планом і впродовж значного проміжку часу. 

Над статтями до мирного договору працював колектив висококвалі-
фікованих фахівців, що дозволило підготувати виважений, аргументова-
ний правовий документ. Діяльність Культурної комісії при Українській 
мировій делегації на переговорах двох держав привернула до проблеми 
повернення культурних цінностей увагу державних органів та широких 
кіл громадськості в Україні, і по за її межами. За участі фахівців права, ар-
хівної, бібліотечної і музейної справи, археологів, істориків, мистецтвоз-
навців був підготовлений проект документа про повернення культурних 
цінностей, який знаменував початок вирішення складної проблеми між 
двома державами. Незважаючи на відчутну опозицію з боку не лише ро-
сійських, а й українських наукових та культурних діячів до запропоно-
ваного принципу, саме принцип розмежування був покладений в осно-
ву діяльності Культурної комісії і залишався основним у її роботі при під-
готовці мирного договору між Українською Державою і РСФРР. Він був 
обов’язковий при вирішенні всіх питань і не підлягав обговоренню. До-
тримання цього принципу підтверджувало право українського народу 
на всі здобутки, створені працею всіх народів колишньої Російської імпе-
рії, у тому числі й українського. Діяльність членів Комісії сприяла утвер-
дженню українського народу серед інших народів зі своєю самобутньою 
історією, мовою, звичаями, культурою.

 Після тривалих дискусій 21 червня 1918 р. на восьмому засідан-
ні Культурної комісії в основному був схвалений проект основної стат-
ті про передачу культурних цінностей Україні, яку пропонувалося вклю-
чити до російсько-українського мирного договору. Основна стаття регу-
лювала загальні питання між двома державами та принципи повернення 
культурних цінностей, до додаткової статті включалися списки пам’яток 
для повернення. Основна стаття складалася з чотирьох розділів, у яких 
були розглянуті питання передачі Українській Державі культурних цін-
ностей, що належали державі, – «архівних, музейних, церковних, бібліо-
течних та інших культурних цінностей, що зберігаються або зберігалися 
в державних і націоналізованих збірках, а також конкретні речі, що явля-
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ються власністю держави» [14]. У документі окреслювалися пам’ятки, які 
повинні були повернутися в Україну: «речі, вивезені з території України 
до Росії, які мають значення для української культури, історії, мови, пись-
менства та мистецтв; культурні цінності з поля мистецького походжен-
ня з території бувшої Російської імперії в межах її на 1 серпня 1914 р., які 
стали державною власністю після 1654 р., в одній п’ятій частині їх загаль-
ної вартості» [15]. Передбачалося повернення пам’яток, вивезених з Га-
личини під час Першої світової війни, але пізніше цей пункт був вилуче-
ний, оскільки ці землі входили до складу Австро-Угорщини. 

У проекті статті передбачалося повернення в Україну одного комплекту 
всіх видань, які на підставі закону про цензуру передавалися до централь-
них бібліотек, картографічних матеріалів про українські території; дубліка-
тів речей, які належать Україні і характеризують її природу і народ, збірок 
речей українського характеру з наукових музеїв, кабінетів, повернення яких 
не порушує наукової цілісності російських збірок. Від російського уряду ви-
магалося повернення законним власникам усіх добровільно і примусово ви-
везених під час війни приватних, міських, земських, церковних, державних і 
взагалі всіх інших колекцій та окремих культурних цінностей, сприяння по-
верненню приватних збірок, бібліотек та архівів і окремих культурних цін-
ностей, право власності на які перейшло або перейде шляхом купівлі, запо-
віту та дару до Української Держави та її громадян [16].

Аналізуючи пункти основної статті, варто підкреслити, що в ній окрес-
лювався цілий комплекс питань про повернення культурних цінностей в 
країну їх походження, але в рамках добровільного процесу, щоб не зашко-
дити тим колекціям, які формувалися упродовж значного періоду. Разом 
з тим, у статті була піднята проблема реституції культурних цінностей, 
яка полягала у поверненні державою майна, награбованого і незакон-
но вивезеного з окупованої її військами території іншої держави. В тре-
тьому розділі йшлося про фінанси і майно культурно-просвітницьких за-
кладів, які, згідно принципу розмежування, мали бути передані Україні. 
Окремим розділом було оформлено зобов’язання російського уряду про 
сприяння складанню точних списків речей, що належали Україні. Окрес-
лювалося широке коло досить складних питань про право приватної і 
державної власності при вирішенні проблеми реституції. 

Як складова частина основної готувалася додаткова, стаття у якій був 
перелік історико-мистецьких речей. Ретельно розглядалася кожна про-
позиція, поза увагою не залишилася жодна пам’ятка, яка викликала дис-
кусію серед членів комісії. Були підготовлені списки писемних і речових 
пам’яток, які зберігалися в російських архівах, бібліотеках і музеях. На 
жаль, в силу не залежних від неї обставин, Культурна комісія не заверши-
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ла роботу по зведенню всіх списків в один загальний і не долучила додат-
кову статтю до основної, яка була раніше подана на розгляд Української 
мирної делегації. Припинення мирних переговорів між двома держава-
ми не дозволило завершити розгляд питання про повернення в Україну 
культурних цінностей.

Набутий досвід, вагомий доробок Комісії по підготовці загальних до-
кументів, принципів повернення культурних цінностей, списків пам’яток 
дозволяє зважено і професійно підходити до вирішення питань щодо по-
вернення і реституції культурних цінностей в Україну з інших держав, 
брати участь у підготовці документів, що регулюють відносини між Ро-
сією і Україною у вирішенні проблеми повернення та реституції куль-
турних цінностей. Незважаючи на різні оцінки щодо принципів, на яких 
Культурна комісія базувала свою роботу, неможливо заперечувати проти 
зібраного нею великого масиву документального матеріалу, що засвід-
чує величезний творчий потенціал українського народу. Своєю діяльніс-
тю вона заклала підґрунтя для розуміння особливого значення націо-
нальних реліквій у розбудові незалежної України.

Досвід в пам’яткоохоронній справі, формуванні державної охо-
рони пам’яток старовини, законодавчих ініціатив з розробки 
пам’яткоохоронного законодавства, повернення і реституції культурних 
цінностей, набутий в ході визвольних змагань, осмислений і критично 
проаналізований, знайшов своє втілення у законах України «Про охоро-
ну культурної спадщини» (2000 р.) і «Про вивезення, ввезення та повер-
нення культурних цінностей» (1999 р.), які спрямовані на охорону наці-
ональної культурної спадщини та розвиток міжнародного співробітни-
цтва України з іншими державами у сфері культури.
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На основании архивных документов рассматривается процесс фор-
мирования закона об охране историко-культурного наследия в Укра-
инской Державе (1918 г.). В статье анализируется деятельность 
государственных и общественных учреждений.

On the basis of archives the process of formation the Law of protection 
the historical and cultural heritage in the Ukrainian State of 1918 has been 
considered. The activity of the state institutions and public organizations are 
analyzed in this article.
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В.В. Дзима

ПАМ’ЯТКООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЗАПОВІДНИКА

Стаття розкриває історію збереження, використання і відтворення 
історико-культурного та природного середовища Національної святині 
українського народу – Тарасової (Чернечої) гори. Визначено етапи діяль-
ності Шевченківського меморіалу в Каневі у сфері охорони культурного 
надбання та перспективи його розвитку. 

«Його могила стала для українців
місцем паломництва...»
  Еміль Дюран, 1876 р.

Питання збереження і використання культурної спадщини є одним із 
основних завдань Шевченківського національного заповідника. 

Глибини тисячоліть сягає історія Чернечої гори, яка після похован-
ня тут 22 травня 1861 року, пророк української нації та борця за націо-
нальне відродження Тарас Шевченко стала зватися Терасовкою. Вже пер-
ші охоронці Національної Святині ще в ХІХ ст. усвідомлювали унікаль-
ність цього місця і заклали підвалини пам’яткоохоронної справи. Збере-
женням Великої Могили займалися родичі Кобзаря, його побратим Гри-
горій Честахівський, Київська Стара Громада, очолювана Володимиром 
Науменком, Микола Біляшівський та багато інших видатних діячів укра-
їнської культури. Тоді було вирішено на горі, де поховано поета, не роби-
ти ніяких поховань чи пам’ятників, а Володимир Науменко – таланови-
тий педагог, історик та фольклорист, редактор часопису «Киевская Ста-
рина» – навіть викуповував землю навколо Шевченкової могили та хати, 
що знаходилися біля гори, і робив усе можливе, щоб у майбутньому вся 
Чернеча гора стала заповідною територією. 

На початку ХХ ст., у час визвольних змагань українського народу, рі-
шенням Ради Міністрів УНР від 10 червня 1918 року могилу Т. Шевченка 
було визнано національною власністю. Вже на п’ятий день свого обрання 
Симон Петлюра, Голова губерніальної народної управи, ініціював ухва-
лу Загальних зборів Київщини: «негайно вжити всіх заходів щодо опоря-
дження і дальшої охорони Могили Батька України Т.Г. Шевченка як Вели-
кої Національної Реліквії» [9, с. 300]. А у законопроекті про Національну 
Святиню, який став епохальним в її історії, зазначалось: «вивласнити у 
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радіусі п’яти верстов, взявши за центр хрест, всі землі й води, що лежать 
довкола могили...»[4, с. 185]. Але крах Директорії завадив довести справу 
до логічного завершення. 

У 1920-х роках питання державного піклування про могилу Тараса 
Шевченка постає перед радянською владою. Визначні українські вчені, 
зокрема академік В. Різниченко, дивлячись уперед на десятиліття, об-
ґрунтовували необхідність створення на базі могили Т.Г. Шевченка На-
ціонального парку на зразок європейських, де «...сама природа ніби на-
вмисне збудувала наочний музей» [5, с. 304]. На жаль, їхні задуми не були 
втілені в життя в повному обсязі.

У 1925 році територію навколо могили Т. Шевченка загальною пло-
щею в чотири десятини було оголошено державним заповідником і пере-
дано у відання Народного комісаріату освіти [7, с. 321]. У цей же час роз-
почато роботи по упорядкуванню могили та прилеглої території. 

Сучасного вигляду Шевченківський меморіал набув 18 червня 
1939 року із встановленням на могилі Кобзаря величного бронзово-
го пам’ятника і спорудженням літературно-меморіального музею, бу-
дівля якого стала одним із кращих зразків українського модерну та на-
родного стилю в архітектурі. Проектування музею було замовлено Нар-
комом освіти України архітекторам В. Кричевському (1872–1952) та П. 
Костирку (1897–1982). Їхні ідеї ґрунтувалися на тому, що оформлен-
ня Тарасової гори (будівництво музею, реставрація могили, споруджен-
ня пам’ятника, упорядкування сходів, зелені насадження) потрібно ви-
рішувати в комплексі «єдиним архітектурним проектом, щоб зберегти 
історично-природний образ місцевості, характер гори та рослинність на 
ній» [6], при цьому не змінюючи домінуючої ролі могили Великого Коб-
заря. Для інтер’єрів залів музею митці широко застосовували орнаменти, 
розроблені В. Кричевським на основі мотивів національного мистецтва. 
Просторий вестибюль був прикрашений великим вітражним вікном та 
мальовничими розетками в кесонах. У кожному із залів – багатий орна-
ментальний розпис стель, пілястрів та міжвіконних площин. Але за бра-
ком коштів та через ідеологічні перешкоди довелося суттєво змінити 
первісний проект і відмовитися від художнього оздоблення будівлі у по-
вному обсязі, зокрема, не був оздоблений фронтон головного входу та 
фасад музею майоліковим розписом, інтер’єр музею – монументальними 
розписами на шевченківську тематику, бар’єри балконів галереї – цінни-
ми породами дерев тощо. 

Історія встановлення нового пам’ятника на могилі Кобзаря була дов-
гою, складною, суперечливою і відображала ту ідеологічну боротьбу, що 
тоді точилася у суспільстві і мистецтві. Впорядкування могили україн-
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ського поета було винесено на обговорення широких кіл громадськості. 
Після проведення низки конкурсів авторами пам’ятника на могилі Тара-
са Шевченка стали скульптор М. Манізер (1891–1966) та архітектор Є. Ле-
вінсон (1894–1968) [8, с. 370]. Працюючи над проектом, вони виходили із 
концепції опорядження всієї Тарасової гори та необхідності збереження 
традиційної форми могильного кургану.

Минули роки, насичені багатьма подіями. Сьогодні Шевченківський 
національний заповідник об’єднує території історико-культурного та 
природно-заповідного фонду загальною площею 38 га. До його скла-
ду входять пам’ятки історії, архітектури, мистецтва, археології, приро-
ди, що складають значну історичну і культурну цінність та органічно 
пов’язані з Шевченковою могилою в один меморіальний комплекс. Окрім 
того, Заповідник опікується пам’ятками (об’єктами) культурної спадщи-
ни, пов’язаними з іменем Великого Кобзаря, що знаходяться на терито-
рії Канева та Канівщини. Слід зазначити і ту важливу обставину, що за-
повідник розташований в районі всесвітньо відомих Канівських дисло-
кацій, які є унікальною геологічною пам’яткою і цінним ландшафтним 
об’єктом.

Напередодні 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка держа-
вою було розпочато широкомасштабну програму розвитку Заповідни-
ка. Зокрема, здійснено капітальний ремонт побудованого у 1970-х ро-
ках комплексу сходжень, проведено реконструкцію павільйону припла-
ву «Тарасова гора», під’їзної дороги, інженерних комунікацій, виконані 
роботи по газо- та електропостачанню об’єктів Заповідника, завершено 
комплекс робіт по захисту Тарасової гори від ерозії ґрунтів тощо. 

Під час благоустрою Шевченківського меморіалу особливої акту-
альності набуває тема відродження культурно-історичного середови-
ща, окремих пам’яток, довкілля тощо. Але слід дуже обережно і вива-
жено підходити до будь-яких втручань у вигляд Національної Святині, 
враховувати історичний контекст, вимоги пам’яткоохоронного законо-
давства, традиції вшанування цього місця та громадську думку. Кожен 
період історії, кожне покоління вносять зміни в образ Шевченківсько-
го меморіалу. Сьогодні став іншим не лише зовнішній вигляд могили, 
найближче довкілля Тарасової гори, а й ландшафт усього Канівського 
Подніпров’я. Однак незмінною залишається велич Меморіалу – явища 
особливого духовного плану. Історія Тарасової (Чернечої) гори насиче-
на подіями та особистостями, але не слід забувати, що домінуючою тут 
є могила поета – уособлення історії та духовного відродження нашого 
народу. Ще більшої обережності потребує кожне втручання в меморі-
альну зону Заповідника.
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Декілька років Заповідник відстоює свою принципову позицію: ідею 
Тарасової церкви, з ініціативою спорудження якої Всеукраїнське това-
риство «Просвіта» імені Тараса Шевченка звернулося до українців всьо-
го світу, має втілювати відтворена дерев’яна козацька церква Покрови 
Пресвятої Богородиці (ХVІІІ ст.). Адже будівництво сучасної надбрам-
ної церкви біля початку сходження на Тарасову гору суперечить чинно-
му вітчизняному та світовому пам’яткоохоронному законодавству. Дум-
ка колективу Заповідника та численних шанувальників поета від само-
го початку і до сьогодні залишається незмінною: на заповідній терито-
рії можливе лише «відтворення раніше втрачених історичних об’єктів» 
[3]. Всі ці роки провідним науковим співробітником Заповідника З.П. 
Тарахан-Березою глибоко вивчалася тисячолітня історія Чернечої гори, 
в результаті чого в архівах України, Російської Федерації, Республіки Бі-
лорусь, Польщі віднайдено велику кількість документів, котрі підтвер-
дили існування в цих місцях ще в ХІ ст. стародавнього Свято-Успенського 
Канівського монастиря, яке засвідчує і місцева топоніміка: Чернеча 
гора, урочище Монастирок, Верхні та Нижні Кельні тощо. Покровителя-
ми монастиря в ХVІІ ст. були гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Ви-
говський, Юрій Хмельницький, Павло Тетеря, Іван Брюховецький, Петро 
Дорошенко, про що свідчать їхні універсали-привілеї. Востаннє цей мо-
настир відроджено під Чернечою горою з ініціативи українського геть-
мана Івана Мазепи. У 1701–1703 рр. тут було зведено дерев’яну козаць-
ку церкву Покрова Пресвятої Богородиці, зображення якої збереглося на 
акварельних малюнках видатного французького діяча Жана-Анрі Мюн-
ца, виконаних у 1781 та 1783 роках. Тому сьогодні, маючи такі унікальні 
науково-документальні підтвердження, ми не маємо права говорити про 
побудову нової церкви. Доцільним та історично виправданим може бути 
відтворення тієї споруди, яка була тут раніше. 

Відновлена на території Заповідника, біля західного підніжжя Черне-
чої гори, в урочищі Монастирок, саме на тому місці, де вона стояла біль-
ше ніж двісті років тому, за встановленим пам’ятним знаком українсько-
му гетьману Івану Підкові, козацька церква стародавнього Канівського 
монастиря увійде до нього як один із її історичних об’єктів, котрий допо-
може розкрити трагічну тисячолітню історію цієї святої обителі [2, с. 1].

23 серпня 2010 року на Тарасовій горі після ремонтно-реставраційних 
робіт, які тривали сім років, урочисто відкрито музей Тараса Шевченка. В 
результаті проведеної реставрації пам’ятки архітектури було підсилено 
фундаменти будівлі, міжвіконні простінки та колони, замінено дерев’яні 
перекриття на залізобетонні, виготовлено металоконструкцію даху та 
здійснено його покриття керамічною черепицею, змонтовано систему 
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опалення, вентиляції і кондиціонування. Площа музею збільшилася май-
же вдвічі за рахунок побудованих підземних споруд, де розміщено сучасні 
фондові приміщення та виставкові зали, кафе тощо. В той же час внаслі-
док проведених робіт не вдалося зберегти національні риси художнього 
образу музею (в оформленні інтер’єрів, фасадів будівлі тощо).

Одним із питань, яке широко обговорювалося громадськістю з часу здо-
буття Україною незалежності, було питання повернення на могилу Тараса 
Шевченка чавунного пам’ятника-хреста (1884, арх. В. Сичугов), що стояв 
на могилі Т. Шевченка з 1884 по 1923 рік, замість сучасного пам’ятника 
(1939, арх. М. Манізер, Є. Левінсон). Шевченківський національний запо-
відник в цьому питання послідовно відстоював позицію – не порушую-
чи цілісності образу існуючого пам’ятника, подати графічне чи рельєф-
не зображення хреста на епітафії, могильній плиті або постаменті сучас-
ного пам’ятника. Пам’ятник-монумент більш як за 70 років став зримим 
символом Тарасової гори для кількох поколінь українців, пережив тяжкі 
роки окупації, бачив тисячі прочан у час становлення нашої державності, 
запам’ятався громадськості світу в ювілейні 60-і роки ХХ ст., має історич-
ну та художню вартість, гармонує зі спорудою музею і є невід’ємною скла-
довою архітектурного ансамблю. У бронзовій скульптурі поета відтворе-
но образ Тараса Шевченка останніх років життя. Саме в такому віці у дале-
кому 1859 році він обирав на канівській землі місце для майбутньої оселі.

Намагаючись знайти відповідь на запитання щодо доцільнос-
ті заміни пам’ятника хрестом на могилі Шевченка, хранителі мемо-
ріалу весь час шукали різні підходи, з’ясувати це з боку різних погля-
дів: пам’яткоохоронного, християнського, загальнолюдського, етично-
го, естетичного. Зверталися до багатьох поважних, авторитетних у сус-
пільстві людей. Думка колективу була підтримана низкою наукових та 
пам’яткоохоронних інституцій, громадськими організаціями, родичами 
Тараса Шевченка, численними відвідувачами меморіалу, канівцями. Вра-
ховуючи пропозиції архітектори виконали проект розміщення барельєф-
ного зображення хреста (лиття) на бронзовій епітафії зі словами Тараса 
Шевченка. У вересні 2011 року було завершено реставрацію пам’ятки іс-
торії, монументального мистецтва національного значення – могили по-
ета Т.Г. Шевченка. Зображення хреста вміщено на бронзовій епітафії над 
словами Великого Кобзаря: 

«Свою Україну любіть,
Любіть її... Во время люте,
В остатню тяжкую минуту
За неї Господа моліть».
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Колектив Заповідника вже тривалий час працює над формуванням ці-
лісного пам’ятко- та природоохоронного комплексу. На часі – внесення 
Заповідника до Списку всесвітньої культурної та природної спадщини 
ЮНЕСКО, музеєфікація пам’яток, продовження комплексних археологіч-
них, історико-документальних досліджень території та ареалу Шевчен-
ківського національного заповідника з метою вивчення історії Черне-
чої (Тарасової) гори, розкриття її минулого, внесення об’єктів культурної 
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, розши-
рення території Заповідника. Безумовно, при цьому слід особливу увагу 
звернути на благоустрій території верхнього та нижнього парків, прове-
дення реставраційних робіт на Стежині корифеїв – стежці, якою підніма-
лися в ХІХ – на поч. ХХ ст. видатні діячі української та світової культури, 
реставрацію могили Івана Ядловського (1846–1933) – довголітнього до-
глядача Шевченківського меморіалу тощо. Вимагає термінового впоряд-
кування і лісопаркова зона Заповідника.

З метою розвитку Канівщини як міжнародного туристичного центру, 
на території якої знаходяться видатні пам’ятки історії, культури та при-
роди, до складу Шевченківського національного заповідника на правах 
науково-дослідних відділів у 2008 році було приєднано три музеї Кане-
ва – Історичний музей, Бібліотека-музей А.П. Гайдара та Музей народ-
ного декоративного мистецтва. У зв’язку зі зміною функціональної ор-
ганізації та площі Шевченківського національного заповідника, з метою 
визначення меж історичного ареалу Канева, функціонального зонуван-
ня та у відповідності з новою концепцією діяльності фахівці Науково-
дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень наразі завершують 
роботу над Планом організації території Шевченківського національно-
го заповідника.

Шевченківський меморіал є осередком не тільки історико-
культурного, а й природоохоронного характеру, оскільки неповторні кра-
євиди, що надихали Генія українського народу, продовжують хвилювати 
душі людей. Проте в різні часи неодноразово виникала загроза щодо збе-
реження унікального природного ландшафту Лівобережжя, що охоро-
нявся зусиллями кількох поколінь українців. В радянські часи тут плану-
валося побудувати промисловий комплекс, в незалежній Україні – алюмі-
нієвий завод, завод силікатної цегли, елеватор, а в 2010 році – переван-
тажувальний річковий термінал «Нібулон». Подібне втручання загрожує 
довкіллю Шевченкової могили – природному оточенню, що історично 
склалося та візуально-просторово пов’язано з меморіальним комплек-
сом. Тож такі наміри викликали і будуть викликати протест усього укра-
їнського народу та світової громадськості. 
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Могила Тараса Шевченка. Фото. 2011.
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Сьогодні, як і завжди, потребує захисту чудова панорама Дніпра і про-
сторів Лівобережжя, що відкривається з Тарасової гори від могили Коб-
заря. Основу довкілля складають долина річки і протилежний берег до 
сіл Ліпляве та Келеберда Канівського району, а також ліс, що формує го-
ризонт. При підвищеному інтересі до земель на березі Дніпра над цією 
територією (охоронною зоною Шевченківського національного заповід-
ника) нависла реальна загроза руйнації традиційного природного ото-
чення внаслідок приватизації та забудови унікальних ландшафтів. Не-
одноразово Заповідник порушував питання щодо приєднання до нього 
територій лівобережних охоронних зон (затверджені рішенням Черкась-
кої обласної державної адміністрації №40 від 15.02.1988), коригування 
цих зон та винесення меж у натуру. Особливе занепокоєння викликають 
земельні ділянки в адмінмежах Келебердянської сільської ради, що вхо-
дять до категорії земель сільськогосподарського призначення як «луки, 
сіножаті та пасовища». Необхідно законодавчо заборонити зміну їхнього 
цільового призначення та розглянути можливість надання зазначеним 
землям статусу особливо цінних. Одним із шляхів збереження природ-
них комплексів стала підготовка Шевченківським національним заповід-
ником до розгляду у Міністерстві екології та природних ресурсів України 
матеріалів щодо розширення території заказника загальнодержавного 
значення «Тарасів обрій» (створеного відповідно до Постанови Ради Мі-
ністрів УРСР №4 від 18.01.1990) площею 405 га, що знаходиться на ліво-
му березі Дніпра, в охоронних зонах Шевченківського національного за-
повідника. У 2011 році на виконання доручення Адміністрації Президен-
та України Черкаською обласною державною адміністрацією підготовле-
но пакет документів про розширення та створення на базі Канівського 
природного заповідника Канівського біосферного заповідника з наступ-
ним включенням його до мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Таким 
чином, Канівський біосферний заповідник (за умови входження до нього 
ділянок, що знаходяться в адмінмежах Келебердянської сільської ради, 
розширеної території заказника «Тарасів обрій» та територій Лівобереж-
жя, які знаходяться у видноколах Тарасової гори) може стати своєрідним 
буфером навколо Шевченківського національного заповідника. Вважає-
мо за можливе надання статусу пам’ятки унікальному природному та іс-
торичному ландшафту, що відкривається від могили Великого Кобзаря. 
Нарешті настав час на найвищому законодавчому рівні вирішити про-
блему захисту Лівобережжя та охоронних зон Шевченківського націо-
нального заповідника. 

Серед проблем, які потребують виваженого підходу та дієвого втру-
чання з боку держави, – і доля пам’ятки садово-паркового мистецтва – 
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Будинок музею Тараса Шевченка. Фото. 2011. 

В одному із залів музею Тараса Шевченка. Фото. 2011. 
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Михайлової гори (с. Прохорівка, Канівського району) та краєвиду, що від-
кривається з неї. На Михайловій горі знаходиться могила Михайла Мак-
симовича – першого ректора Київського університету св. Володимира 
(1834–1836), вченого-природознавця, історика, фольклориста, письмен-
ника, краєзнавця, члена-кореспондента Петербурзької Академії Наук (з 
1871 р.), пам’ятний багатовіковий дуб, що носить ім’я Т. Шевченка, ві-
кова сосна М. Гоголя та насадження, що мають високу природоохорон-
ну цінність. На даний час територія Михайлової гори перебуває в зане-
паді. Лісопаркова зона потребує термінового втручання: необхідно про-
вести інвентаризацію насаджень, потребують наукового підходу і мемо-
ріальні дерева, які доглядаються лише силами працівників санаторію. 
Будівлі садиби М. Максимовича не збереглися, за винятком окремих гос-
подарських споруд, які потребують негайної реставрації та музеєфікації. 
Фактично знищено будинок В. Науменка, учня М. Максимовича, міністра 
освіти УНР, репресованого та розстріляного більшовиками у 1919 році. 
До цього часу не вдалося здійснити передачу території Михайлової гори 
(власність Федерації профспілок України) у підпорядкування Шевченків-
ського національного заповідника або Київського національного універ-
ситету імені Тараса Шевченка як цілісного комплексу, що дало б можли-
вість забезпечити збереженість пам’яток історії та природи, відтворити 
будинок вченого.

Неослабний інтерес прочан і туристів з усіх регіонів України, десятків 
країн світу до найвищої духовної вершини українського народу, її історії 
та сьогодення зобов’язує нас зберегти для нащадків Національну Святи-
ню в її красі та величі.

Панорама Лівобережжя, що відкривається 
від могили Тараса Шевченка. Фото, 2011.
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Мюнц Ж.-А. Дерев’яна козацька церква 
Покрови Пресвятої Богородиці. – Канів, 1781 р.
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Статья раскрывает историю сохранения, использования и воссоз-
дания историко-культурной и природной среды Национальной святыни 
украинского народа – Тарасовой (Чернечьей) горы. Определены этапы дея-
тельности Шевченковского мемориала в Каневе в сфере охраны культур-
ного наследия, перспективы его развития. 

The article investigates the history of preservation, using cultural and 
national environment of the National sacred place of the Ukrainian people Taras 
(Chernecha) Mountain. (або: Tarasova)

The stages of the the activity of Shevchenko’s memorial in Kaniv in the sphere 
of the protection of the cultural legacy, the perspectives of its development are 
defined there. 
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ТЕРМОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
СТАНУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
ТА УМОВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТВОРІВ 
МОНУМЕНТАЛЬНОГО ЖИВОПИСУ

Нормалізація температурно-вологісного режиму конструкцій і пові-
тряного середовища пам’яток архітектури є найбільш важливим чинни-
ком, який впливає на збереження і довговічність монументального жи-
вопису. Для вивчення і нормалізації температурно-вологісних процесів 
в конструкціях і шарі тиньку, на якому виконані твори монументального 
живопису, необхідно мати достовірну інформацію про розподіли темпера-
тури та вологості матеріалів і повітряного середовища в часі та в просторі.

Термографічні дослідження стану будівельних конструкцій та умов 
збереження творів монументального живопису

Інфрачервона (ІЧ) термографія віднедавна почала інтенсивно вико-
ристовуватися для контролю стану історичних будівель та при докумен-
туванні культурної спадщини. Зокрема, ця неруйнівна технологія вико-
ристовується для оцінки стану різних традиційних історичних матеріа-
лів і структур напередодні та після їх консервації чи відновлення [1].

У 2009–2012 роках у складі робіт з комплексного моніторингу запо-
чатковано проведення термографічного контролю будівлі Софійського 
собору, Кирилівської та Андріївської церков.

Термографія – це науковий спосіб отримання термограми – зображен-
ня об’єкта в інфрачервоному спектрі, який відображає картину розподі-
лу температурних полів. ІЧ термографія базується на виявленні теплової 
енергії, яка випромінюється або відбивається об’єктом в інфрачервоній 
зоні електромагнітного спектру і перетворенні її у видимі зображення. 
Термографія в дальньому ІЧ діапазоні використовується для виявлен-
ня пошкоджень теплоізоляції покрівлі та стін, дефектів будівельних кон-
струкцій, місць підвищеного зволоження, що надзвичайно шкідливо для 
пам’яток архітектури та творів монументального живопису.

Основною методикою, створеною під егідою міжнародної організа-
ції стандартів (ISO), є: ISO 6781 «Thermal insulation, qualitative detection of 
thermal irregularities in building envelopes, Infrared Method» (Теплова ізо-
ляція, якісне виявлення температурних неоднорідностей в оболонках бу-
динків, інфрачервоний метод). 
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Кількісні розрахунки температурного поля елементів оболонки буді-
вель виконуються на основі наступних методик: 

• ISO 13786 (1999) «Thermal performance of building components. 
Dynamic thermal characteristics. Calculation methоd»; 

• ISO 13788 (2001) «Hydrothermal performance of building components 
and building elements. Internal surface temperature to avoid critical surface 
humidity and interstitial condensation. Calculation methods»; 

• ISO 10077-1 (2000) «Thermal performance of windows, doors and 
shutters. Calculation of thermal transmittance. Part 1: Simplified method». 

В Україні, як, до речі, і в Росії, державних стандартів по якісному (без 
кількісних оцінок) обстеженню будівельних споруд не існує, хоча є по-
зитивний досвід термографічного обстеження і виявлення дефектів ого-
роджуючих конструкцій. Проте без ретельно відпрацьованих, відрецен-
зованих і узаконених стандартних процедур вони є несертифікованими, 
невідтворними і, цілком можливо, спірними.

Единим стандартом з тепловізійного обстеження будівель і споруд 
(стандарт не оновлювався з 1985 року і невідомо чи коли-небудь рецен-
зувався), є ГОСТ 26629-85 «Метод тепловизионного контроля качества те-
плоизоляции ограждающих конструкций», який певним чином відповідає 
вимогам ISO 6781 у частині виявлення порушень теплозахисту будівель.

Згідно цьому ГОСТу проводиться оглядова термографія зовнішньої 
поверхні будівлі з діючою системою опалення та виявляються ділянки 
з порушеними теплозахисними властивостями. Такими вважаються «ді-
лянки, теплове зображення яких не відповідає моделі термограми» (але 
самі моделі в стандарті відсутні), або ділянки «тепліші», ніж вибрані ба-
зові, «найхолодніші». Потім виявлені ділянки «з порушеними теплоза-
хисними властивостями» і базова ділянка піддаються «детальному тер-
мографуванню з внутрішньої сторони». Зсередини виконується теплові-
зійна зйомка граней будівлі. За тепловими зображеннями внутрішньої 
поверхні визначається розподіл температури на основі контактних вимі-
рів (градуювання тепловізора). Потім, після замірів температури зовніш-
нього і внутрішнього повітря, обчислюються значення відносного опору 
теплопередачі (для стаціонарної моделі температурного поля). В якості 
похибки результатів приймається апаратна похибка вимірів. 

Ця методика є невиразною і дуже обмежено використувує всі перева-
ги сучасної цифрової термографії (точність, дистанційність, продуктив-
ність), а тому порушує всі необхідні умови отримання достовірних і об-
ґрунтованих результатів (кількісне фізичне обґрунтування, облік ураху-
вання основ теплобачення, свого роду радіаційної температури, правила 
опису і обґрунтування технології дій). Методика вимагає безлічі контак-
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тних вимірів вимірювань і практично не реальна для практичного вико-
ристання в умовах заповідника.

Для дослідження і візуалізації ІЧ випромінення були створені спеці-
альні прилади, які дозволяють дистанційно вимірювати температуру 
об’єктів – інфрачервоні термометри (пірометри) та тепловізори або тер-
мографи. Таким чином, термографію можна вважати універсальним спо-
собом отримання інформації про навколишній світ.

У цілому це дає можливість цифровим матрицям в короткохвильо-
вій області легше реєструвати малі температурні контрасти на об’єктах. 
Крім того, зі зменшенням довжини хвилі падаючого випромінювання 
зменшується паразитний потік кімнатного фону, що спрощує схеми про-
читування сигналів. 

Чутливість тепловізійних камер довгохвильового ІЧ діапазону скла-
дає 0,1°С, і робочого діапазону температур вистачає для вирішення біль-
шості завдань. 

Методологічний підхід, який базується на інформації про часові та 
просторові зміни вологості і температури поверхні конструкцій протя-
гом річного циклу, при певній кількості вимірів дозволяє висувати об-
ґрунтовані гіпотези про причини мінливості температур і вологості 
об’єктів дослідження. Вельми істотним доповненням до термографічних 
досліджень може бути моніторинг вологості стін приміщень. 

В якості параметрів, які безпосередньо впливають на збереженість 
конструкцій і монументального живопису (параметри впливу), можна 
запропонувати наступні:

• ризик випадання конденсату, що оцінюється по різниці між темпе-
ратурою точки роси повітря, прилеглого до поверхні конструкції, і тем-
пературою на поверхні;

• швидкості та амплітуди зміни температури і відносної вологості по-
вітря поблизу творів монументального живопису;

• динаміка змін вологовмісту поверхневого шару будівельних кон-
струкцій;

• просторові і часові розподіли температури на поверхні живопису, а 
також температури та відносної вологості повітряного об’єму, що прими-
кає до живопису.

Специфіка тепловізійного обстеження собору наступна:
1. Моніторинг проводиться постійно кілька разів на рік.
2. Для контролю теплозбереження обстеження проводиться тільки в 

холодну пору року (при температурі навколишнього середовища нижче 
0 °С) при працюючій системі опалювання. Необхідний перепад темпера-
тур між вуличним і внутрішнім повітрям не менше 20 °С.



Розділ III

386

3. Зйомка внутрішньої поверхні здійснюється в повному обсязі неза-
лежно від місця дефектів, оскільки причина дефекту може ховатися на 
іншій ділянці.

4. Для проведення обстеження допустиме використання тільки камер 
з великою матрицею.

Тепловізійне обстеження проводиться в кілька етапів:
1. Внутрішня зйомка, найбільш важливий етап, оскільки  при внутріш-

ній зйомці виявляється більше 90% дефектів. Зйомка проводиться не ви-
бірково, а кожної стіни в усіх приміщеннях, кожного вікна або дверей.

2. Зовнішня зйомка забезпечує контроль розвитку наскрізних тріщин.
3. Комп’ютерне опрацювання термограм. 
4. Складання звіту, внесення термограм до бази даних моніторингу. 
5. Підготовка необхідних рекомендацій.
6. Технічний звіт за результатами тепловізійного обстеження вклю-

чає час та умови зйомки, опис обладнання, опис методу обстеження, ре-
зультуючі термограми та їх фотозображення, характеристику виявлених 
дефектів, висновок за результатами обстеження та рекомендації.

Результати досліджень споруд заповідника
Дослідження температури та вологості дозволили виявити аномалії 

полів температури та вологості на поверхні монументального живопису 
і здійснити заходи, що значно зменшили ризик випадання роси.

На підставі цих досліджень були виявлені режимні та конструктив-
ні причини несприятливого стану конструкцій і розроблені рекомендації 
по усуненню причин їх виникнення. 

Своєчасне виявлення за допомогою тепловізора температурних ано-
малій, що відображають невидимі небезпечні процеси, дозволить вия-
вити місця виникнення напруг та своєчасно вжити заходів для усунен-

Рис. 1. Внутрішня стіна собору з фресками 
та її термографічне зображення.
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Рис. 2. Мережа прихованих щілин.

Рис. 3. Місце з підвищеною вологістю.
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ня причин можливих деформацій. Звичайно, результати термографічних 
досліджень необхідно комплексувати з результатами інших досліджень.

Крім того, застосування тепловізійної діагностики дозволяє додат-
ково проводити енергоаудит будівлі та даху пам’яток НЗ Софія Київська, 
виявити місця тепловтрати та місця з підвищеною вологістю, що може 
становити загрозу для стану творів монументального живопису (фресок 
та мозаїк), дослідити характер теплових потоків в об’ємі собору.

Переваги використання тепловізійної технології моніторингу: 
• Висока ефективність внаслідок не деструктивної і швидкої за часом 

діагностики поверхонь великого розміру. 
• Високий ступінь безпеки і низька вартість робіт без залучення до та-

кої роботи верхолазів. 
• Ефективні і переконливі образотворчі дані вимірів, які можна запи-

сати і зберігати для подальшого аналізу. 
 Місця, де присутня вологість на моніторі тепловізора виглядають як 

«холодна пляма». Відслоєння штукатурки від стін може також бути роз-
пізнане і ліквідоване на ранній стадії, що дозволить мінімізувати витра-
ти коштів.

Розміри області визначення температури тепловізором залежать від 
показника візування приладу. Показником візування називається відно-
шення діаметру плями контролю приладу на об’єкті виміру до відстані 
до об’єкта. Існує три різні варіанти фокусування оптики пірометрів. Для 
більшості вживань тепловізорів і пірометрів у будівництві і обстеженні 
споруд достатньою буде оптична роздільна здатність 12:1 або 50:1 [3, 4].

Метод цифрової термографії дозволяє виявляти та контролювати на-
явність невидимих оку мереж щілин, які відгалужуються від основних 
тріщин. Приклад мережі щілин, що знаходиться під зовнішніми стінни-
ми шарами і невидима в оптичному діапазоні. Приклад ділянки стелі Со-
фійського собору з підвищеною вологістю наведено на рис. 3.

Одним з найважливіших чинників збереження пам’яток архітектури є 
їх температурно-вологісний режим, особливо при спільному музейному і 
церковному використанні [5, 6]. При постійному музейному використан-
ні пам’яток найважливішим завданням є створення ефективних систем 
підтримання мікроклімату. При цьому параметри у сфері вимог до підтри-
мання мікроклімату музею або церкви і вимог до збереження пам’ятки, як 
правило, збігаються при обмеженому наборі значень параметрів.

Висновки
Крім традиційних методів моніторингу стану Софійського собору, Ки-

рилівської та Андріївської церков, а також інших пам’яток заповідни-
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ка, вбачається корисним проведення постійних термографічних дослі-
джень. Своєчасне виявлення за допомогою тепловізора температурних 
аномалій, що відображають невидимі небезпечні процеси, дозволить ви-
явити місця виникнення напруг та своєчасно вжити заходів для усунен-
ня причин можливих деформацій. Звичайно, результати термографічних 
досліджень необхідно комплексувати з результатами інших досліджень.

Крім того, застосування тепловізійної діагностики дозволить додат-
ково провести енергоаудит будівель і дахів пам’яток, виявити місця те-
пловтрати та місця з підвищеною вологістю, що може становити загро-
зу для стану творів монументального живопису (фресок та мозаїк), до-
слідити характер теплових потоків в об’ємі собору. Отримані результати 
тепловізійних спостережень разом з результатами контролю температу-
ри, вологості та швидкості повітряних потоків у соборі дозволяють отри-
мати цілісну картину стану мікроклімату в Софійському соборі, Андріїв-
ській та Кирилівських церквах.

Підсумовуючи викладене вище, можна зробити наступні загальні ви-
сновки: 

• При плануванні будь-яких змін у системах опалення чи кондиціону-
вання в пам’ятках архітектури мають бути проведені ґрунтовні досліджен-
ня температурно-вологісного режиму конструкцій і повітряного середо-
вища та мікробіологічного стану матеріалів огороджуючих конструкцій.

• Новий стан системи підтримання мікроклімату має сприяти ство-
ренню умов тривалого збереження пам’ятки у цілому, а також творів мо-
нументального живопису і предметів інтер’єру. 

• Тепловізійні методи дозволяють ефективно і дистанційно контр-
олювати температуру та вологісний стан у будь-яких місцях, доступ до 
яких неможливий чи утруднений.

• При використанні тепловізійної техніки можна отримати такий 
об’єм інформації, збір якої за допомогою звичайних засобів зайняв би 
значну кількість часу і засобів чи взагалі був би неможливий. 

Цифрова термографія – багатообіцяюча технологія для моніто-
рингу об’єктів культурної спадщини. Її відносно низька вартість, мо-
більність і можливість кількісної й точної оцінки температури струк-
тур забезпечує широке використання в сфері збереження культурної 
спадщини.
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ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
НАСКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ 
ЗА МАТЕРІАЛАМИ КАМ’ЯНОЇ МОГИЛИ

Стаття містить стислий огляд питань, пов’язаних з вивченням та 
збереженням наскального мистецтва в Україні.

Наскальне мистецтво – це комплекс зображень, виконаних на стінах 
печер та гротів, поверхнях скель, каменів. Вони різняться за змістом, сти-
лем і можуть бути як вирізаними у камені (петрогліфи), так і нанесені 
за допомогою фарби. Зазвичай вважають, що ці малюнки створені люди-
ною в доісторичні часи, проте і середньовічні зображення викликають 
зацікавлення. Важливість їх полягає не лише в тому, що як пам’ятки мис-
тецтва петрогліфи мають естетичну цінність та є спадком зниклих циві-
лізацій. У більшості випадків наскальне мистецтво є свідченням давніх 
релігійних практик та світоглядних уявлень, а отже, духовним надбан-
ням людства.

Пам’ятки наскального мистецтва відомі в усьому світі, проте фіксу-
ються вони нерівномірно. В Україні їх відкрито не багато, проте вони 
яскраві, і тому заслуговують на увагу. Найголовнішим з таких об’єктів, 
безперечно, є Кам’яна Могила, розташована поблизу м. Мелітополь За-
порізької області. Це витягнутий з півночі на південь високий (до 12 м 
над рівнем долини ріки) пагорб, складений з безсистемно нагромадже-
них брил пісковику. Пагорб, що височіє посеред степу, здавна привернув 
увагу людей, які, відвідували тутешні гроти, залишаючи на стінах та сте-
лі численні малюнки-петрогліфи.

Відкриття та перше обстеження Кам’яної Могили здійснено 1891 р. 
М.І. Веселовським. У подальшому петрогліфи досліджували і відкривали 
О.М. Бадер, М.Я. Рудинський, В.М. Гладілін, В.М. Даниленко, Б.Д. Михай-
лов, завдяки чому було зафіксовано понад 60 місцезнаходжень наскаль-
них зображень [1]. 

Петрогліфи Кам’яної Могили різні за сюжетом та стилем виконан-
ня. Зустрічаються, наприклад, більш чи менш реалістичні образи тварин 
(переважно биків та інших копитних), є більш стилізовані малюнки, але 
більшість становлять зображення лінійно-геометричних елементів.

Дата становлення комплексу стала предметом наукових дискусій [2]. 
Нині пам’ятка датується досить умовно – в проміжку від кам’яної доби до 



Розділ III

392

середньовіччя. Вже зараз, на підставі стилістичного різноманіття, є оче-
видно, що становлення Кам’яної Могили відбувалося у декілька етапів – 
відповідно до того, як змінювалася етнічна карта Причорномор’я. Проте 
наразі лише незначна частина петрогліфів в межах комплексу чітко спів-
відноситься з тією чи іншою епохою.

Нині пам’ятка знаходиться в межах Національного історико-
археологічного заповідника «Кам’яна Могила». З 2006 р. вона внесена до 
Попереднього Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Варто зазначити, що окрім Кам’яної Могили, поодинокі знахідки на-
скальних зображень відомі також у Криму – наприклад, Таш-Аір, Сари-
Кая, Ак-Кая тощо. Проте вони фактично не досліджувалися, тож поки на-
вряд чи можна щось із впевненістю говорити про їхнє датування (чи на-
віть про давність і автентичність частини зображень). Тому розглядати 
їх ми не будемо, але зауважимо, що нижчезазначені проблеми стосують-
ся і кримських пам’яток.

Питання, пов’язані з вивченням та охороною наскального мистецтва, 
лежать у наступних площинах. 

Перша – фіксація даних про петрогліфи. Ця діяльність має не лише 
ввести наскальні зображення у науковий обіг. Існує постійна небезпека 
руйнації зразків первісного мистецтва. Фіксація цих втрат не відверне, 
проте допоможе зберегти відомості про пам’ятки.

Петрогліфи традиційно відображали за допомогою малюнків, фото-
графій, естампів, значною мірою – словесних описів. Робиться це у до-
вільній формі; загальних критеріїв та вимог щодо подачі даних не виро-
блено, що, в свою чергу, додає інформації суб’єктивності ще на початко-
вій стадії досліджень і, отже, може позначитися на достовірності подаль-
ших висновків. 

Друга – вивчення та інтерпретація петрогліфів. Першою перешкодою 
на цьому шляху є схематичність зображень: відомі петрогліфи Північно-
го Причорномор’я є дуже стилізованими, подекуди навіть геометрични-
ми – що підштовхує дослідників до вільних інтерпретацій. В дійсності ж, 
хто і з якою метою наносив малюнки можна лише здогадуватися, адже 
носії тих традицій зникли століття і тисячоліття тому. Наскальні зобра-
ження часто пов’язують з релігійними практиками – зазвичай шаманіс-
тичного типу, а це викликає додаткові проблеми трактування: сакральне 
знання завжди багаторівневе. В рамках традиційних культур спостеріга-
ється, що різні члени спільноти – залежно від віку, статі, ступеня посвяче-
ності – могли по-різному пояснювати одні й ті самі композиції. Крім того, 
образи могли переосмислюватися з плином часу, коли початкова причи-
на їх зображення починала призабуватися [3, c. 10 – 11; 4]. 
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Останнім часом цікавість до наскального мистецтва зростає – у тому 
числі серед ненаукових кіл. На жаль, це явище має і зворотний бік. Ціка-
вість, яку не задовольняють обережні наукові інтерпретації, стає підґрун-
тям появи міфотворчості. Показовою є історія з петрогліфами Кам’яної 
Могили, які А.Г. Кіфішин, а за ним і О.Ю. Шилов тлумачили, звертаючись 
до шумерського клинопису. 

Третя – захист наскального мистецтва від фізичних пошкоджень. 
Поверхня каменів, на які нанесено петрогліфи, здається вічною, але це 
хибне уявлення. Ще більше чутливі до зовнішніх впливів давні зобра-
ження, виконані фарбою. Основні чинники, що можуть позначитися на 
збереженості петрогліфів, поділяються на природні та антропогенні. 
Природні – це дія вологи, холоду, бактерій та лишайників, які руйну-
ють каміння на мікрорівні, що, в свою чергу, призводить до появи трі-
щин, злущування поверхонь – у тому числі тих, що містять давні зобра-
ження [5]. Антропогенні пов’язані з вандалізмом чи людською недба-
лістю. До цього належать нанесення графіті на скелях, спроби «понови-
ти» давні малюнки фарбою, щоб ті проступили чіткіше і їх краще було 
фотографувати. 

Нині запобігання втратам зразків первісного мистецтва обмежується 
лише шляхом перекриття доступу до них відвідувачів. Створення запо-
відника принаймні дозволяє регулювати і контролювати потік цікавих. 
Тобто, здійснюється лише обмеження дії другої групи чинників впли-
ву на збереженість петрогліфів. Питання розробки заходів консервації 
пам’ятки серйозно почали піднімати лише протягом останніх двох ро-
ків. За останні місяці затверджено програму комплексного обстеження 
та консервації Кам’яної Могили, що, можливо, дозволить піднести охоро-
ну первісного мистецтва на новий рівень.

Четверта – пам’ятки наскального мистецтва починають виступати в 
якості туристичного об’єкта. Цікавість до петрогліфів зростає, а процес 
номінування Кам’яної Могили до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО 
виводить на перший план питання управління пам’яткою. 

Нині Кам’яна Могила не відрізняється презентативністю, адже з ме-
тою забезпечення захисту та консервації абсолютна більшість петроглі-
фів засипана піском, а експозиція музею є незначною. Як наслідок, відвід-
увачі, що приїздять до заповідника, не спроможні скласти уявлення про 
пам’ятку – ані наскальні зображення, ані людські спільноти, що їх зали-
шили. Звичайно, сам характер розташування петрогліфів (часто на спід-
ніх поверхнях плит) вимагає пошуку нестандартних рішень щодо їх пре-
зентації, висвітлення петрогліфічної спадщини у публікаціях (у тому чис-
лі, розрахованих на широкий загал). 
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Зазначені напрямки поки що лише окреслюють коло питань, 
пов’язаних в першу чергу зі збереженням пам’яток первісного мистецтва 
в Україні; пошук вивірених підходів до вирішення зазначених проблем є 
справою часу. 
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The article provides a brief outline of questions related to study and 
preservation of rock art in Ukraine.
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О.О. Зливкова 

КОМПЛЕКС НАЦІОНАЛЬНОГО 
ВИСТАВКОВОГО ЦЕНТРУ 
ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ  

(«Виставка досягнень народного господарства УРСР»)
Історичне та містобудівне значення

В статті розглянуто історію будівництва та розвитку Комплексу 
Національного виставкового центру «Експоцентр України» («Виставки 
досягнень народного господарства УРСР»), його містобудівне значення, а 
також зроблена спроба визначення подальшої памяткоохоронної діяль-
ності та збереження унікальної території комплексу.

Комплекс споруд Національного виставкового центру «Експоцентр 
України» займає значну площу в Голосіївському районі м. Києва, в істо-
ричній місцевості Голосієво. 

Споруди, розташовані в центральній частині території Експоцентру, 
складають архітектурний комплекс, відомий як «Виставка досягнень на-
родного господарства УРСР». Вони мають різне функціональне призна-
чення: виставкові павільйони, об`єкти соціальної інфраструктури, гро-
мадського харчування, господарські та побутові. Основні споруди згру-
повані в північній та північно-західній частині території (з боку проспек-
ту Академіка Глушкова). Велику територію займають зелені насадження 
та лісопаркова зона. 

В історико-архітектурному опорному плані м. Києва, розроблено-
му НДІ пам’яткоохоронних досліджень, визначена охоронна зона цьо-
го комплексу, затверджена Наказом Міністерства культури України від 
21.10.2010 р. №912/0/16-11. Територія Експоцентру не входить до істо-
ричних ареалів міста і міститься поза межами комплексних охоронних 
зон та зон регулювання забудови.

Відповідно до наказу Міністерства культури і туризму України від 
07.11.2008 р. №1285/0/16-08 споруди комплексу внесені до Державно-
го реєстру національного культурного надбання за категорією «пам’ятки 
місцевого значення»: 

1. Головний вхід.
2. Головний павільйон. 
3. Павільйон машино- та приладобудування №7.
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4. Павільйон «Овочівництво та винаградарство» №8.
5. Павільйон електрофікації №5.
6. Павільйон металургії №3.
7. Павільон «Технічни культури» №6
8. Павільйон сільськогосподарських наук та землеробства №4.
9. Павільйон тваринництва №2. 
10. Павільйон «Зернові та олійні культури» №10.
11. Кіоск біля корпусу №6.
12. Ресторан «Літо».
13. Фонтан за павільйоном №9.
14. Головний фонтан.
15. Кіоск біля корпусу №4.
16. Кафе (ресторан) «Весна».
17. Фонтан за павільйоном №1.
18. Фонтан між павільйоном №4 та №8.
19. Водонапірна башта.

До внесення до Державного реєстру споруди перебували на обліку як 
об’єкти культурного значення – 20 об’єктів, серед них ресторан «Прага», 
який після ремонту фактично втратив предмет охорони. 

Національний комплекс «Експоцентр України» належить до найбіль-
ших архітектурних комплексів, зведених у Києві в середині ХХ ст.

Місцевість, у якій був розміщений комплекс, в пізньосередньовічні 
часи за тодішнім адміністративно-територіальним поділом, входила до 
складу Київського повіту. 

В географічному описі Київського повіту, датованому 1775–1786 
рр., стосовно його природних умов та населення, зокрема, записано: 
«Местоположение онаго по левой стороне реки Днепра ровное, по пра-
вую же сторону оной находятся горы, а особенно над Днепром. Ма-
терик большей частию песчаный и глинистый, почему и плодородие 
почвы не чрезвычайное... Лесов в сем уезде изобильно, но все почти 
монастырские, из чего происходит, что жители, кроме монастырских 
подданых, имеют в оном недостаток... Земли, способной к хлебопа-
шеству, в сем уезде мало, а сенокосов по левую только сторону Дне-
пра довольно, а в прочих местах мало. Озер, примечания достойных, 
из которых бы исходили реки, или в оные впадали, в сем уезде не 
сыскивается... Урочищ, знаменитых по каким-либо историческим про-
изшествиям, нет... Местечек четыре.., сел – 56, деревень – 34, хуторов – 
9... Но как в сих селениях всех нет ничего примечательного, то и имено-
вать и описывать их не для чего» [1].
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Всі населені пункти повіту були включені до іншого документа – опи-
су Київського намісництва 1781 р. В розділі, що стосується Київського 
повіту, в київській сотні Київського полку серед інших знаходимо села 
Мишоловка, Желань, Совки, а також «слободку при пустынке Голосеев-
ской». Остання нараховувала п’ять хат [1].

Голосіївська пустинь. Один із перших описів пустині був зроблений 
поручиком київського гарнізону В.І. Новгородцевим у 1784 р.: «Голосе-
евская пустыня разстоянием от Киево-Печерской Лавры в семи верстах, 
состроена архимандритом Киево-печерской лавры Петром Могилою 
в 1631 году. В Голосеевской пустыне следующие имеются церкви: цер-
ковь каменная на два апартамента, построенная вновь бывшим Киево-
печерския лавры архимандритом Тимофеем Щербацким, на верху пре-
стол святого мученика Иоанна Сочавского, а внизу престол святых Вар-
лаама и Иосифа. Выстроена церковь деревянная живоносного источника 
Пресвятые Богородицы... Киево-печерской лавры архимандритом Зоси-
мою Валкевичем 1764 году...» [2].

У ХVІІІ ст. навколо Голосіївської пустині було насаджено великий лі-
сопарк. Один із істориків Києва межі ХІХ–ХХ ст. – М. Сементовський, опи-
суючи її зазначав: «Прекрасное уединенное место Голосеевской пустыни 
привлекает к себе многих киевских жителей, кои в летнее время отправ-
ляются сюда иногда с целью провести весь день в тенистой прохладе 
здешнего леса» [3].

Не тільки пустинь, а й лісисті гори та долини Голосієва у ХІХ – на по-
чатку ХХ ст. були улюбленим місцем відпочинку мешканців міста та бо-
гомольців, які йшли в Голосіївську пустинь і Китаєво. Зважаючи на осо-
бливості ландшафту, в народі цю місцевість іноді називали «Швейцарі-
єю» [4]. 

У 1918 р. територія Голосієва увійшла до складу Києва. З цього часу 
розпочалося освоєння місцевості як житлово-господарської і рекреацій-
ної зони [5]. У жовтні того ж року Міносвіти уряду УНР виділив у Голосі-
ївській лісовій дачі для новостворюваної Української Академії наук тери-
торію під акліматизаційний парк і ботанічний сад, на базі яких у 1920-х 
роках розпочалося спорудження комплексу вищих навчальних закладів 
сільськогосподарського профілю з великою мережею дослідних станцій, 
які у 1954 р. були об’єднані в Українську сільськогосподарську академію.

Дослідник Києва Ф. Ернст у 1930 р. про Голосіїв писав так: «Просто на 
південь від центральних районів міста, вздовж Червоноармійської вули-
ці, її продовження Великого Васильківського шляху й уздовж залізниці 
широко розкинулася одна з найбільших робітничих околиць Києва – Ста-
лінка, кол. Деміївка. Виникла ця частина міста пізно – в другій половині 
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ХІХ ст. в зв’язку з економічним значінням Васильківського шляху, побу-
дуванням залізниці (станція «Київ ІІ»), великих цегелень, рафінарні, бро-
варні, тощо... Після революції ця частина міста дістала свою сучасну на-
зву «Сталінка»... Там, де кінчається сучасна трамвайна колія, міститься 
Всесоюзний Трамвайний Музей Окркомгоспу... Ліворуч іде зручне нове 
шосе до Голосієва й Сільськогосподарського інституту. Просто – шлях на 
Васильків; тут будуються нові будинки для ветеринарного інституту, і 
тут пройде нове шосе з трамвайною колією, що зв`яже Київ з великим 
комплексом будов майбутньої Сільськогосподарської Академії» [6].

Роботи по освоєнню території, що включала околичні райони Деміїв-
ки та Голосіївський лісопарк, було продовжено в другій половині 1930-х 
та у 1940-х роках. В «Пояснительной записке к смете и техническому про-
екту противомалярийных гидротехнических работ по р. Ореховатке» за 
1939 р. зазначалося, що останнім часом колишнє передмістя Голосіїв на-
буває великого промислового та культурного значення у зв’язку з наяв-
ністю великої кількості підприємств та навчальних закладів. Вже в той 
час, саме напередодні Другої світової війни, на території Голосіївського 
лісу планувалося організувати парк культури та відпочинку [7]. 

Роботи з організації парку було відновлено у повоєнні роки. Лісопар-
ковий пояс навколо Києва почав складатися у другій половині 1950-х ро-
ків. Проектування лісопарків йшло у кількох напрямках. 

Один з них полягав у планомірному розв’язанні питань архітектурно-
планувального і ландшафтного упорядкування території лісопарку, ство-
рення інженерної мережі та об`єктів благоустрою зі складанням деталь-
ного проекту. За таким методом проводилися роботи по створенню Голо-
сіївського парку. Парк був закладений у 1957 р. на базі залишків колиш-
нього лісу. Проект розроблений в інституті «Київпроект» (арх. В. Ладний. 
З. Хлєбніков, інж. В. Петряков та ін.). Загальна площа Голосіївського лісо-
парку складає 1500 га, парку – 140 га [8]. Тут, у живописній частині Голо-
сіївського лісу, була побудована Виставка досягнень народного господар-
ства УРСР. Первісно комплекс проектувався і будувався як «Республікан-
ська сільськогосподарська виставка». Потому тривалий час функціону-
вав як «Виставка досягнень народного господарства Української РСР», а 
в документах 1970-х років він фігурує як «Виставка передового досвіду в 
народному господарстві УРСР». У 1991 р. комплекс отримав назву «Наці-
ональний центр виставок та ярмарків».

У спеціальній літературі (історичній, мистецтвознавчій, архітектур-
ній) за комплексом закріпилася історична назва «Виставка досягнень на-
родного господарства Української РСР» (ВДНГ УРСР). Первісно площа її 
складала 383 га. З них більше 30 га займали павільйони і споруди з екс-
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позиційними майданчиками; близько 65 га – поля, полезахисні смуги, 
парниково-тепличний комбінат, «мічурінський» сад, павільйони натур-
ного показу експонатів тваринництва. На площі 3,6 га були влаштовані 
ставки з повносистемним рибним господарством. Окрім ставків, на ви-
ставці було створено два декоративні водоймища площею 1,3 га: одне – 
біля ресторану «Прага», інше – в лісопарку. Близько 150 га займала лісо-
паркова зона, решту території – господарський сектор. Всього на терито-
рії виставки на початку 1980-х років існувало більше трьохсот різних бу-
дівель та споруд.

«Республиканская Сельскохозяйственная выставка УССР в Киеве» 
була організована відповідно до Постанови Ради Міністрів УРСР від 13 
вересня 1949 р. та Постанови Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1949 р.

У пояснювальній записці до проекту «Республіканської постійно ді-
ючої Сільськогосподарської виставки УРСР в м. Києві» зазначалося, що 
вона «…имеет крупное политическое, народнохозяйственное и культур-
ное значение». Поряд із загальнодержавним значенням відзначалося її 
велике значення для м. Києва: «Выставка располагается на юге города, 
на дороге Киев – Одесса, в живописной местности, граничащей с Голо-
сеевским лесом, сельскохозяйственными высшими учебными заведени-
ями и колхозными землями (колхоз имени Мичурина). Прилегающий к 
выставке район города (Сталинка) – один из жилых и промышленных ра-
йонов города, где будет осуществляться в течение ближайших лет новое 
жилищное строительство. Селькохозяйственная выставка дает большой 
толчек развитию этого района. Кроме того, она создаст прекрасное ар-
хитектурное оформление въезда в город с юго-западного направления, 
связывающего Киев с целым рядом районов интенсивного сельского хо-
зяйства на Правобережье Украины...» [9].

Проектування комплексу виставки проводилося на конкурсній осно-
ві. Кращі проекти були відібрані в результаті закритого конкурсу, пере-
могу в якому здобули спеціалісти Академії архітектури УРСР. 

Проектні роботи розпочалися пізньої осені 1949 р. Первісно Генплан 
виставки (арх. В. Заболотний, М. Гречина, П. Юрченко) вирішувався з ор-
ганізацією майданів, що перетинаються під прямим кутом, та послідов-
ним розміщенням по осі центральної алеї Головного павільйону (арх. Є. 
Катонін, Д. Яблонський, В. Самойлович) та Павільйону досягнень сіль-
ського господарства УРСР (арх. В. Заболотний, В. Єлізаров, З. Чечик, І. Ме-
зенцев). 

У другому турі конкурсу переможцями стали співробітники Академії 
архітектури УРСР та Діпроміста, які розробили остаточний варіант генп-
лану (арх. В. Орєхов, В. Єлізаров, М. Гречина, А. Станіславський, Д. Бата-
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лов, І. Мезенцев, інж. С.Малкін). За цим генпланом, при збереженні пер-
вісної схеми, композиційний задум став чіткішим, розкрилася компози-
ційна вісь від пропілеїв головного входу (арх. І. Мезенцев, В. Куцевич) на 
Головний павільйон (арх Б. Жежерін, Г. Кислий, інж. А. Мозговий), внаслі-
док чого з’явилася можливість організувати парадний вхід.

Основні павільйони комплексу розміщені уздовж двох композиційних 
вісей, що перетинаються під прямим кутом. За функціональними ознака-
ми вся територія поділяється на три основні частини: вхід з пропілеями, 
центральною алеєю та партером; парадна площа з дев’ятьма павільйона-
ми; майданчики натурального показу та галузеві павільйони.

Головна композиційна вісь виставки, на якій розміщений централь-
ний вхід у вигляді відкритих пропілеїв з прилягаючою до них огорожею 
та головний павільйон, підкреслена просторою площею з фонтаном. Ця 
частина виставки дуже парадна і урочиста (автори планувального вирі-
шення – арх. В.М. Орєхов, І.В. Мезенцев, А.І. Станіславський, Д.М. Баталов, 
Д.П. Антіпенко, А.Е. Буценко). 

Головна площа виставки асиметрична – лівий (східний) бік від голов-
ного павільйону формують три павільйони: «Металургія» (арх. М. Гречи-
на, Є. Михневич, М. Губов), «Електрифікація» (арх. Д. Бойченко, В. Сороко-
літ) та «Машинобудування і приладобудування» (арх. І. Мезенцев, Н. Сав-
ченко, М. Губов, інж. І. Куц), правий (західний) – п’ять: «Тваринництво» 
(арх. М. Катернога, худ. С. Кириченко), «Технічні культури» (арх. І. Мезен-
цев, М. Губов), «Овочівництво, садівництво і виноградарство» (арх. Д. Ба-
талов, В. Гнєздилов), «Сільськогосподарська наука і хліборобство» (арх. 
К. Джанашія), «Зернові й олійні культури» (арх. В. Єлізаров, І. Ланько, інж. 
І. Куц, скульп. О. Олійник, М. Вронський). 

Для облицювання фасадів павільйонів використано білий інкерман-
ський камінь у поєднанні з полив’яною керамікою, з якої виконані еле-
менти карнизів, тяг та поясків, тематичні й орнаментальні композиції 
[10]. При певній перенасиченості декором архітектура споруд відзнача-
ється масштабністю, чіткістю планування, високим рівнем благоустрою 
та озеленення. Павільйони першої черги будівництва, незважаючи на різ-
ну планувальну структуру та об’ємно-просторову композицію, об’єднані 
загальним композиційним задумом і стилістичною єдністю з орієнтаці-
єю на використання форм та прийомів класики та декоративних елемен-
тів українського бароко.

Республіканська сільськогосподарська виставка була відкрита 6 лип-
ня 1958 р. 

Головний павільйон замикає головну вісь, є домінантою в ансамблі 
(висота 60 м, параметри плану – 50x50 м). В завершенні павільйону – 
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ажурний барабан з позолоченим 25-метровим шпилем і емблемою ви-
ставки, який добре видно зі всіх куточків виставкової території.

Збудований за проектом архітекторів Б. Жежеріна, Г. Кислого, інжене-
ра А. Мозгового. Ця споруда має чітко визначену центричну вежоподібну 
композицію з увігнутою колонадою коринфського ордера на головному 
фасаді. Центром об’ємно-просторової організації інтер’єру є кругла у пла-
ні зала (діаметр – 30 м), три входи з якої ведуть в експозиційні зони, що 
охоплюють її з трьох боків. В аванзалі павільйону, на увігнутій поверх-
ні великих ніш міститься розпис, виконаний художниками Києва, Хар-
кова, Львова та Одеси. Чотири багатофігурні панно присвячені популяр-
ним темам свого часу: «Дружба народів СРСР» (худ. В. Ламах, І. Литовчен-
ко, І. Скобало), «Сільське господарство» (худ. С. Кириченко, Н. Клейн, В. 
Кушнір, Г. Шпонько, А. Янін), «Індустрія» та композиція «Великий Жов-
тень» (худ. О. Ацманчук, М. Кривенко, О. Лопухов, О. Хмельницький) ви-
тримані у приглушено-стриманому колориті. Стилістично розписи тяжі-
ють до плаката. Принцип станковості характеризує також панно «Інду-
стрія» (худ. М. Дерегус, В. Хитриков, О. Хмельницький). 

Загалом роботи художників у Головному павільйоні яскраво ві-
дображають певний етап розвитку українського монументально-
декоративного мистецтва 1950-х років з притаманним тому часу пафо-
сом, зі станково-картинним або плакатним принципами вирішення ком-
позиції. Реставрація розпису проводилася 1988 р. [11].

Важливу роль у композиції інтер’єрів головного павільйону відігра-
ють скульптурні та художні композиції.

Єдність ансамблю головної площі створюється симетричним розмі-
щенням на ній павільйонів металургії і тваринництва. Їхня архітекту-
ра вирішена в тому ж стилі, що й головний павільйон. Так, головний 
фасад павільйону тваринництва оформлений наскрізними арками і не-
великим внутрішнім двориком. Вхід до нього підкреслений декоратив-
ними арками за мотивами українських орнаментів (арх. М. Катернога, 
Я. Ковбаса). 

Павільйон металургії — прямокутний у плані об’єм з великою луч-
ковою аркою на головному фасаді (арх. М. Гречина, Е. Міхневич). Поле 
фронтона під аркою вирішено в майоліці з орнаментом, бічні фасади – 
ритмом напівколон. 

Цікава архітектурно-просторова композиція центрального партеру 
з великим фонтаном. Вісь, перпендикулярна його головній осі, замика-
ється павільйоном зернових і олійних культур (арх. В. Єлізаров, І. Лань-
ко), увінчаним 10-метровою скульптурою колгоспниці зі снопом. З обох 
його боків розташовані павільйони сільськогосподарських наук і земле-
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робства та овочівництва, садівництва і виноградарства, які доповнюють 
і врівноважують композицію ансамблю. 

Павільйон сільськогосподарських культур і землеробства (арх. Д. 
Джанашия) прямокутної форми з двориком, оточеним легкою колона-
дою, яка контрастує з глухими площинами бічних стін головного фасаду. 
В декорі та характері деталей використані стилізовані мотиви сільсько-
господарських культур і тематичної геральдики. В основу вирішення го-
ловного фасаду другого павільйону покладений також контрастний при-
йом поєднання ажурної відкритої колонади з великими площинами біч-
них стін (арх. Д. Баталов, В.Гнєздилова).

З протилежного боку вісь площі замикає павільйон машинобудуван-
ня і приладобудування (арх. І. Мезенцев, В. Савченко, Н. Губов). Головний 
фасад будівлі вирішений великим об’ємом з величезною аркою, на фоні 
якої розташований 4-колонний портик. Арка з двох сторін завершується 
баштами, увінчаними золотими прапорами, а тильна сторона — порти-
ком з великими площинами бічних стін. 

Ансамбль площі з боку головного входу завершується павільйонами тех-
нічних культур (арх. Д. Бойченко, В. Сорокаліт) та електрифікації (арх. І. Ме-
зенцев, Н. Губов). Головні входи оформлені у вигляді галереї. В центрі кож-
ного над головними входами встановлені ліпні композиції, на фризі — назва 
павільйону. Бічні фасади вирішені пілястрами і великими прорізами вікон. 

Композиційний вузол північно-східної частини виставки — павіль-
йон будівництва, побудований у 1961 р. (арх. Г. Кислий, М. Губов, інж. І. 
Куц), являє собою трипрогінну споруду, зведену з використанням збір-
них залізобетонних конструкцій. У плані має розміри 33х77,7 м, об’єм – 26 
700 куб. м, експозиційна площа – 2889 кв. м. У 1967 р. вона була рекон-
струйована з обладнанням другого поверху і організацією на ньому екс-
позиції, що дозволило збільшити площу до 6 тис. кв. м. У павільйоні об-
ладнано кінозал на двісті місць, експозицію квартир перспективного бу-
дівництва, а також досягнень містобудування. 

У 1970 р. реконструйовано павільйон вугільної промисловості, який 
складається з двох частин – надземної, де розмістилися експозиційні 
приміщення, і підземної – для показу виробничих процесів, пов’язаних 
з видобуванням корисних копалин в сучасній вугільній шахті. Фактична 
глибина «шахтного стовбура» лише 8 м, але при русі «кліті» зі швидкіс-
тю 0,15 м/сек спуск триває майже хвилину. Відповідна імітація створює у 
відвідувача враження, що він спускається в глибоку шахту [12].

Під час спорудження нових павільйонів виставки у 1970-х роках ши-
роко застосовувалися прогресивні збірні залізобетонні конструкції, 
склопакети, алюміній та інші сучасні будівельні матеріали. 
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В архітектурі павільйонів «Товари народного споживання» (1974 р.), 
«Авіація» (1976 р.) та інших великі площини оформлено скляними вітра-
жами. Так, павільйон «Механізації і електрифікації сільського господар-
ства» (1970 р., арх. Ю.З. Непомнящий) — це куб, в плані 60 х 60 м, з суціль-
ними скляними стінами, які утримує ажурна алюмінієва сітка рам. При зве-
денні павільйону застосовано метод підйому на проектну відмітку змонто-
ваного повністю на землі покриття просторово-стрижньової конструкції.

3 червня 1977 р. була прийнята постанова Головного Комітету Ви-
ставки досягнень народного господарства УРСР «Про генеральний план 
розвитку Виставки досягнень народного господарства УРСР». 

Наказом Державного Комітету Ради Міністрів УРСР у справах будівни-
цтва розробку Генерального плану розвитку ВДНГ УРСР у м. Києві, згідно 
із дорученням Ради Міністрів УРСР від 26 грудня 1977 р., було передано 
інститутам «Діпромісто» та «УкрДІІНТІЗ». Інституту «Укрдіпроінжпро-
ект» здійснював розробку проекту благоустрою території виставкового 
комплексу [13]. Відповідно до вищезазначених постанов планувалася ре-
конструкція Головної площі та монументально-художнє оформлення те-
риторії виставки.

Проект генерального плану мав розроблятися під девізом «Вистав-
ка досягнень народного господарства і культури УРСР» та включати такі 
розділи: 

1. Центр ВДНГ УРСР, що склався історично (реконструкція існуючих 
споруд і будівництво нових павільйонів «Наука» та «Народна освіта»).

2. Зона показу досягнень промисловості будівництво павільйонів: 
«Науково-технічний прогрес в народному господарстві», «Міжгалузеві і 
міжнародні виставки і ярмарки», «Транспорт», «Засоби та форми наочної 
агітації», павільйон (чи комплекс павільйонів) для висвітлення проблем, 
що стоять перед людством, «Охорони природи та охорони здоров‘я», 
«Технологія, організація виробництва і управління в машинобудуванні 
та приладобудуванні, «Культура»).

3. Зона показу досягнень сільського господарства (будівництво па-
вільйонів: «Меліорація та водне господарство», «Рибне господарство», 
комплекс павільйонів, пов’язаних із заготівлею, зберіганням і перероб-
кою сільськогосподарської продукції», «Квітництво та озеленення», 
парниково-тепличний комбінат, «Народні художні промисли», «Бджіль-
ництво», «Тваринництво») [14].

4. Зона роботи з молоддю (будівництво молодіжного центру «Па-
лац культури», зони тихого відпочинку, зони активного відпочинку, що 
включали б водні атракціони, а також літні театральні та танцювальні 
майданчики).
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5. Дитяче містечко (організація тихого відпочинку, активного відпо-
чинку та дитячого харчування) [15]. 

Також планувалася реконструкція головного входу, території ви-
ставки, лісопаркової зони, садів, газонів, ставків, які повинні були стати 
об‘єктами виставкового показу. 

У пояснювальній записці до Генерального плану наголошувалося, що 
під час проведення робіт, пов‘язаних з реконструкцією та новим будівни-
цтвом, неприпустимими є зміни архітектури та планувальної структури 
центральної частини виставкового комплексу [16].

Відповідно до Техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) розвитку 
Генерального плану (архітектори В. Катулін, В. Булгаков, І. Чернядьєва, І. 
Яворська), ВДНГ УРСР мала стати найважливішим науково-навчальним 
центром, де б проводилася активна пропаганда досягнень науки і пе-
редового досвіду. ТЕО генерального плану передбачало чітке функціо-
нальне зонування території на виставкову, лісопаркову і господарсько-
виробничу. 

Аби відвідувачі могли оглянути якнайбільшу кількість павільйонів, 
розкиданих на значній території, планували будівництво дитячої заліз-
ниці [17]. 

Реконструкцію території виставки мали провести в дві черги. Насам-
перед планували реконструювати існуючі й звести нові павільйони між-
галузевих і міжнародних виставок та ярмарків, культури, охорони при-
роди і охорони здоров’я, народної освіти, праці та відпочинку, засобів і 
форм наочної агітації, радіоелектроніки й обчислювальної техніки, риб-
ного господарства, київських обласних сільськогосподарських виставок, 
квітництва і озеленення, тваринницький комплекс тощо. Передбачало-
ся також будівництво адміністративного корпусу, підприємств громад-
ського харчування для відвідувачів і персоналу виставки, торгових уста-
нов (у т.ч. «торгових палат», спеціалізованих магазинів «Юність», «Іграш-
ка» тощо), великого спортивного комплексу з кінно-спортивною базою, 
відкритим плавальним басейном, стрілецьким тиром, тенісними залами, 
шаховим та більярдним павільйонами, базою прокату човнів, лиж, вело-
сипедів, катком.

Планувалася також реконструкція та упорядкування головної площі і 
головного входу до Виставки, а також організація нових входів і площ пе-
ред ними навпроти вулиць Маршала Конєва та І. Сірка. (арх. В. Катулін, В. 
Булгаков, О. Юнакова. А. Федорченко) [18]. 

Другою чергою будівництва передбачалася організація спеціальних 
виставкових комплексів з боку нових площ. Це мав бути єдиний блок, 
секції якого намічалося вводити поетапно, але всі вони повинні були 
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з`єднуватися зручними транспортними зв’язками (тротуари, конвеєр-
ний транспорт, що рухаються). При такій схемі планувалося досягти чіт-
кої орієнтації і швидкого обходу експозиції. У павільйонах вона постій-
на, але за необхідності може бути розгорнута в групі павільйонів або по 
всьому комплексі. Розміри одного блоку 80х80 м, висота 8–9 м. Павільйо-
ни планували конструктивно як однотипні, на дахах крупних мали роз-
міститися майданчики відпочинку, плавальні басейни. 

Новий комплекс з боку площі напроти вул. Маршала Конєва мав 
об’єднати такі павільйони, як інформаційний центр, технології, органі-
зації виробництва та управління в машинобудуванні і приладобудуван-
ні, комплекс павільйонів основних проблем людства та ін. В зоні показу 
досягнень сільського господарства був передбачений іншого типу комп-
лекс, який базувався на модульно-планувальній розводці інженерних ко-
мунікацій, що за необхідності дозволяло розвернути до 20 тис. кв. м екс-
позиційної площі.

В зоні роботи з молоддю планувалося звести Палац молоді з 
концертно-естрадними, кінолекційними, танцювальними залами, кіно-
театром. 

Біля західного та південного входів планом було передбачено зведен-
ня двох комплексів готельно-адміністративних корпусів на 900 і 1000 
місць з розвинутою мережею обслуговування.

У майбутніх спорудах планувалося використати нетрадиційні кон-
структивні ідеї та архітектурні вирішення. В цьому аспекті цікаво 
розв’язувалася об’ємно-пластична композиція павільйонів «Меліорація і 
водне господарство» та «Рибне господарство».

Оригінальне об’ємно-просторове вирішення павільйону «Меліорація і 
водне господарство», проектування якого розпочалося у 1975 р. (арх. А. 
Касперов, В. Штолько), пов’язане зі специфічним характером його експо-
зиції і розміщенням в лісопарковій зоні південно-західного району ви-
ставки. В композицію павільйону включені центральний симетричний 
блок виставкових залів з вільно скомпонованими адміністративними, 
складськими, службовими приміщеннями, а також демонстраційними 
майданчиками. У плані він має складну форму прямокутника з двома рів-
носторонніми трикутниками з боків, де розміщуються виставкові зали. 
Об’єм будівлі – 16050 куб.м, корисна площа – 3218 кв. м. Перекриття кож-
ного трикутника вирішено висячою оболонкою у формі гіперболічного 
параболоїда. Кожна оболонка виконана у вигляді окремої вантової сітки, 
закріпленої на опорному контурі, утвореному двома розташованими під 
кутом 90° трикутними рамами. Несучі ванти з’єднують протилежні сто-
рони рам. Напружуючі ванти розміщені в поперечному напрямку. Таким 
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чином утворилася сітка з чотирикутними заглибленнями, яка вперше в 
практиці вітчизняного будівництва була вкрита бетоном методом пнев-
матичного набризкування.

Незвичайна форма павільйону підкреслюється каскадом декоратив-
них водозливів (розміщених у проміжках між несучими стінами бортово-
го елемента, скошена форма яких нагадує водозливні пристрої дамб), мос-
товим переходом завдовжки близько 60 м через штучне озеро, 50-метро-
вим струменем фонтану і декоративною скульптурою на озері та ін. [19].

Павільйон «Рибне господарство» мав розміститися поряд із спору-
джуваним павільйоном «Меліорація і водне господарство». Зсунуті від-
носно один одного напівкруглі в плані об’єми утворюють блок вистав-
кових залів. Всі адміністративні, технічні приміщення і лекційний зал з 
фойє запроектовано в єдиному одноповерховому об’ємі інформаційно-
технічного блоку. Завдяки цьому мав здійснюватися органічний перехід 
від круглих у плані об’ємів блоку виставкових залів до структурних по-
криттів майданчиків і самих майданчиків, вирішених на основі трикут-
ного розбивочного модуля (арх. В. Штолько, А. Касперов). Покриття бло-
ку виставкових залів являє собою складну гвинтову поверхню, основою 
якої є ланцюгова (лінія провисання вантів), а направляючими – гвинто-
ва і пряма лінії; по вантах укладені арматурні і ткані сітки. Стінна огоро-
жа — циліндрична поверхня у вигляді двох усічених напівциліндрів, змі-
щених відносно один одного уздовж діаметральної осі. Створюється ця 
поверхня збірними елементами з вітражним заповненням. 

Прогресивна просторова конструктивна система і нові ефективні бу-
дівельні матеріали було застосовано при проектуванні виставкового 
павільйону «Транспорт» (арх. В. Штолько, А. Шинковий). Мембранно-
вантове покриття на опорному контурі у вигляді системи складок відпо-
відає функціонально-технологічному рішенню та архітектурному заду-
му. Павільйон розташований на шестикутному подіумі в зоні централь-
ного ядра виставки між павільйонами «Будівництво» і «Наука». На пішо-
хідній площі закомпоновані відкриті і закриті трикутні в плані експози-
ційні майданчики, пов’язані з формою подіуму цокольного поверху. Па-
вільйон у плані круглий, двоповерховий, його композиційним центром є 
двосвітний ввідний зал. Навколо нього розташовані основні експозицій-
ні зали в декількох рівнях, кінолекційний зал, зал динамічного показу. 
Об’єм споруди близько 50 тис. куб. м, загальна площа 6650 кв. м. Покрит-
тя діаметром 72 м складається із збірно-монолітного бортового елемен-
та, заздалегідь напруженої мембрани, несучої вантової сітки і стійок-
розпорів. Кругла в плані мембрана покриття виготовлена плоскою з алю-
мінієвих смужок завтовшки 2 мм.
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Архітектурно-планувальне вирішення павільйону «Охорона природи 
і охорона здоров’я УРСР» продиктовано умовами ділянки і значенням бу-
дівлі. Автори проекту (арх. В. Моментович, Р. Каразіна) вирішили його у 
вигляді двох блоків, витягнутих у плані вздовж ділянки і з’єднаних вес-
тибюлем; крізь його засклені стіни видніється зелений дворик і навко-
лишні пейзажі. Для зовнішньої обробки будівлі планувалося використа-
ти вапняк з рельєфною декоративною кладкою. Площа експозиції мала 
скласти 1085 кв. м, об’єм будівлі – 22 198 куб. м.

За планом до Центральної площі виставки головним фасадом мав 
бути обернений павільйон «Квітництво і озеленення», який планувалося 
побудувати з боку проспекту 40-річчя Жовтня (нині – проспект Академі-
ка Глушкова) на місці існуючої клумби. Проектування його розпочалося 
у 1974 р. (арх. В. Катулін, В. Булгакова, І. Чернядьєва, О. Юнакова, Н. Явор-
ська, В. Чевгило). Впродовж 1975 р. проект неодноразово обговорював-
ся на містобудівній раді і був погоджений та рекомендований для впро-
вадження. 

За проектом елементи озеленення і малі архітектурні форми мали де-
коративно оформити площу і одночасно бути експозицією. В будівлі вда-
ло поєднано два основні об’єми: стилобат і купол оранжереї. Дах стило-
бату використовується як експозиційний майданчик на відкритому пові-
трі. Основні експозиційні приміщення (ввідний зал, зал періодичних ви-
ставок, кінолекційний зал павільйону) зв’язані між собою сходами, пан-
дусами. Купол заввишки 20,5 м мав бути виконаний у вигляді багатогран-
ної призми-кристала, вписаного в коло діаметром 50 м. Всередині купола 
розміщувався кільцевий балкон. Оригінально вирішена конструкція ку-
пола на базі уніфікованого елемента трикутної форми. Інтер’єри, оформ-
лені мангишлацьким черепашником рожевого кольору, є прекрасним фо-
ном для експозиції. Площа – 1811 кв. м. 

У 1979 р. була розроблена технічна проектна документація, але до 
практичної реалізації проекту справа не дійшла [21]. Існуючий павіль-
йон «Квітництво та озеленення» побудовано за іншим, більш простим і 
менш цікавим проектом.

Проект «Показової овочевої теплиці», запланованої у 1976 р. [22], реа-
лізований не в повному обсязі.

У другій половині 1980-х років архітектурний розвиток виставкового 
комплексу призупинився. Подальші історичні події звели цей процес нані-
вець. Генеральний план розвитку ВДНГ УРСР залишився нереалізованим. 

Постановою Ради Міністрів УРСР від 29 жовтня 1990 р. № 324 на базі 
ВДНГ УРСР був створений Республіканський центр виставок і ярмарків, 
згодом перейменований на Національний центр виставок та ярмарків. 
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Впродовж останнього десятиліття ХХ ст. постійні експозиції у вистав-
кових павільйонах було повністю демонтовано, і вони припинили своє 
функціонування як галузеві. Сьогодні «Експоцентр України» є організа-
тором багатьох міжнародних та національних виставок і ярмарок, сучас-
ним демонстраційним центром досягнень України в економічній, науко-
вій, виробничій, гуманітарній та інших сферах. Криті експозиційні ви-
ставкові площі складають 18 тис. кв. м, відкриті – 21 тис. кв. м. Нині у па-
вільйонах періодично проводяться виставки різноманітного профілю, де 
свої досягнення на основі ринкової економіки демонструють вітчизняні 
та зарубіжні фірми, а також влаштовують виставки іноземні держави, за-
цікавлені в економічних зв’язках з Україною. 

Враховуючи історико-культурну цінність території та споруд комп-
лексу, його туристичну спрямованість, необхідно:

1. Надати комплексу статус пам’ятки містобудування.
2. Розробити науково-проектну документацію з визначення охорон-

ної зони комплексу з визначенням меж та режимів використання тери-
торії пам’ятки.

3. Розробити науково-проектну документацію по регенерації комп-
лексу та реставрації пам’яток, малих архітектурних форм і паркової 
скульптури, що збереглася на його території.

4. Розробити заходи з розвитку території комплексу як рекреаційної 
зони.

5. Виходячи з унікальності комплексу слід заборонити ландшафтні 
перетворення та впорядкувати паркову й лісопаркову його частини, вра-
ховуючи їх дендрологічне значення. 
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В статье рассмотрена история строительства и развития Комп-
лекса Национального выставочного центра «Экспоцентр Украины» 
(«Выставки достижений народного хозяйства СССР»), его градострои-
тельное значение, а также сделана попытка определения дальнейшей 
памятникоохранной деятельности и сохранения уникальной террито-
рии комплекса.
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ІНДУСТРІАЛЬНА СПАДЩИНА ГДАНЦІВСЬКОЇ 
ДІЛЯНКИ КОЛИШНЬОГО РУ ім. ІЛЛІЧА 

(КРИВИЙ РІГ)

У статті пояснюються передумови виникнення рудників на Гданців-
ській ділянці Криворізького залізорудного басейну, структура промисло-
вої ділянки. Охарактеризовані історія розвитку рудників, особливості 
об’єктів індустріальної спадщини, ступінь їх збереженості. Наведена кар-
та об’єктів індустріальної спадщини, фотографії найбільш збережених 
та цінних пам’яток науки і техніки.

Вивчення історичної спадщини минулого є важливим завданням для 
справи збереження пам’яток історії, культури, техніки. Зокрема в статті 
розглянуто питання історичної структури та розвитку руднику, який роз-
вивався поблизу селища Гданцівка (нині – частина Центрально-міського 
району м. Кривого Рогу). Метою та основними завданнями було проаналі-
зувати передумови заснування розвитку рудника, історію гірничої справи 
та стан збереженості об’єктів індустріальної спадщини (ОІС), скласти базу 
даних ОІС (кадастр), розробити відповідну серію карт та визначити най-
більш доцільні форми збереження стародавніх пам’яток науки й техніки.

Гданцівська ділянка розташовується обабіч магістральної залізни-
ці Кривий Ріг – Долинська Придніпровської залізниці (в дореволюційний 
час – Катеринінської залізниці), біля мосту через р. Інгулець та південніше 
Гданцівки – старого селища м. Кривого Рогу. Приурочена ділянка до право-
го берегу р. Інгулець. Перший рудник (РУ) заснований тут у 1889 році і на-
лежав Акціонерному товариству криворізьких залізних руд (АТКЗР), яке 
ще 1881 році організував засновник промислового Кривбасу О.М. Поль.

Описувана ділянка за період свого розвитку неодноразово змінюва-
ла свою назву. Так, з 1889 по 1920 р. (з перервами під час економічних 
криз) тут працював рудник під назвою АТКЗР. З моменту відновлення 
шахт, упродовж 1925-1932 рр., вона називалася – РУ ім. Газети «Прав-
да», РУ Радянський, РУ Інгулецький [2], а з 1932 року – РУ ім. Ілліча [8]. 
Остання назва й проіснувала до остаточного закриття цього рудника у 
1989-1996 рр. [1].

Визначальною природною передумовою виникнення, розвитку і роз-
міщення об’єктів гірничодобувної та супутньої інфраструктури в районі 
Гданцівської ділянки стала геологічна будова території. Гданцівська ді-
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лянка приурочена до північної частини західного крила Інгулецької (Ра-
дянської) антикліналі. Нижню частину розрізу складають кварцові піс-
ковики на залізистому цементі, хлорит-магнетитові та вохристі сланці 
з лінзами мартитових і магнетит-мартитових руд, а верхню – однорідна 
пачка кварц-вуглисто-серицитових сланців [3, 8].

У дорадянський період поклади залізної руди не розділялися на окре-
мі тіла і були названі їх першовідкривачем, інженером майбутнього міс-
цевого рудника М.Ф. Шимановським як поклад С [10]. В 1930-х роках де-
тальні геологічні розвідки показали, що поклад С має складнішу будову. 
Тут були виявлені чотири лінзо- та гніздоподібних рудних покладів: по-
клад Малого (або Північного кар’єру), поклад «Перший» (або «Східний» 
пласт), поклад пласт «Півтора», поклад «Другий» (або «Західний» пласт). 
Останній складався з трьох ділянок: пласт «Вузький», «Північне гніздо», 
«Південне гніздо». Вміст заліза в покладах руди коливався від 53 до 64%, 
таким чином, руда була багатою і йшла на доменну плавку без збагачен-
ня [9]. Потужність покладів від 2 до 24 м, тобто вони мали промисловий 
інтерес, що й обумовило початок їх розробок.

Додатковим сприятливим чинником започаткування гірничодобувної 
індустрії стало спорудження у 1884 році Катеринінської залізниці, яка пе-
ресікла на поверхні упоперек всі поклади залізних руд. Також до сприятли-
вих чинників розвитку гірничодобувної справи слід віднести швидку роз-
будову робітничого селища. Перші рудничні поселення (район вул. Бра-
тиславської, Болгарської) з’являються ще наприкінці ХІХ ст. У 1930-х роках 
біля шахти № 3 рудника Радянського виростають вулиці робочої колон-
ки. За радянських часів попит на залізну руду зростав постійно, тому й не 
дивно, що Гданцівській ділянці приділяється особлива увага (особливо за 
часів індустріалізації) щодо розвідки та розробки покладів залізної руди.

Історія гірничої справи на Гданцівській ділянці. Розвідка та видобуток 
залізних руд на зазначеній ділянці розпочалися ще з дореволюційних ча-
сів – з кінця 1889 року. До 1917-го тут діяло вже два рудники. 

Дореволюційний рудник АТКЗР. Існував упродовж 1889–1920 рр., при-
пинив своє існування через економічну руїну. Розташовувався на пра-
вому березі р. Інгулець, нижче по течії від мосту Белелюбського. Рудник 
знаходився майже біля самого берега і відокремлювався від ріки суціль-
ною скелястою стіною залізистих кварцитів. Почав працювати під ке-
рівництвом відомого геолога Кривбасу С.О. Конткевича – першого ди-
ректора АТКЗР. Згодом управління рудником прийняв на себе інженер 
М. Ф. Шимановський Рудник планувався як основна сировинна база Гдан-
цівського чавуноливарного заводу, який будувався неподалік. Спочатку 
на ньому (з 1892 р.) йшли виключно відкриті роботи двома кар’єрами – 
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Південним (або Великим) та Північним (або Малим) [1, 3, 5, 11]. Їх розді-
ляло полотно Катеринінської залізниці.

З усіх рудників Кривбасу на Гданцівському руднику АТКЗР існувала сама 
унікальна (відкрито-підземна) система відкатки залізної руди з кар’єру до 
чавуноливарного заводу. Здійснювалася вона спочатку через штольню, 
яка була пробита з кар’єру через кварцитову стіну, що відгороджувала рус-
ло р. Інгулець та кар’єр. Складалася з двох поверхів – верхній працював при 
відпрацюванні покладів залізної руди підповерхневого залягання. Руда по 
трьох шурфах зсипалася в штольню, де стояли під завантаження вагонет-
ки. Далі відкатники штовхали їх у бік р. Інгульця по рейках і уздовж рус-
ла ріки під високим залізничним мостом до підйомної естакади (уклінка) 
поряд з водокачкою заводу. За допомогою парової підйомної машини по 
схилу з нахилом 30° та довжиною 72 м вагонетки піднімали до сучасної 
вул. Братиславської, звідки по рейковому шляху під кутом 0,02° вони само-
ходом збігали до заводу. Іншим, але подібним шляхом, під нахилом 0,025° 
вони рухалися до парового підйомника, щоб потім знову повернутися у 
штольню. В архівах знайдено графічне зображення цієї унікальної гірни-
чої структури [7]. Таким чином, відкотна штольня зберігалася (але вже не 
працювала) до початку 1930-х років (рис. 1).

Рис. 1. Реконструкція у вертикальній проекції Південного 
кар’єру з відкрито-підземною системою відкатки руди.
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Ширина Південного кар’єру досягала 110 м, довжина 0,3 км, глибина 
42 м. З рис. 1 також видно, що в 1910-х роках рудник перейшов на під-
земний видобуток руди за допомогою шахти та заходної штольні того 
ж ярусу на горизонті –42 м, що й відкотна штольня, і шурфи були вже 
не потрібні. Це свідчить про те, що заради економії коштів рудник здій-
снював доставку руди з-під землі тим же шляхом – через штольню до 
правого берегу Інгульця. Таким чином, життя штольні було подовже-
но ще на роки.

Північний кар’єр. Поклад Малого кар’єра відпрацьований до глибини 
46 м. Довжина його складала 160 м, ширина 100 м. На західному борту 
відсипаний невеликий відвал. Відкриті роботи велися до 25–30 м углиб, 
після чого на захід від кар’єру була закладена шахта «Поль». Назва успад-
кувала прізвище засновника підприємства АТКЗР – О.М. Поля. Кар’єр по-
вторював форму складки. Підземним способом поклад Північного кар’єру 
розроблявся в 1910-х роках двома шахтами – «Поль» та №1 [6]. Перша 
шахта закладена за 200 м на північний захід від кар’єру, шахта №1 – за 
100 м на північ від нього. Підземним способом шахтами були відпрацьо-
вані поклади до глибин від –42 м до –72 м. Достеменних відомостей про 
старі шахти не збереглося. 

Дореволюційний рудник Левіна. Про цей рудник знайдена архів-
на інформація лише в геологічних фондах. Він розташовувався в кін-
ці вул. Болгарської. Поклад відповідав північному продовженню скла-
док Інгулецької антикліналі на правому березі р. Інгулець. Розробляв-
ся до 125 м у довжину, потужністью – усього 3 м, глибина до 220 м [4]. 
Кар’єр був невеликим – до 50 м завдовжки і 30 м завширшки. Вже дав-
но засипаний, тому додати об’єктивно нічого. Достовірно можна ска-
зати одне: рудник працював у період з 1914 по 1918 рік, так як на кар-
ті В.Е. Тарасенка його ще немає [11], а на пізніших картах він вже по-
значений [2].

Гірничі роботи на Гданцівській ділянці у радянський час. Після економіч-
ної руїни видобувні роботи відновлюються після 1925 року і ведуться ви-
ключно підземним способом. На місці дореволюційної шахти «Поль» буду-
ється шахта № 3 (інша назва – «Радянська»), яка мала дерев’яний копер. У 
довоєнний час нею розробляли рентабельні поклади залізної руди до го-
ризонту –96 м [6]. Руди простежувалися до глибини –225 м. Після Вели-
кої Вітчизняної війни шахта не відновлювалася, а дорозробкою залишків 
руди займалася шахта Валявко-Північна (з 1954 р.) [8].

Особливістю всіх покладів Гданцівської ділянки за всіх часів було те, 
що залізна руда потрапила в охоронні цілики Катеринінської (Придні-
провської) залізниці, робітничого селища, заводу, цвинтаря. Розробка 
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проводилася із закладанням виробленого простору (у повоєнний час – 
твердіючими сумішами). Тому провалів і зрушень гірських порід на ді-
лянці не виникало.

Робота над архівними матеріалами, модельні реконструкції, польові 
пошукові роботи дозволили встановити весь перелік ОІС Гданцівської ді-
лянки, скласти її карту з реконструкцією розміщення всіх об’єктів, зафіксу-
вати їх на місцевості та дати оцінку збереженості (рис. 2).

 
Рис. 2. Реконструкція території Гданцівської 

ділянки з об’єктами ОІС.

На території Гданцівської ділянки зосереджено чотири типи об’єктів, 
які так чи інакше пов’язані з розвитком гірничої справи на рудниках: 
1) гірничопромислові ландшафти; 2) шахти; 3) об’єкти транспортної інф-
раструктури; 4) супутні селитебні об’єкти територій селищ. 

Гірничопромислові об’єкти на Гданцівській ділянці представлені 
3 кар’єрами: вже описаними двома кар’єрами (Північний і Південний) 
рудника АТКЗР (рис. 1, 3) та одним невеликим кар’єром рудника Левіна. 

Великих відвалів на території рудників не виникло (гірська поро-
да найімовірніше йшла на забутовочний матеріал). Відомі відвали є 
й самими старими, так як в них саме й заскладований самий верхній 
скришний матеріал. На території рудників було відсипано два відва-
ли – по одному біля Північного та Південного кар’єрів. На сьогодні від-
вал Північного кар’єру частково розрівняний і забудований приватни-
ми будинками.
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Особливий інтерес представляє відвал Південного кар’єру рудника 
АТКЗР, як найбільш великий і давній. Утворений одночасно з кар’єром руд-
ника АТКЗР. Нами оцінюється 1892–1896 рр. відсипання. Відвал складений 
з поверхневих розкривних порід (суглинок, щебінь вохристих сланців, ли-
монітових руд, безрудних кварцитів). Споруджений прямо на шарі чорнозе-
му звичайного, тому його чітко видно на розрізі та місцевості. Він подушко-
подібної форми. Довжина – 0,13 км, найбільша ширина – 50 м. Входить до 
складу єдиного кар’єрно-відвального комплексу дореволюційного рудника 
АТКЗР. На відвалі за сто років відновився степовий ландшафт. 

Рис. 3. Залишки Північного та Південного кар’єрів РУ АТКЗР 
з відвалом. Зліва від відвалу – р. Інгулець. Видно часткову 
рекультивацію (засипку) старого кар’єру. Фото 2007 р.
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Шахти. По суті, на території Гданцівської ділянки існувало дві шахти 
та штрекові заходки з півдня від шахти Валявко-Північна на максималь-
ній глибині місцевих покладів. Шахта № 1 з дореволюційних часів втра-
чена, а ствол шахти № 3 (Радянська), закладеної на місці старого ствола 
дореволюційної шахти «Поль», зберігається й досі у розкритому вигляді. 
Надшахтних споруд не збереглося.

Транспортна інфраструктура також є видатною. По-перше, територі-
єю ділянки проходить полотно Катеринінської залізниці. У цьому місці в 
1884 році відсипаний детритовим черепашником відсипано високий на-
сип, який обривається в бік глибокої долини р. Інгулець опорним биком з 
гранітних тесаних блоків високого залізничного мосту, збудованого відо-
мим російським мостобудівником М.А. Белелюбським. Висота мосту 49 м. 
Під час Великої Вітчизняної війни міст підірвано, але відновлений у 1963 р. 
відновлено, і напрямок руху потягів є одним із головних на Криворіжжі й 
донині. Залишки опорного бика мосту на правому березі р. Інгулець – дру-
гий об’єкт Гданцівської ділянки (рис. 1).

Між кар’єрами РУ АТКЗР насип залізниці перетинав невеликий ерозій-
ний рівчак. Для пропускання води під залізничним полотном була прокла-
дена водостічна труба, яка являє собою монументальну споруду, єдину в 
своєму роді у Кривбасі та Україні. Вона фактично являє собою тунель. Осо-
бливістью її є те, що на всій Катеринінській залізниці це була перша водо-
стічна труба, датована 1884 роком! Друга особливість – вона кладена не з 
граніту, як решта в регіоні, а з бутового кварциту, який добували якраз зі 
скельної стіни, яка згодом розділятиме Південний кар’єр та р. Інгулець. 
Вхідні арки інкрустовані пиляними блоками черепашника. Висота труби – 
4,0 м, днище побудоване у вигляді сходів. Вражає її довжина – 50 м. Вхідні 
створи мають форму розчахнутих воріт зі стінками (рис. 4).

Робітничі селища. У межах Гданцівської ділянки існувало два історич-
ні центри розселення робітників: 1) селище дореволюційного РУ АТКЗР 
та 2) селище шахти № 3 (Радянська). Дореволюційне селище формувалося 
уздовж сучасних вулиць Братиславської та Болгарської; поселянами були 
українці, поляки, болгари. В архітектурі домінували довгі одноповерхові 
бараки, одно- та двоповерхові житлові будинки (зберігся один) з сараями, 
та погребами. В будівництві використовувалися деревина та цегла, один 
будинок кладений з кварциту, сараї і погреби – з кварциту. В довоєнний 
час навколо шахти № 3 також сформувалося невелике селище шахтарів. 
Воно складалося з приватних будинків та п’яти житлових споруд барачно-
го типу, які у повоєнний час перебудовуються під багатоквартирні будин-
ки. Селище шахти № 3 мало хаотичну забудову дрібними провулками і упо-
рядковується лише на початку 1950-х років.
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Упродовж 2006–2011 рр. численні польові експедиції дозволили оці-
нити ОІС Гданцівської ділянки за їх збереженістю. За станом збереженос-
ті ОІС району дослідження, можна поділити на три групи: 1) відносно до-
бре збережені (мають первинний стан) – водостічна труба під насипом 
Катеринінської залізниці 1884 року, опорний бик мосту Белелюбського 
через р. Інгулець, кілька житлових будинків дореволюційного селища РУ 
АТКЗР, три будинки радянської шахти № 3, сараї та погреби; 2) частково 
збережені – по 2 кар’єри та відвали дореволюційного віку РУ АТКЗР, ствол 
шахти № 3 (Радянська), підземна частина відкотної штольні; 3) повніс-

Рис. 4. Водостічна труба під насипом Катеринінської залізниці – 
найдавніший транспортний ОІС Кривбасу.
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тю втрачені – повністю дореволюційна шахта № 1 РУ АТКЗР, всі наземні 
споруди шахти № 3, підземні виробки шахт, проміжні опорні бики мосту 
Белелюбського через р. Інгулець, рудопідйомна естакада, відкотна заліз-
ниця, дореволюційний цвинтар селища РУ АТКЗР, декілька житлових бу-
динків та дореволюційні бараки.

Історія ОІС Гданцівської ділянки слід розглядати через призму яскра-
вого та неповторного прикладу розвитку гірничої справи на Криворіж-
жі. Подібна робота має стати системною для вивчення всіх інших гірни-
чих ділянок Кривбасу.
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В статье объясняются предпосылки возникновения рудников на Гдан-
цевском участке Криворожского железорудного бассейна, структура 
промышленного участка. Охарактеризованы история развития рудников, 
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особенности объектов индустриального наследия, степень их сохраннос-
ти. Приведенная карта объектов индустриального наследия, фотографии 
наиболее сохранившихся и ценных памятников науки и техники.

The article explains the background of mines in the area Hdantsivskiy 
Krivoy Rog iron ore basin, the structure of industrial areas. Author examined 
the history of mines, especially the industrial heritage sites, the degree of their 
preservation. The following map objects and photos of industrial heritage and 
the best preserved monuments of science and technology.
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М.А. Копил 

СТВОРЕННЯ КАТАЛОГУ НЕРУХОМИХ 
ПАМ’ЯТОК КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ

Стаття присвячена створенню інформаційного видання по пам’ятках 
і об’єктах нерухомої спадщини, пов’язаних з історією українського коза-
цтва з метою збереження і популяризації історико-культурної спадщи-
ни вказаного періоду. Визначено основні види пам’яток та методологічні 
принципи створення каталогу. 

Питання збереження історико-культурної спадщини на сьогодні є од-
ним із актуальних завдань у процесі розбудови незалежної держави. Це 
один із факторів зв’язку з минулим народу чи народів, які населяли цю 
територію, і важливий спосіб ідентифікації держави та нації у світі. Важ-
ливе місце в цілому комплексі історико-культурної спадщини посідають 
нерухомі пам’ятки, які є специфічними науковими джерелами, витвора-
ми минулих епох. Вони вбирають в себе основні риси історичних періо-
дів, втілюють дух минулих епох, нарешті, поряд з музейними зібрання-
ми, одним із способів знайомства непідготовленого громадянина з мину-
лим, можливістю доторкнутися хоча б поверхово до історії своєї країни.

В історії кожного народу є певні періоди, які міцно входять у мен-
тальність, колективну пам’ять, фольклор, мистецтво. З цими періодами 
пов’язані найбільші піднесення національного духу. Наприклад, у США це 
періоди Війни за незалежність та громадянська війна, у Франції – Століт-
ня війна та Велика Французька революція. А в українців найбільш визна-
чним періодом є часи козаччини та гетьманщини, з якими пов’язана вій-
ськова слава України і розбудова вперше з часів Київської Русі власної 
країни, ідеал вільного життя. Тому до пам’яток тих епох слід ставитися, 
як до матеріальних втілень національної ідеї. Відлік вивченню пам’яток 
козацької доби можна почати з XIX ст., коли увага істориків, археологів та 
любителів «древностей» (багато з яких є «козацького роду») була звер-
нена до цієї епохи.

Піонерами цього напрямку стали Д. Яворницький, В. Антонович, М. 
Костомаров та ін., які вивчали різні аспекти того періоду, у тому числі 
й пам’ятки та старожитності. Варто виділити дві праці – «Історія запо-
різьких козаків» Д. Яворницького та «Про козацькі часи в Україні» В. Ан-
тоновича. Саме ці автори одними з перших приділили увагу матеріаль-
ним втіленням тієї епохи. Але і тоді, і сьогодні серед основних пріори-
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тетів – військова, соціально-політико-економічна історія. Щодо матері-
альних пам’яток, то найбільшу зацікавленість викликали рухомі рари-
тети – зброя, клейноди, речі побутового характеру, писемні пам’ятки. 
Вони ставали складовими музейних зібрань (яскравий приклад – Дні-
пропетровський історичний музей ім. Яворницького). Щодо нерухо-
мих пам’яток, то роботи з їх виявлення і дослідження спочатку носили 
фрагментарний характер і стосувалися в основному об’єктів архітекту-
ри та містобудування. Цей комплекс нерухомої спадщини досліджували 
в основному історики архітектури, містобудування та мистецтвознавці. 
Щодо виділення окремого комплексу пам’яток козацької доби, то подібні 
дослідження розпочалися в XX ст. Варто також відзначити відносно моло-
дий напрям вітчизняної археології – археологію доби українського коза-
цтва, оскільки більшість пам’яток (особливо історичні центри полкових 
і сотенних міст, центри паланок, Січі, поховання, місця бойових дій) мож-
на досліджувати тільки археологічними методами або ж археологічні до-
слідження можуть надати нову інформацію. Першопрохідцями цього на-
пряму були Д. Яворницький і В. Антонович, але остаточно він оформився 
в XX ст. зусиллями Д. Телєгіна та І. Свєшнікова та ін.

Як відомо, вирішення завдання починається з постановки проблеми. 
У нашому випадку нею є створення каталогу, який включав всі пам’ятки, 
пов’язані з історією українського козацтва. Дана проблема пов’язана не 
тільки із завданням зведення в єдине ціле всіх наявних відомостей про ці 
об’єкти, але й вирішення питань їх охорони та обліку, можливості вклю-
чення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також їх ви-
користання у виховному й екскурсійно-туристичному плані. Виходячи з 
цих проблем і завдань Науково-дослідний інститут пам’яткоохоронних 
досліджень розпочинає роботу по створенню каталогу пам’яток козаць-
кої доби. У процесі роботи будуть використовуватися наявні матеріали: 
наукові монографії, статті, краєзнавчі розвідки та інші джерела й публі-
кації спеціалізованих центрів і науковців, які займаються обраною тема-
тикою. Окремо хотілося б коротко висвітлити аспекти роботи спеціалізо-
ваних центрів та їхні досягнення в цій галузі.

Як уже зазначалося, біля витоків дослідження пам’яток козацтва сто-
яли Д. Яворницький та В. Антонович. Значні досягнення в цій сфері на-
лежать також різноманітним науковим товариствам (ці питання нео-
дноразово розглядалися в наукових публікаціях) часів Російської імпе-
рії. В СРСР найбільші здобутки в галузі виявлення і охорони пам’яток на-
лежать Українському товариству охорони пам’яток історії та культури. 
Після здобуття Україною незалежності утворилося кілька центрів до-
слідження козацтва. Серед них: Науково-дослідна лабораторія археоло-
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гії Придніпров’я Дніпропетровського національного університету, яка 
займається в основному розкопками містечка Самарь, Новобогородиць-
кої фортеці, укріплень Української лінії; Науково-дослідний інститут ко-
зацтва, предметом досліджень якого є біографії визначних діячів, публі-
кація і популяризація інформації про козацтво. Велику роботу по вивчен-
ню, відновленню і реставрації пам’яток проводять історико-культурні 
заповідники «Чигирин», «Батурин», «Глухів», «Хортиця». Окремо слід ви-
ділити діяльність Науково-дослідного центру «Часи козацькі», заснова-
ного УТОШК у 1993 р., який займається збиранням та публікацією мате-
ріалів дослідження пам’яток доби козацтва, проведенням археологічних 
розкопок (о. Байда). Серед видань його такі фундаментальні праці, як 
«Археологія доби українського козацтва» періодичний збірник «Нові до-
слідження пам’яток козацької доби в Україні», який друкується на основі 
матеріалів Всеукраїнської конференції „Часи козацькі», яку постійно про-
водить Центр. Ще в 90-х рр. розпочато роботу щодо створення каталогу 
пам’яток козацької доби та видано перші публікації з цього приводу (на-
приклад, каталог пам’яток по Луганській обл.). За даними Центру попе-
редньо зібрана інформація по найвідомішій довідниковій літературі. По-
дальші роботи потребують залучення ширшого кола джерел.

У планах – створення каталогу НДІ пам’яткоохоронних досліджень, 
збір матеріалів. Видання матиме науково-популярний характер, вміщу-
ватиме фотографії (можливо, плани пам’яток і комплексів) та історичну 
довідку. За даними Науково-дослідного центру «Часи козацькі» зібрано 
інформацію про майже 3 тис. пам’яток. Зрозуміло, вмістити такий обсяг 
в рамках одного видання неможливо, тому повна інформація подавати-
меться по найбільш яскравих і визначних пам’ятках, про інші подавати-
меться у вигляді довідника-таблиці із зазначенням адреси.

В рамках роботи над каталогом в місцеві органи охорони культурної 
спадщини будуть розіслані листи з пропозиціями надати власні дані про 
пам’ятки українського козацтва, які знаходяться на їхній території та 
проведення інвентаризації вже наявних. 

Окремо варто окреслити певні методичні принципи його створення. В 
хронологічному плані нас цікавить XVI–XVIII ст. Інформація збиратиметь-
ся по нерухомих пам’ятках археології, історії, архітектури і містобудування, 
меморіальних і пам’ятних місцях. Всі пам’ятки можна згрупувати в 20 ти-
пів: Січ, центри полків, сотень, паланок, зимівники, інші населені пункти, 
пов’язані з козацтвом, місця битв, кладовища, окремі поховання, фортеці, 
укріплення, церкви, монастирі, місця народження і смерті видатних козаків.

Каталог буде створено у відповідності з територіально-
адміністративним поділом України.
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Статья посвящена созданию информационного издания по памятни-
кам и объектам недвижимого наследия, связанных с историей украинско-
го казачества с целью сохранения и популяризации историко-культурного 
наследия указанного периода. Определены основные виды памятников и 
методологические принципы создания каталога.

Article is devoted to creating informational publication on monuments and 
immovable heritage associated with the history of the Ukrainian Cossacks in 
order to preserve and promote historical and cultural heritage of this period. The 
main types of attractions and methodological principles to create the directory.
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ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ 
ПАМ’ЯТОК ПІВНІЧНОЗАХІДНОГО КРИМУ 

В УМОВАХ ЗАПОВІДНИКА

У Північно-Західному Криму розташована велика кількість історич-
них та природних пам’яток, які складають унікальний культурний ланд-
шафт регіону. Вартими уваги є пам’ятки археології переважно антично-
го часу. На сьогодні актуальними є питання збереження цілісного тери-
торіального комплексу культурного ландшафту цієї місцевості, якісного 
управління заповідними територіями та використання історичної спад-
щини в туристичній галузі. У статті розглядаються проблеми збережен-
ня археологічних пам’яток даного регіону в умовах заповідника.

Ключові слова: археологічна пам’ятка, спадщина, заповідник.

Численні природні й історичні пам’ятки Північно-Західного Кри-
му формують своєрідний культурний ландшафт, важливим компонен-
том якого є археологічні об’єкти, що є невід’ємною частиною історико-
культурної спадщини [25, с. 138]. Вивчення даного регіону ведеться з 
1825 р. до теперішнього часу [16, с. 1]. Отримані результати дозволили 
представити найбільш повну та достовірну картину заселення території 
стародавніми народами з особливостями їх культурної взаємодії й адап-
тації до природних умов проживання [47, с. 78]. Унікальна цінність ар-
хеологічної спадщини Північно-Західного Криму визначається хорошою 
збереженістю пам’яток античного часу, які нині привертають увагу не 
тільки дослідників, але й туристів. Однак, багато пам’ятників знаходять-
ся під охороною як точкові об’єкти на карті [13, с. 27] і не мають охорон-
них зон (за винятком античних городищ Калос Лімен і Беляус) [33], а та-
кож не є об’єктами організованого туризму.

У зв’язку з цим постає питання про збереження як окремих об’єктів 
археології, так і цілісного територіального комплексу пам’яток куль-
турного ландшафту [26, с. 133], який можна визначити як регіональ-
ний історико-культурний і природно-ландшафтний заповідник [5, с. 3]. 
Тому наша основна мета – розробити теоретичну базу для створення ре-
гіонального історико-культурного та природно-ландшафтного заповід-
ника в Північно-Західному Криму як найбільш оптимального способу 
збереження і подальшого використання цілісного комплексу історико-
культурної та природної спадщини регіону.
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Основним завданням буде розробка програми музеєфікації куль-
турної спадщини [42, с. 55–62; 11, с. 16], представленої археологічними 
пам’ятками, що розташовані вздовж усього узбережжя Тарханкуту і скла-
дають своєрідне «археологічне кільце». 

Під «музеєфікацією» розуміється використання пам’ятки під експози-
ції та музейні служби, тобто перетворення її в самостійний об’єкт музей-
ного показу [3]. Застосуванням такого підходу до збереження спадщини 
є численні приклади закордонної практики – археодроми, археологічні 
парки та музеї на місцях, які нерідко використовують навколишнє при-
родне середовище в реалізації програм музеєфікації історико-культурної 
спадщини [25, с. 125].

Певний досвід зберігання й використання археологічної спадщини є в 
Криму: Національний заповідник «Херсонес Таврійський», республікан-
ські установи «Бахчисарайський історико-культурний заповідник», «Кер-
ченський історико-культурний заповідник», «Історико-археологічний 
заповідник «Калос Лімен», «Історико-археологічний заповідник «Неа-
поль Скіфський», Музей «Судацька фортеця» (як філія Національного за-
повідника «Софія Київська»), що включають до складу фондів об’єкти ар-
хеологічної спадщини [8].

Уперше ідею створення на території Чорноморського району Авто-
номної Республіки Крим археологічного заповідника висловив відомий 
учений, археолог О.М. Щеглов, який вивчав цей край у 1959–1994 роках. У 
зв’язку з відсутністю музейної установи в цьому регіоні всі знахідки, ви-
явлені під час розкопок стародавніх пам’яток, вивозилися з Чорномор-
ського й потрапляли до фондів інших музеїв, переважно до Державного 
Ермітажу (Санкт-Петербург, РФ) та Євпаторійського краєзнавчого музею 
[2, с. 15]. О.М. Щеглов заявив про доцільність використання історико-
культурної спадщини в регіоні, де воно знаходиться, тобто в Чорномор-
ському районі [2]. Цю ідею в різний час підтримали й інші відомі археоло-
ги – О.Д. Дашевська, В.О. Кутайсов [17, с. 46], С.Б. Ланцов [13, с. 1].

Експонування рухомих пам’яток археології в смт Чорноморське здій-
снилося в листопаді 1987 р., коли відкрився Чорноморський історико-
краєзнавчий музей, до організації якого О.М. Щеглов доклав чимало зу-
силь [8, с. 251].

Першим досвідом музеєфікації нерухомих пам’яток археології в Північно-
Західному Криму було створення в 1997 р. на базі античного городища Ка-
лос Лімен Республіканського історико-археологічного заповідника «Калос 
Лімен» [30], ініціатором якого виступило Міністерство культури АР Крим 
(міністр культури – А.Г. Литвиненко). Його організатором і першим дирек-
тором був учений-археолог В.О. Кутайсов. У 2000 р. близькі за функціональ-
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ним призначенням установи культури – заповідник і музей – об’єднали в 
єдиний комплекс [31]. Так був сформований цілісний, логічно завершений 
історико-археологічний заповідник, що включає в себе музей зі стаціонар-
ною експозицією та заповідну територію городища Калос Лімен із розкри-
тими архітектурно-археологічними об’єктами під відкритим небом (форти-
фікаційні споруди, житлова забудова, курганний некрополь).

Створення Кримської республіканської установи «Історико-
археологічний заповідник «Калос Лімен» (далі – КРУІАЗ «Калос Лімен») 
забезпечило належним чином проведення систематичних охоронних за-
ходів на території згаданої античної пам’ятки [17, с. 42–48], а також фор-
мування фондових колекцій [4, с. 14–16], наукової бази для вивчення іс-
торії, якісне використання пам’ятки археології в музейній та екскур-
сійній діяльності. На сьогодні – це один із семи заповідників АР Крим, 
який займається популяризацією природних та історичних багатств 
Північно-Західного Криму [8, с. 251–253]. Але це тільки незначна части-
на виконаної роботи щодо збереження й використання об’єктів історико-
культурної спадщини Чорноморського району.

Туристичний потенціал Тарханкуту надзвичайно великий [28, с. 5]. 
Він може запропонувати різні види активного та пасивного відпочинку 
[14, с. 14].

Візитними картками даного регіону стали його природні пам’ятки, 
які відвідують величезні потоки туристів. Унікальними природними 
об’єктами Тарханкуту є північно-східна околиця оз. Донузлав (з 1947 р. – 
пам’ятка природи, з 1980 р. – ландшафтний заказник місцевого значення; 
800 га); Атлеш (з 1969 р. – пам’ятка природи, з 1980 р. – заповідне урочище; 
10 га), ділянка цілинного степу на захід від с. Красносільське (з 1968 р. – 
пам’ятка природи, з 1980 р. – ботанічний заказник місцевого значен-
ня; 100 га); Джангульське обвальне узбережжя (з 1960 р. – пам’ятка 
природи, з 1980 р. – заповідний ландшафтний заказник місцевого зна-
чення; 100 га); балка Великий Кастель (з 1960 р. – пам’ятка природи, з 
1980 р. – заповідне урочище; 20 га); заповідний узбережно-аквальний 
комплекс біля Джангульського узбережжя (створений у 1972 р. 
як гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення; 180 га); заповід-
ний узбережно-аквальний комплекс біля південного узбережжя Атле-
ша (гідрологічна пам’ятка природи з 1972 р.; 180 га) [35, с. 134–135]. У 
2009 р. з метою збереження й раціонального використання типових та 
унікальних степових і приморських комплексів на території Чорномор-
ського району був створений Національний природний парк «Чарівна 
гавань» (Указ Президента України №1037/2009 від 11 грудня 2009 р.), 
до території якого включено 10 900 га земель.
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Історико-культурна складова Тарханкуту характеризується зосеред-
женням великої кількості археологічних об’єктів. У районі відомо 204 
пам’ятки, які є поселеннями (часовий діапазон від епохи бронзи до серед-
ньовіччя, здебільшого – античні), а також не менше 60 інших, імовірно, 
давніх антропогенних об’єктів (межові структури, групи каменів, антропо-
генні височини, каменоломні тощо) [13, с. 40]. Тут нараховується більше 2 
тис. курганів [13, с. 46] (за деякими даними – близько 5 тис. [36; 37]).

На державному обліку перебуває 116 об’єктів [38, с. 380–400]. Се-
ред них близько 300 курганів (групи з декількох курганів можуть бути 
об’єднані під одним обліковим номером і кількість їх у групі вказано не 
в усіх випадках) та 34 об’єкти інших типів [38, с. 380–400]. Також дуже 
багато поселень епохи бронзи, які розташовані на міжбалкових мисах 
верхніх ділянок Тарханкуту [12, с. 151; 36; 37]. Середньовічні пам’ятники 
Північно-Західного Криму, представлені об’єктами салтово-маяцької 
культури (VIII – перша половина X ст.) та пізньокочівницькими старо-
житностями (XI–XV ст.), які в цілому вивчені недостатньо [19, с. 48]. До 
історичних архітектурних об’єктів відносять церкву Святих і Праведних 
Захарія та Єлизавети, збудовану за ініціативою М.С. Воронцова в 1838 р. 
(арх. Г.І. Торрічеллі), панський маєток «Тархан» В.С. Попова (с. Оленівка) 
XIX ст. і мечеть XIX ст. (с. Водопійне) [14].

Таким чином, Тарханкутський півострів, що представляє собою мо-
заїку природних та історичних пам’яток, має величезні можливості для 
розвитку історико-археологічного та культурно-освітнього туризму й усі 
підстави для оголошення цієї території заповідною.

При відборі з величезної кількості археологічних пам’яток найбільш 
придатних для музеєфікації прийнято враховувати три основні моменти: 
історичну цінність, збереженість пам’ятки та доступність для відвідуван-
ня [3, с. 65]. Найбільш визначні пам’ятки археології, які необхідно музе-
єфікувати – античні поселення на березі моря: Беляус, Кульчук, Західно-
Донузлавське, Беляус Східне, Озерівка, Акчі Сарай, Лазурне, Ойрат, Тар-
панчі, Джан Баба, Караджа, Калос Лімен, Панське 1, Панське 2, Міжводне, 
Скалисте, численні Бурнелі, Маслини, Кунан [13, с. 38].

Більшість стародавніх поселень на Тарханкуті виникає в IV ст. до н.е., у 
період грецької колонізації Північного Причорномор’я. У третій чверті IV 
ст. до н.е. вся територія Тарханкутського пів-ва була включена до складу 
поліса Херсонес Таврійський [7, с. 82–84; 22, с. 56; 23; 45, с. 56]. Наприкін-
ці першої чверті II ст. до н.е. вони переходять під владу царів Кримської 
Скіфії [22, с. 56], з кінця II ст. до н.е. внаслідок Діофантових війн деякі по-
селення були включені до складу Понтійського царства. У перших століт-
тях нашої ери поселення були покинуті через просування до Криму но-
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вих орд кочівників – сарматів [22, с. 56–81]. Життя на деяких із них відро-
джується лише у VIII–X ст. н.е. В епоху існування Кримського ханства по-
близу досліджуваних об’єктів виникають татарські села. Сьогодні поряд 
із пам’ятниками знаходяться сучасні села [14, с. 104–105].

Розкриті археологічні об’єкти є, по суті, музеєм просто неба. Тарханкут 
порівняно з рештою територій Криму менше постраждав від війн XIX і XX 
ст., у радянські часи (до 1970-х років) він був зоною обмеженої господар-
ської діяльності [37, с. 5]. У зв’язку з цим більшість пам’яток має унікаль-
ну збереженість архітектурних і фортифікаційних комплексів, житлових 
і господарських будівель, курганних поховань, предметів побуту. Нетра-
диційним для сільськогосподарських поселень античного часу є наяв-
ність фортифікаційних споруд, що виділяє пам’ятки Тарханкуту з-поміж 
аналогічних пам’яток світової археології [21; 23; 45].

Усі пам’ятники доступні для відвідання. Багато з них знаходяться на 
території сучасних населених пунктів, розташованих вздовж узбереж-
жя пів-ва Тарханкут і мають дорожні під’їзди. Крім того, альтернативним 
може бути сполучення морем [13, с. 27–28].

Для даного регіону можливо і доцільно виділити деякі умови, які мо-
жуть сприяти більш активному включенню історико-культурної спад-
щини в соціальне середовище. По-перше, в Чорноморському районі наяв-
на науково-дослідна та культурно-освітня установа – КРУІАЗ «Калос Лі-
мен», котра має певний досвід в галузі вивчення, збереження, реставра-
ції та використання пам’яток матеріальної і духовної культури, а також 
популяризації музейних предметів. Даний заповідник може стати базо-
вим і включити до свого складу інші пам’ятки історико-культурної спад-
щини, тим самим розширивши межі свого функціонування. По-друге, в 
регіоні діє багаторічна система відвідування визначних місць, природ-
них об’єктів, яка створила умови для організації більш активного їх соці-
окультурного використання.

По-третє, залучення історико-культурного потенціалу до туристич-
ної галузі є частиною державної програми АР Крим, зазначеної в «Стра-
тегії економічного та соціального розвитку Автономної Республіки Крим 
на 2011–2020 роки» (затверджена постановою Верховної Ради Автоном-
ної Республіки Крим № 121-6/10 від 22 грудня 2010 р. [41, с. 8]). Ство-
рення історико-культурного та природно-ландшафтного заповідника в 
Північно-Західному Криму може бути ключовим чинником у справі збе-
реження природної та культурної спадщини за допомогою генерування 
фінансових ресурсів – надходжень від плати за вхід й обслуговування, а 
також за рахунок інших надходжень. Ці фінансові ресурси можуть без-
посередньо використовуватися для відшкодування витрат на охорону 
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та розвиток природних й історичних пам’яток, підтримання культурних 
традицій і підвищення рівня освіти суспільства [41, с. 9].

Процес музеєфікації пам’яток археології повинен складатися з декіль-
кох етапів:

– включення пам’яток археології та їх комплексів, розташованих у Чор-
номорському районі, до складу чинного КРУІАЗ «Калос Лімен» [17, с. 48];

– інвентаризація об’єктів культурної спадщини, цікавих місць, що 
мають високий естетичний потенціал [43, с. 55–60], для їх подальшого 
включення в якості видових точок у туристичні пішохідні, а також водні 
маршрути вздовж узбережжя Тарханкутського пів-ва із зупинкою в бух-
тах біля об’єктів відвідування;

– створення концепції музеєфікації археологічних об’єктів і рекон-
струкції культурних ландшафтів [26, с. 138];

– вибір історичного періоду чи сукупності різних періодів, що підляга-
ють реконструкції через пам’ятки археології та історії [25, с. 5–8];

– проведення археологічних й архітектурних досліджень, консервації, 
реставрації та реконструкції розкритих споруд [43, с. 106];

– розробку плану організації території пам’яток; проведення робіт із 
благоустрою їх території, яка повинна включати в себе передусім ого-
рожу об’єктів, не порушуючи видового сприйняття (важливо також до-
тримуватися гармонійного зв’язку археологічно-архітектурного об’єкта 
з історико-ландшафтним середовищем, у зв’язку з чим необхідним є 
встановлення зон охорони і зон регулювання забудови археологічних 
пам’яток) [42, с. 60–62].

– розробка пропозицій щодо створення експозиції історико-
просвітницького характеру; необхідно враховувати нові тенденції в га-
лузі музеєзнавства, зокрема створення ландшафту – образу, де можуть 
бути використані різні види науково-просвітницької роботи: театраліза-
ція чи демонстрація циклу робіт; враховуючи розташування пам’яток на 
березі моря, можливим є занурення під воду як один із видів екскурсій-
ного показу тощо [1, с. 219–222];

– розробка проектно-кошторисної документації на реалізацію пере-
рахованих вище заходів.

На сьогодні КРУІАЗ «Калос Лімен» має:
– чотири державних акта на постійне користування земельною ділян-

кою на території городища Калос Лімен і його некрополя загальною пло-
щею 12,6 га, які відносяться до категорії земель історико-культурного 
призначення;

– державний акт на постійне користування земельною ділянкою пло-
щею 0,0795 га для обслуговування будівлі Чорноморського історико-
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краєзнавчого музею та свідоцтво на право власності на нерухоме майно – 
будівлю музею, де розташована стаціонарна експозиція заповідника;

– рішення сесії Окунівської сільської ради від 23 листопада 2006 р. 
«Про надання згоди на проведення робіт з визначення місця розташу-
вання та розміру земельних ділянок для включення до складу історико-
археологічного заповідника «Калос Лімен» пам’ятників археології – горо-
дища Беляус і Беляуського могильника». А також Лист № 02-14/2240 від 
20 грудня 2006 р. Чорноморської райдержадміністрації «Про дозвіл на 
проведення робіт з визначення місця розташування та розміру земель-
ної ділянки» [13, с. 39];

– розроблено попередній план організації території заповідника «Ка-
лос Лімен» і його некрополя;

– проект створення експозиції музею просто неба на античному горо-
дищі Калос Лімен;

– Чорноморською селищною радою виконуються роботи з установ-
лення історичних ареалів смт Чорноморське;

– розроблено туристичний маршрут «Цей невідомий Тарханкут», який 
є першою спробою використання групи пам’яток Тарханкуту в якості но-
вого туристичного продукту. Маршрут був презентований у червні 2010 
р. для провідних туроператорів Криму спільно з проектом USAID ЛІНК 
(локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність).

Отже, для створення регіонального історико-культурного та 
природно-ландшафтного заповідника в Північно-Західному Криму в пер-
шу чергу необхідно:

– визначити видатні пам’ятні місця. З метою ефективного збереження 
культурного ландшафту Північно-Західного Криму та пов’язаних з ними 
археологічних пам’яток територія пам’ятного місця повинна включати 
весь ландшафт узбережжя даного регіону, що складається з природних і 
археологічних пам’яток;

– провести функціональне зонування пам’ятного місця та виділити 
зони охорони, зони регульованої забудови і зони рекреаційного обслуго-
вування відвідувачів [42, с. 55–62];

– включити основні археологічні пам’ятники до складу КРУІАЗ «Ка-
лос Лімен» [17, с. 48];

– оформити державні акти на постійне користування земельними ді-
лянками для управління особливо охоронюваними територіями;

– музеєфікувати об’єкти археологічної спадщини із залученням 
фахівців-реставраторів; в якості музейних експонатів у даному випад-
ку будуть виступати археологічні пам’ятники та їх комплекси; необхідно 
вибрати форму музеєфікації археологічних об’єктів, уникаючи штучно-
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го втручання в ландшафтне середовище і «відновлення» археологічних 
пам’яток [25, с. 46; 26, с. 136];

– розробити план організації території планованого заповідника та 
створити раціональну рекреаційну інфраструктуру [26, с. 146];

– сформувати структурні підрозділи при заповіднику, підготувати ка-
дри та збільшити штат, необхідний для обслуговування заповідних тери-
торій [13, с. 40–41];

– забезпечити фінансування з державного, республіканського та міс-
цевого бюджетів, інвестиції та спонсорську допомогу [13, с. 42].

Створення регіонального історико-культурного та природно-
ландшафтного заповідника в Північно-Західному Криму створить умо-
ви для збереження унікальних археологічних пам’яток, якісного управ-
ління заповідними територіями, використання історико-культурної 
спадщини у туристичній галузі. Новий заповідник може стати офіцій-
ним суб’єктом туризму, що надає якісні й кваліфіковані екскурсійні по-
слуги щодо об’єктів музейного показу. Це сприятиме підвищенню рівня 
інформаційного та культурного обслуговування місцевого населення і 
гостей Криму, а також задоволенню культурних потреб усього суспіль-
ства. Новостворений заповідник стане активним учасником соціально-
економічних процесів, що підвищить результативність його діяльності 
та стане певним брендом півострова [40, с. 15].
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В Северо-Западном Крыму расположено огромное количество истори-
ческих и природных памятников, составляющих уникальный культурный 
ландшафт региона, достопримечательными объектами, которого яв-
ляются памятники археологии преимущественно античного времени. В 
настоящее время актуальны вопросы сохранения целостного террито-
риального комплекса культурного ландшафта данной местности, каче-
ственного управления заповедными территориями и использования ис-
торического наследия в туристической отрасли. В статье рассматрива-
ются проблемы сохранения археологических памятников данного регио-
на в условиях заповедника. 

Ключевые слова: археологический памятник, наследие, заповедник.
In the North-Western Crimea is a huge amount of historical and natural 

monuments that make up the unique cultural landscape of the region. Noteworthy 
objects, which are archaeological monuments, mostly of ancient times. Currently, 
topical issues of territorial integrity of the complex cultural landscape of the area, 
quality management of protected areas and the use of historical heritage in the 
tourism industry. The paper considers problem of preservation of archaeological 
monuments of the region in the reserve.

Keywords: archaeological monument, heritage, reserve.
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РАДИОГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ  КОЛОКОЛЬНИ 
И СОБОРА СОФИИ КИЕВСКОЙ  С ПОМОЩЬЮ 

НАЗЕМНОГО ШУМОВОГО РСА

Ансамбль зданий собора Софии Киевской подвержен воздействию 
окружающей среды и подземных вод, что ведет к их разрушению, и, 
в частности, сдвигу стен и появлению в них трещин. Поэтому даль-
нейшая стабильность этих зданий должна периодически контроли-
роваться. Например, колокольня, входящая в состав ансамбля, нужда-
ется в постоянном контроле ее возможного отклонения от вертикаль-
ного положения в результате неравномерной осадки основания, а так-
же воздействия солнечных температур. В настоящее время для обна-
ружения структурных изменений инженерных сооружений использу-
ются наземные радары с синтезированием апертуры (РСА) [1]. Этот 
подход позволяет получать радио-голограммы различных объектов с 
высоким пространственным разрешением, а также реализовать дистан-
ционное обнаружение малых смещений на их поверхности. В ИРЭ НАН 
Украины был разработан наземный РСА на основе шумовой радарной 
технологии [2] и антенн с синтезированием апертуры [3]. Использова-
ние метода дифференциальной интерферометрии в сочетании с этим 
РСА позволило создать эффективный инструмент для быстрого, точно-
го и всепогодного мониторинга состояния инженерных сооружений [4, 
5]. Электромагнитные волны миллиметрового диапазона длин волн, 
используемые в этих РСА, менее чувствительны к изменению погодных 
условий, чем волны оптического диапазона, что делает возможным пре-
одолеть ограничения лазерной голографии для мониторинга объектов в 
реальных условиях.

В данной работе мы даем краткое описание разработанного шумо-
вого РСА и некоторых результатов дистанционного мониторинга коло-
кольни собора Софии Киевской, выполненного с его помощью.

Краткое описание шумового наземного РСА 
для мониторинга инженерных сооружений

Разработанный шумовой наземный РСА имеет в своем составе пе-
редатчик, приемник, блок управления, блок сбора и обработки данных 
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и систему приемо-передающих антенн с синтезированием апертуры. 
РСА может использоваться в бистатической или «моностатической» 
конфигурациях. В последнем случае зондирующие сигналы излучают-
ся через неподвижную рупорную антенну, а прием отраженных сигна-
лов – с помощью антенны с синтезированием апертуры [3]. Азимуталь-
ное разрешение составляет величину порядка 0,3 м на расстоянии 50 
м. Моностатический режим более прост в реализации, так как требу-
ет размещения только одной антенны с синтезированием апертуры. 
Измерения были сделаны с использованием шумовых сигналов с цен-
тральной частотой 36 ГГц и широтой частотного спектра 500 МГц. 
Оцифровка передаваемых и отраженных сигналов осуществлялась с 
помощью быстродействующего двухканального аналого-цифрового 
преобразователя GaGe-82 с тактовой частотой 1 ГГц. Программное 
обеспечение для управления РСА, записи данных и генерации РСА изо-
бражений также является неотъемлемой частью разработанного РСА. 
Механическая стабильность разработанной аппаратуры необходима 
для получения высококачественных РСА интерферограмм и обеспечи-
вает высокую точность измерения сдвигов. 

Рис. 1. Колокольня собора Софии Киевской 
и шумовой РСА 8-мм диапазона.
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Результаты мониторинга
Разработанный наземный РСА использовался для проведения мони-

торинга колокольни собора Софии Киевской. Фотография этого здания 
и РСА изображение на переднем плане приведены на рис. 1. Отклонение 
южной стороны колокольни от вертикали, обнаруженное с помощью ме-
тодов инженерной геодезии показано на рис. 1 справа. Высота колоколь-
ни – 75 м от поверхности земли. РСА был установлен на расстоянии 22 м 
от стены колокольни. Передающая и приемная антенны РСА направлены 
вверх под углом 54 градуса относительно линии горизонта. Измерения 
проводились в течение 20 часов с интервалом 0,5 часа и один час в зави-
симости от времени суток. Результаты измерений записывались на жест-
кий диск компьютера и обработаны с помощью соответствующего алго-
ритма для получения РСА изображений.

Пример РСА изображения колокольни, полученного в ночное время, 
приведен на рис. 2.а. На рис. 2.б показано РСА изображение после восхода 
солнца. На рисунках отчетливо видны колокольня и такие характерные 
ее части, как козырьки, проемы с металлическими решетками, купол 
и крест. Кроме того, можно отметить отсутствие видимых отличий в 
амплитудных распределениях изображений.

  а)      б)
Рис. 2 РСА изображения колокольни собора Софии Киевской, 

полученные в ночное (а) и утреннее (б) время.



439

Матеріали міжнародної наукової конференції

  а)   б)
Рис. 3. Интерферограммы РСА изображений колокольни собора 
Софии Киевской, полученных в ночное (а) и утреннее (б) время.

Рис. 4. Фазовая гистограмма, построенная
по интеферограме.
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На рис. 3. показаны РСА интерферограммы колокольни для ночных 
измерений (а) и во время восхода солнца (б). На них светло-серым цве-
том обозначена область с отношением сигнал/шум ниже 20 дБ, темно-
серым – области со сдвигом фазы, близким к нулю, что соответствует от-
сутствию смещений облучаемой поверхности за время между этими из-
мерениями. 

Рис. 5. Серия интерферограмм здания колокольни, 
полученных в разное время 

(временная база указана на изображении)
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Видно, что в первом случае смещения наблюдаемого объекта не 
зарегистрированы, в то время как в период восхода солнца зафиксированы 
изменения разности фаз в области интерферограммы, соответствующей 
восточной части колокольни, что, скорее всего, вызвано смещением ее 
деталей за счет нагрева в солнечных лучах. Для анализа погрешности из-
мерений применялись гистограммы разности фаз сравниваемых изобра-
жений (рис.4). По ширине пика такой гистограммы можно судить о ста-
тистике отклонений фазы между двумя измерениями. Ночные измере-
ния показали достаточно высокую стабильность колокольни: при посто-
янной температуре и в отсутствие ветра отклонения от среднего значе-
ния составило величину порядка 0,03 мм, что соответствует аппаратур-
ной погрешности РСА. Отклонение фазы при измерениях в дневное вре-
мя соответствовало смещению поверхности на величины порядка 1 мм, 
что, скорее всего, связано с постоянным прогревом деталей колокольни 
под воздействием солнечных лучей и появлением восходящих потоков 
воздуха. С помощью сформированной серии интерферограмм (см. рис. 5.)
можно получать информацию о характере изменений на здании и их 
дислокации. Так, в проведенном эксперименте удалось обнаружить ви-
брирующие и плавно изменяющиеся под действием температуры части 
здания. Вибрирующая цель предположительно представляла собой ре-
шетку, закрывающую проем на высоте 45 м. Решетка не является несу-
щей конструкцией, но при нагреве солнцем конструкций того или ино-
го фасада происходит ее сдавливание, которое вызывает воздействие 
нормальных сил, приводящих к этим изменениям. Плавные изменения 
претерпевали металлические козырьки и купол колокольни.

Мониторинг был проведен и внутри здания собора Софии Киевской. 
Внешне здание имеет достаточно сложную форму с девятнадцатью ку-
полами. Измерения проводились внутри центрального объема храма 
(рис. 6) с куполообразным верхом и металлическими Царскими врата-
ми. Радар был установлен на металлическом полу, антенны направлены 
вверх к своду здания (60 градусов по отношению к горизонтали). РСА ис-
пользовался в моностатической конфигурации. Поскольку вокруг него 
ходили люди, возможны были небольшие смещения антенн. В течение 
трех часов произведено 13 сканов. На полученных изображениях хорошо 
различимы такие объекты, как колонны, купола, металлические ворота 
иконостаса (рис. 6, слева). 

На интерферограмме, приведенной на рис. 7, видно смещение фазы на 
40 градусов, что соответствует смещению всего изображения на величи-
ну порядка 0,4 мм. Предполагается, что оно обусловлено движением ра-
дара за счет ходьбы посетителей собора по металлическим плитам пола. 
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Помимо этого, на краю интерферограммы видны отклики, обусловленные 
просачиванием сигнала в трактах антенн. Фазовые гистограммы исполь-
зовались для анализа стабильности аппаратуры РСА. Ширина максимума 
гистограммы составляет в данных измерениях 10 градусов, что означает 
потенциальную точность измерения относительных смещений 0,1 мм.

Рис. 6. Фотография здания собора Софии Киевской 
изнутри и его РСА изображение.

Рис. 7. Дифференциальная интерферограмма главного зала 
собора. Временная задержка между измерениями 10 минут. 

Черным цветом обозначены области 
с отношением сигнал – шум ниже 20 дБ.
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Эксперименты показали высокую стабильность и повторяемость 
измерений благодаря качеству разработанного оборудования и мето-
дам обработки информации, использующим оцифрованные опорные 
сигналы вместо теоретических. Последнее уменьшает влияние неста-
бильностей излучаемого сигнала на выходной сигнал приемника. По-
казана очень высокая точность измерения радиальных смещений или 
структурных изменений.

Заключение
Таким образом, была подтверждена возможность получения изо-

бражений и интерферограмм конструкций с помощью разработанной 
аппаратуры в реальных условиях. Результаты измерений показали очень 
высокую стабильность и повторяемость измерений благодаря как соо-
тветствующему качеству оборудования, так и методу обработки сигна-
лов, который использовался в шумовом РСА. Достигнута высокая (ха-
рактерная для интерферометрических методов) чувствительность к 
малым радиальным смещениям и структурным изменениям наблюда-
емого объекта и точность их измерений. Установлено, что при нагреве 
конструкций фасадов солнцем происходит их смещение в пределах 1 мм, 
то есть возникают перерезывающие силы, создающие сложную картину 
воздействий на конструкции.
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ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК НА ЧЕСТЬ 200-ліття 
ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ НА ТЕРИТОРІЇ 

ХАРКІВСЬКОГО СВЯТО-ПОКРОВСЬКОГО 
ЧОЛОВІЧОГО МОНАСТИРЯ

В цій публікації висвітлюються основні віхи двохсотлітньої історії 
єпархії Харківщини, мистецький опис пам’ятного знака. Обґрунтовуєть-
ся потреба введення об’єкта до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України.

У 1999 р. Харківська єпархія, яка була заснована наприкінці ХVІІІ ст., 
святкувала свій 200-літній ювілей. Під час урочистостей з нагоди цієї 
славетної дати на території харківського Свято-Покровського чолові-
чого монастиря (вул. Університетська, 8) відкрито пам’ятний знак, який 
увічнює основні віхи двохсотлітньої історії єпархії в одному об’єкті. Ідея 
його створення належить митрополиту Харківському і Богодухівському 
Никодиму (Руснак Микола Степанович, 1921–2011), який разом зі скуль-
птором М. Ятченком виступив співавтором пам’ятного знака. У створено-
му архієреєм Никодимом проекті відображені основні віхи історії Харків-
ської єпархії, яка за двісті років «пережила не одне лихоліття і залишила-
ся вірною канонам Вселенського Православ’я» [1].

Пам’ятний знак введений до переліку щойно виявлених пам’яток мо-
нументального мистецтва місцевого значення наказом управління куль-
тури Харківської облдержадміністрації №25 від 02.03.2005 р. Також його 
внесено до Профільного словника комплексних пам’яток Харківського 
тому «Зводу пам’яток історії та культури України» як такий, що одночас-
но має ознаки як історичної, так і мистецької пам’ятки.

Таке рішення було прийнято з огляду на те, що, з одного боку, «пам’ятні 
знаки … не належать до пам’яток історії» [8, с. 108], отже, є винятком у 
Зводі. Але при цьому «описуються лише ті з них, що пов’язані з подія-
ми надзвичайного значення в історичному минулому України в цілому, 
її конкретного регіону або населеного пункту, якщо вони є єдиною мож-
ливістю увічнення останніх» [8, с. 109]. На наш погляд, в даному випад-
ку ми маємо справу з пам’ятним знаком, який, будучи «матеріальним сві-
доцтвом минулого», не лише має «значну пізнавальну, наукову, історич-
ну, естетичну … цінність», але й «відрізняється оригінальністю задуму та 
його втілення, здатністю викликати естетичні переживання» [2, с. 392]. 
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Для обґрунтування нашої думки звернімося до історії та художніх осо-
бливостей пам’ятного знака.

Історія Слобідсько-Української єпархії розпочинається 16 жовтня 
1799 р. Тоді, відповідно до Указу імператора Павла І за доповіддю Святі-
шого Синоду, з Бєлгородської єпархії була виділена єпархія, яка протягом 
наступних 37 років існувала як Слобідсько-Українська, між 1836 та 1946 
роками іменувалася єпархією Харківською та Охтирською, а після 1946 
р. – Харківською і Богодухівською. Створена 1799 р. єпархія швидко роз-
вивалася. Так, за архівними даними, якщо у 1799 р. в ній було 673 церкви 
(з них лише 10 у Харкові), то вже через сто років (у 1899 р.) – понад тися-
чу (в Харкові – понад 40) [1, с. 8]. Від 1799 р. Харківську кафедру посіда-
ли 29 архієреїв.

Першим єпископом Слобідсько-Українським і Харківським був Хрис-
тофор (Харитон Семенович Сулима, 1734–1813). З його призначенням, 
після закриття протопопії на території Покровського монастиря, 19 бе-
резня 1800 р. була відкрита духовна консисторія [4, с. 112]. Після виник-
нення самостійної єпархії Покровський собор, який відтоді став голо-
вним храмом Харкова (перебравши цю привілею у Свято-Успенського со-
бору), як і весь Свято-Покровський монастир, потужно розвивався. Ве-
ликого значення архієрей Христофор надавав розвиткові Харківського 
колегіуму, який виник 1726 р. як школа при Покровському монастирі, у 
1734 р. отримав статус колегіуму, а 1817 р. – семінарії третього розряду 
для навчання осіб духовного звання (з 1841 р. – Духовна семінарія). З ви-
никненням у 1805 р. Харківського імператорського університету, у яко-
му діяли кафедра догматичного і морального богослов’я та кафедра тлу-
мачення святого писання і церковної історії, архієрей Христофор опіку-
вався і ним.

Потужний розвиток єпархії відбувався і протягом ХІХ ст. Зокрема, 
при архієпископі Мелетії (Михайло Іванович Леонтович, 1784–1840), 
який прибув до Харкова з Іркутської кафедри в якості архієрея у листо-
паді 1835 р. Згідно зі статистичними даними, на середину ХІХ ст. в єпар-
хії у складі церковного кліру налічувалося 88 протоієреїв, 721 священик, 
334 диякони, 4 чоловічих (у яких було 78 монахів та 114 послушників) та 
два жіночих монастиря (28 монахинь та 115 послушниць). Усього в єпар-
хії нараховувалося 685 церков, а на 1866 рік – 777 приходів [1]. У 1843 
р. було затверджене введення хресного ходу для перенесення ікони Озе-
рянської Божої Матері (Харків – Куряж, Куряж – Харків), який став од-
ним із головних міських духовних свят. У 1846 р. за Синодальним нака-
зом архієрейську кафедру знову перенесли до Успенського собору, на те-
риторії якого з благословення єпископа Павла (Павло Кіндратович Саб-
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батовський, † 1832 р.) впродовж 1821–1841 рр. зведено класицистичну 
дзвіницю (арх. Васильєв). Важливі зміни відбувалися в розвитку осві-
ти. Зокрема, у 1854 р. було відкрито жіноче єпархіальне училище, на кі-
нець сторіччя у 730-ти церковно-приходських школах навчалося 19 308 
учнів. У Харкові виходило 14 духовно-просвітницьких видань, зокре-
ма філософсько-богословський журнал «Вера и Разум» (1884–1917 рр.), 
журнали «Духовный вестник» (1862–67 рр.), «Благовест» (з 1882 р.), газе-
та «Харьковские епархиальные ведомости» (з 1867 р.), «Листок для Харь-
ковской епархии» (1884–1917 рр.), «Пастырь и паства» та ін. У 1890 р. в 
єпархії налічувалося 842 церкви, які розділялися на 34 благочиння.

ХХ століття в історії єпархії було дуже насиченим. На початку століт-
тя на Харківщині існувало 1063 храми, майже 20 монастирів, діяло 800 
церковнопарафіяльних шкіл [1, с. 6–12]. У 1913 р. було відкрито Харків-
ський єпархіальний церковно-археологічний музей і створено Харків-
ське єпархіальне церковно-археологічне товариство. Значні зміни в Хар-
ківській єпархії відбувалися після політичних зсувів 1917 р. та подій гро-
мадянської війни. У 1917 р. закрили кафедральний Успенський собор, Ду-
ховну семінарію. В кінці 1917 р. за рішенням Всеросійського Собору ду-
ховна консисторія була реорганізована у Харківську єпархіальну раду. На 
початку травня 1918 р. у Харкові відбувся Архієрейський собор. На по-
чатку 1920-х років у церковному житті панували «обновленські» ново-
введення Російської церкви. Керівна верхівка докладала зусиль для по-
вної ліквідації Патріаршої церкви, здійснюючи репресії проти духівни-
ків. У 1922 р. Президією Губвиконкому в Харківській єпархії було закрито 
всі монастирі. Упродовж наступних десятиліть була знищена або закри-
та більшість церков. Зокрема, з 1063 храмів, що діяли у 1917 р., у 1940-му 
відкритим, діючим залишався лише один – Свято-Казанський (на Лисій 
горі), у якому правив архієпископ Олександр (Петровський). У 1946 р. на 
території єпархії діяло лише 57 православних парафій, які у своїй біль-
шості не мали храмових приміщень.

У 1992 р. в Харкові, на території Свято-Покровського монастиря, від-
бувся Архієрейський собор, який мав історичне значення і, за словами 
митрополита Никодима, «захистив Канонічну Православну церкву від 
Боговідступницького розколу» [1, с. 6–12]. За рішенням Синоду Україн-
ської Православної церкви від 22 червня 1993 р. до лику святих прилу-
чені священномученики, діяльність яких була пов’язана з єпархією: ар-
хієпископи Олександр (Петровський), Інокентій (Летяєв), Онуфрій (Гага-
люк), митрополити Інокентій (Тихонов), Костянтин (Дяков), а також 24 
священномученики, три мученики та сповідник (більшість з них розстрі-
ляні у 1937–1938 рр.) [7, с. 55].
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Світлина. Пам’ятний знак на честь 200-ліття Харківської єпархії.
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У середині 1990-х років у митрополита Никодима з’явилася ідея втіли-
ти основні віхи історії єпархії до її двохсотлітнього ювілею у пам’ятному 
знаку, який часто, і не безпідставно, називають пам’ятником. У 1999 р. він 
з’явився в центрі монастирського подвір’я, з лівого боку алеї, що веде до 
Архієрейського будинку. Його вирішено у вигляді увінчаної Розп’яттям 
(вис. 1 м) «каплиці» з цибулеподібною банею-маківкою, яку встановле-
но на розташованому в центрі обкладеного червоними гранітними пли-
тами двоступеневого стилобату гранітному постаменті складної форми 
(висота постаменту з «каплицею» – 2,5 м) [5, с. 1–4].

Загальна композиція об’єкта наслідує різновид, властивий пам’яткам 
(в основному сакральним), які одночасно використовують як деталі 
культових споруд, так і риси меморіальних скульптурних форм. Каплицю 
вирішено у формі, що нагадує абриси однобанного хрещатого храму – із 
чотирма основними гранями-«порталами» та чотирма торцевими сторо-
нами. Такі храми набули поширення на території Лівобережжя за козаць-
ких часів (щоправда, з п’ятьма банями), в тому числі і на Слобожанщині 
(наприклад, Преображенський собор в Ізюмі – попередник Харківського 
Покровського собору). Рамена, на перетині яких міститься струнка баня, 
увінчуються стилізованими відносно високими гострокутними щипця-
ми, у яких розміщені накладні бронзові зображення херувимів. У також 
увінчаних щипцями, менших за розмірами торцевих гранях містяться 
бронзові накладні зображення православного хреста.

В цілому восьмигранна у плані «каплиця» має вісім площин – чоти-
ри «портальних» та чотири торцевих – із сюжетними композиціями, що 
покликані ілюструвати найбільш значимі сторінки двохсотлітньої історії 
єпархії, втілені в одній пам’ятці. Зокрема, у «порталах» «каплиці» розмі-
щені композиції, пов’язані з історію українського Православ’я та Харків-
ської єпархії, а на торцевих площинах – канонічні зображення трьох свя-
тителів Слобожанської землі – Афанасія, Іоасафа, Мелетія та священно-
мученика Олександра.

На площині чолового «порталу» награвійована ікона Покрова Пресвя-
тої Богородиці, яка відображає чудесне з’явлення Андрію Юродивому Бо-
городиці в оточенні пророків і ангелів у Влахнерському храмі Царгорода 
(Константинополя) у 910 р. Композиція ікони традиційна тій, що склала-
ся в українському іконописі ХVІІІ ст. – «невагома» постать Богородиці на 
легкій хмарці, навколо якої розміщуються групи праведників та моліль-
ників.

Обабіч сюжету Покрова Богородиці (на торцях) розташовані росто-
ві зображення слобожанських святителів – свят. Афанасія Лубенсько-
го та свят. Іоасафа Бєлгородського, виконані у відповідності зі сталою 
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іконографією із використанням композиційної схеми портретів духів-
ництва, що склалася ще ХVІІ ст. Ліворуч розміщено образ свят. Іоаса-
фа Бєлгородського (Іоаким Андрійович Горленко, 1705–1754) – дядь-
ка Г. Квітки-Основ’яненка, єпископа Бєлгородської єпархії протягом 
1748–1754 років, чиї нетлінні мощі зберігаються в Преображенському 
соборі Бєлгорода. Вихованець Києво-Могилянської академії, крім про-
світницької і церковної діяльності, уславився літературними творами, 
які увійшли до скарбниці української барокової літератури. Його ка-
нонізовано в 1911 р. Праворуч – образ свят. Афанасія Лубенського (Па-
теларій, 1597–1654), про якого згадувалося вище. Діяльність патріар-
ха Константинопольського в останні роки життя (середина ХVІІ ст.) 
пов’язана з Україною, зокрема зі Слобожанщиною. Виходець зі славно-
го роду, пов’язаного з візантійською імператорською династією Палео-
логів, 1654 р., після відвідин Б. Хмельницького, які мали політичний ха-
рактер, залишився в Мгарському монастирі, де через кілька місяців ві-
дійшов в інший світ. Був похований у монастирі в кам’яній гробниці за 
стародавнім звичаєм – сидячим. Вже через вісім років (1662 р.) відбу-
лося набуття нетлінних мощів святителя, які були перенесені до Агар-
ської церкви і покладені у спеціально споруджену срібну гробницю. Але 
офіційне шанування прийнято лише наприкінці ХІХ ст. У 1922 р. гроб-
ниця в Лубнах була пограбована, срібну раку відправлено до тоді сто-
личного Харкова. У 1930-х роках до Харкова перевезено і нетлінні мощі, 
які від 1947 р. перебувають у Благовіщенському соборі.

В бокових «порталах» «каплиці» награвійовані ікона Києво-Печерської 
Богоматері (праворуч свят. Афанасія Лубенського) та композиція Явлен-
ня Озерянської ікони Божої Матері (ліворуч свят. Іоасафа Бєлгородсько-
го). Загальна композиція першої відповідає іконографії Києво-Печерської 
Богородиці (Марія на престолі із преподобними Антонієм і Феодосієм), 
але помічена значним впливом барокової стилістики, яка була провід-
ною в Слобожанській іконі ХVІІІ—ХІХ ст. Друга є жанровою композицію, 
сюжет якої докладно описує чудо явлення Слобожанської святині – Озе-
рянської ікони Божої Матері.

З тильного боку «каплиці» розташована композиція Явлення Бо-
жої Матері преп. Іову Почаївському, присвячена визначній події з жит-
тя галицького і волинського святого, преподобного Йова Почаївського 
(Іван Залізо, 1550–1651). Прізвисько «Залізо» отримав як ревний хра-
нитель Православної Віри, що не піддався унії 1596 р., вважаючи її зра-
дою Україні. Після втечі з Лубненського монастиря, де він був ігуменом, 
преп. Іов як монах оселився на Почаївській горі, де мав явлення Божої 
Матері. По цьому він не зміг жити як схимник, ставши першим організа-
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тором Почаївської обителі за прикладом Києво-Печерської лаври. Пер-
ше знайдення його нетлінних мощів сталося 1659 р., 1883 р. відбулася 
друга офіційна канонізація. Нині вони перебувають у Печерній церкві 
Почаївського монастиря.

Обабіч Явлення Божої Матері преп. Іову Почаївському розташовані рос-
тові зображення слобожанського святителя Мелетія Харківського та свя-
щенномученика Олександра. Праворуч – образ Мелетія Харківського, про 
якого згадувалося вище. Архієпископ Харківський і Охтирський похова-
ний у Харкові, в архієрейській усипальниці Покровського монастиря. 1948 
р. його нетлінні мощі перенесено до Благовіщенського собору (з 1946 р. 
став кафедральним), де вони перебувають і по сьогодні. Канонізований 
1978 р. Ліворуч – образ священномученика Олександра (Олександр Феофі-
лович Петровський, 1851–1940) – архієпископа Харківського у 1937–1940 
рр. Відомий в Харкові священнослужитель, який правив наприкінці 1930-х 
років у єдиному діючому храмі міста. Заарештований у 1938 р. і засудже-
ний за підозрою у контрреволюційній діяльності та шпигунстві на ко-
ристь Польщі. Мощі його перебувають в Благовіщенському соборі Харко-
ва. У 1993 р. на прохання митрополита Никодима по визначенню Священ-
ного Синоду УПЦ МП був прославлений як місцево шанований священно-
мученик Харківської єпархії та прилучений до лику святих.

На розміщених з усіх чотирьох сторін постаменту «каплиці» граніт-
них плитах викарбувані написи, у яких розкривається загальна ідея та 
програма пам’ятки. З чолового боку вміщений напис з повідомленням 
щодо посвячення: «Сие Крестное Знамя водружено на Богом благосло-
венной горе града Харькова Свято-Покровской обители в честь 200-ле-
тия образования Харьковской Епархии (16.Х.1799 – 16.Х.1999) и освя-
щено Предстоятелем Украинской Православной Церкви Блаженнейшим 
Владимиром Митрополитом Киевским и всея Украины. (3.Х.1999.)». На-
пис з тильного боку проголошує: «Боже Всемогучий! Бережи наш народ 
в мирі, священній злагоді та в Твоїй Божественній опіці, за що Тебе на-
щадки наші в віках славити будуть! Никодим, Митрополит Харківський 
і Богодухівський, Священноархімандрит Свято-Покровського монасти-
ря. 2001 рік»).

З правого та лівого боків постаменту викарбувані тексти тропарів 
найбільш шанованих в єпархії свят – Покрови Пресвятої Богородиці, 
на честь якого названо монастир і освячено його центральний храм, та 
Озерянської ікони, який від середини ХІХ ст. є шанованим міським ду-
ховним святом.

Таким чином, викладене вище підкреслює, що створена митрополи-
том Никодимом художня програма пам’ятного знака на честь 200-ліття 
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харківської єпархії нерозривно пов’язана з її історією, оскільки засоба-
ми образотворчого мистецтва відбиває основні етапні події. Місце розта-
шування пам’ятки – подвір’я Покровського монастиря поруч з Архієрей-
ським будинком – є місцем більшості доленосних подій в історії єпархії 
протягом її двохсотлітньої історії. Завдяки цьому історична пам’ять, яка 
мотивувала появу самого об’єкта, підтверджує свою автентичність і до-
цільність пам’ятного знака взагалі. Як пам’ятка історії він дає уявлення 
про етапи і характер подій, що відбувалися в Харківській єпархії, відби-
ває періоди її розвитку, підкреслює значення окремих постатей в її істо-
рії. Як пам’ятка монументального мистецтва пам’ятний знак цікавий вті-
ленням закладеної в самому проекті програмної ідеї.

Варто додати, що у 2001 р. навпроти пам’ятного знака на честь 
200-ліття Харківської єпархії (з іншого боку алеї, що веде до Архієрей-
ського будинку), відкрито пам’ятний знак на честь 2000-річчя Різдва 
Христового, також розроблений за ескізним проектом митрополита Ни-
кодима скульптором М. Ятченком [6, с. 37–39]. Пам’ятні знаки, безпере-
чно, є складовими єдиного художнього комплексу, що дає підстави кла-
сифікувати їх як комплексну пам’ятку релігійного та церковного життя 
[3, с. 113–114], органічну частину архітектурного комплексу харківсько-
го Свято-Покровського чоловічого монастиря.
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8. Теоретичні та науково-методичні засади підготовки статей про 
пам’ятки історії до «Зводу пам’яток історії та культури України». – К.: Інсти-
тут історії України НАН України, 2011. – 272 с.

В данной публикации освещаются основные вехи двухсотлетней ис-
тории епархии Харьковщины, художественное описание памятного зна-
ка. Обосновывается необходимость введения объекта в Государственный 
реестр недвижимих памятников Украины.

The basic landmarks of bicentenary history of diocese of Kharkivschini, 
artistic description of memorable sign, light up in a publication. The necessity 
of introduction of object is grounded to the State register of immobile sights of 
Ukraine.
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Н.Б. Мельник

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ІСТОРИЧНИХ ЛАНДШАФТІВ 
м. ГАЛИЧА ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ

 
 Історичні ландшафти Галича відносно стійкі. Але в результаті ді-

яльності людини, може бути скасовано межу стійкості або спровокова-
но дію сил, що руйнують їх. Тому вони потребують охорони та раціональ-
ного використання. Працівниками Національного заповідника «Давній Га-
лич» розроблено єдину систему природних та історико-культурних тери-
торій, що потребують охорони. В основу їх формування покладено комп-
лексний аналіз історичних ландшафтів Галича та їх компонентів. Ланд-
шафти, які перебувають під особливою охороною, поділяються на функці-
ональні зони з різним режимом охорони і використання. Створення істо-
рико–ландшафтних зон, а також аналіз досвіду минулих поколінь, дозво-
лить зберегти і частково реконструювати історичні ландшафти дав-
нього Галича, які в своїй основі збереглися з Х–ХIV ст.

Територія, на якій постало давньоруське місто Галич разом з околи-
цями, простягнулося у розлогій родючій долині між річками Лімницею 
й Луквою та на пагорбах правого берега Лукви впритул до Дністра. На 
вибір місця під місто-столицю вплинули географічні чинники першо-
рядної якості, вартість яких наші предки вміли оцінювати надзвичайно 
вміло. Треба сьогодні дивуватися цією вмілістю, з якою вони підгляда-
ли оборонні можливості, що їх давала сама природа, та використовува-
ли їх поєднуючи з досягненнями творчості того часу [1]. Глибокі вріза-
ні меандри Дністра (понад 100 м) створили природні фортеці – своєрід-
ні миси з крутими схилами, з трьох сторін оточені водою русла ріки, які 
були надійним захистом при нападі ворогів упродовж різних історич-
них епох. Через повені та заболоченість ґрунту, давні поселення розмі-
щували здебільшого на підвищеннях. Комплексу ранньоміських посе-
лень навколо майбутнього Галича властиве переваження «розпороше-
ного» типу планування, тобто відокремленість окремих частин майбут-
нього міста, їх розірваність.

Хоч і не знали наші предки значення таких слів, як ландшафт, але вмі-
ли мудро використовувати його для своїх господарських цілей.

Ландшафт – не ізольована система, на його структуру впливають зо-
внішні фактори, наприклад величина сонячної радіації, переміщення 
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природних мас та ін. Структура ландшафту – це той каркас, який зумов-
лює його стійкість. Стійкість ландшафтів, їх здатність до відновлення і 
саморегуляції залежить від того, на які компоненти була спрямована ді-
яльність людини. Якщо вона буде обмежена тільки біокомпонентами і 
не зачепить геофізичних основ ландшафту, то корінних змін, як прави-
ло, не станеться [2]. В сучасну епоху дуже важко знайти «чисті» природні 
ландшафти, майже всі вони в більшому чи меншому ступені перетворені 
в процесі господарської діяльності людини [3]. Пощастило в цьому пла-
ні ландшафтам Галича. Минулі століття відносно мало змінили його го-
ловний компонент – рельєф, тому надалі ми будемо називати його «чис-
тим», або історичним ландшафтом.

Геоморфологічна будова території Галича та його околиць досить 
складна. За генетичними і морфологічними особливостями тут виділя-
ється кілька типів рельєфу, які є складовими обширних геоморфологіч-
них областей Передкарпатської припіднятої полігенної рівнини (долини 
Дністра і його правобережжя) та Волино-Подільської височини (лівобе-
режжя Дністра), яка тут виділяється як геоморфологічна підобласть При-
дністровського Поділля. Ліві притоки Дністра – Гнила Липа, Нараївка та 
їх бічні притоки глибоко порізали припідняту частину Придніпровсько-
го Поділля, або Опілля, внаслідок чого утворився скульптурно-ерозійний 
рельєф, складений в основному вапняками та мергелями верхньої крей-
ди, що перекриваються четвертинними відкладами. В області Передкар-
патської припіднятої полігенної рівнини виділяється два геоморфоло-
гічних райони.

1. Галицький, що охоплює Галицько–Букачівську котловину з акуму-
лятивним рівнинним терасовим рельєфом. Абсолютні висоти рельєфу – 
200–250 м.

2. Район рівнини межиріччя Лімниця – Луква – Бистриця з акуму-
лятивно-ерозійним типом рельєфу, що характеризується розвитком опо-
взневих і карстових форм. Абсолютні відмітки району – 270–350 м [4].

Такий рельєф місцевості ще в давні часи сприяв наявності великого 
різноманіття природних угідь, необхідних для здобуття продуктів хар-
чування та одягу: у річкових долинах з родючими алювіальними ґрунта-
ми сформувалися соковиті луки, пасовища й сіножаті, на схилах долин і 
вододілах росли густі мішані ліси (особливо гарний матеріал давали ду-
бові ліси, що числять уже сотні літ зустрічаються і сьогодні в с. Вікто-
рів) – джерела будівельного матеріалу і поживи: лісових горіхів, насіння 
бука, малини, ожини, терену, плодів дикої груші і яблуні. А ще ліси запобі-
гали обмілінню рік, які були судноплавними. Сьогодні ці ріки дуже обмі-
ліли. Як свідчать знахідки викопної фауни, у лісах і на узліссі серед зарос-
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тів водилися олені, зубри, лосі, ведмеді, дикі кози, лисиці та лісові птахи, 
що були об’єктами полювання в різні часи [5]. До цього слід додати, що в 
околиці Галича наявна густа мережа річок, озер (до речі, загальна площа 
територій Галицького району, покритих водою, становить нині 4096 га. 
Це найбільший показник в Івано-Франківській області), що просто киші-
ла рибою – карась, плотиця, щука, короп.

М’який, помірний клімат, родючі чорноземи, сірі та алювіальні ґрунти, 
значна кількість водних джерел створюють і сьогодні сприятливі умови 
для зростання лісової, лучної та степової рослинності, розмноження ди-
ких звірів. Близько 18% території вкрито лісами, здебільшого листяними.

До речі, такі компоненти ландшафту Галича, як рослинний та тварин-
ний світ, з часом зазнали істотних змін. За даними Л. Чачковського та Я. 
Хмілевського, на території старого Галича не було заліснених просторів – 
як сьогодні. В мапі Боплена Ukrainae pans з 1650 р. не зазначено в околиці 
Галича взагалі ніяких лісів. Митрополичний ліс «Дуброва» існував давні-
ше хіба що як невеличкий гайок з боку Лімниці і Сокола… Крилоську гору 
називали «Лисою», тільки останніми роками заліснено її західний збіг… 
Так само на дальшій території, поза зовнішніми волами, де сьогодні про-
стягаються галицькі та крилоські митрополичі ліси, мусило бути відкри-
те передпілля… [6]. У південних і центральних історико-ландшафтних за-
повідних зонах збереглися ділянки з реліктовою рослинністю.

Це свідчить про відносну стійкість історичних ландшафтів Галича. 
Але внаслідок діяльності людини може бути скасовано межу стійкос-
ті або спровоковано дію сил, які руйнують ландшафти. Стихійна забудо-
ва, необдумана господарська діяльність призвели за минулі десятиріч-
чя до істотного дисбалансу в біоценозах історичних ландшафтів Галича. 
Це стосується заміни корінних високоефективних лісоутворюючих по-
рід малоцінними в деревостанах, зменшення чисельності популяції рос-
линних і тваринних видів, що спричинило обміління річок Дністра, Лім-
ниці, Лукви, знизило родючість ґрунтів, привело до великомасштабних 
ерозійних процесів. Особливо це стосується схилів пагорбів (сумний при-
клад Замкової гори, схилів гори Св. Станіслава, пагорба з караїмським 
кладовищем, що виходять до річки). Нові утворення в рельєфі сталися 
внаслідок ще однієї безгосподарності. Це так звані золовідвали – відходи 
від діяльності Бурштинської ТЕС.

Все це доводить, що історичні ландшафти Галича потребують охорони 
і раціонального використання. Дещо в цьому плані вже зроблено служба-
ми Державної екологічної безпеки, а саме: створено заказники, пам’ятки 
природи – ботанічні, гідрологічні, комплексні. Ці території включено до 
Галицького національного природного парку.
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Працівниками Національного заповідника «Давній Галич» розробле-
на єдина система природних та історико-культурних територій, що по-
требують особливого захисту. Це має бути єдина система охорони тери-
торій, об’єднаних долинами рік Дністер, Лімниця, Луква, Гнила Липа, які 
є зонами концентрації цінних природних ландшафтів, пам’яток природи, 
а також комплексів пам’яток історії та культури.

В основу формування територій, що потребують охорони, був покла-
дений комплексний аналіз природничо-історичних ландшафтів та їх 
компонентів. На основі оцінки природно-історичного комплексу, його 
взаємопов’язаних компонентів виділено історико-ландшафтні зони на-
вколо пам’яток архітектури, які є в цих зонах домінуючими: історико-
ландшафтна зона навколо пам’ятки архітектури XII ст. – церкви св. Пан-
телеймона на височині біля р. Лімниці; архітектурно-ландшафтний 
комплекс XII–XIII ст. із зоною літописного Мозолевого потоку в с. Крилос 
над Луквою; архітектурний комплекс монастиря Кармелітів XVI ст. над 
Гнилою Липою в селищі Більшівці; руїни Галицького замку XIV – XVII ст. 
на мальовничому плато понад Дністром, низка стародавніх церквищ на 
високих берегах Дністра і Лімниці; урочище Стінка; природний резер-
ват над Лімницею біля церкви XII–XIII ст. [3]; цінні природні об’єкти – Ка-
сова гора біля с. Бовшева з реліктовою степовою рослинністю; урочище 
«Камінь» біля с. Тустань – мальовничі виходи скельних порід, так званий 
«Божий тік»; урочище «Залісся» – місце зростання цінного червонокниж-
ного виду рябчика шахового; урочище «Королівка», що є місцем відтво-
рення цінних видів риб.

Основними просторовими стрижнями, що формують особливо охо-
ронювані території історичних ландшафтів Галича, є долини рік Лімни-
ця, Дністер, Луква, Гнила Липа, Бистриця з їх терасами, що розкривають-
ся на багато кілометрів і підкоряють собі у візуальному плані великі ма-
льовничі обшири. Долини рік і дільниць межиріч у ландшафтному плані 
утворюють складну систему урочищ, кожному з яких властиве сполучен-
ня природних характеристик.

Ландшафти, які перебувають під особливою охороною, поділятися на 
функціональні зони з різним режимом охорони і використання.

Зонами з найбільш суворим режимом охорони є території, які мають 
статус заповідних. Вони включають в себе близько 16 кв. км площ, що 
входять до заповідника «Давній Галич» – вони повинні максимально охо-
ронятися як особливі історико-ландшафтні заповідні комплекси і бути 
об’єктами наукових досліджень. Сюди входять території Крилоського го-
родища з навколишніми урочищами, долина Дністра від с. Шевченкове 
до с. Козина з прилеглими височинами, долина р. Лімниці від с. Сокіл до 
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впадання в Дністер, історичний центр сучасного Галича із Замковою го-
рою, плато над Лімницею з розміщеною на ньому церквою св. Пантелей-
мона і залишками монастирського комплексу, урочища Касова гора, За-
лісця, Королівка, Камінь, Діброва. На території цих зон забороняється 
будь-яка господарська та інша діяльність, що порушує природний роз-
виток процесів та явищ або чинить шкідливий вплив на його природні 
комплекси та об’єкти. 

У межах вказаної території має бути забезпечена сувора охорона ре-
льєфу, регламентація використання земель та забудова, насамперед охо-
рона схилів пагорбів в с. Шевченкове, так звана гора св. Станіслава (висо-
та 280 м), Замкової гори (висота 291 м), Крилоської гори (висота 314 м). 
До речі, висотні відмітки цих гір мало змінили історичні епохи. 

Унікальними в зоні суворого режиму охорони є дуб черещатий, що 
росте на подвір’ї пам’ятки дерев’яної сакральної архітектури церкви 
св. Миколая в с. Вікторів. Вік дерева – понад 700 років, висота 23 м, діа-
метр 1,95 м. За існуючою легендою під цим дубом відпочивали козаки Б. 
Хмельницького, які в 1648 р. йшли на з’єднання з повстаннями С. Височа-
на. Пізніше в дуплі дерева ховалися повстанці від німецьких та більшо-
вицьких окупантів [10].

М. Драгом, користуючись документами візантійських актів 1726–
1782 рр., зробив запис, що біля Миколаївської церкви «на дубі були заві-
шані дзвони» [11]. Це є свідченням того, що на той час дерево мало вже 
поважний вік. На жаль, цей екземпляр дуба черещатого і досі не занесе-
ний до реєстру пам’яток природи. 

Зонами з менш суворим режимом охорони мають бути території із 
зонами регульованого рекреаційного призначення. Маються на увазі 
парки, зелений пояс, який використовується для відпочинку населен-
ня. XVIII, XIX і початок XX ст. були для Галича більш плідними в цьому 
плані, ніж сьогодення. Згадаємо, скільки парків закладено навколо ве-
ликих маєтків в цей час. У Більшівцях на початку XIX ст. на базі існую-
чого лісу закладено парк регулярного стилю площею кілька десятків 
гектарів. Домінантою парку була алея з рожевих акацій. До кінця XIX ст. 
проіснував парк в нинішньому Бурштині. Парк був дуже великий, пей-
зажного стилю. Домінанта його – липова алея проіснувала до 1939 р. У 
XVII–XIII ст. славився і Хоростківський парк, який мав площу 40 австрій-
ських акрів, закладений у пейзажному стилі. Домінанта – басейн з фон-
таном, старі дерева липи, каштани, тополі надвіслянські. До наших днів 
збереглися руїни палацу в с. Маринопіль, навколо якого свого часу та-
кож існував чудовий парк [12]. А в кінці XX та на початку XXI ст. – скіль-
ки їх! В Галичі один, на території біля впаду р. Лукви і Дністер. Парк зо-
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всім не продуманий, створений стихійно, так само, як посадка дерев на 
вершині Замкової гори.

Цікавим є створення в таких зонах екологічних стежин і пішохідних 
екскурсій. Одні з них проходять долинами річок Лімниці, Лукви, Дністра, 
Гнилої Липи, інші – горами Замковою, Крилоською. Територія, по якій 
прокладені екологічні стежки, являє типовий для цієї частини історич-
ний ландшафт, проходить поблизу пам’яток природи «Королівка», «За-
лісся», гір Касова і Камінь, р. Лімниця і Діброва. З усіма зупинками еколо-
гічних стежок пов’язані легенди й перекази. Тривалість таких екскурсій 
1,5–2 години (група 20–25 чол.).

В рекреаційних зонах має вестися облік максимального антропоген-
ного навантаження на геосистеми (наприклад, вивчення максимальної 
одночасної завантаженості берегової зони р. Лімниці – території най-
більш популярної для відпочинку влітку).

Третіми за ступенем охорони повинні бути території з вільним зем-
лекористуванням, які можуть стати зонами організованого і так зва-
ного зеленого туризму. Ця зона – ще й ділянка інтенсивної техноген-
ної дії (поля, сади). Це активно керована частина території з меліора-
тивними системами, які забезпечують високу ефективність сільсько-
господарського виробництва, обґрунтування правильності ведення 
якого, можливо, слід шукати в історичних джерелах. Виявляється, в 
давнину на території Галича та його околиць вирощували виноград, 
можливо, в княжі часи. До наших днів дійшли топоніми – назва гори 
«Виноград». Так зветься гора, де розміщена церква св. Пантелеймона. 
До речі, залишилися терасованими її схили. «Виноград» – так називає 
проф. Бригідер сучасну гору «Камінь», також терасовану. Він ствер-
джує, що виноград вирощували тут з княжих часів, що дехто з селян 
плекав його тут і за Польщі [13]. Менш вдалим було запровадження на 
початку XIX ст. шовківництва на галицьких землях. Але позитивним 
вважається те, що до сьогодні залишилося чимало дерев-екзотів шов-
ковиці білої та чорної.

Таким чином, створення історико-ландшафтних зон дозволить збе-
регти і частково реконструювати історичні ландшафти давнього Галича, 
які в своїй основі збереглися з X–XIV ст.
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Исторические ландшафты Галича относительно устойчивы. Но в ре-
зультате деятельности человека может быть отменено границу устой-
чивости или спровоцировано действие сил, разрушающих ландшафты. 
Поэтому исторические ландшафты Галича требуют охраны и раци-
онального использования. Работниками Национального заповедника 
«Давний Галич» разработана единая система природных и историко-
культурных территорий, требующих охраны. В основу их формирова-
ния положен комплексный анализ исторических ландшафтов Галича и их 
компонентов. Ландшафты, находящиеся под особой охраной, делятся на 
функциональные зоны с различным режимом охраны и использования.

Создание историко-ландшафтных зон, а также анализ опыта 
прошлых поколений позволит сохранить и частично реконструировать 
исторические ландшафты древнего Галича, которые в своей основе сохра-
нились с Х–ХIV вв.

Historic landscapes Halych relatively stable. But as a result of human 
activity can be abolished border stability, or provoked by the action of forces 
that destroy landscapes. Therefore, historical landscapes Halych need protection 
and sustainable use.The National reserve «Ancient Halych» developed a unified 
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system of natural, historic and cultural areas that need protection. The basis of 
their formation was laid upon a comprehensive analysis of historic landscapes 
Halych and their components. Landscapes that are under special protection, are 
divided into functional areas with different protection and use. Create a historical 
landscape areas and the analysis of the experience of past generations, would 
maintain and partially reconstruct historical landscapes of ancient Halych, who 
basically kept an X–XIV century.
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О.Л. Мельничук 

СВЯТОІЛЛІНСЬКИЙ МОНАСТИР 
У КРИЛОСІГАЛИЧІ.

 РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті висвітлено історію та результати археологічних дослі-
джень на території монастиря Св. Пророка Іллі. Подається характерис-
тика археологічних розкриттів та перспективи дослідження. Стаття 
ілюструється планами, стратиграфічними перетинами та рисунками.

Ключові слова: монастир, Крилос-Галич, археологія.

Серед об’єктів культурної спадщини велику історико-архітектурну 
цінність мають монастирські комплекси. Монастирі у свій час були осе-
редками духовного і культурного життя, учнівства, науки, мали вплив на 
суспільно-політичну думку.

До таких монастирських комплексів на території Галича у першу чер-
гу належать: Крилоський Успенський катедральний монастир, монастир 
Святого пророка Іллі, монастир Різдва Івана Хрестителя, монастир По-
крови Пресвятої Богородиці у Крилосі, Троїцький монастир у с. Залуква, 
монастир Святого Миколая у с. Викторів, Успенський монастир у с. Кози-
на, монастир Воздвиження Чесного Хреста в с. Сокіл, декілька монасти-
рів невідомої назви в околицях Галича, відомих за топонімічними та істо-
ричними джерелами. Від переважної більшості комплексів залишилися 
лише рештки фундаментів храмів, сліди кладовищ та рештки будівель.

На сучасному етапі археологічних досліджень сакральних пам’яток дав-
нього Галича перспективним напрямом, який значно збільшить повноту ін-
формативності про об’єкти, є дослідження прилеглої до храму території, а 
також поселенських структур міста, які групувалися навколо окремих хра-
мів. Така робота може дати відповідь на досить різнопланові питання: дату-
вання та тривалості функціонування об’єктів, причини загибелі, плануваль-
ної структури комплексу та його функціонального призначення тощо.

У 2004 році археологічний загін комплексної науково-дослідницької 
експедиції Національного заповідника «Давній Галич» під керівництвом 
автора розпочав розвідкові археологічні дослідження прилеглої до церк-
вищ території. Вони були проведені біля фундаментів Благовіщенської 
церкви, церкви Кирила і Мефодія та Св. пророка Іллі. 

Серед пам’яток галицької архітектурної школи своєю оригінальніс-
тю вирізняється церква пророка Іллі в урочищі Прокаліїв Сад в с. Кри-
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лос. Окрім церкви Св. Пантелеймона, це був єдиний монастирський храм 
з княжих часів, що проіснував до кінця ХVІІІ ст. Заповідаючи у 1707 році 
600 злотих на завершення реставрації церкви, єпископ Йосиф Шумлян-
ський називає чоловічий монастир старовинним, а монастирську церк-
ву найдавнішою з усіх [1, с. 266]. Ще 1744 року при церкві діяв монастир, 
який входив до Крилоського кафедрального Успенського, скасованого у 
1783 році [6, с. 81]. У 1654-му монастир згадується як жіночий [1, с. 266].

Цінним джерелом, яке містить відомості про стан цієї пам’ятки та 
«можливу» дату побудови церкви є опис складений 10 жовтня 1749 року 
консультором ЧССВ О. Земкевичем та опублікований В. Вуйциком. Скопі-
ювавши напис на кам’яному одвірку церкви, О. Земкевич, у своєму описі 
словами передав дату її побудови, що відповідає 1071 року. Хоча, на дум-
ку В. Вуйцика, «дещиця сумніву у стовідсотковій достовірності цієї інфор-
мації автора не покидає» [1, с. 267]. 

А. Петрушевич, Й. Пеленський, Я. Пастернак та В. Січинський вважали, 
що церква, безумовно, споруджена у княжі часи, датуючи її широкою хро-
нологічною межею – ХІІ–ХІІІ ст. На думку В. Довженка, фундатором мо-
настиря міг бути відомий з літопису боярин Ілля Щепанович [2, с. 12].

Обстеживши візуально територію урочища Прокаліїв Сад, Л. Чачков-
ський та Я. Хмілевський вважали укріпленнями монастиря залишки неви-
соких валів, розташованих неподалік. Також дослідники у північно-східній 
частині прослідили залишки «розораних долів», де, за переказами одно-
го із крилоських старожилів, знаходилася монастирська дзвіниця [6, с. 48].

Щодо інших будівель монастиря, то Й. Пеленський повідомляє, що, за 
народними переказами, тут була духовна семінарія. Однорічна єпархі-
альна семінарія у келіях монастиря була відкрита єпископом Петром Бі-
лянським у 90-х роках ХVІІІ ст. [7, с. 141].

На початку ХІХ ст. руїни церкви були розібрані, а будівельний матері-
ал використаний для спорудження нових митрополичих палат біля кате-
дральної Успенської церкви у Крилосі.

На жаль, документальні матеріали не вносять повної ясності в про-
блему визначення дати заснування монастиря і будівництва Іллінської 
церкви. Водночас історико-археологічні дані дають підстави вважати, що 
вони у комплексі проіснували з кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. до першої по-
ловини ХVІІІ ст. 

Вперше місце розташування фундаментів церкви виявлено та дослі-
джено у 1886–1987 роках І. Шараневичем та Л. Лаврецьким. Дослідника-
ми зроблено відповідно обміри. Під підлогою виявлено кілька поховань, 
на одному з яких знаходився срібний із позолотою хрестик-енколпіон. 
Також віднайдено фрагменти різьблених архітектурних деталей [6, с. 82]. 
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У 1955 році М. Каргер повторно відкрив фундамент храму. Дослідник 
уточнив його план (довжина – 20,3 м, діаметр центральної ротондальної 
частини – 9,5 м), підтвердивши одночасність закладення на всіх ділянках 
споруди. Під час розкопок були знайдені частина круглої колонки, плита з 
круглим отвором та один фрагмент штукатурки зі слідами синьої фарби. 
У південній частині притвору церкви він виявив залишки зруйнованого 
кам’яного саркофагу у вигляді уламків плит товщиною 11–16 см [4, с. 71].

У 1994 році археологи Б. Томенчук та Ю. Лукомський провели рятівну ар-
хеологічну розвідку з метою виявлення залишків монастирського комплек-
су, уточнення плану фундаменту та виявлення стану його збереженості. 

Дослідження фундаменту церкви показали, що він відрізнявся з-поміж 
галицьких храмів оригінальною конструкцією і мав інший, ніж традицій-
ні чотиристовпні храми, тип: це була ротонда з апсидою зі сходу та пря-
мокутним притвором із заходу. Такий суто романський тип храму, який у 
ХІ–ХІІІ ст. набув значного поширення в архітектурі Угорщини, дав О. Іоан-
нисяну підставу вважати будівлю церкви результатом угорського впливу 
на храмову архітектуру Галича. Дослідник стверджує, що такі храми бу-
дувалися для православного замовника і були храмами приміських кня-
жих монастирів [3, с. 104–106].

Протягом 2004, 2006, 2008 років на території урочища Прокаліїв 
Сад розвідкові дослідження проводив археологічний загін комплексної 
науково-дослідної експедиції Національного заповідника «Давній Га-
лич» (Рис. 1)1. 

На прилеглій до фундаментів храму Св. пророка Іллі площі засвідчено 
існування кладовища. Всього виявлено дев’ять чоловічих поховань. Зна-
ходяться вони на глибині 0,4 – 0,7 м. Одне зафіксоване за 5 м на північ від 
фундаменту, решта знаходилися із південної сторони. Перші могили роз-
ташовані на відстані 2 м від фундаменту храму (Рис. 2). Всі поховання 
кладовища мають чітку рядну систему та орієнтовані головою на захід, з 
різним положенням рук покійників. В одному із поховань (№3) біля чере-
па лежав невеликий вапняковий камінь, що може вказувати на похован-
ня з кам’яною «подушкою». Вище над ним (5 см) знайдено ще одне похо-
вання (№2), могильна яма якого частково порушила нижній кістяк. У за-
повненні могильної ями знайдено два фрагменти кераміки, один з яких 
полив’яний пізньосередньовічний датує поховання цим же часом. У но-
гах знайдено два цвяхи, очевидно, від труни. Один з них довжиною 7 см 
1 Висловлюю щиру подяку Б.П. Томенчуку (канд. іст. наук., доцент Прикарпатського Національно-
го університету ім. В. Стефаника, керівник археологічної практики), студентам-практикантам, пра-
цівникам Національного заповідника «Давній Галич» Т. Ткачуку (канд. іст. наук., зав. відділом архе-
ології), Р.О. Кукулі науковому співробітнику відділу охорони культурної спадщини Заповідника та 
Ю.В. Лукомському (канд. архітектури, науковий співробітник відділу археологі Інституту українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України) за допомогу, надану під час проведення розкопок.
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має квадратну в перерізі форму та плоску фігурну шляпку. У похованні 
№6 в районі грудної клітки знайдено мідну, близьку до квадратної із за-
округленими кутами, бляшку з наявністю заклепки у центральній части-
ні. Бляшка (2 х 1,9 см) покрита патиною. Над кістяком поховання №5 зна-
йдено свинцеву бляшку трикутної форми. У двох могилах зафіксовано 
залишки дерев’яної труни. Виявлені на відстані 20–25 м від фундамен-
тів церкви три поховання належать, очевидно, до крайніх і найпізніших 
могил кладовища, основна частина якого розміщувалася безпосередньо 
біля стін церкви з південної та північної сторони. Кладовище займало не-
велику площу, на що вказує і двошаровість поховань.

На південь на відстані 10 м від фундаменту храму простежено го-
ризонт кам’яної вимостки з білого колотого каміння. Товщина вимост-
ки – 15–20 см. Тут знайдено керамічний матеріал, що датується ХІІ–ХІІІ 
ст. Очевидно, її поява була зумовлена створенням будівельного майдан-
чика для побудови церкви Іллі. А прошарок шутру із вапняно-пісчаним 
розчином, що підстеляє вимостку, відноситься до етапу закладки фунда-
ментів. Неподалік знаходилася також яма з нерегулярною кладкою (зава-
лом) білого каменю (вапняк, пісковик, ракушняк). Можливо, пізніше ви-
мостка була використана як площа або ж як основа під дерев’яну споруду. 
На це вказують виявлені стовпові ями. Подібне використання будівель-
них майданчиків прослідковується також біля фундаменту Успенського 
собору в с. Крилос та церкви Св. Спаса у с. Залуква.

Тут же досліджено два заглиблені у материк об’єкти. В одному з них 
розчищено глиняну піч овальної форми, заглиблену у материк на 25 см. 
Її ширина – 65 см. Стінки збереглися на висоту 10 см. Черінь добре випа-
лений із залишками попелу. Очевидно, піч мала відношення до будівлі, 
залишки якої виступали у траншеї незначним заглибленням у передма-
терик. На основі керамічного матеріалу виявлений об’єкт датується піз-
ньосередньовічним часом. На відстані 8 м від фундаменту храму зафік-
совано нашарування сірого гумусу, жовтої з вугликами обмазки, з галь-
кою та білим камінням довжиною 3 м. Північний край нашарувань заля-
гає та лінзоподібно просідає над глибокою ямою, яка виступила у межах 
розкопу частково (0,4 х 0,7 м). Через значну глибину та невеликі розміри 
дно ями простежити не вдалося. Ймовірно, виявлені залишки належали 
дерев’яній будівлі з підвалом. Знайдений у заповненні керамічний мате-
ріал дає можливість датувати її ХVІ–ХVІІ ст. 

На північ від фундаменту храму в траншеї розміром 1 х 14 м простежено 
залишки глиняної печі із горілим прошарком дерева та дві стовпові ямки. 
Піч овальної форми розміром 0,8 х 1 м устям спрямована на північ. Біля неї 
виявлено нижню частину горщика, вкопаного у материкову долівку із вміс-
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том кісток тварин. В межах виявленого об’єкта зафіксовано горілий проша-
рок товщиною 5 см. Ймовірно, виявлені залишки належали дерев’яній бу-
дівлі, яка входила до комплексу монастиря. Знайдений у заповненні кера-
мічний матеріал дає можливість датувати її ХVІ–ХVІІ ст. (Рис. 3). 

Дослідження східної ділянки території урочища показало відсутність 
культурного шару. У закладеній траншеї під шаром дерну та гумусу тов-
щиною 10–15 см залягає материкова лесова основа. Сліди будь-яких 
об’єктів та археологічні знахідки на досліджуваній площі відсутні. 

Слід відзначити, що у безпосередній близькості від монастиря на схід 
проходив гостинець Галич – Станіславів. Це певною мірою може пояс-
нити відсутність культурного шару на схід від церкви та розташування 
кладовища з обох її боків церкви, на відміну від традиційного зі східного 
боку. Саме цим шляхом прибув із Галича до монастиря на ночівлю 17 бе-
резня 1721 року український гетьман Пилип Орлик. Як записав у своєму 
щоденнику гетьман, монастир тоді перебував в убогому стані, а при ньо-
му жили п’ять монахів [5. с. 37]. 

Подібна ситуація спостерігається і в західній частині урочища на від-
стані 46 м від фундаменту церкви. На цій ділянці спостерігається поміт-
ний спад рельєфу у напрямку яру Мозолевого потоку. У процесі робіт по 
всій площі траншеї, під шаром дерну товщиною 0,15 см, виступив жовтий 
лесовий материк. Сліди будь-яких об’єктів та знахідки відсутні.

На дослідженій площі виявлено також декілька стовпових ям, які, оче-
видно, мали відношення до конструкцій дерев’яних будівель (Рис. 4).

Південно-західна ділянка урочища показала відсутність слідів забу-
дови, але більшу потужність культурного шару, товщина якого на даній 
ділянці становить 0,5 м. 

Серед знахідок, виявлених у процесі досліджень, переважає матері-
ал пізнього середньовіччя. Він представлений уламками керамічного та 
скляного посуду, фрагментами орнаментованих кахель та окремими за-
лізними предметами. Давньоруський матеріал репрезентований кілько-
ма фрагментами характерної кераміки (Рис. 5–7).

Таким чином, археологічні розвідкові дослідження на території 
монастиря св. Пророка Іллі у давньому Галичі дали можливість част-
ково простежити рештки його архітектурної забудови, планувальну 
структуру кладовища, вивчити залишки середньовічної матеріаль-
ної культури. Лише подальші археологічні дослідження території ве-
ликими площами зможуть дати відповідь на проблемні питання щодо 
часу заснування та функціонування монастиря, особливостей його 
топографічно-планувальної структури, господарсько-побутової та 
культурної діяльності.
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 Рис. 1. Ситуаційний план розкопів в ур. Прокаліїв Сад
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Рис.2. Стратиграфія та плани поховань

Рис. 3. План залишків споруди з пічкою
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Рис. 4 Стратиграфічний переріз західної стінки траншеї 7
Умовні позначення: 1 – дерн, 2 – сірий гумус, 3 – сіро-жовтий суглинок, 

4 – передматерик, 5 – материк, 6 – вуглики, обмазка, кераміка.

Рис. 5. Давньоруська кераміка ХІІ – ХІІІ ст. 



469

Матеріали міжнародної наукової конференції

 Рис. 6. Пізньосередньовічна кераміка

Рис. 7. Пізньосередньовічні вироби із скла
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В статье освещена история и результаты археологических исследо-
ваний на территории монастыря Св. пророка Ильи. Приводится характе-
ристика археологических раскопов и перспективы их исследований. Ста-
тья иллюстрируется планами, стратиграфическими разрезами и рисун-
ками находок.
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The article deals to history and archaeological research on the territory of 

St. Illya Monastery. Archaeological places and perspective of research works has 
been described. The maps, stratigraphy cuts and pictures of founded things has 
been illustrated the article.
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Е.Б. Морозова

«ИCТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» КАК КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ

В статье рассматривается возможность оценить промышленную 
постройку как памятник архитектуры или памятник индустриального 
наследия. С точки зрения последнего анализируются исторические кри-
терии, наиболее подробно разбирается критерий исторической иденти-
фикации времени (эпохи). В качестве примера использования данного кри-
терия приводится Восточный промышленный узел в Бресте (Бєларусь) 
как памятник индустриального наследия, идентифицирующий эпоху со-
циалистического строительства.

Постройки промышленной архитектуры в качестве объектов куль-
турного наследия могут рассматриваться с двух позиций – как памятни-
ки архитектуры и как памятники индустриальной археологии. Памятни-
ком архитектуры промышленные постройки становятся достаточно ред-
ко. Например, на сегодняшний день в государственном списке таких цен-
ностей Республики Беларусь промышленные объекты составляют чуть 
более 1%, что обусловливается многими факторами, в том числе ярко 
выраженной утилитарностью производственных построек, непостоян-
ством их объемно-пространственной композиции, субъективностью во-
сприятия этой области зодчества и проч. 

Что же касается индустриальной археологии, то среди ее памятни-
ков мы можем найти гораздо большее количество производственных по-
строек. Объясняется это тем, что объект индустриальной археологии бо-
лее широкий, сюда входят не только производственные здания и соору-
жения, но и механизмы, станки, технологические и технические системы, 
промышленные ландшафты и т.д. А поскольку более широким являет-
ся сам объект, то и его идентификация, с точки зрения принадлежнос-
ти к наследию, требует большего количества критериев. И хотя суще-
ствует достаточно много точек зрения на эти критерии, их содержание 
и форму, тем не менее, уже сложились такие группы, как архитектурно-
художественные критерии, градостроительные, хронологические, исто-
рические. Последние, исторические критерии, отражают связь объекта с 
важными историческими событиями, деятельностью отдельных личнос-
тей, участие объекта в исторической идентификации времени (эпохи) 
или пространства (местности, района). На них хотелось бы остановить-
ся подробнее. 
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Характерным примером использования исторического события как 
оценочного критерия является, например, типография в городе Гоме-
ле, где во время Второй мировой войны работала подпольная ячейка, ру-
ководившая антифашистским сопротивлением. Уцелевшее оборудова-
ние и аутентичность помещения позволили организовать здесь неболь-
шой музей, который действует в рамках фабричного корпуса, сохранив-
шего свою производственную функцию типографии. Историческая цен-
ность события выделила данный корпус в промышленной застройке и 
обеспечила ему определенную «неприкосновенность» с точки зрения 
архитектурно-строительных перестроек. 

Таким же образом может участвовать в идентификации памятника 
индустриального наследия и критерий выдающейся личности, связан-
ной с объектом. Например, деятельность известного ученого на предпри-
ятии, выпуск первой, знаковой для страны продукции, проведение тех-
нических испытаний и проч. В Беларуси, к сожалению, пока таких при-
меров выделить не удалось. Но в странах с более богатой историей ста-
новления и развития промышленного производства, таких как Россия 
или Украина, очевидно, можно найти примеры объектов промышленной 
архитектуры, принадлежность к памятникам индустриального насле-
дия которых будет определяться деятельностью отдельной историчес-
кой личности.

Однако если критерии исторического события или деятельнос-
ти выдающейся личности применить к объектам промышленной 
архитектуры удается нечасто, то совсем иное положение складывается с 
критерием идентификации временного среза в развитии общества, иден-
тификации эпохи. Наиболее плодотворным в этом отношении в нашей 
стране является время социалистического строительства. Достаточное 
количество промышленных предприятий тех лет могут в той или иной 
степени, целиком или частями идентифицировать эпоху. Объяснение 
этому лежит в идеологических установках социалистического общества, 
правящим классом которого, согласно теории научного коммунизма, яв-
лялся пролетариат, т.е. рабочие фабрик и заводов. 

Художественное осмысление объектов промышленной архитектуры 
всегда имело мотивации, которые в разные временные периоды могли 
изменяться. В 1920–80-е годы в европейских странах и США такими мо-
тивациями были необходимость в условиях свободного рынка обеспечи-
вать престиж предприятия и учитывать рабочий класс как обществен-
ную реальность со всеми его потребностями, в первую очередь физио-
логическими, удовлетворение которых гарантировало высокую произ-
водительность труда. 
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 В социалистическом обществе эти мотивации несколько транс-
формировались – на первый план вышла необходимость обеспечи-
вать эстетически значимую производственную среду для рабочих как 
главного общественного класса. Этим обосновывалось и размеще-
ние промышленных предприятий на центральных площадях, важных 
градостроительных осях, транспортных магистралях, использование 
специальных приемов усиления значимости, дополнительного декора-
тивного украшения фасадов, в целом не свойственных уже в это вре-
мя промышленной архитектуре. Следует отметить, что столь пафосное 
отношение к промышленной архитектуре, не встречавшееся в это время 
нигде, кроме как на территории СССР, в том числе БССР, можно считать 
положительным явлением, поскольку эта архитектура была адресова-
на рабочим, в большой своей массе имеющим относительно невысокий 
культурный и образовательный уровень. Стремление сделать среду для 
них более привлекательной должно было способствовать росту общей и 
бытовой культуры этого большого по численности слоя населения. Ни-
когда ранее такие задачи не ставились.

В архитектуре предприятий и их корпусов появились тенден-
ции выделить, сделать промышленные объекты доминантными 
и выразительными в городе, насытить архитектуру знаковыми 
декоративными элементами, напрямую связанными с коммунистичес-
кими символами. Наиболее характерными примерами идентификации 
эпохи стали два объекта промышленной архитектуры – предзаводские 
площади и промышленные узлы.

Предзаводская площадь была вообще производным социалисти-
ческого времени, это наше, отечественное изобретение, нигде более не 
встречающееся. Само определение термина «предзаводская площадь» 
как свободное пространство для проведения общественных мероприя-
тий [1] свидетельствует о явном отражении всех особенностей истори-
ческого периода. Поэтому и застройка лучших предзаводских площадей, 
формировавшихся как значимые, пафосные городские ансамбли, может 
рассматриваться с позиций исторических критериев как памятник куль-
турного наследия*.

Промышленные узлы, в отличие от предзаводских площадей, были 
не только продуктом советской эпохи. Это групповое, кооперированное 
размещение промышленных объектов, известное в мировой практике 
как промышленный район, ведет отсчет своего существования с конца 
XIX в. В нашей стране такие образования стали осваиваться именно в пе-

* Отдельная статья о предзаводских площадях опубликована Е.Б. Морозовой «Працi Науково-дослiдного 
iнституту пам’яткоохоронних дослiджень» / Вип. 7. – 2012.* 
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риод социалистического строительства, и в связи с особенностями пла-
новой экономики и централизованного управления промышленный ра-
йон принял у нас тоже особую, не встречающуюся более нигде форму, ко-
торая и получила название промышленного узла. 

Главным отличием промышленного узла была модель его простран-
ственной организации, которая предусматривала формирование целост-
ного градостроительного образования, что достигалось, прежде всего, 
архитектурно-планировочным замыслом. Зарубежные промышленные 
районы строились только на единстве планировочного решения, как 
правило, не интегрировались с планировочными структурами городов, 
да и редко включались в них. Они имели только общий генеральный 
план, управляющий орган и стратегию развития, в дальнейшем допуска-
ющую как частное, так и государственное финансирование. 

Потребность создания единого пространственного решения в случае 
отечественных промышленных узлов выдвигала более сложные зада-
чи. С одной стороны, всегда непросто пространственно объединить до-
вольно большие территории (200–500 га), с другой – очень трудно сде-
лать это с промышленными объектами, где технологические требова-
ния практически всегда первостепенны, а объемы зданий и сооружений 
столь специфичны. Кроме того, в наших условиях стояли и особые зада-
чи: промышленные узлы должны были давать преимущества не толь-
ко экономического, но и социального плана, способствовать формирова-
нию для самого массового класса – рабочих среды гуманной, эстетически 
и экологически благоприятной и, по возможности, художественной. 

Совершенно новым стало и объединение промышленных узлов с 
планировочной структурой города, интеграция в функциональном 
и пространственном освоении территорий. Общественные центры 
промышленных узлов, в состав которых входили административные и 
культурно-бытовые объекты обслуживания работающих, проектирова-
лись и рассчитывались также на нужды прилегающих жилых районов. 
Городские улицы и пешеходные потоки ориентировались на эти центры 
и на предзаводские площади, которые делались парадными и даже 
помпезными.

Отечественные промышленные узлы отличал также небольшой 
интервал строительства (3–8 лет) и более жесткий контроль за осу-
ществлением схемы освоения территории, что было, впрочем, обес-
печено наличием единственной собственности – государственной, 
и плановой организацией народного хозяйства. Поэтому они стали 
градостроительными образованиями с наивысшей степенью концен-
трации производственных функций (удельный вес промышленных 
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объектов составлял 85–95%), а также в большой степени управляемыми 
градостроительными структурами [2].

Промышленные узлы вошли в отечественную практику в 1960-х го-
дах. Всего Госстроем СССР было разработано и утверждено 436 схем 
генеральных планов промышленных узлов, и белорусская практика 
строительства являлась самой широкомасштабной и успешной. К 1970 г. 
здесь было запроектировано и строилось около 50 промышленных 
узлов, общее количество которых к 1980 г. достигло 55. В них размести-
лось триста предприятий разных отраслей промышленности. 

И первым примером промышленного узла в Беларуси стал Брестский 
Восточный, время проектирования и строительства которого охвати-
ло 1962–1975 гг. (арх. И. Бовт, М. Буйлова, Э. Ботян, А. Афанасьева, С. Кор-
чик, Ж. Сахарова и др.). Его создание стало определенной вехой в разви-
тии промышленной архитектуры советского периода, а авторский кол-
лектив был удостоен правительственной награды – премии Совета Мини-
стров СССР [3]. Именно этот объект может рассматриваться как памятник, 
идентифицирующий эпоху социалистического строительства в Беларуси.

Промышленный узел построен практически в центральной части 
Бреста, он органично вошел в планировочную структуру городского ра-
йона и стал его основой. Такое размещение группы промышленных пред-
приятий на одной из главных улиц города – ул. Московской, являющей-
ся продолжением оси Варшава – Минск – Москва, отражало существовав-
шие тогда принципы формирования советского города. 

Промышленный узел создавали четыре предприятия, обеспечивав-
шие в равных долях занятость женского и мужского населения – ковровый 
и чулочный комбинаты, электроламповый и электромеханический 
заводы. Они выходили на три важных транспортных магистрали горо-
да. Общие объекты энергетического, вспомогательного и складского хо-
зяйств располагались в центре, в глубине площадки, таким образом не 
попадая в зону визуального восприятия и не нарушая общее впечатле-
ние от застройки.

Фронт застройки складывался из административно-бытовых, 
лабораторных, общественных зданий и цехов основного производства, 
которые решались в виде корпус-заводов. Четкое функциональное зо-
нирование территории, удачная взаимосвязь разноэтажных зданий и 
инженерных сооружений, интересные и технически совершенные в то 
время архитектурно-планировочные решения производственных корпу-
сов формировали серию достаточно выразительных архитектурных ан-
самблей, которые объединяли и организовывали застройку важных го-
родских магистралей на значительной протяженности.
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Идеологическая символика эпохи нашла отражение в 
мозаичных панно, разместившихся на производственных корпусах, 
расположенных вдоль главной магистрали – ул. Московской. Темати-
ка художественных композиций и особая, реалистическая манера ис-
полнения мозаики ярко и точно воспроизводили советское время. Ха-
рактерной времени символикой насыщена застройка и других улиц. 
Так, вдоль одного из производственных фасадов разместились малые 
формы, объемно интерпретирующие главный символ социалистичес-
кого общества – серп и молот. Элементы благоустройства и ландшаф-
тной архитектуры – доски почета, скульптурные группы, клумбы и 
цветники с графическими композициями посадок были основными 
знаковыми объектами, обеспечивающими художественными при-
емами наиболее явную визуальную идентификацию эпохи. Сегод-
ня многие из них утеряны, однако те, что сохранились, продолжают 
выполнять свою первоначальную функцию.

Архитектурно-градостроительные преобразования в городе не мо-
гли не коснуться и Восточного промышленного узла. Появились новые 
элементы благоустройства. Увлечение художественной идеей, так 
называемого губернского города, существовавшее в белорусской прак-
тике в 1990-х годов, привнесло новые уличные светильники, скамьи 
и урны, не соответствующие временной стилистике всего комплекса. 
А сегодня переделкам подверглись и постройки: комплекс уплотняет-
ся, появляются новые, современные строения, началась реконструк-
ция аутентичных фасадов зданий. Пока еще сохранены мозаичные 
панно, которые сами по себе могут быть оценены как памятники мо-
нументальной живописи. Существуют и скульптурные композиции 
серпа и молота, в сочетании с сохранившимися в неизмененном виде 
производственными фасадами они представляют очень характерные, 
«ностальгические» детали. Но если не предпринять определенных 
шагов по внесению всего комплекса промышленного узла в раз-
ряд объектов культурного наследия, памятника индустриальной ар-
хеологии, идентифицирующего уже ушедшую эпоху социализма, то 
неминуемые пространственные трансформации застройки приведут к 
невосполнимым утратам.

Хотелось бы отдельно остановиться на этической стороне проблемы. 
Существующее сегодня негативное отношение к советскому периоду, с 
одной стороны, и небольшой временной исторический интервал – с дру-
гой, не способствуют бережному отношению к объектам такого рода, как 
Восточный промышленный узел. Тем не менее, их утрата – это потеря ис-
торической памяти, прошлого, предание забвению общемировых дости-
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жений в области архитектуры и градостроительства, обеспеченных ра-
ботой наших предшественников. История учит, что идеологические мо-
тивации не должны определять политику в деле охраны памятников. 
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The article is investigating the possibilities of industrial object evaluation 
from the two points of view: as an art masterpiece or as an industrial heritage 
value. From the last point of view, the historical group criterions are exanimate 
in details with the focus on criterion of the “historical identity of the epoch”. As 
an example of the historical identity of the socialism epoch the industrial cluster 
Vostochny in Brest (Belarus) has been observed. 
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ПАМ’ЯТКООХОРОННІ ПРОЦЕСИ 
В ОБОЛОНЦІ МІЛІТАРНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

1918–1920 рр. (НА ПРИКЛАДІ 
ОБ’ЄКТІВ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

м. БЕРЕЖАНИ)

«Коли гримлять гармати – музи мовчать». Ця думка відомої особис-
тості вже давно стала аксіоматичною й перетворилася на доволі поши-
рену цитату (навіть дещо заяложену). Але зміст її не завжди відповідає 
дійсності, особливо якщо розглядати це в історичній перспективі. Події 
завершальних етапів Першої світової війни та подальших українсько-
польських воєнних зіткнень на території східногалицьких земель наси-
чені фактами активного різноманіття «голосу муз», які формували пози-
тивне підґрунтя подальших творчих звершень.

У ці часи протистоянь, часи руйнацій і нищень розглядалися, зокре-
ма на східногалицькому ґрунті, й питання власне пам’яткоохоронного 
рівня. Незважаючи на воєнне лихоліття, знаходилися люди й організа-
ції, яким не байдужа була історико-культурна спадщина краю, і вони ро-
били все можливе для її збереження, особливо від зовнішніх негативних 
мілітарних впливів. 

Домінанта цієї діяльності зосереджувалася в польському держав-
ницько-управлінському середовищі. Воно зуміло зберегти прообрази 
відповідних пам’яткоохоронних структур та професійних особистостей, 
що сформувалися упродовж другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст., а в подальшому 
склали дуже ефективний дієвий кістяк майбутніх органів державної вла-
ди з питань охорони, збереження та раціонального використання націо-
нальної історико-культурної спадщини. 

Ще перед Першою світовою війною почали розроблятися й перші 
зразки регіональних пам’яткоохоронних нормативних актів. Так, на га-
лицьких землях у 1892–1893 рр. осмислювалися пропозиції, а на 28 квіт-
ня 1893 р. подано Проект Закону щодо покращення охорони пам’яток на 
землях Галичини та Льодомерії з Великим Князівством Краківським. Про-
ект був представлений до Регіонального сейму представниками Управлін-
ня консерваторського Західної Галичини. Він складався з чотирьох пара-
графів. І вже у першому з них декларувалося, що будь-яка світська чи са-
кральна будівля, яка має історико-мистецьке значення, не може бути пере-
будована чи реставрована без дозволу влади. До вивчення планів перебу-
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дови потрібно обов’язково долучати консерватора пам’яток для експерт-
ної оцінки [3, арк. 1–20]. Не говорячи уже про організаційну та практичну 
пам’яткоохоронну діяльність у краї (яка була переосмислена на державно-
му рівні у передвоєнний час), зазначимо, що визначена нормотворча роз-
робка чітко продемонструвала: регіон мав добру традицію щодо охорони 
та збереження місцевої історико-культурної спадщини. Традицію, яка ор-
ганічно відтворювалася в складних умовах воєнних дій. 

Під час Першої світової війни консерватор пам’яток Східної Галичини 
Й. Піонтровський (його пам’яткоохоронна діяльність стала особливо ди-
намічною у післявоєнні роки) розпочинає осмислювати проблему збере-
ження об’єктів старовини на східногалицькому ґрунті в нових, політично 
складних умовах. Він визначає: «Пам’ятками у найзагальнішому значен-
ні називаємо усі давні предмети, що в який-небудь спосіб сприяли удо-
сконаленню щоденного життя, несли інформацію про розвиток культу-
ри, а також про діяльність людини» [15, s. 5]. А головною метою і «най-
важливішим завданням сьогодення» бачить нормативне упорядкування 
проблем опіки, охорона архітектурних пам’яток і «загалом будівництва 
давнього» [15, s. 7]. Зазначимо, ці ідеї інтерпретувалися на регіонально-
му рівні тоді, коли місцевість перебувала під безпосереднім впливом во-
єнних протистоянь.

Тому, незважаючи на мілітарні обставини, звертає на себе увагу на-
явність великої кількості крайових пам’яткоохоронних звернень та про-
ектів. Переважно вони мали конкретне спрямування на індивідуально-
визначений об’єкт захисту та збереження. Для прикладу: заакцентуємося 
на подібних зверненнях і фактах тогочасної громадської ініціативи, що 
стосуються об’єктів історико-культурної спадщини Бережан. 

 Показовим у контексті вищезазначеного можна назвати лист римо-
католицького митрополичого консистора до крайового консерватор-
ського уряду в Кракові від 14 травня 1917 р. про потребу відновлення 
втрачених елементів перекриття Бережанського парафіяльного костьо-
лу, що постраждав під час недавнього артилерійського обстрілу [6, арк. 3]. 
Подія, можливо, виглядає занадто прозаїчною, але слід зауважити, 
пам’яткоохоронні роботи планувалися під час ведення прямих бойових 
дій і в зоні цих воєнних протистоянь.

Об’єктом особливого пам’яткоохоронного акцентування став Бе-
режанський замковий комплекс. Внаслідок артилерійських обстрілів 
1915–1916 рр. він отримує фізичні пошкодження, з’являються сліди пер-
ших локальних руйнацій зовнішніх стін. Але вже на етапі завершення мі-
літарних зіткнень, незважаючи на довготривалу політичну дестабіліза-
цію в регіоні, з’являються спроби втрутитися в процес збереження одно-
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го із яскравих ренесансних архітектурно-оборонних шедеврів краю. Під-
твердимо цю думку документально:

«Крайове товариство консерваторське
Східної Галичини у м. Львові
(будинок сеймовий)
Львів, 8 лютого 1918 року 

До
Ц.[ісарсько] К.[оролівського] крайового уряду консерваторського

у Кракові
Товариство опіки над пам’ятками мистецтва і культури у Львові звер-

тає увагу Крайового товариства консерваторського Східної Галичини на 
сумний стан двох наших цінних пам’яток минулого, а зокрема замку в Бе-
режанах і замку в Жовкві. 

Ми отримали наприкінці грудня минулого року повідомлення, що ні-
мецькі війська, які розквартировані у Бережанському замку, не шанують 
наших пам’яток, вибирають камінь з існуючих виломів у мурах, а також 
покривають написами алебастрові скульптури у каплиці.

(Прим.: Далі йде нагадування, що покрити дахом замок у Жовкві пла-
нувалося ще в минулому році).

Крайове товариство, яке вже попередньо, керуючись підставою ви-
вчення стану справ на місці д-ром Подлахом, звернулося до управителя 
майном гр. Якуба Потоцького у Бережанах щодо забезпечення замку від 
подальшого нищення, а також просить Ц. К. уряд консерваторський:

1) Розпочати роботу з тією метою, щоб армійське командування звіль-
нило замок у Бережанах від військового постою;

2) (Прим.: про покриття дахом замку в Жовкві)» [6, арк. 8-8 зв.].
Архівні документи дають можливість прослідкувати подальшу долю 

пам’яткоохоронних дій та пропозицій щодо відновлення належного стану 
Бережанського замкового комплексу в останні місяці Першої світової війни. 
Захоплює те, що подібна робота проводилася різними організаціями в меж-
ах своїх функціональних обов’язків і можливостей. І все це, незважаючи на 
існуючий воєнний стан й прифронтові умови. Яскравим прикладом пози-
тивної діяльності може бути лист Бережанської повітової експозитури Кра-
йового центру господарської відбудови Галичини від 1 вересня 1918 року:

«До
Ц.[ісарсько] К.[оролівського] крайового уряду консерваторського
в Кракові
На відозву від 28 червня 1918 р., направлена до тут.[ешнього] 

Ц.[ісарсько] К.[оролівського] староства і передане місцевій Експозитурі, 
подаємо необхідну інформацію:
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Ad.1.В замку квартирують німецькі війська, побут яких спричинює 
його подальшу руйнацію.

 Ad.2.На південно-східному ушкодженому наріжнику замку слід негай-
но розпочати охоронні роботи, так як збереженим мурам загрожує небез-
пека завалитися коло отвору, вибитого снарядами.

Ad.3.Дах над ушкодженим наріжником на значній площині є знище-
ний, внаслідок чого він не захищає мурів від атмосферних опадів.

Даху та перекриттів на північно-східній башті немає. Частина даху 
і перекриттів північно-східного крила збереглося до 50%. В’їзна східна 
брама без даху.

Пошкодження даху південно-східного крила доходить до 50%.
Належить звернутися до військової влади про звільнення солдата-

ми замкових споруд, делегувати архітектора для опрацювання коштори-
су реконструкції, а також кошторису охоронних робіт для негайного по-
криття даху, які повинні були завершитися ще у цьому році.

Експозитура неспроможна самостійно опікуватися цією вартісною 
пам’яткою через брак технічних можливостей, завантаженість роботою 
бюро та комісії місцевих інженерів. Поспішімо натомість допомогти з ма-
теріалами та робітниками.

З прикрістю бачимо, як з дня на день нищиться пам’ятка поль-
ської культури на сході, брак пошанування своїх та інших, брак почуття 
обов’язку власника і розуміння вартості загалу; пречудова каплиця Се-
нявських покалічена і понищена, кришиться і осипається, аркадовий га-
нок використовується до прання брудної білизни німецьких квартиран-
тів, а в перекриттях залів розсипається дерево…

Тому просимо, щоб уряд консерваторський мав бажання розпочати в 
цій справі енергійні кроки на рівні влади.

1. Домовитися з військовим командуванням про відселення німець-
ких військ.

2. Порозумітися з управителем майна гр. Якуба Потоцького щодо фі-
нансування відбудови, а також взагалі щодо подальшої мети замку.

3. Делегувати архітектора з структури Ц.[ісарсько] К.[оролівського] 
уряду консерваторського для вивчення на місці об’єму пошкоджень, ви-
значення кошторису негайних напрямків робіт, для наочного переконан-
ня про стан речей і пришвидшення рятівних кроків.

Просимо визнати справу за надзвичайно важливу» [6, арк. 9-9 зв.].
Ефект вищеозначеного звернення посилювали дві фотографії (одна – 

масштабна), на яких було відображено локальні сліди руйнацій замкових стін.
 Крім загальних питань по визначенню стану пошкоджень замкових 

приміщень, кошторису подальшої реставрації пам’ятки, а також здій-
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сненню первинних консерваційних робіт, найнегативнішим чинником 
був факт розквартирування в замку німецьких військ. Ця проблема ви-
ділялася в окрему сферу виконання, про що свідчить лист Краєвого кон-
серваторського управління (м. Краків) від 28 вересня 1918 року: 

«До
Ц.[цісарсько] К.[оролівського] Староства
в Бережанах
Тутешній уряд, прагнучи вирішити питання про звільнення замку в 

Бережанах від квартирування військових, просить відповісти: 1. (які від-
діли війська квартирують в Бережанському замку), 2. (до якої військової 
влади належить з цього питання звернутися)» [6, арк.10].

А це вже був реальний крок до втілення конкретного результату. 
Правда, ми не володіємо інформацією про кінцевий результат вирішення 
проблеми. Та зрозуміло, що із завершенням бойових дій Першої світової 
війни німецькі солдати залишили замкові стіни. 

Подальші (польсько-більшовицькі, українсько-польські) мілітар-
ні зіткнення, нові динамічні державотворчі процеси з ліквідацією ста-
рого управлінського апарату – усе це загалом не сприяло загальній 
пам’яткоохоронній діяльності. Але пам’яткоохоронна сфера в регіоні 
збереглася. Збереглася на підставі старих організаційних традицій, на 
основі досвіду професійних спеціалістів передвоєнної доби. Результати 
такого збереження й відновлення в нових умовах організаційно-дієвих 
традицій уже проявили себе на період українсько-польського проти-
стояння на території Східної Галичини наприкінці 1918 – упродовж 
1920 років.

Ці приклади позитивних культурницьких дій (чи хоча б спроб діяти) 
відображало не лише ментальний принцип поляка як цінителя здобутків 
минулого, але й базувалося на оформленій нормативній основі. Адже 31 
жовтня 1918 р. розроблено Декрет Ради Регенційної (тимчасового поль-
ського уряду періоду воєнних дій) про опіку над пам’ятками мистецтва 
та культури. Його затверджено розпорядженням Ради Міністрів від пер-
шого травня 1919 року. Юрисдикція документа поширюється, зокрема, й 
на галицькі землі. Зазначено також, що всі положення Декрету вирішу-
ються через Крайове управління консерваторське у Кракові, яке співпра-
цює з відділом культури і мистецтва. 

У першому параграфі декларуються обставини, що всі пам’ятки ста-
ровини знаходяться під опікою права. У наступному – другому – парагра-
фі визначено й урядову структуру, яка здійснює загальну опіку над ними: 
Міністерство релігійних визнань і народної освіти.

У Декреті продумано осмислюються проблеми охорони:
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• нерухомих пам’яток (пар. 12-17); зокрема й передбачена охорона 
прилеглої до них території (пар.13);

• рухомих пам’яток (пар. 18-22);
• окремо виділено – археологічні знахідки (пар. 23-27).
Декларувалася діяльність по віднаходженню пам’яток і відшкодуван-

ню за їх знищення (пар. 28-33), а також визначалися види відповідаль-
ності за знищення (пар. 34-35) [5, арк. 1-9]. Сам декрет опубліковано 8 
листопада 1918 року [9, s. 93–98].

Згідно окремого положення Декрету про створення Міністерства мис-
тецтв і культури від 5 грудня 1918 р. [10, s.140–141], до його відома від-
несли, зокрема, й питання, що стосуються керівництва та опіки над мис-
тецтвом, пам’ятками, музеями мистецтва. Консерваторська діяльність і 
в 1920-х роках продовжувала залишатися загалом у віданні Міністерства 
визнань релігійних і народної освіти [20, s. 727].

Втілюються й доволі практичні пам’яткоохоронні проекти. Так, уже в 
1919 та 1921 роках один з чільників польської пам’яткоохоронної служ-
би професор Т. Шидловський складає каталог ренесансних архітектур-
них шедеврів Східної Галичини, які були суттєво понищені під час воєн-
них дій [18; 19]. Серед них Бережанський замок виділено ледь чи не в 
окрему категорію за своєю історично-мистецькою значимістю.

Із замку в 1920 р. вивозять саркофаги родини Сенявських (власників 
пам’ятки упродовж 1534–1726 рр.), переміщуючи їх до Кракова [14, s. 94]. 
Це було зроблено з метою їх збереження, адже місто знаходилося в зоні 
постійних мілітарних зіткнень. Переписка з цього приводу між Т. Шид-
ловським і консерватором пам’яток Тернопільського воєводства проф. Й. 
Піонтровським також збереглася. Зокрема, існує телеграма наступного 
змісту: “Пам’ятки старовини Бережанські два вагони вислав тринадця-
того. Піонтровський” [6, арк. 18].

Відомі й інші факти пам’яткоохоронного характеру (з польської сто-
рони), дотичні до місцевості. Зокрема, це стосується питань збереження 
надзвичайно цінної та кількісної бібліотечно-архівної збірки, що знахо-
дилася в палаці Якуба Потоцьких у с. Рай (західна околиця Бережан). Так, 
у листі Міністерства культури і мистецтв (Краків) до дирекції львівської 
поліції від 31 травня 1919 р. повідомлялося, що ще 2 травня польська сто-
рона попередила українську: у разі знищення чи укриття збірок старови-
ни в різних місцевостях краю (окремо виділено Райвську збірку) будуть 
конфісковані колекції українських музеїв Львова. Поліцейським було на-
казано взяти музейні приміщення та експозиції під нагляд [4, арк.1].

Звернення, можливо, й жорстоке, але, безумовно, показове та ефек-
тивне. Адже під час військових протистоянь культурна спадщина зага-
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лом залишається поза захисним впливом, без належного контролю. Осо-
бливо якщо врахувати, що у цей час було розграбовано бібліотеку цьо-
го ж представника родини Потоцьких у Балабанівці (суч. Хмельниччина) 
[16, s. 765].

Декрет від 31 жовтня 1918 р. творив, таким чином, основу подальшо-
го пам’яткоохоронного законодавства й окремих пам’яткоохоронних рі-
шень. І на цій нормативній підставі з весни 1919 р. розпочалося форму-
вання колективу спеціалістів пам’яткоохоронної справи по регіонах [20, 
s. 727]. Положення Декрету визначали, фактично до другої пол. 1920-х 
років, єдину декларативну основу охорони, збереження та раціонально-
го використання історико-культурної спадщини «другої Речі Посполи-
тої» та її окремих адміністративних регіонів. На їх нормотворчій підставі 
базувалися інші пам’яткоохоронні рішення підзаконного характеру. 

Один лише приклад. Львівський консерваторський округ Воєводсько-
го правління звернувся з листом від 17 червня 1926 року до Митрополичих 
курій (римо-католицької, греко-католицької та вірменсько-католицької) 
у Львові, біскупських (римо-католицької та греко-католицької) у Пе-
ремишллі та біскупської римо-католицької курії у Тернополі про фак-
ти самовільного нищення мурованих і дерев’яних храмів. Пропонувало-
ся, згідно згаданого вище урядового Декрету про опіку над пам’ятками 
старовини, взяти під державний контроль всі сакральні архітектурні 
пам’ятки, а також зобов’язати звертатися до округового консерватор-
ського правління за дозволом на проведення ремонтних чи реставрацій-
них робіт на об’єктах, з представленням опису храму, його планів, фото-
фіксації інтер’єру та екстер’єру, визначенням кошторису робіт. А взагалі 
пропонувалося обмежувати такі перебудови або виконувати їх під контр-
олем архітектора відповідної кваліфікації, так як «святині зводяться на 
декілька віків і не можуть бути шаблонними будівлями, без естетичної 
цінності» [7, арк. 1-2]. Ці пропозиції поширювалися по управлінській вер-
тикалі серед повітових староств Галичини, зокрема й Бережанського.

У досліджуваний нами період було підготовлено ще один норматив-
ний документ мистецько-експертного характеру, який ускладнив і так 
непрості міжетнічні відносини, які склалися на землях Східної Галичи-
ни у 1920–1930-х роках навколо національних меморіальних комплексів. 
Так, згідно урядового Декрету від 3 січня 1919 р. за №93, усі пам’ятники, 
бюсти, пам’ятні таблиці та інші знакові речі повинні встановлюватися 
лише після експертної оцінки на предмет їхньої історичної та мистець-
кої вартісності, за підписом Міністра культури та мистецтва. За порушен-
ня цього правила передбачалося накладення штрафних санкцій, справа 
могла дійти навіть до адміністративного арешту (що декларувалося че-
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рез факт порозуміння міністра культури з міністром внутрішніх справ) 
[11, s. 24–25]. Цей документ, зрозуміло, створював позитивний для поль-
ської (панівної) сторони юридичний прецедент: можливість відмовля-
ти у затвердженні будь-яких меморіальних комплексів, які суперечили 
пануючій державницькій ідеології. Приклади не забарилися. Деякі з них 
пов’язані з Бережанами.

Зокрема, 1 січня 1925 р. представниці Бережанської філії Союзу укра-
їнок подали на затвердження проект меморіалу січового стрілецтва на 
горі Лисоня (південна околиця міста) – в зоні кривавих боїв серпня – 
жовтня 1916 р. Проектований символічний пам’ятник був оформлений у 
вигляді почергово складених, повздовжно та поперечно, снарядних ящи-
ків, на яких зверху вертикально поставлено розірваний снаряд, увінча-
ний тризубом [1, арк. 1-3]. Та лише 6 серпня 1926 р. до воєводського уря-
ду в Тернополі прийшов лист-відповідь зі Львова за підписом проф. Й. Пі-
отровського, у якому зазначено: воєводське управління консерваторське 
забракувало проект, мотивуючи це нібито невідповідністю пам’ятника 
«загальній природній естетиці». А 17 серпня 1926 р. вищеозначене рі-
шення було продубльовано з Тернополя до Бережанського повітового 
староства [1, арк. 4]. Реальні ж підстави для відмови були, вважаємо, зо-
всім інші.

Причому польські національно-патріотичні сили Бережан могли без-
перешкодно плекати численні фактори власної мілітарної героїки [8, s. 
10], зокрема через встановлення меморіальних зображень. Підтверджен-
ням цьому слугує наступна інформація:

«Бережани. Мешканці повіту поставили при римо-католицькому кос-
тьолі парафіяльному в Бережанаx пам’ятну плиту в честь полеглиx ге-
роїв у битвах за волю Вітчизни… Товариство “народних шкіл” поклало 
окремий вінок на гріб славної пам’яті полковника Антонія Горчинсько-
го… могила якого є під сталою опікою згаданого товариства» [17, s. 10]. 
Так проблема охорони та репрезентації подій національного минулого 
вступала у протиріччя з панівним ідеологічним підґрунтям. 

Восени 1921 р. був нормативно підтверджений факт утворення не-
залежної Польської держави, в адміністративно-територіальні межі 
якої увійшли землі Східної Галичини. Тоді ж, 31 вересня, як окрему 
територіально-адміністративну одиницю створено Тернопільське воє-
водство [2, арк. 1]. Розпочався новий відлік зокрема й пам’яткоохоронної 
історії краю, базований, правда, на старих традиціях і зразках нормотво-
рення воєнного часу. Лише новий Закон Польської республіки «Про опі-
ку над пам’ятками» від 6 березня 1928 р. [12, s. 537–542], а також розпо-
рядження Міністерства визнань релігійних і народної освіти «Про прове-
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дення реєстру пам’яток» від 17 липня 1928 р. [13, s. 1878] визначили на-
ступні акценти й перспективи в справі охорони пам’яток як на рівні за-
гальнодержавному, так і на місцях. Та це потребує окремого вивчення й 
осмислення.
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Р.В. Підставка

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБАРАЗЬКОГО ЗАМКУ: 
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ТА ГІПОТЕЗА 

ЕТАПІВ СПОРУДЖЕННЯ

Одним з найвідоміших та водночас найменш досліджених замків Украї-
ни є так званий «другий Збаразький замок», спорудження якого традицій-
но датують 20-30 роками ХVІІ ст. Впродовж тривалого часу Збараж та його 
замок були об’єктом дослідження істориків, архітекторів, краєзнавців та 
археологів. У більшості наукових праць з історії міста і замку авторами ви-
роблено традиційну лінію висвітлення історії його виникнення, станов-
лення, розвитку та занепаду. Однак розширення доступу до джерельної 
бази, електронних архівних матеріалів та археологічних досліджень вне-
сли свої корективи у сталість та беззаперечність таких трактувань. Питан-
ням, яким присвячена дана стаття, в історичній літературі приділено над-
звичайно мало уваги. Рід князів Збаразьких, що володіли містом, зустрі-
чається в контексті «генеалогічної війни» початку минулого століття (К. 
Соханевич, В. Семкович, З. Радзимінський, Й. Пузина, А. Прохазка та інші). 
Нещодавно до цього питання повернувся С. Келембет. Деякі документи 
(в основному, тестаменти) княжого роду Збаразьких дослідила Людмила 
Демченко. Ґрунтовною роботою по оборонних фортифікаціях князівських 
родин Південної Волині (у т.ч. і кн. Збаразьких) є праці Володимира Собчу-
ка. Більшість з них стосуються середньовічного Старозбаразького замку. 

Заслуговують на увагу змістовні роботи, присвячені другому зам-
ку в Збаражі А. Чоловського (1892), М. Ковальчука (1893), Й. Яворсько-
го (1913), Г. Шляського (1934), А. Мілобезького (1956), Ю. Нельговського 
(1971), І. та О. Оконченків (2005) і т.д.

Виходячи з цього метою написання даної статті є удосконалення та роз-
ширення методичних підходів, конструктивна ревізія усталених постулатів 
та представлення іншої концепції становлення другого замку в Збаражі.

Дослідження Збаразького замку упродовж років відбувалося в трьох 
стратегічних напрямках, що висвітлюють причини виникнення, етапи 
будівництва, основні історичні події, періоди відбудови і реставрації, пра-
во власності тощо:

1. Історіографічні дослідження (аналіз писемних джерел, у т.ч. науко-
вих, літературних, юридичних, публіцистичних і ін.).

2. Архітектурні дослідження (аналіз існуючих креслень, планів, обмі-
рів різних періодів, картографічних матеріалів тощо).



Розділ III

488

3. Археологічні дослідження (проведення масштабних чи локальних 
археологічних розкопок, з метою виявлення артефактів різних періодів 
чи епох, підтвердження чи заперечення гіпотез етапів будівництва і т.д.).

Що стосується писемних першоджерел, дотичних до замку в Збара-
жі, то це в основному «Idea della Architettura Universale» (1615) Вінченцо 
Скамоцці, «Wojna domowa z Kozaki I Tatary» (1681) Самуїла Твардовсько-
го [10]. Перше подає теоретичний проект оборонного палацу в Збаражі, 
друге – описує замок у контексті подій так званої «семитижневої обло-
ги Збаража». Інші джерела подають інформацію про значно пізніші архі-
тектурні особливості замку після низки катаклізмів, руйнувань, відбудов 
та реставрацій. Тобто достовірних писемних матеріалів про будову замку 
на момент завершення його основного будівництва чи якісь етапи цього 
спорудження на даний час не виявлено.

До другого методу належать графічні матеріали, креслення та обмі-
ри, що проводилися М. Ковальчуком (1893 р.), Я. Вітвіцьким (1928 р.), Ін-
ститутом архітектури АН УРСР (1946 р.), а також унікальний рукописний 
план обозу та облоги 1649 р. міста Збаража, виконаного в 1660 р. на зі-
гнутому в декілька разів листку паперу розміром 45,5х81 см, без водя-
ного знака; без титульного підпису, легенди i підпису виконавця. Орієн-
тація плану визначається розою вітрів, розміщеною в середині плану і 
означеної літерами O-S-W-N. На плані показано «П»-подібний палац зам-
ку з внутрішнім двориком, без бокових флігелів, другого поверху в’їзної 
брами, інші деталі. Цей графічний документ був виявлений у Берлінсько-
му архіві та описаний П. Шлезингером [13]. 

До археологічних методів дослідження Збаразького замку можна від-
нести розкопки Західного бастіону Наталією Білас (Інститут археології, 
м. Львів, 2007 р.) [1, с. 143-154].

При аналізі першої категорії джерел передовсім виникає запи-
тання стосовно датування проекту В. Скамоцці, адже він практично 
єдиний в монографії, що не має конкретної часової прив’язки. Відо-
мо лише зі слів автора, що він був виконаний на замовлення корон-
ного конюшого Христофора – князя Збаразького. Коронним конюшим 
кн. Христофор став у 1610 р., а князем Збаразьким – у 1608 р. (після 
смерті батька Януша). Отже, можна припустити, що замовлення було 
отримано або проект був виконаний чи поміщений у згадану моногра-
фію – після 1610 р.

Під час перебування в Голландії у 1601 р. (в липні 1602 р. Христофор, 
за В. Добровольською, уже в Італії і є учнем Галілео Галілея) «молодший 
воєводич брацлавський» поділився своєю «інвенцією» про спорудження 
замку в Збаражі з архітектором Андреа дель Аквою, який вніс у «проект» 
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свої корективи. Христофор зробив відповідний припис: «Inwencіa to jest 
moja, ale z diskursem tego Indzіniera, ktоry dodal mi serca...» [14].

За рік перебування в Нідерландах і на студіях в др. Юстуса Ліпсіуса 
Христофор налагодив добрі відносини з людьми та культурою цієї краї-
ни. У військових справах знайшов для себе джерело для наслідування на 
батьківщині [7, с. 125]. Відомо, що в Голландії існує замок у м. Бреда, відо-
бражений на картині Дієго Веласкеса «Списи» та представлений на пла-
ні міста в атласі ван Луна [4]. Його схожість із замком у Збаражі не викли-
кає сумнівів (Рис. 1).

Христофор із Фландрії спровадив пізніше до Збаража славного воєн-
ного архітектора Генріха ван Пеєна, котрий мав йому побудувати і уфор-
тифікувати замок в Збаражі [7, с. 126].

Пізніше (1602-1605 рр.) у Венеції, під час другої подорожі до Іта-
лії, Христофор познайомився з архітектором Вінченцо Скамоцці, який 
по всій Європі будував магнатам палацові резиденції і вважався одним 
з найталановитіших і самобутніх архітекторів тих часів. Після багатьох 
особистих розмов на теми фортифікацій Христофор попросив його вико-
нати план для його резиденції (очевидно, мова про Збараж) – як укріпле-
ного палацу [7, с. 127]. 

Варто додати, що проектована Скамоцці резиденція, всупереч назві, 
яку їй дав автор, у цілому не відповідала класичному «palazzo in fortezza», а 
скоріше була різновидом напівоборонної феодальної садиби XVI – XVII ст., 
що часто зустрічалися по всій Європі. Невідомий автор книги «Krotka 
nauka budownicza Dworоw, Palacow, Zamkow podlug Nieba y zwyczaiu 
Polskiego» за 1659 р. , будучи послідовником спорудження такого типу 
садиб у Центральній Польщі, писав: «Важко поєднати, палац (wczesny) і 
фортецю, хіба – як iталійці називають – вчинити «Casa forte», котру опи-
сав (abrysował) Вінцентій Скамоцці Збаразькому коронному конюшому. 
Така оборона при палаці бути може і його форма взята від Скамоцці «ad 
usum reducere»[8]. Виразно цьому тому протиставляється «Сasa forte» і 
Збараж – фортеця удільних панів, що є на пограниччі, на місцях спосіб-
них ставлячи, які «praesidia» в них можуть ховати. Прикладом власне та-
кої пограничної фортеці можновладної був у своїй остаточній, зреалізо-
ваній формі замок у Збаражі [10, с. 371-380].

Традиційно вважається, що другий замок у Збаражі (якщо рахува-
ти, що літописний замок-городище до цього типу фортифікацій не від-
носиться) споруджений у період 1620 (1626) – 1631 рр. Христофором та 
Юрієм Збаразькими за проектом Вінченцо Скамоцці. Однак, деякі істо-
ричні джерела, припускаючись низки помилок, наводять значно раніші 
дати, коли другий замок у Збаражі вже існував.
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Зокрема, дата початку спорудження замку в Збаражі – 1587 рік – по-
дана у книзі «Starozytna Polska...» [5, с. 914]. На цій даті зосереджує ува-
гу Ольга Оконченко [3, с. 3]. Ще одне польське джерело подає дату спо-
рудження третього замку під 1580 р. і називає стиль будівництва – Casa 
forte [12, с. 143]. «Словник архітекторів і будівничих польських…» Станіс-
лава Лози у статті, присвяченій Вінченцо Скамоцці, наводить наступну 
цитату і дату спорудження замку [9, с. 299]:

За даними А. Чоловського, Христофор Збаразький у 1598 р. під час пе-
ребування у Венеції замовив у архітектора-фортифікатора Вінченцо Ска-
моцці проект укріпленого палацу-резиденції [6, с. 63] (ця подія з кон-
кретною прив’язкою до коронного конюшого Христофора Збаразького, 
як безпосереднього замовника, згадується у книзі В. Скамоцці: Idea della 
architettura universale [11, с. 252]). Ця дата (1598 р.) ставиться під сум-
нів, оскільки Христофору на той час було лише 18 років і він не міг вести 
наукові диспути з відомим архітектором на будівельно-фортифікаційні 
теми, а від замовлення до готового проекту (чи його публікації) про-
йшло 18 років. Викликає запитання і сама авторська назва укріплення - 
«palazzo in fortezza», хоча стиль споруди архітектори визначають як «Сasa 
forte». На нашу думку, такий авторський варіант назви був викликаний 
на стилем будівництва, а наявною у В. Скамоцці інформацією, отрима-
ною від Христофора, що оборонний палац споруджуватиметься в існую-
чій фортеці чи стіно-баштовій конструкції. Однак пристосувати викона-
ний проект до існуючої споруди виявилось нелегко, тому були залучені 
інженери-фортифікатори Генріх ван Пеєна чи Андреа дель Аква.

Розміщені на кутах палацу стаціонарні бастіонні укріплення виконані 
за стилем староіталійської школи бастіонної архітектури. Бастіони без-
посередньо зв’язані фланками зі стінами палацу; проектовані мурова-
ні бастіони у пропорційному порівнянні з проектом фасаду є занижени-
ми, вони займають приблизно 1/4 від вертикального розміру палацового 
фасаду (іншими словами - споруда проектованого палацу, якісно відкри-



491

Матеріали міжнародної наукової конференції

та для артилерії середніх та великих калібрів фактично з будь-яких дис-
танцій, була незахищеною); проектовані бастіони всі однотипні з однако-
вими планувальними, формотворчими та вогневими характеристиками. 
Кожен бастіон має по чотири бійнички, розташовані по одній на фланку 
і по одній на вусі. Всі призначені для фланкуючого вогню. Вуха бастіонів 
зображених на проекті, типу AL MUSONE. На чолах (фасах) бастіонів бій-
ниць немає (цей факт побічно вказує на існування другої лінії укріплень). 
Перша лінія укріплень – це комплекс мурованих куртин, захищених чо-
тирма однаковими мурованими бастіонами, які в літературі вважають-
ся белюардами (белюардиками), хоча, згідно деяких вогневих та плану-
вальних характеристик вищезгадані наріжні укріплення є інтерпретаці-
єю проміжної форми між пунтоне і белюардом (протобастіоном) [3, с. 3].

Проект Скамоцці і реалізація, маючи багато спільного у палацовій спо-
руді, значно різняться низкою фортифікаційних нюансів. Нельговський і 
Мілобендзький припускають, що замковий палац розпочали будувати за 
проектом Скамоцці, але на певному етапі будівництва змінили основну 
його концепцію. Практично всі дослідники приймають як належне, що 
оборонний палац за проектом Скамоцці зазнав часткової трансформації в 
процесі будівництва у зв’язку з тим, що в ньому не була врахована специфі-
ка Збаража як прикордонного міста. Але Вінченцо Скамоцці знав, де знахо-
диться місто і його особливості, хоча б зі слів Христофора. На нашу думку, 
потреба у трансформації палацу-фортеці виникла у зв’язку з необхідністю 
вмістити розроблений проект, не прив’язаний до території, в існуючу обо-
ронну споруду. Автор зумисно спроектував палац з товщиною стін 70-75 
см, знаючи, що навколо існує стіно-баштова споруда (перший етап будів-
ництва), яка з часом буде модернізовуватися та вдосконалюватися. 

Палац з прямокутної форми без наріжних белюардів був трансформо-
ваний до «П»-подібної форми (враховуючи відкриту центральну части-
ну внутрішнього дворика) з відкритою тильною стороною, яка примика-
ла до південно-східної стіни. Планувальна структура приміщень збере-
жена з пропорційним зменшенням у розмірах. Ю. Нельговський вказує на 
схожість планувальної структури палацу, зокрема на наявність внутріш-
нього дворика, пізніше забудованого, який був виявлений під час натур-
них досліджень. Другим етапом будівництва ми вважаємо спорудження 
адаптованого оборонного палацу (трансформованого проекту В. Скамоц-
ці) в існуючу фортифікаційну споруду. Стосовно дискусії щодо авторства 
реального проекту (Г. ван Пеєн, А. дель Аква) висловимо припущення, 
що саме основні архітектурні ідеї Юрія Збаразького були втілені будів-
ничими, оскільки принципи будівництва оборонних укріплень замку та 
монастиря оо. Бернардинів 1627 р. є ідентичними, а на могильній плиті 
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Юрія Збаразького у каплиці при домініканському костелі у Кракові кня-
зя іменовано будівничим замку в Збаражі (Фото 1).

На третьому етапі будівництва (1631–1649 рр.) в оборонній споруді 
баштово-стінового типу + оборонний палац з внутрішньої сторони ди-
тинця до зовнішніх мурів прибудовано внутрішні казематні приміщен-
ня, а прямокутні башти витягнуто у ромбовидні белюарди (протобастіо-
ни). Підтвердити цю гіпотезу можуть археологічні розкопки внутрішньої 
частини західного бастіону, які виявлять первинний фундамент прямо-
кутної башти, попередника белюарду.

Між 1650 та 1670 роками, тобто після «семитижневої облоги», князі 
Вишневецькі (імовірно Ярема та Дмитро-Юрій) надали укріпленням бас-
тіонного характеру, добудували каземати та бічні крила палацу (четвер-
тий етап). 

Якщо після облоги 1649 р. Вишневецьким довелося відбудовувати-
перебудовувати замок та зовнішні оборонні укріплення, то після 26 лип-
ня 1675 р., коли турецько-татарські війська під проводом великого візи-
ра паші Ібрагіма Шишмана захопили та значно поруйнували замок, тре-
ба було значну частину укріплень відбудовувати заново. У період прав-
ління воєводи київського Йосифа Потоцького, після 1707 та 1734 років, 
коли російські війська спустошили Збаразький замок, його довелося зно-
ву реставрувати. У подальшому він служив магнатською резиденцією 
представників роду Потоцьких - де Лігнів.

Наступний реставраційний етап здійснений у замку його останнім 
приватним власником кіцманьським нотарем, доктором права Тадеушем 
Нементовським, який купив частину Збаразького ключа (в т.ч. й замок) у 
Банку Крайового у Львові. Імовірно, що Збараж і навколишні села пере-
бували у заставі в згаданому Банку за борги Ядвіги та Євгенія Ламорала 
де Лігне (Фото 2). Нементовський в період 1893 - 1903 рр. перекрив па-
лац новим дахом, відреставрував в’їзну браму з житловими кімнатами і, з 
метою консервації, замурував частину дверей та вікон.

 У період Першої світової війни Збаразький замок зазнав нових руйну-
вань. Російські війська, які в ньому квартирували, розібрали дах (крокви, 
балки) та стелю для палива і, відступаючи, підірвали частину казематів. 
Час та клімат поступово довершили руйнацію фортеці. На початку 30-х 
років минулого століття Союз Офіцерів Резерву Тернопільщини висту-
пив з ініціативою про збір коштів на відбудову та реставрацію колись по-
тужної фортеці. У 1934 р. тодішні власники Збаража брати Явеци «офіру-
вали руїни Збаразького замку … Тернопільському відділу Союзу Офіцерів 
Резерву Речі Посполитої». Протягом п’яти років активісти зуміли провес-
ти реставрацію не лише замкового палацу, а й його флігелів, в’їзної вежі. 
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Кошти, які надійшлли в 1936 р., дозволили відбудувати ліве крило зам-
ку. В 1938 р. здійснено часткову реставрацію в’їзної брами і відбудовано 
праве крило замку (відреставровано склепіння з цегли, відбудовано сті-
ни, встановлено деякі обрамлені вікна, зміцнено карниз, поставлено да-
хові перекриття та покрито їх покрівельною дошкою [16, с. 23].

Підсумовуючи наведені методи дослідження замку в Збаражі, процес 
спорудження можна відобразити наступною таблицею (Табл.1). Відпо-
відно можна виділити декілька етапів відбудови та реставрації замку піс-
ля впливу військових та (чи) природних факторів (Табл. 2).

Після Другої світової війни, яка завдала незначних пошкоджень май-
же знищеному до того Збаразькому замку, розпочався у 1965 р. за проек-
том (1958 р.) київського архітектора Маріонели Говденко VІ-й етап відбу-
дови, який тривав до 1985 р., коли у відбудованому палаці був відкритий 
Культурно-спортивний комплекс для молоді.

Зі створенням на базі Збаразького замку та інших історико-
архітектурних пам’яток Державного історико-архітектурного заповідни-
ка (Національного заповідника «Замки Тернопілля», 2005р.) починаєть-
ся VІІ-й етап відбудови, реставрації та пристосування Збаразького зам-
кового комплексу. Він передбачає відтворення планувальної структури 
Замкового палацу та казематних приміщень і реконструкцію їх внутріш-
нього інтер’єру за ескізами ХVІІІ ст.

Рис. 1. Замок Бреда-Веласкес
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Табл.1. Етапи будівництва замку

Табл. 2. Етапи реставрації
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Фото 1. Надмогильна плита кн. Юрія Збаразького

Фото 2. Нементовський власник Збаража.



Розділ III

496

Література та використані джерела:
1. Білас Н. Оборонні споруди Збаразького замку за результатами археоло-

гічних досліджень /Наталя Білас// – Вісник інституту археології. Вип. 2. – 
2007.- С. 143-154

2. Нельговський Ю. Замок в Збаражі / Юрій Нельговський//. Українське 
мистецтвознавство – Київ: Наукова думка. - 1971. – С. 199-205.

3. Оконченко О. Рання форма бастіонної системи у замках Західної Украї-
ни./Ольга Оконченко //Тези доповіді наукової конференції «Язловецький за-
мок: історія, архітектура, туризм»/. Язловець. 2010. С.1-3.

4. Сдача Бреды. – [Електронний ресурс]. – http://ru.wikipedia.org/wiki/%
D0%A1%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0
%B4%D1%8B

5. Balinski M., Lipinski T. Starozytna. Polska pod względem historycznym, 
jeograficznym i statystycznym opisana. – Warszawa, 1845. – T. 2. – Cz. 2. – S. 547 - 1431. 

6. Czolowski A. Dawne zamki i twierdze na Rusi halickiej // Teka 
konserwatorska. – Lwow, 1892. –S.61-65. 

7. Dobrowolska W. Mlodosc Jerzego i Krzysztofa Zbaraskich /Wanda 
Dobrowolska//. - Rocznik Pszemyski.-1927. – S. 125

8. Krotka nauka budownicza Dworow, Palacow, Zamkow podlug Nieba y 
zwyczaiu Polskiego. – Krakow.- 1659.

9. Loza S. Slownik architektow i budowniczych Polakow oraz cudzoziemcow w 
Polsce pracujących / Stanislaw Loza//. Warszawa.-1930.- S.299.

10. Milobędzki A. Tajemnica zamku w Zbarazu // Kwartalnik architektury i 
urbanistyki. – Warszawa, 1956. – T. I. – Z. 4. – S.372-380. 

11. Scamozzi Vincenzo. Idea della Architettura Universale. - Venezia, 1714. - I. 
Libero III, c.VIII. - S.252-253.

12. Sobieszczanski F.M. Wiadomosci historyczne o sztukach pięknych w 
dawnej Polsce zawierające opis dziejow i zabytkow budownictwa, rzezby, 
snycerstwa, malarstwa i rytownictwa, z krotką wzmianką o zyciu i dzielach 
znakomitszych artystow krajowych, lub w Polsce zamies /Franciszek Maksymilian 
Sobieszczanski// Warszawa. – 1849.-T. 2. S. 143.

13. Szlezynger P. Przyczynek do obrony Zbaraza w 1649 roku (komunikat). – 
[Електронний ресурс]: http://forteca.w.activ.pl/zbaraz.html 

14. Traktat Andrze;u della Aqua o puszkarstwie. Dialog z...Xiążęclem...
Krzysztofem Zbarasklm etc. authora.... Rkp. B. Ord. Kras. 3387 k. 5 i 6.

15. Twardowski S. Wojna domowa z Kozaki I Tatary.../Samuil Twardowski 
//. – Kalisz. - 1681. - S. 52

16. Zbaraz od ruin cu odbudowie. Rоcznik pamiantkowy poswiecony odbudowie 
zamku ks. Wisniowieckich w Zbarazu.-Lwow.- 1939 r.- s. 



497

Н.М. Рудика

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ

Україна займає одне із провідних місць у світі за наявністю унікаль-
них об’єктів археологічної спадщини та різноманітністю археологіч-
них культур. Вони охоплюють широкий хронологічний діапазон, який 
включає в себе всі відомі історичні періоди. Пам’ятки археології скла-
дають найбільшу групу серед різних видів об’єктів культурної спад-
щини (історії, архітектури, містобудування та монументального мис-
тецтва) [5].

В наш час відбувається активна інтеграція України до світового куль-
турного простору, тому повноцінне та всебічне виявлення й вивчення 
проблем становлення правової бази охорони пам’яток археології з метою 
її виваженого використання і комплексного збереження є стратегічним, 
державної ваги гуманістичним і науково-практичним завданням. Забез-
печення правової діяльності у сфері збереження археологічної спадщини 
на науковому рівні в контексті всієї системи сучасних процесів, що визна-
чають розвиток суспільства, набуває надзвичайної актуальності. Приве-
дення національного законодавства у відповідність з нормами Європей-
ської конвенції про охорону археологічної спадщини [2] сприятиме комп-
лексному збереженню археологічних пам’яток, запобігатиме незаконно-
му обігу археологічних предметів та колекцій.

Руйнування пам’яток археології зрештою стало загальнонаціональ-
ною проблемою. Археологічні пам’ятки руйнуються внаслідок природ-
них і антропогенних факторів. Особливе місце займає питання збережен-
ня об’єктів археологічної спадщини в зонах гідротехнічних споруд під час 
їх експлуатації. Існує загроза повної втрати для науки і майбутніх поко-
лінь значної частини культурно-історичної спадщини. Саме тому архео-
логічний нагляд у таких зонах має стати обов’язковим, а фінансування 
охоронних археологічних розкопок – обов’язковою витратною статтею 
під час їх експлуатації. 

Щодо природної руйнації, то значної шкоди археологічним об’єктам 
завдає їхнє розмивання водами водосховищ, наприклад вздовж узбереж-
жя Каховського водосховища аж до с. Благовіщенка їх налічується 57. Се-
ред найбільш відомих – комплекс археологічних пам’яток на Мамай-Горі 
біля с. Велика Знам’янка, що поблизу м. Василівка, городища, поселен-
ня та могильники різних епох на Лисій Горі. Зрозуміло, захистити їх усі 
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від розмивання за допомогою опорних стін нереально. Тому єдиний ви-
хід – створення досить потужних експедицій з фінансуванням за рахунок 
держбюджету або коштів осіб, які обробляють землю, на якій знаходять-
ся археологічні об’єкти, або за рахунок благодійних внесків та інших дже-
рел, що не заборонені законодавством України [1].

Значної шкоди археологічним об’єктам завдає господарська діяль-
ність. Слід зазначити, що ситуація з охороною археологічних пам’яток 
докорінно змінилася у зв’язку з поділом земель сільськогосподарсько-
го призначення на окремі паї. У межах таких земель знаходиться значна 
частина археологічних пам’яток, зокрема майже всі кургани, які дуже рід-
ко споруджувалися у низинах або заплавах річок. Ситуація загострюєть-
ся ще й тим, що багато нових власників землі, головним чином через по-
хилий вік або нестачу техніки, здають свою землю в оренду більш енер-
гійним людям, найчастіше – крупним фермерам, які безпосередньо об-
робляють землю, проте не відповідають ні за підтримання її родючості, 
ні за збереження розташованих на ній стародавніх пам’яток відповідно 
до договору про оренду. Зазначимо, що тривала оранка курганів згодом 
неминуче призводить до тяжких наслідків – повністю знищується кур-
ганний насип, що є невід’ємною частиною даного історико-культурного 
комплексу, а поховання, які він перекривав, практично стають недоступ-
ними для дослідників [3]. 

Нині нової якості набуває скарбошукацтво – прагнення зацікавлених 
осіб надати йому легального статусу. На сьогодні відсутня узагальнюю-
ча інформація з даної проблеми. Питання розграбування археологічних 
пам’яток у літературі здебільшого представлені як доповнення до публі-
кацій археологічного матеріалу. Незаконний пошук скарбів в давніх по-
хованнях почав активізовуватися із зростанням інтересу до археології та 
антикварних колекцій, але «промислових масштабів» нищення пам’яток 
набуло саме сьогодні. Необхідно відзначити, що окреслене питання є не 
тільки українською, а й загальноєвропейською проблемою і викликає 
стурбованість у багатьох країнах. У Західній Європі на сучасному етапі 
утверджується розуміння археологічної спадщини як державного ресур-
су, який потребує керування [4]. Ситуація погіршується й за рахунок по-
пуляризації пошуку скарбів засобами масової інформації, які освітлюють 
виставки колекцій, отриманих незаконним шляхом, колективні заходи 
скарбошукачів. У зв’язку з цим актуальності набуває необхідність зако-
нодавчо встановити заборону на поширення інформації про незаконні 
археологічні розкопки. Законодавчого врегулювання також потребує пи-
тання заборони торгівлі археологічними знахідками, контролю за поши-
ренням та використанням металошукачів.
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Недостатня увага до заходів археологічного дослідження території 
України і взяття нерухомих об’єктів на державний облік створює спри-
ятливі умови для грабіжників. Тому важливим є планомірне виділення 
коштів із державного бюджету на дослідження, інвентаризацію та пас-
портизацію пам’яток археології. Важливим для збереження археологіч-
ної спадщини є підвищення рівня організації музейного зберігання ко-
лекцій, що забезпечує повне і тривале збереження артефактів, отрима-
них в результаті польових досліджень [6].

В останні роки помітно скоротилося державне фінансування фунда-
ментальної науки, дослідницьких проектів та експедицій. Цей фактор 
призводить до зниження інтенсивності рівня проведення наукових до-
сліджень українських вчених, обмежуючи їхні можливості щодо прове-
дення мультидисциплінарних досліджень, пов’язаних із залученням ме-
тодів природничих наук, та досліджень, що вимагають високотехноло-
гічного обладнання відповідно до сучасного світового рівня. 

Таким чином, на сьогодні у сфері законодавчої охорони пам’яток мож-
на виділити наступні актуальні проблемні питання:

– поширення інформації про незаконні археологічні розкопки та архе-
ологічні знахідки, одержані незаконним шляхом;

– торгівля археологічними знахідками і встановлення кримінальної 
відповідальності за порушення даної заборони;

– контроль за поширенням металодетекторів;
– регулярне проведення конференцій, „круглих столів”, семінарів 

щодо проблем збереження об’єктів археологічної спадщини, спрямо-
ваних на обмін досвідом у цій сфері, практику розробки і застосування 
нормативно-правових документів та методик охоронних заходів;

– музеєфікація археологічних об’єктів;
– подальше впровадження практики створення спеціалізованих му-

зейних фондів, призначених для збереження і наукового вивчення архе-
ологічного матеріалу;

– покращення умов збереження в існуючих музеях, удосконалення 
системи збереження археологічних предметів та археологічних колекцій 
з урахуванням їх специфіки, приведення технічних умов зберігання у від-
повідність зі світовими стандартами;

– розширення викладання археології у вищих навчальних закладах як 
однієї із дисциплін, важливих для формування наукової історичної свідо-
мості, підготовка професійних археологічних кадрів, що відповідають су-
часним вимогам науки;

– впровадження сучасних методик проведення археологічних польо-
вих досліджень, спрямованих на більш детальну фіксацію матеріалу;
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– проведення організаціями, що займаються польовими дослідження-
ми, активної роботи з підготовки до публікації наукових звітів;

– активне залучення засобів масової інформації та використання 
інтернет-ресурсів щодо висвітлення результатів наукових археологіч-
них розкопок, а також з метою боротьби з грабіжницькими розкопками і 
скарбошукацтвом; 

– надання молодим вченим підтримки, необхідної для подальшого 
розвитку науки, можливості підвищення кваліфікації через механізм спе-
ціалізованого стажування та інших заходів;

– заохочення участі громад, як зацікавлених сторін, у культурній спад-
щині і туризмі, заохочення діалогу між місцевими та корінними громада-
ми, відвідувачами задля сприяння культурному обміну, поширенню соці-
альних і культурних цінностей спадщини, а також їх наукової, історичної 
та соціальної інтерпретації;

– нагадування органам державної влади, що вони є хранителями гро-
мадського інтересу і несуть відповідальність за правовий захист архео-
логічної спадщини від тиску за земельні ресурси; надання переваги від-
новленню спадщини, а не її руйнуванню;

– підвищення інформованості і нарощування потенціалу професіона-
лів зі збереження спадщини та адміністраторів історичних місць для ви-
рішення питань, пов’язаних з туризмом і розвитком; включення збере-
ження спадщини в основу розвитку культурного туризму.

Слід також зазначити, що правова охорона археологічної спадщини в 
контексті розвитку також включає створення і постійний перегляд ін-
ституційної та правової основи на місцевому рівні. Насамперед, ці основи 
мають бути реалізовані на місцях. Сюди входить проведення консульта-
цій згідно з процедурами демократичного управління та спільного пла-
нування, що в результаті дає належний рівень розуміння і визнання, які 
допоможуть у їх ефективній реалізації. Обов’язковою умовою для поліп-
шення ситуації має бути комплексний підхід до вирішення проблеми.

Крім того, аналіз чинної правової ситуації засвідчує, що деклара-
тивний характер окремих норм законодавства, відсутність налагодже-
ної системи контролю за виконанням законів свідчать про необхідність 
систематизації пам’яткоохоронного законодавства та прийняття низку 
підзаконних нормативно-правових актів. Державна структура охорони 
пам’яток через нестачу місцевих осередків та фахівців та відсутність єди-
ного центрального пам’яткоохоронного органу потребує реформування 
і розвитку.

Збереження археологічної спадщини потребує не формального, а сут-
нісного ставлення до цього питання державних органів та наукових уста-
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нов. Так, процес проведення земельної реформи і розпаювання земель 
сільськогосподарського призначення призвів до ситуації, коли пам’ятки 
археології, які, відповідно до чинного законодавства, можуть знаходи-
тися лише у власності держави, потрапили у приватну власність. Одним 
із шляхів вирішення окреслених проблем є удосконалення нормативно-
правової бази стосовно питань приватизації земель, правового статусу 
археологічних пам’яток і пов’язаної з цим системи оподаткування. 

Важливою умовою охорони пам’яток археології також є визначення 
їхньої наукової та матеріальної цінності. Вивчення та аналіз ситуації за-
свідчує, що дієвим заходом є встановлення на законодавчому рівні меж 
території пам’ятки для того, щоб запобігти діяльності, яка може зашко-
дити пам’ятці.
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МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ОБЛІКОВОЇ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ НА НЕРУХОМІ ОБ’ЄКТИ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В КОНТЕКСТІ 

ПОРІВНЯННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ 
ТА ІНСТРУКЦІЙ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ

Стаття присвячена аналізу методичних рекомендацій щодо створен-
ня облікової документації нерухомих пам’яток історії та культури на 
прикладі рекомендацій України та Інструкцій Польщі. Порушені питання 
підходу до розробки документації в цих країнах, форми і змісту докумен-
тів, їх порівняльний аналіз.

Постанова Кабінету Міністрів України №1760 від 27 грудня 2001 р. 
«Про затвердження Порядку визначення категорій пам’яток для зане-
сення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України» – неоднозначний за своїм трактуванням норматив-
ний акт. З одного боку – це спроба прискорити процес формування Дер-
жавного реєстру нерухомих пам’яток України (далі – Держреєстр) через 
його стандартизацію, з іншого – постанова майже на чотири роки при-
зупинила процес його формування (тільки в 2005 р. вийшов перший на-
каз про внесення об’єктів культурної спадщини (далі – ОКС) до Держреє-
стру), ускладнивши його тим, що поставила умовою внесення підготов-
ку цілого пакету документів: паспорт та облікова картка об’єкта, коротка 
історична довідка, акт його технічного стану та довідка про майнову цін-
ність [5]. У практичній діяльності часто достатньо підготувати паспорт 
чи облікову картку. В 2004 р. сумісним наказом Міністерства культури і 
мистецтв України та Державного комітету України з будівництва та ар-
хітектури №295/104 були затверджені нові форми облікової картки та 
паспорта об’єкта культурної спадщини [3]. Але, як з’ясувалося на практи-
ці, розробка облікової документації виявилася складною для укладачів. 
Так, за перші чотири місяці 2012 року на доопрацювання повернено 235 
комплектів облікової документації. Варто зазначити, що серед основних 
причин, що спонукають повернути документи, можна назвати:

– помилки в назві об’єкта (мається на увазі як суто орфографічні та 
граматичні, так і змістовні);

– помилки у визначенні виду та типу об’єкта (дана класифікація наве-
дена у Законі України «Про охорону культурної спадщини», проте часто 
ігнорується авторами облікової документації);
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– для комплексів не зазначається перелік складових або ж складові, 
які явно є комплексом, не мають паспорта загального. Можливо, з прак-
тичної точки зору, через постійне недофінансування сфери і можна пояс-
нити такі моменти, але ж у нас є нормативні акти, у яких прописані такі 
нюанси. Тому повернення документів з недоліками є зрозумілим, оскіль-
ки з моменту включення об’єкта до Держреєстру настають вже право-
ві відносини, які зав’язані також на грошових та земельних питаннях. 
Окрім того, паспорт є юридичним документом. Тож, як-то кажуть, треба 
дотримуватися букви закону;

– низька якість графічних матеріалів та фотофіксації, що додають-
ся до документації, які не дозволяють оцінити роль об’єкта не лише в 
історико-культурному просторі, а інколи й просто мати уявлення про де-
талі його зовнішнього вигляду.

Слід також додати, що майже всі тематичні поля паспорта чи обліко-
вої картки, а не лише класифікація об’єктів та графіка, часто потребують 
коригування, що укладачі ігнорують Методичні рекомендації щодо запо-
внення облікової картки об’єкта культурної спадщини та його паспорта, 
у яких чітко даються роз’яснення.

Таким чином, повертаючи із року в рік десятки, а то й сотні докумен-
тів, фахівці починають задаватися питанням: можливо, облікова доку-
ментація настільки складна для заповнення? Можливо, вона має якісь 
такі не очевидні, на перший погляд, недоліки, які не дозволяють фа-
хівцям зрозуміти логіку її наповнення та розробки? Щоб проаналізува-
ти методику наповнення паспорта ми вирішили звернутися до одного 
із наукових методів дослідження, зокрема порівняння, щоб з’ясувати, 
чи насправді у нас така недосконала система створення облікової до-
кументації. Об’єктом для порівняння стала система розробки облікової 
документації Польщі. Вибір упав на цю країну з низки причин. Зокре-
ма, через те, що Польща є нашим сусідом і в той же час взірцем у галузі: 
численні конференції та публікації, інтеграція Польщі до європейсько-
го та світового пам’яткоохоронного товариства дозволяє нам про це го-
ворити.

Тому в нашому дослідженні ми порівняли українські «Методичні ре-
комендації щодо заповнення облікової картки ОКС та паспорта ОКС» з 
польською «Інструкцією щодо заповнення облікових карток на нерухомі 
пам’ятки старовини», які, щоправда, стосуються лише пам’яток архітек-
тури. Опрацювавши ці документи, ми дійшли таких висновків:

По-перше, і український, і польський документи – це чітко структуро-
вані за тематичними полями паспорта/облікової картки рекомендації по 
їх заповненню.
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По-друге, поля в документах обох країн майже ідентичні, зокрема, всі 
поля польського документа повторюються і в українському.

По-третє, в обох аналізованих інструкціях чітко розписано, як запо-
внювати тематичні поля в документі.

Серед відмінних рис, які ми визначили, порівнявши Рекомендації та Ін-
струкцію, виокремлюємо вступну частину польського документа, у якій чіт-
ко зазначено: «Правильно заповнена картка вже становить рід сконцентро-
ваного дослідження, і трапляється, що буває краще опрацьованою й містить 
більш повну інформацію, аніж дослідницька праця» [3, c. 3]. На нашу дум-
ку, це дуже важлива установка, оскільки відразу підкреслює значущість до-
кумента і налаштовує автора на кропітку і дійсно дослідницьку працю, а не 
компіляцію, як це часто трапляється в нашій практиці, зокрема, елементар-
не перенесення даних з паспортів старого зразка в нові документи.

Ще однією цікавою рисою, яка відрізняє польську Інструкцію назве-
мо прописану черговість обліку об’єктів. Ця черговість, відповідно Ін-
струкції та залежно від аспекту, в якому розглядається, залежить від «іє-
рархії потреб та фінансово-виконавських можливостей служб охорони 
пам’яток» [3] та «загальної кваліфікації об’єктів» [3]. Під ієрархією і мож-
ливостями мається на увазі послідовність обліковування об’єктів залеж-
но від їх перебування в реєстрі (для тих, що вносяться або вже занесе-
них – обліковування має місце в першу чергу), від ступеня збереженос-
ті (в першу чергу – для об’єктів, призначених для зберіганням «у вигляді 
так званої руїни» [3] тощо).

Також, проаналізувавши зазначені документи, бачимо, що в Україні іс-
нує єдина форма облікової картки та паспорта для всіх видів об’єктів, і 
методичні рекомендації розроблено саме виходячи з цього принципу [4], 
в той час, як у Польщі на кожен окремий вид пам’яток розроблена окре-
ма форма облікової картки.

Підводячи підсумок порівняння текстів Рекомендацій та Інструкції 
щодо заповнення облікових документів, робимо висновок, що українські 
Рекомендації розроблені досить чітко, доступно, вони не йдуть в розріз з 
практичною пам’яткоохоронною діяльністю інших країн, зокрема Поль-
щі. Тож можемо зробити припущення, що проблема з неналежним рівнем 
виготовлення документів – це не лише проблема рекомендацій чи форми 
документа, а також відсутності безперервної системи підвищення ква-
ліфікації у сфері охорони пам’яток – тренінги, курси, семінари – те, чого 
потребують фахівці нашої сфери у такому динамічному інформаційному 
суспільстві. Така схема існувала ще у радянських часів. 

І наприкінці слід зазначити, що пам’яткоохоронець – це не лише сер-
йозний фахівець у своїй справі, а ще й юрист, який має орієнтуватися у 
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нормативно-правовій базі, методист, який вивчає й відслідковує всі ме-
тодичні нюанси сфери, бюрократ, який слідує певним вимогам з дотри-
мання чітких інструкцій, і просто віддана своїй справі людина. 
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Статья посвящена анализу методических рекомендаций по созданию 
учетной документации недвижимых памятников истории и культуры 
на примере Рекомендаций Украины и Инструкций Польши. Затронуты 
вопросы подхода к разработке документации в обеих странах, формы и 
содержания документов, их сравнительный анализ. 

The article analyzes the guidelines for creating record documents on 
immovable monuments of history and culture on examples of Ukrainian 
recommendations and Polish instructions. It highlights document creating 
approaches in both countries, the form and content of the documents, and 
provides their comparative analysis.
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ТРИПІЛЬСЬКІ ПОСЕЛЕННЯ ЗАЛІЩИЦЬКОЇ 
ГРУПИ НИЖНЬОЇ ТЕЧІЇ р. ГНИЛА ЛИПА

Після археологічних досліджень нижньої частини ріки Гнила Липа 
були відкриті нові поселення Трипільської культури – Більшівці (Кути), 
Тустань і Більшівці (біля Костелу). Вони належали до Заліщицької гру-
пи етапу В I–B II розвитку трипільської культури Верхнього Дністра. Се-
ред кераміки з поселення Більшівці (Кути) знайдені «імпорти» Маліцької, 
Любельсько-Волинської і Тисаполгарської культур.

Kлючові слова: трипільська культура, Заліщицька група, кераміка.

Верхнє Подністров’я – цікава частина ойкумени трипільської куль-
тури. Тут проходив її північно-західний кордон і відбувалися контак-
ти з населенням центральноєвропейських неолітичних та енеолітич-
них культур. 

Трипільські поселення Верхнього Подністров’я відомі завдяки до-
слідженням в 80-х років минулого сторіччя [2, с. 18–26; 5, с. 5–13]. Вони 
включені в узагальнюючі праці, присвячені різним локальним групам 
трипільської культури, які займали вказану територію в енеоліті [7, с. 
23–32; 9, с. 15–40].

Але дослідження трипільських поселень 80-х років XX ст. проводили-
ся на правому березі Дністра у Галицькому мікрорегіоні (басейни ниж-
ніх течій р. Лімниці і р. Лукви). Лівий берег Дністра залишався мало ви-
вченим. Тому роботи Галицької археологічної експедиції Національного 
заповідника «Давній Галич», які проводилися на багатошаровому посе-
ленні Більшівці (ур. Кути) заповнили існуючі пробіли у знаннях про три-
пільську культуру на лівому березі Дністра у районі Галича. Розвідки і на-
гляд за будівельними роботами, проведені Відділом археології Заповід-
ника, дозволили доповнити картину заселення трипільцями нижньої те-
чії р. Гнилої Липи, лівого допливу р. Дністер (рис. 1). Результатам цих до-
сліджень присвячена запропонована стаття.

Найбільш вивченою трипільською пам’яткою цього регіону є багато-
шарове поселення Більшівці ( шари III, IV і V), яке знаходиться в ур. Кути 
на лесовій терасі лівого берега нижньої течії р. Гнила Липа (між смт Біль-
шівці і с. Тустань). В давні часи поселення стояло на березі Гнилої Липи, 
але після спрямування течії ріки відстань від її берега до поселення ста-
новить близько 100 м.
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Археологічні роботи на поселенні проводилися з 1999 по 2002-й і з 
2005 по 2008 роках. За цей час досліджена територія в 579 кв. м у цен-
тральній частині поселення (рис. 2).

Перший трипільський шар поселення (Більшівці III) належить залі-
щицькій групі етапу В I – B II (за Н.М. Виноградовою). До цього періоду 
відносяться одна землянка і сім малих та великих ям. Наземних споруд 
заліщицької групи на поселенні не виявлено. Можливо, вони були зни-
щені трипільським населенням пізніших часів, на що вказує значна кіль-
кість фрагментів глиняної обмазки стін і підлоги, перемішаних з керамі-
кою і зернотерками, виявлених у заповненні ями землянки.

Заліщицький культурний шар багатошарового поселення Більшів-
ці найпотужніший. Він відкритий по всій дослідженій територіі. Серед-
ня його товщина сягала 15 см, а в одному місці (під площадкою 4 пізнішої 
кошиловецької групи трипільської культури) – 70 см.

Отримано багато «столової» і «кухонної» кераміки. «Столова» керамі-
ка виготовлена із тіста з незначними домішками шамоту. За морфологією 
вона поділяється: на зрізано-сферичні миски закритого типу, які мали малі 
ручки з горизонтальними проколами ззовні, трохи нижче вінець; зрізано-
конічні миски; кубки з плавними ребрами і малими горизонтально про-
колотими ручками; кубкоподібні горщики з малими горизонтально про-
колотими ручками під вінцями; амфори з великими вертикальними рого-
подібними ручками на максимальних розширеннях тулубів; грушоподіб-
ні посудини з високими горловинами і малими горизонтально проколо-
тими ручками на максимальних розширеннях тулубів; шоломоподібні по-
кришки з малими горизонтально проколотими ручками; черпаки з довги-
ми ручками; біноклеподібні посудини видовжених пропорцій.

Зважаючи на те, що кислі ґрунти Верхнього Подністров’я нищать ма-
льований орнамент на посуді, знайдені в ямах фрагменти мальованого 
посуду мають велике значення для дослідження орнаментики цього ре-
гіону. Зрізано-сферичні миски розмальовувалися з двох боків червоною 
фарбою на білому тлі. Ззовні зображувалися овали, з’єднані тангентами. 
В середині – фестоноподібні, паралельно розміщені фігури. Кубки при-
крашали спіралі і метопи з тангентами, виконані чорною фарбою. Між 
чорними лініями часто зустрічалися червоні або білі стрічки. Кубкопо-
дібний посуд розмальовувався чорними спіралями з білими лініями між 
стрічками. На вінцях кубкоподібного посуду часто зображувалися фесто-
ни. На амфори з ручками інколи наносилися великі овали, з’єднані тан-
гентами. Тулуби грушоподібного посуду з ручками на найбільших розши-
реннях розмальовувалися спіралями або дугами з потовщеннями на кін-
цях що заходили одна за одну. Їхні вінця прикрашали червоні тангенти і 
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метопи на білому тлі. Шоломоподібні покришки часто розмальовувалися 
червоними великими овалами так само на білому тлі (рис. 3). 

«Кухонний» посуд виготовлений з тіста з великою кількістю домішок 
грубого шамоту. Представлений зрізано-сферичними мисками з мали-
ми горизонтально проколотими ручками, розташованими ззовні трохи, 
нижче вінець; зрізано-конічними мисками з наліпленнями зовні; горщи-
ками з малими горизонтально проколотими ручками на максимальному 
розширенні тулубів; горщиками з наліпленнями на найбільших розши-
реннях тулубів.

Зрідка кухонний посуд орнаментували горизонтальними короткими 
вертикальними насічками. Привертає увагу фрагмент кухонної посуди-
ни з великою ручкою, виготовлений із тіста з домішками товченої мушлі. 
По зовнішньому краю вінця проходить горизонтальний ряд невеликих 
округлих наліплень – «перлин». Такий кухонний посуд не властивий для 
заліщицького шару поселення Більшівці. Аналогії йому знаходять у пів-
денніших трипільських пам’ятках. Тому його можна вважати «імпортом» 
з південніших трипільських поселень. 

Окрему категорію складає кераміка сірого кольору, виготовлена із 
тіста з домішками дрібного шамоту. До цього посуду належать: зрізано-
конічна миска з округлим наліпленням зовні під вінцем; невелика ви-
довжена миска з невисокими відігнутими назовні вінцями; висока мис-
ка зрізано-конічної форми та перфорованим вінцем; посудини з потрій-
ними наліпленнями на найбільших розширеннях тулубів (рис. 4) [14, S. 
150–155]. Такий посуд має аналогії на поселеннях сусідньої Маліцької 
культури, яка займала територію сучасної Західної Волині, Малопольщі 
та північ Словаччини [11, S. 63–76].

Сірий посуд, який мав ручки з горизонтальними отворами під вінця-
ми («молочні кринки»), горщики з округлими наліпленнями на найбіль-
ших розширеннях тулубів, округлотілі кубки, кубок з короткими вріза-
ними вертикальними стрічками біля денця, посудини з рогоподібними 
ручками та вертикальними отворами (рис. 4) має аналогії в Любельсько-
Волинській культурі, яка співіснувала з Маліцькою культурою на терито-
рії Волині та Малопольщі [12, S. 187–255].

На думку польських археологів, Маліцька і Любельсько-Волинська 
культура сформувалися під впливом культури Тисаполгар [16, S. 89; 11, 
S. 64]. Впливи її відчуваються також у трипільських (заліщицьких) кера-
мічних комплексах.

На поселенні Більшівці до них належить велика товстостінна посу-
дина закритого типу з малими ручками із горизонтальними проколами, 
розташованими ззовні у шахматному порядку від денця до вінця (рис 5, 
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1), та зрізано-сферична миска з виділеним денцем і трьома парами ма-
лих округлих наліплень під вінцем. Зовні вона була розмальована типо-
вим біхромним трипільським орнаментом. На її денці червоною фарбою 
зображено H-подібний знак (рис. 5, 2), який має аналогії серед знаків «ду-
найського письма», поширеного в неоліті та енеоліті на Балканах і в Цен-
тральній Європі [15, P. 25].

У заповненні ям заліщицького шару Більшівців, крім кераміки, зна-
йдено крем’яні знаряддя праці на пластинах (скребачки, ножі, свердла, 
різці), знаряддя виробництва крем’яних предметів (нуклеуси, відбійни-
ки) і велику кількість відходів крем’яного виробництва (сколи, відщепи, 
вироблені нуклеуси). Увесь кремінь якісний, походить з місцевих верх-
ньодністровських покладів. До заліщицького часу належать велика кіль-
кість дрібних кам’яних гальок, які побували у вогні, цілі й фрагментовані 
зернотерки, сокири з опоки.

Слід згадати про серію кістяних і рогових знарядь, знайдену в залі-
щицькому шарі Більшівців [6, с. 84–95]. З території поселення походить 
мідна сокира типу »Ясладань» [13, Tafel. 27–48], яка за часом належить до 
заліщицької групи [3, с. 4]. 

Для заліщицького шару поселення Більшівці в лабораторії Інституту 
геохімії і фізики мінералів Національної академії наук України (м. Київ) 
отримана радіокарбонна дата Ки 8086 = 5520 + 80 B.P. Її середня калібро-
вана дата становить 4380 р. до н.е. 

За шкалою Блітта-Сернандера період існування трипільської культури 
етапів B I–B II – початку С II припадає на атлантичний кліматичний опти-
мум [4, с. 82]. Вологий і теплий клімат сприяв міграціям трипільського 
населення з перенаселених південних територій Пруто-Карпатського ре-
гіону [1, с. 180; 8, с. 274–280] у пошуках нових, вільних земель і природних 
ресурсів (кременю, солі). Перші носії трипільської культури з’явилися на 
берегах нижньої течії Гнилої Липи наприкінці IV тис до н.е. Досліджені 
О. Журавльовим остеологічні матеріали, виявлені у заліщицьких ямах 
Більшівців, показали, що у лісах довкола поселення водилися олені, каба-
ни, козулі, тури, ведмеді, лосі, у степах –дикі коні. Набір диких тварин ти-
повий для лісостепу. 

Ще одне поселення заліщицької групи – Тустань I – було виявлено за кі-
лометр нижче від поселення Більшівці. Воно займало невеликий мис на лі-
вому березі Гнилої Липи. Під час шурфування знайдена типова «столова» 
заліщицька кераміка, виготовлена з тіста з домішками дрібного шамоту.

Інше поселення (Більшівці, ур. Біля Костелу) виявлено на лівому бере-
зі річки під час копання господарської ями біля костелу Кармелітів у смт 
Більшівці. Після зачищення стінок ями зафіксовано контур рову, який 
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мав типову для енеолітичного часу клиноподібну форму [10, с. 76]. У його 
заповненні знайдені фрагменти столового заліщицького посуду, а також 
сірого посуду маліцької культури. Саме поселення, правдоподібно, займа-
ло горб, забудований костелом і прилеглим монастерем.

Таким чином, нижня течія р. Гнила Липа була заселена носіями заліщиць-
кої групи трипільської культури етапу В I – В II. До цього часу належали посе-
лення Більшівці III (ур. Кути), Тустань I та Більшівці (ур. Біля Костелу). 

Рис. 1. Місцеположення трипільських поселень 
нижньої течії р. Гнила Липа.
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Рис. 2. Розкопи на поселенні Більшівці (ур. Кути).

Рис. 3. Заліщицька мальована кераміка. Більшівці (ур. Кути).
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Рис. 4. Посуд Маліцької (1–8) і Любельсько-Волинської 
культур. Більшівці (ур. Кути).
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После археологических исследований в районе нижнего течения реки 
Гныла Лыпа были открыты новые поселения трипольской культуры – 
Бильшивци (Куты), Тустань и Бильшивци (возле Костела). Они принадле-
жали Залищицкой группе этапа В I – B II развития трипольской культуры 
Верхнего Днестра. Среди керамики из поселения Бильшивци (Куты) 
найдены «импорты» Малицкой, Любельско-Волынской и Тисаполгарской 
культур.

Ключевые слова: Трипольская культура, Залищицкая группа, керамика.
After archaeological investigation of Lower Part Gnula Lupa river the new 

trypilian sites has been discovered. They are: Bilshivci (Kuty), Tustan and Bilshivci 
(near Catholic Church). All of them had been belonged to Zalishchiki group 
stage B I – B II development of Trypilia culture in Upper Dnister region. Among 
ceramic from Bilshivci (Kuty) the «imports» from Malice, Lublin-Volhynian and 
Tisapolgar cultures were founded.

Key words: Trypilia culture, Zalishchiki group, ceramic.
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Л.В. Томілович, І.В. Єрзіна, С.О. Грєвцев, 
О.В. Іванов, Н.М. Костянець

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ СІМЕЇЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття присвячена підсумкам інвентаризації пам’яток та об’єктів 
культурної спадщини населених місць, що входять до Сімеїзької селищної 
ради, яка проводилася в складі розробки науково-проектної документації 
щодо визначення меж та режимів використання історичних ареалів, зон охо-
рони пам’яток населених місць, що входять до Сімеїзької селищної ради. Робо-
та була виконана в 2011 р. під науковим керівництвом кандидата історич-
них наук Л.В. Томілович За результатами проведеної роботи надано пропози-
ції щодо визначення історичних ареалів в смт Кацівелі, Берегове, Паркове, Го-
луба Затока, Понизівка, с. Оползневе, розташованих на території Сімеїзької 
селищної ради, та внесення їх до списку історичних населених місць України.

На замовлення виконавчого комітету Сімеїзької селищної ради автор-
ським колективом НДІ пам’яткоохоронних досліджень виконана робота 
«Розробка науково-проектної документації щодо визначення меж та ре-
жимів використання історичних ареалів, зон охорони пам’яток історич-
ного населеного місця смт Сімеїз», першим етапом якої була інвентариза-
ція об’єктів культурної спадщини на означеній території.

Необхідність розроблення науково-проектної документації зумовле-
на вимогами Закону України «Про охорону культурної спадщини», по-
становами Кабінету Міністрів від 26.07.2001 р. №878 «Про затверджен-
ня Списку історичних населених місць України», від 03.07.2006 р. №909 
«Про затвердження Порядку визначення населеного місця історичним» 
та від 13.03.2002 р. №318 «Про затвердження Порядку визначення меж 
та режимів використання історичних ареалів населених місць».

Об΄єктом дослідження є територія селищної ради смт Сімеїз – всього 
сім населених пунктів, з них лише смт Сімеїз занесено до Списку історич-
них населених міст України, що вимагає визначення на його території од-
ного або кількох історичних ареалів. Інші населені пункти також мають 
давню історію і значний історико-культурний потенціал, що дало підста-
ви внести їх до проекту Постанови Кабінету Міністрів щодо занесення 
населених пунктів до списку історичних сіл та визначити на їхній тери-
торії історичний ареал (смт Кацівелі, Берегове, Паркове, Голуба Затока, 
Понизівка, с. Оползневе).
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Представлена робота виконана під науковим керівництвом кандида-
та історичних наук Л. Томілович авторським колективом у складі кан-
дидата архітектури Л. Апостолової-Сосса, мистецтвознавця І. Єрзіної, за 
участю наукового консультанта кандидата історичних наук О. Іванова.

Дана робота не є першим дослідженням на цю тему. У 1987 р. колек-
тив науковців КиївНДІТІАМ розробив пропозиції щодо комплексного 
охоронного зонування території смт Сімеїз. Тим же колективом разом 
з інститутом КиївНДІПмістобудування у 1991 р. розроблено «Історико-
архітектурний опорний план адміністративного району Великої Ялти», 
у складі якого була опрацьована і територія смт Сімеїз та його селищної 
ради (у складі чотирьох населених пунктів – Паркового, Кучук-Кою, По-
низівки, Кацівелі, Голубої Затоки) (розробники від НДІТІАМ – архітектор 
Є. Тиманович (керівник роботи), канд. арх. Т. Трегубова, архітектор Є. Во-
дзинський, від НДІПмістобудування – арх. О. Кондратенко, В. Сопілка). За-
значений документ увійшов до складу генерального плану і був затвер-
джений Постановою Уряду АР Крим від 16 листопада 1995 р. №330 «Про 
затвердження історико-архітектурного плану і комплексного охоронного 
зонування пам’яток історії, культури і природи». У 2003 р. інститутом Ки-
ївНДІТІАМ було відкореговано зазначений вище історико-архітектурний 
план і створено науково-проектну роботу «Наукові дослідження до коре-
гування зон охорони пам’яток культури і природи району Велика Ялта та 
здійснення її на основі затвердженого історико-архітектурного опорно-
го плану», яка містить відкорегований перелік зон охорони, опис їх меж 
та режимів, а також креслення «Зони охорони пам’яток культури і приро-
ди адміністративного району Велика Ялта (корегування 2003 р., М 1:10 
000, відповідальні виконавці – Є. Тиманович, Є. Водзинський (затвердже-
на не була). У 2007 р. на основі зазначеної роботи прийнято регулятив-
ний документ «Історичні ареали району Великої Ялти» (наказ Міністер-
ства культури і туризму України від 16.06.2007 р. №661/0/16-07). У тому 
ж році Рада Міністрів АР Крим відмінила Постанову Уряду АР Крим від 
16 листопада 1995 р. №330 «Про затвердження історико-архітектурного 
плану і комплексного охоронного зонування пам’яток історії, культури і 
природи», таким чином, на цей час єдиним документом, на який покла-
дено завдання комплексної територіальної охорони як окремих пам΄яток 
та об΄єктів культурної спадщини, так і традиційного середовища смт Сі-
меїз та населених пунктів, що входять до Сімеїзької селищної ради, є «Іс-
торичні ареали району Великої Ялти» (наказ Міністерства культури і ту-
ризму України від 16.06.2007 р. №661/0/16-07). У ньому не було передба-
чено детальне зонування території історичних ареалів та інших цінних в 
історико-культурному відношенні земель, що значно ускладнює їх збере-
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ження та використання. З наведеного вище виникає актуальність і необ-
хідність запропонованої роботи.

Результати першого етапу роботи – інвертаризації об’єктів культурної 
спадщини Сімеїзької селищної ради пропонуються нижче.

Територія смт Сімеїз є порівняно з іншими населеними пунктами, що 
входять до Сімеїзької селищної ради, достатньо вивченою. Проте остан-
ня інвентаризації об’єктів культурної спадщини проводилася у кінці 
1980-х років. З того часу і містобудівна ситуація, і стан зазначених вище 
об’єктів значно змінилися.

На сьогодні на території смт Сімеїз знаходиться вісім об’єктів археоло-
гічної спадщини, всі – місцевого значення. В хронологічному відношен-
ні їх датування міститься в межах від таврських часів (VIII–I ст. до н.е.) до 
пізнього середньовіччя (XIV–XV ст.). Типологічно вони представлені по-
селеннями, укріпленими поселеннями та могильниками. Лише чотири з 
восьми пам’яток в більшому чи меншому ступені досліджувалися, інші – 
виявлені в результаті розвідок і інформація про них дуже обмежена. Від-
повідно, найбільш гостра проблема, пов’язана з вивченням та збережен-
ням археологічної спадщини смт Сімеїз, – це те, що територія пам’яток 
може бути визначена лише приблизно, велика вірогідність того, що під 
час будівельних робіт пам’ятки археології будуть виявлятися і надалі (по-
відомлення про це часто зустрічається у мемуарній та науковій літерату-
рі ХІХ – поч. ХХ ст.). Іншою проблемою є те, що пам’ятки археології (навіть 
такі відомі, як укріплені поселення на горах Кішка та Панеа, могильник 
з «кам’яних скринь») належним чином не законсервовані і не музеєфіко-
вані, що створює загрозу подальшого руйнування і не дає можливості по-
вною мірою використовувати їх значний туристичний потенціал. Взага-
лі, в рамках цієї роботи всі пам’ятки археології, що перебувають на облі-
ку, були картографовані з визначенням їхньої зони охорони.

На сьогодні на території смт Сімеїз знаходиться 20 об´єктів, які пе-
ребувають на державному обліку як пам’ятки архітектури. Всі вони – 
пам´ятки місцевого значення. Окрім того, 29 будівель внесено до перелі-
ків об’єктів культурної спадщини як «щойно виявлені об’єкти». Всі згада-
ні вище об’єкти належать до поч. ХХ ст., репрезентують різні архітектур-
ні стилі, але достатньо близькі типологічно – це зразки дачного будівни-
цтва, власниками яких були представники середнього класу.

Натурними дослідженнями виявлено ще 19 об΄єктів на території смт 
Сімеїз, які пропонується включити до Державного реєстру нерухомих 
пам΄яток України. Серед них:

1. Комплекс садиби І.С. Мальцова «Ай-Панда» у складі: вілла «Ай-
Панда» (кін. ХІХ – поч. ХХ ст., вул. Приморська, 2, корпус №2 санаторію 
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«Піонер»), господарський будинок (кін. ХІХ – поч. ХХ ст., вул. Приморська, 
2, корпус №3 санаторію «Піонер», парк (кін. ХІХ – поч. ХХ ст., вул. Примор-
ська, 2).

2. Комплекс садиби Н.С. Мальцова у складі: житловий будинок (кін. 
ХІХ – поч. ХХ ст., вул. Радянська. 1, санаторій «Москва»); парк (сер. ХІХ – 
сер. ХХ ст., вул. Радянська, 1, санаторій «Москва»); винарня з винними по-
гребами (1827 р., вул. Радянська, 2).

3. Дача (кін. ХІХ – поч. ХХ ст., вул. Блакитна, 1 – історично територія се-
лища Середня Лимена).

4. Водогінний резервуар (поч. ХХ ст., вул. Горького).
5. Комплекс санаторію «Сімеїз» у складі: центральний корпус санато-

рію (1962 р., вул. Радянська, 3); парк (сер. ХІХ – сер. ХХ ст., вул. Радянська, 3).
6. Мечеть (поч. ХХ ст., вул. Радянська, 5).
На цей час на території смт Сімеїз на обліку перебуває одна пам’ятка 

садово-паркового мистецтва місцевого значення – Сімеїзький садово-
парковий комплекс, шість пам´яток історії – всі місцевого значення (пе-
реважно поховання доби Великої Вітчизняної війни, а також меморіальні 
будинки астронома Ганського та письменника М. Коцюбинського).

Враховуючи місце розташування, природну підоснову, існування на 
території селища протягом кін. XVIII–ХІХ ст. історичних садиб, що включа-
ли в себе паркову складову, курортний характер селища з кін. ХІХ ст., яке 
планувалося як місто-сад, зрозуміло, що наявність лише однієї пам’ятки 
садово-паркового мистецтва у переліках об’єктів культурної спадщини, 
що знаходяться під охороною держави, є недостатньою і потенціал у цьо-
му напрямку у Сімеїзу значний. 

Так, у східній частині Сімеїзу в 1890-х роках в старому парку колишньої 
садиби Потоцької був зведений особняк М.С. Мальцова. До цього часу цей 
садибний комплекс зберігся, включаючи паркову складову. Житловий 
будинок був зведений у формах і з характерними рисами, притаманни-
ми неоренесансу з елементами ордерної архітектури. Складний рельєф 
продиктував необхідність зведення будівлі на високому цоколі, що дода-
ло півповерху висоти південному фасаду, зверненому до моря. Південний 
фасад був оздоблений двома просторими терасами на рівні другого по-
верху по обидва боки від ризаліту. Будівля зазнала значних змін, зокрема, 
було засклено відкриті тераси. В радянські часи в особняку розмістився 
центральний корпус санаторію «Москва», який продовжує перебувати на 
території колишньої садиби до сьогодні. Територія парку частково забу-
дована житловими та господарськими будівлями санаторію, але продо-
вжує зберігати історичне розпланування (принаймні частково), значен-
ня в панорамі селища, естетичні якості. Вважаємо, що колишня садиба 
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М.С. Мальцова (у складі житлового будинку та парку) має бути взята на 
облік як комплексна пам’ятка архітектури, садово-паркового мистецтва 
та історії, враховуючи значення діяльності її колишнього власника для 
розвитку Сімеїзького курорту, заснування обсерваторії на г. Кішка тощо.

Також перспективним, на нашу думку, є парк санаторію «Сімеїз» (ко-
лишній «Імені ХХІІ з΄їзду КПРС»), що у минулому також входив до складу 
колишньої садиби Потоцької, а приблизно з середини ХІХ ст. – Мальцо-
ва. Саме на території цього парку в середині ХІХ ст. був зведений знаме-
нитий «Кришталевий палац». На цей час центром об´ємно-просторової 
композиції санаторію є центральний корпус, побудований у 1962 р., який 
добре вписався в оточуюче середовище і є чудовим зразком архітектури 
свого періоду. Парк санаторію був розпланований на основі насаджень та 
розпланувальної структури ХІХ ст. Таким чином, вважаємо, що комплекс 
санаторію «Сімеїз» може бути взятий на облік як комплексна пам΄ятка 
архітектури та садово-паркового мистецтва.

Що стосується історії решти поселень на території Сімеїзької селищ-
ної ради, то вона є малодослідженою (окрім смт Сімеїз), їм не присвяче-
но жодної узагальнюючої праці. Враховуючи близьке розташування, по-
дібні ландшафтні умови (займають долини між Яйлою та морським узбе-
режжям), виявлені на всій території хронологічно близькі археологічні 
пам’ятки, наявні писемні джерела, можемо говорити про подібність іс-
торичних процесів, які відбувалися на цій території, синхронність осно-
вних етапів історичного та містобудівного розвитку поселень, розташо-
ваних тут, а також в Сімеїзький долині.

По суті, шість сучасних населених пунктів Сімеїзької селищної ради 
(за винятком Сімеїзу) розташовані на місці чотирьох історичних посе-
лень – Кікенеїз (Оползневе, Понизівка, Кацівелі), Лімена (Голуба затока), 
Кучук-Кой (Паркове), Кастрополь (Берегове). Їх об΄єднує ще одна харак-
терна риса, на яку дослідники вже звертали увагу: на захід від Ліменсько-
го хребта ширина південного узбережного схилу до берега моря значно 
звужуються – до 2–3 км (у порівнянні з Сімеїзькою долиною, ширина якої 
4–5 км), і ця територія є однією з найменш освоєних щодо розвитку ку-
рортів на Південному узбережжі Криму, багато в чому зберігає свою ав-
тентичність, зафіксовану європейськими та російськими мандрівниками 
кін. XVIII – поч. XIX ст.

Кацівелі
Назва селища походить від італійського «cativello», що означає «взя-

тий у полон». У пізньосередньовічний і новий періоди сучасне селище 
Кацівелі було частиною Кікенеїзу. В окремих джерелах, зокрема в спога-
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дах Є. Горчакової [1], Кікенеїз називається містом за італійського пану-
вання в Криму (щоправда, без жодних посилань на джерела) і значним 
татарським селищем за часів османського та російського панування. Осо-
бливе значення поселення визначило його місце розташування – на істо-
ричному шляху, що через перевал Ескі-Богаз пов΄язував узбережжя із за-
горською частиною півострова, до середини ХІХ ст. і як вузловий пункт (з 
поштовою станцією) на новозбудованій дорозі Ялта – Севастополь. Каці-
велі – південно-східне урочище Кікенеїзу.

У кінці ХІХ ст. Кацівелі згадується у джерелах (зокрема, путівниках по 
Криму) [2] як маєток інженера шляхів сполучення Р.В. Половцова. Він за 
прикладом сусіднього Сімеїзу намагається перетворити його на дачне 
селище, на місто-сад: були прокладені широкі дороги, влаштовано водо-
гін, закладено парк, який, так само як і пляж, був наданий для загально-
го користування. Зведено одинадцять дач, існували ферма і лавка, які за-
безпечували відпочиваючих усім необхідним [3]. За маєтком Половцева 
у західному напрямку знаходилися володіння визначного художника А. 
Куїнджи, які мали площу близько 200 га і простягалися вдовж узбереж-
жя більше ніж на кілометр. Художник подарував його Академії мистецтв 
для користування художників. Курорт Кацівелі, як і сусідні узбережні се-
лища, мав перспективи розвитку, але Перша світова війна і подальші ре-
волюційні події перервали його.

Наступний, якісно новий етап розвитку селища розпочався у кінці 
1920-х років. У 1929 р. група гідрофізиків під керівництвом В. Шулейкіна 
заснувала Чорноморську гідрофізичну станцію. Можна припустити, що 
для виробничих потреб станції та під житло для її співробітників у дово-
єнний період могли використовуватися націоналізовані дачі початку ХХ 
ст. Окрім того, був зведений адміністративний корпус (також з викорис-
танням більш ранніх дачних будівель поч. ХХ ст.), який служив і житло-
вим для працівників станції.

У 1949 р. на базі станції заснований Московський гідрофізичний ін-
ститут. У Кацівелі залишився його філіал. У 1963 р. інститут передали у 
відання Академії наук УРСР. На базі експериментального відділення гід-
рофізичного інституту був створений морський експериментальний по-
лігон. Розбудова інституту припадає на 1950-ті роки. В цей час на узбе-
режній території у південно-східній частині колишнього дачного селища 
серед природних та штучних насаджень було зведено численні наукові, 
адміністративні та житлові споруди: штормовий басейн (за проектом арх. 
Щусєва) – аерогідродинамічна труба у вигляді кільця, в якому хвиля, що 
розганяється від 20-ти великих вентиляторів, рухається нібито в умовах 
відкритого моря; лабораторний корпус (за проектом арх. Щусєва) та ін. 
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За півкілометра від берега на фундаменті, який знаходиться на 35-метро-
вій глибині, була встановлена перша в Європі океанографічна платфор-
ма для гідрофізичних досліджень. Решта території селища Кацівелі, роз-
ташована за межами території Експериментального відділення Інститу-
ту гідрофізики АН УРСР, також знаходилася у віданні його адміністрації. У 
1950–1960-х роках тут зводиться біля десятка дво-триповерхових будин-
ків під житло для співробітників інституту.

Значний вплив на розвиток Кацівелі справила й інша наукова устано-
ва – Кримська наукова станція Фізичного інституту ім. П. Лебєдєва, засно-
вана у західній частині селища. Станція запущена в дію у 1948 р. і тривалий 
час була єдиною потужною спостережною радіоастрономічною станцією 
в Європі. У східній частині Кацівелі, на межі з Сімеїзом у 1966 р. було вста-
новлено радіотелескоп діаметром дзеркала 22 м. Територія наукової стан-
ції (також вкрита природними і штучними насадженнями) забудована у 
1950–1960-ті рр. кількома мурованими двоповерховими адміністративни-
ми та житловими будинками і тимчасовими дерев΄яними спорудами.

Розташування згаданих вище наукових установ у Кацівелі та їх розбу-
дова закріпили за селищем наукову функцію як домінуючу.

На сьогодні на території смт Кацівелі перебувають на обліку дві спо-
руди як щойно виявлені об΄єкти культурної спадщини: адміністратив-
ний корпус морського гідрофізичного інституту НАН України, зведений 
у 1920-х роках і відбудований у післявоєнний період; штормовий басейн 
морського гідрофізичного інституту АН України, 1950-ті рр. (за проектом 
арх. Щусєва).

Натурними дослідженнями виявлено ще низку об΄єктів, які пропону-
ється до включення до Державного реєстру нерухомих пам΄яток України. 
Серед них – Лабораторний корпус експериментального відділення мор-
ського гідрофізичного інституту НАН України (арх. Щусєв, 1950-ті рр.); 
дача Р.В. Половцова (поч. ХХ ст., вул. Шулейкіна, 18); дача поч. ХХ ст. (вул. 
Шулейкіна, 4); житловий будинок, у якому мешкав В. Шулейкін (вул. Шу-
лейкіна, 6).

Вулична мережа селища Кацівелі нерегулярна, підпорядкована рельє-
фу, забудова органічно поєднується з природним оточенням, з елемен-
тами регулярного планування, що виникли на початку ХХ ст., коли його 
почали перетворювати на курорт. Займає переважно нижню частину до-
лини, розташовану неподалік узбережжя. Масштаб забудови достатньо 
дрібний, переважно одно-двоповерховими житловими будинками. За-
будові притаманний садибний характер, який визначив відносно низь-
ку щільність забудови. В ній виділяється два архітектурно-ландшафтні 
комплекси – комплекс експериментального відділення морського гідро-
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фізичного інституту АН України та комплекс Кримської наукової стан-
ції Фізичного інституту ім. П. Лебєдєва. У рядовій забудові відсутні ком-
позиційні акценти. Історична забудова представлена будівлями кількох 
періодів: найбільш ранній – поч. ХХ ст. та 40–50-ті роки ХХ ст., серед яких 
є цінні та цікаві зразки. Наведене вище, на нашу думку, дає підстави для 
визначення у селищі Кацівелі історичного ареалу.

Голуба Затока
Історична назва селища Лімена у перекладі з грецької означає «га-

вань». Була змінена на Голубу Затоку в 1945 р. під час масових перейме-
нувань у Криму, які наступили після депортації кримських татар, болгар, 
греків та вірмен.

Виявлені археологічними дослідженнями та обстеженнями рештки 
людської життєдіяльності свідчать про заселення Ліменської долини з 
давніх часів, принаймні з ранньозалізного (І тис. до н.е.) часу [4]. Сели-
ще розташоване на північний захід від Сімеїзу і займає мальовничий ам-
фітеатр, утворений горою Кішка, хребтом Ай-Петринської Яйли та горою 
Пиляки. Скелі Панеа та Діва на сході та мис Кікенеїз на заході утворю-
ють бухту Лімен, або Лімени, придатну для якірної стоянки. Ліменська 
долина, на думку науковців, має більш родючі ґрунти, ніж Сімеїзька. Че-
рез Лімени проходив єдиний шлях через Південне узбережжя Криму до 
західної частини півострова, особливо важливий в античну добу, оскіль-
ки пов΄язував найбільш значне античне місто Тавриди Херсонес з важли-
вим опорним пунктом римлян на Південному узбережжі півострова Ха-
раксом [5]. У Ліменах знаходився проміжний пункт для зміни коней. Все 
це стало причиною раннього заселення Ліменської долини і, можна при-
пустити, майже безперервного існування тут поселень.

Перші письмові згадки про Лімену належать до часів генуезького па-
нування на Південному узбережжі Криму (XIV–XV ст.). Пізніше інформа-
ція про нього зустрічається в матеріалах перепису населення 1520 р., 
який проводився османськими владами в їх кримських володіннях і на-
ступних османських документах XVII–XVIII ст.

Після приєднання Криму до Росії (1783 р.) більша частина татар, що 
мешкали в Лімені, емігрували до Туреччини. Ще раніше за наказом ім-
ператриці Катерини ІІ були переселені в околиці Маріуполя греки. До 
20-х років ХІХ ст. на просторі у 754 десятин мешкало 202 особи чоловічої 
та жіночої статі та нараховувалося 35 господарств. Населення займало-
ся переважно скотарством, а окрім того садівництвом та городництвом. 
Широко відомою була солодка цибуля; відповідно до місцевих легенд, її 
поставляли навіть до двору турецького султана [6].



523

Матеріали міжнародної наукової конференції

У кінці XVIII – на початку XIX ст. розпочалася поміщицька колоніза-
ція Ліменської долини – землі тут отримали офіцери, які відзначилися у 
російсько-турецьких війнах другої половини XVIII ст. У 20-х роках ХІХ ст. 
найбільш значними поміщицькими господарствами в окрузі були вино-
градні плантації командира Балаклавського грецького сторожового ба-
тальйону Ф. Ревеліоті, грека Спірідона та учасника війни 1812 р. полков-
ника П.В. Шипілова, який 1824 р. будував першу шосейну дорогу на Пів-
денному березі Криму [7]. З самого початку будівництва в Лімені йому 
належало 500 десятин землі. Ділянка простягалася від узбережжя до під-
ніжжя гір. У 1820-х роках була закладена садиба, до складу якої входи-
ли житловий будинок з винним підвалом, господарські споруди, чудовий 
парк, у якому поєднувалися екзотична та місцева рослинність. Парк при-
крашала гірська річка зі швидкою течією. Її русло оздоблювали величез-
ні брили, а береги з’єднувала вишуканими містками. П. Шипілов проклав 
через власну садибу шосейну дорогу до майбутнього Севастопольського 
шосе (основою слугували стародавні стежки). Будівництво основної до-
роги Південного узбережжя планували закінчити до 1834 р., однак через 
складність робіт дещо не вклалися у строки. П. Шипілов так і не побачив 
закінчення справи свого життя, оскільки раптово помер у 1834 р. Спадко-
ємцями були удова Варвара Петрівна та доньки – Анна і Катерина. Удова 
змушена була продати значну частину земель, зберігши за собою близь-
ко 200 десятин. Пізніше на проданих нею землях виникли невеликі при-
ватні та громадські садиби і дачі: Темершаєва, Агєєва, Македонської, Смо-
лова. Частину земель північно-східної частини Лімен купив власник Сі-
меїзу С.І. Мальцов. На початек ХХ ст. один із його синів зведе тут обсер-
ваторію і подарує її Імператорській Академії наук [8]. У 1905 р. Севасто-
польське товариство боротьби з сухотами заснувало в Середній Лімені 
(можна припустити, викупивши одну з дач) невеликий загальнодоступ-
ний санаторій, який носив ім’я письменника Чехова [9].

У 1848 р. старша донька і спадкоємиця В.П. Шипілової вийшла за-
між за заможного швейцарського колоніста Амадея-Людвіга Філібе-
ра. З того часу і до революційних подій 1917–1920 рр. кілька поколінь 
Філіберів продовжували володіти маєтком в Ліменах – Нижньою Ліме-
ною [10]. Взагалі у другій половині ХІХ ст. джерела (перш за все путів-
ники) згадують Нижню, Середню та Верхню Лімени. Останні, як уже за-
значалося, виникли внаслідок продажу В.П. Шипіловою частини свого 
маєтку. На відміну від Нижньої Лімени, яка являла собою значний ма-
єток, який впродовж майже століття перебував у володінні однієї ро-
дини – Шипілових-Філіберів, Середні і Верхні Лімени були значно мен-
шими і часто змінювали господарів. До речі, у кін. ХІХ – на поч. ХХ ст. 



Розділ III

524

М.А. Філіберу вдалося зібрати частину земель, які у минулому належали 
Шипіловим і були розпродані його бабусею В.П. Шипіловою – в результа-
ті площа маєтку сягнула 290 десятин. В останній чверті ХІХ ст. було зве-
дено і новий житловий будинок для господарів – «замок» у дусі роман-
тизму, стилізований під середньовічний (більш докладний опис усклад-
нений через обмежену джерельну базу) [11]. Це була двоповерхова будів-
ля, яка в окремих джерелах називалася ще «Мармуровм палацом». Під час 
революційних подій 1917–1920 рр. маєток неодноразово грабувався, а в 
1927 р. був значно пошкоджений під час землетрусу. У 1920-х роках Лі-
мена перебувала у відданні Південрадгоспу, руїни господарського будин-
ку та парк і надалі занепадали. У 1930-х роках розпочалися широкомасш-
табні роботи по розробці програми, пов΄язаної з перетворенням Криму 
на всесоюзний курорт (реалізована частково). Над нею працювала група 
московських інженерів та архітекторів під керівництвом професора М.Я. 
Гінзбурга. В Лімені на території колишньої садиби Філіберів а планува-
лося зведення невеликого санаторію на 75–100 місць для хворих на су-
хоти. Автор проекту – відомий архітектор В. Ковальський. Двоповерхову 
будівлю було зведено у неоренесансному стилі. Вона чудово вписувалася 
в оточуюче природне та архітектурне середовище і вважалася одним із 
кращих вирішень в архітектурі Південного берега Криму довоєнної доби. 
Однак під час війни зазнала значних руйнувань і у кінці 1940-х років була 
відновлена за старим проектом В. Ковальського під назвою «Голуба За-
тока» [12]. На 1950-ті роки припадає розбудова санаторію – були зведені 
переважно господарські споруди, а також будівлю столової над винним 
підвалом 1820-х років, колишні господарські споруди садиби Філіберів 
пристосовано під житло для співробітників санаторію, який проіснував 
до 1990-х років.

На окрему увагу заслуговує архітектурно-ландшафтний комплекс, 
розташований на горі Кішка, – відділення Кримської астрофізичної об-
серваторії. У 1900 р. М.С. Мальцов на ділянці, розташованій на схилі Лі-
менського хребта, розпочав її будівництво. Спочатку він звів невелику 
будівлю під телескоп, який у нього вже був, а у 1906-му з΄явилася зна-
чно більша споруда з куполом діаметром п’ять метрів, у якій мав бути 
встановлений цейсівський астрограф. У 1908 р. Мальцев познайомився з 
А.П. Ганським – діючим астрономом Пулковської обсерваторії і під його 
впливом вирішив передати своє дітище Імператорській Академії наук, що 
й було зроблено. У 1925–1926 рр. на башті Сімеїзької обсерваторії встано-
вили найбільший в Європі телескоп-рефлектор з діаметром деркала в 1 м, 
що дозволило розпочати астрофізичні дослідження. Значний внесок в 
розвиток цього напрямку зробив у 1930-х роках академік Г.А. Шайн, він же 
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очолив її у післявоєнний час [13]. Під час німецької окупації 1941–1944 рр. 
обсерваторія значно постраждала: її пограбували, а обладнання, яке не 
змогли вивезти, знищили, як і унікальну бібліотеку, будівлі спалено. Нау-
ковий осередок відновив роботу невдовзі після звільнення від окупації у 
1944 р. та укомплектований обладнанням, вивезеним з Німеччини. У піс-
лявоєнні роки розпочався новий етап в науковому житті країни – дослі-
дження Сонця, відзначене у 1952 р. премією І ст. імені Сталіна. У 1950-х 
роках на південь від обсерваторії, ближче до гори Кішка, зведено парабо-
лічну антену заввишки близько 10 м. У жовтні 1959 р. здійснено запуск 
космічної станції «Луна-3», управління якої здійснювалося з гори Кішка, 
а спостереження – з тимчасового командно-вимірювального комплексу 
Сімеїзької обсерваторії (були присутні С.П. Корольов, президент АН СРСР 
М.В. Келдиш, багато вищих військових чинів). Завдяки станції зроблено 
перші фотографії зворотного боку Місяця. У 1974 р. Сімеїзька обсерва-
торія була реорганізована у Кримську наукову базу Астроради АН СРСР. 
Тут розмістилася лазерна станція спостереження за штучними супутни-
ками Землі. Комплекс обладнали новою апаратурою – лазерним далеко-
міром, астрофотометром, створили обчислювальний центр [14]. На той 
час на території обсерваторії збереглися старовинні башти для телеско-
пів початку ХХ ст., 1920–1930-х років вона мала стиль конструктивізму. 
Тут жили та працювали визначні дослідники, зокрема Г.А. Шайн. Комп-
лекс її склався як окреме архітектурно-композиційне утворення та ви-
значний науково-освітній осередок.

Лише одна будівля цього комплексу перебуває на обліку як пам’ятка 
історії місцевого значення – будинок, у якому жили й працювали 
А.П. Ганський та Г.А. Шайн. Натурними дослідженнями виявлено ще низку 
об΄єктів на території обсерваторії, які пропонується внести до Державного 
реєстру нерухомих пам΄яток України. Серед них два так званих нових кор-
пуси під телескопи (поч. ХХ ст.), та старий корпус під телескоп (кін. ХІХ ст.), 
лазерні далекоміри (1970-ті рр.), параболічна антена (1950-ті рр.). Взагалі 
територію гори Кішка варто поставити на державний облік як комплексну 
пам’ятку ландшафту, археології, історії, науки та техніки.

На сьогодні на території селища Голуба Затока перебувають на об-
ліку дві пам΄ятки археології (обидві – місцевого значення) – поселення 
«Лімени-Кале» (XII–XVIII ст.), що займає значну частину Ліменської доли-
ни, середньовічний могильник (VI–X ст.), розташований за 0,5 км на схід 
від селища.

Також на території селища взято на облік дві пам΄ятки історії (оби-
дві – місцевого значення): могили радянських астрономів – академіка 
Г.А. Шайна та його дружини П.Ф. Шайн, що знаходяться на селищному 
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кладовищі, та згаданий вище будинок, у якому жив і працював Г.А. Шайн 
на території відділення Кримської астрофізичної обсерваторії НАН Укра-
їни (на горі Кішка).

Натурними дослідженнями виявлено ще низку об΄єктів, які пропо-
нується включити до Державного реєстру нерухомих пам΄яток України 
(не враховуючи об’єктів, розташованих на території обсерваторії). Серед 
них – садиба Шипілових – Філіберів (щоправда, її сучасна адреса – смт Сі-
меїз, вул. Радянська, 78) у складі: парк ХІХ – поч. ХХ ст., житловий будинок 
30–40-х років ХХ ст. з винним підвалом 20-х років ХІХ ст., два господар-
ські будинки, корпус санаторію 1930–1940-х років, «Голуба Затока», ба-
сейн з фонтаном 1910 р., альтанка 1950 р. Останнім часом територія ко-
лишнього санаторію почала забудовуватися – зводиться споруда пансіо-
ну поряд з корпусом 1930-х років і будівля на сусідній ділянці, розташо-
ваній у південно-західному напрямку. Ці новобуди, безумовно, є дисону-
ючими об΄єктами, а садиба, попри забудову житловими та господарськи-
ми будівлями (переважно незначними за висотою та об΄ємом), зведени-
ми для потреб санаторію, зберегла історичне розпланування, традиційне 
середовище та значну кількість об΄єктів культурної спадщини. 

Вулична мережа селища Голуба Затока нерегулярна, підпорядкована 
рельєфу, забудова органічно поєднується з природним оточенням. Масш-
таб забудови достатньо дрібний, переважно одно-двоповерховими жит-
ловими будинками. Їй притаманний садибний характер, який визна-
чив відносно низьку щільність забудови. Виразних домінант та акцен-
тів не прослідковується. Виділяється лише архітектурно-парковий комп-
лекс – садиба Шипілових – Філіберів. Забудова маловиразна, переваж-
но 1970–1990-х років. При цьому можна припустити добру збереженість 
розпланувально-просторового каркасу поселення, оскільки він визначе-
ний ландшафтом та прив’язаний до шляхової мережі (з найдавніших ча-
сів до другої половини ХІХ ст.) Південного узбережжя Криму. 

с. Оползневе
До 1917 р. селище мало назву Кікенеїз, с. Оползневе – західна части-

на цього історичного селища. Його поява і функціонування, як і більшос-
ті історичних населених пунктів Південного берега Криму, в значній мірі 
визначена ландшафтом. Кікенеїз розташований приблизно за 5 км на за-
хід від Ліменського хребта. Схил, що займає територію від Яйли до мор-
ського узбережжя, становить близько трьох кілометріві є досить сильно 
еродованим. У верхній частині схилу височить група скель, розташова-
них майже під Яйлою. Дещо нижче розташоване старе Севастопольське 
шосе, прокладене на місці історичного шляху. По обидва боки від ньо-



527

Матеріали міжнародної наукової конференції

го був розташований історичний Кікенеїз (існував тут у пізньосередньо-
вічну добу та турецький період). На рівні моря сланцевий берег висту-
пає на південь у вигляді невеликого мису Кікенеїзу (нині мис св. Трійці). 
Як і більшість південнобережних історичних поселень, Кікенеїз (та його 
попередники) «мігрували» по схилу протягом усього періоду свого існу-
вання від узбережжя до підніжжя Яйли в залежності від занять тогочас-
них мешканців.

В тлумаченні назви «Кікенеїз» науковці не одностайні. Такі дослідни-
ки Південнобережжя, як П.І. Кеппен, В.Х. Кондаракі, О.І. Домбровський 
та ін., визначають основну версію цього топоніму: від давньогрецько-
го «кіркінес» – коло для огородження місця. А.Я. Бертьє-Делагард вва-
жав, що «кікенеїз» означає «курчава». А геолог і археолог Л. Фірсов зна-
ходить у старогрецькій мові інший зміст перекладу – лебідь або лебе-
диний [15].

Заселення місцевості розпочалося з давніх часів, про що свідчить на-
явність трьох мезолітичних стоянок неподалік від мису св. Трійці [16]. 
Безумовним є заселення цієї території і в ранньозалізну добу, з огляду 
на наявність археологічних матеріалів цього часу на укріпленні «Кучук-
Ісар» на схід від мису св. Трійці та могильника з кам΄яними скринями, що 
ототожнюються дослідниками з таврською культурою (VII–V ст. до н.е.). 
Судячи з грецького походження назви поселення та наявності двох укрі-
плень в двох протилежних частинах схилу – на узбережжі та під Яйлою, 
які датуються VIII–XV ст., можемо припустити безперервне або майже 
безперервне існування поселення з візантійської доби.

Поселення Кікенеїз у середньовічну добу розташовувалося між дво-
ма укріпленнями – Біюк-Ісар та Кучук-Ісар (мала фортеця та велика фор-
теця, або нижня фортеця та верхня фортеця) на стародавній дорозі, що 
ще з античної доби поєднувала через перевал Шайтан-Мердвень важли-
ву римську фортецю на Південному узбережжі Харакс з адміністратив-
ним центром Риму в Тавриді – Херсонесом [17]. Таким чином, Біюк-Ісар 
контролював дорогу та стежки через гірські перевали з південного узбе-
режжя у загорську частину півострова, Кучук-Ісар – морську акваторію 
та узбережжя. Поселення ж між ними забезпечувало життєдіяльність 
обох укріплень, оскільки через топографічні умови вони були не придат-
ні для довгого автономного існування.

Після приєднання Південного узбережжя Криму до Османської імпе-
рії, необхідність в укріпленнях відпала, проте неукріплене поселення на 
перехресті стратегічно важливих шляхів продовжувало зберігати своє 
значення. І після приєднання Кримського півострова до Російської імпе-
рії у 1783 р. Кікенеїз був широко відомий перш за все як станція мальпос-
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тів – поштових карет для перевезення пасажирів. А до будівництва пів-
деннобережного шосе (до 1848 р.) звідси починався шлях з південного 
берега в північне передгір΄я по Чортових сходах (Шайтан-Мердвен) – пе-
ревалу, що розпочинається за 9 км на захід від села. 

У 1786 р. на схилах, де був розташований Кікенеїз, стався величезний 
оповзневий обвал, який згадується численними сучасниками, які відві-
дали цю місцевість у кін. XVIII – на поч. ХІХ ст. (видатний французький мі-
нералог Жильбер Ромм, О.С. Пушкін, І.М. Муравйов, А. Міцкевич, О.С. Гри-
боєдов та ін.) [18]. Частина поселення була похована під тим обвалом. У 
1946 р. ця історична подія і стане основою для зміни назви на с. Ополз-
неве. Протягом ХІХ ст. селище продовжувало існувати як досить значне 
поселення. Більшість його населення складали татари, які забезпечува-
ли перевезення по тракту, що проходив через Кікенеїз, та займалися ско-
тарством (принаймні та частина селища, яка на сьогоднішній день від-
носиться до сучасного с. Оползневе). На землях, розташованих ближче 
до узбережжя, знаходилися виноградники, які за радянських часів пере-
йдуть у віддання радгоспу-заводу «Лівадія». У міжвоєнний період біль-
шість населення і надалі складалася із татар: за даними на 1926 р. із 661 
мешканця Кікенеїзу 612 були татари. Ця частина Південного узбереж-
жя не набула рис курорту і зберігає традиційний характер забудови, при-
таманний поселенням цього регіону до поміщицької колонізації та роз-
витку курортів у кін. XVIII – на поч. ХХ ст. Лише у післявоєнну добу на 
південно-західній околиці с. Оползневе було зведено піонерській табір 
«Юний будівельник» (нині дитячий пансіонат).

На сьогодні на території селища Оползневе перебувають на обліку 
шість пам΄яток археології (всі – місцевого значення). Три з них, що від-
носяться до доби пізнього мезоліту, являють собою невеликі поселен-
ня, виявлені під час будівельних або земляних робіт і частково дослідже-
ні Кримською мезолітичною експедицією ІА АН України, яку оголював 
О.О. Янкевич у 1988–1989 рр.

Окрім того, у кінці ХІХ ст. на території між Севастопольським шосе і 
мисом св. Трійці відкрито могильник з кам΄яними скринями. У 1903 р. 
В. Данилевичем було проведено дослідження 11 скринь-поховань, що до-
зволило датувати пам΄ятку VII–V ст. до н.е. і пов΄язати її з таврами. Мо-
гильник розташовується на краю глибокого яру, який знищив частину 
скринь, а оповзання решти поховань поступово продовжується.

Найбільш відомими археологічними пам΄ятками на території 
с. Оползневе, є два укріплення, про які згадувалося вище, – Біюк-Ісар та 
Кучук-Ісар, датовані VIII–XV ст., щоправда, на них були знайдені матеріа-
ли і таврської доби.
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Укріплення Біюк-Ісар розміщене на однойменній скелі, що знаходить-
ся вище села у північно-східному напрямку і є відломком Головної гря-
ди. Вперше пам´ятку описав П.І. Кеппен у 1837 р. Перші археологічні до-
слідження проведені у 1968 р. О. Домбровським. Тоді був складений до-
кладний топографічний план укріплення. Висота скелі – близько 100 м, 
площа в плані 350 х 150 м. На вершині тіснилися невеликі будівлі. Неве-
лика церква знаходилася на самому краю обриву. Всередині однієї з трі-
щин скелі, біля підніжжя, містилося печерне сховище води, потиньковане 
всередині. Західніше – друга скеля, яка у минулому становила з Біюк-
Ісаром єдине ціле. Далі на південний захід – цілий ланцюжок скель до-
вжиною близько 1,3 км. Ця природна основа була використана для ство-
рення укріплення: тут зведено додаткові стіни, що огороджували незасе-
лену територію, яка, правдоподібно, слугувала прихистком для мешкан-
ців найближчих сіл. На плато Біюк-Ісара та на схилі на північний захід від 
нього збереглися залишки укріплених стін, жител, на окремих ділянках 
простежується культурний шар [19].

На південь від Біюк-Ісару на Кікенеїзькому мисі (з кін ХІХ ст. – мис 
св. Трійці) знаходиться Кучук-Ісар, який відноситься до тієї групи укрі-
плень, що розташовувалися безпосередньо на березі моря і контролюва-
ли вихід до нього, ведення морського промислу, були частиною системи 
маяків, яка забезпечувала навігацію вдовж північного узбережжя Чорно-
го моря. Вперше пам´ятка описана П.І. Кеппеном у 1937 р. Перші археоло-
гічні дослідження на мисі провів у 1907 р. В. Данилевич. За їхніми матері-
алами автор датував укріплення XIII–XIV ст. Більш масштабні й планомір-
ні розкопки городища було розпочато у 1968 р. Південнобережним заго-
ном Відділу археології Криму ІА АН УРСР під керівництвом І.А. Барано-
ва. Мис піднімається на 15–20 м над рівнем моря, у плані має форму тра-
пеції. Майданчик мису відгороджений від берегового схилу дугоподіб-
ною грядою, що вкрита розвалами великих глиб. Археологічними дослі-
дженнями виявлено культурні рештки, що відносяться до трьох страти-
графічних ярусів: 1) таврського часу; 2) VIII–X ст.; 3) X–XV ст. Поблизу ре-
пера на вершині мису були розкопані залишки чотирьох оборонних башт, 
причому кожна перебудована на розвалинах попередньої. Залишки обо-
ронних стін завтовшки 2 м виявлено на південний захід від скелі з репе-
ром. На захід були розкопані фундаменти стін кількох житлових та госпо-
дарських будівель, що відносяться до п´яти будівельних періодів. На схи-
лі виявлено задерновані залишки численних будівель, дата яких досі не 
з´ясована [20].

Всі археологічні пам΄ятки та їхні зони охорони були картографовані 
(вперше) на мапі з підосновою у масштабі М 1 : 5000.
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На території с. Оползневе перебувають на обліку дві пам΄ятки історії 
місцевого значення – братська могила радянських воїнів (4 поховання, 
1944 р.), розташовані на території селищного кладовища, та пам΄ятник 
радянським воїнам (1945–1947 рр., 1970 р. – замінений), що знаходиться 
на перехресті Севастопольського шосе та вул. Виноградної.

На території селищного кладовища розташована братська могила трьох 
партизанів та радянського воїна, загиблих в часи окупації 1941–1944 рр. та 
звільнення Південного берега Криму в квітні 1944 р. У 1956 р. територія 
була упорядкована, тут влаштовано огорожу та встановлено пам’ятник, на 
якому вигравірувано напис: «Здесь покоятся четыре неизвестных совет-
ских воина, погибших в годы Великой Отечественной войны».

У 1970 р. при в’їзді до селища встановлено пам’ятник на честь радян-
ських воїнів, що померли у 1945, 1946 та 1947 роках в шпиталях Сімеї-
зу. Пам’ятник увічнює пам’ять 44 воїнів, ім’я яких вигравірувано на стелі. 

Вулична мережа с. Оползневе нерегулярна, підпорядкована рельєфу, 
забудова органічно поєднується з природним оточенням. Масштаб за-
будови дрібний, переважно одно-двоповерховими житловими будинка-
ми. Їй притаманний садибний характер, який визначив відносно низь-
ку щільність забудови. Виразних домінант та акцентів не простежуєть-
ся. Забудова маловиразна, переважно 1970–1990-х рр. При цьому можна 
припустити добру збереженість розпланувально-просторового каркасу 
поселення, оскільки він визначений ландшафтом та прив’язаний до шля-
хової мережі (з найдавніших часів до другої половини ХІХ ст.) Південного 
узбережжя Криму. Дисонуючою спорудою є надзвичайно громіздкий, що 
не відповідає ні за масштабом, ні за висотністю традиційному середови-
щу, яке склалося (перш за все дрібному масштабу та гармонійному поєд-
нанню природного середовища із забудовою), пансіонат «Зорі України».

Наведені вище історичні дані та характеристика культурної спадщи-
ни с. Оползневе дають, на нашу думку, підстави для визначення історич-
ного ареалу в районі мису св. Трійці, як території, що була заселена протя-
гом багатьох століть. Вона відрізняється великою насиченістю об’єктами 
культурної спадщини (пам’ятками археології) і зберегла традиційне се-
редовище.

смт Понизівка
Історично це поселення є південно-східною частиною Кікенеїзу. Наве-

дені вище відомості щодо історичного розвитку цього населеного пункту 
відносяться і до Понизівки. Назву ця частина історичного селища отри-
мала під час масштабних перейменувань, що відбулися на Кримському 
півострові після депортації татар, греків, болгар у 1944 р.
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У кінці XVIII ст., після приєднання Криму до Російської імперії, значні 
земельні володіння на Південному березі отримав командир Балаклав-
ського грецького сторожового батальйону Ф. Ревеліоті. На південь від та-
тарського селища Кікенеїз, на зручному березі моря, була зведена його 
садиба та влаштовано парк [21]. У 1880-х роках вона згадується як зане-
дбана та покинута напризволяще [22]. У кінці ХІХ ст. спадкоємці Ф. Реві-
ліоті розпродують свої земельні володіння і на їх території виникає низ-
ка дачних маєтків: на межі з Кацівелі – володіння художника А.І. Куїнджи, 
далі на захід – маєток Є. Алчевської (пізніше Щербакових), що охоплював 
близько 2 км морського берега; дача Диханова (пізніше Веселовського) 
[23]. З кінця ХІХ ст. до революційних подій найбільш значним з них було 
володіння Алчевських (Щербакових), які мали намір влаштувати на сво-
їх землях велике курортне селище і навіть взялися до реалізації задумів. 
Тут було прокладено широкі вулиці-проспекти, проведено водогін. Але 
в цілому реалізувати їх не встигли – до 1915 р. на сотнях розпланованих 
ділянок заледве встигли звести три – чотири дачі [24]. Подальшому роз-
витку завадила Перша світова війна та революційні події 1917–1920 рр.

У 1920-х роках на території націоналізованих дач був влаштований 
санаторій, який користувався популярністю серед партійної еліти СРСР. 
На сьогодні будинок відпочинку «Понизівка» знаходиться у власності 
уряду Москви. На його території збереглося три дачі ХІХ ст. У 1978–1980 
рр. забудова санаторію значно поповнилася новими спорудами (5 коте-
джів, клуб-столова), зведеними за проектами московських архітекторів 
В. Жилкіна та Т. Фаворської, які досить гармонійно вписуються в оточу-
юче природне та історико-культурне середовище і є вдалим прикладом 
розвитку історичної території.

Нині на території с. Понизівка перебувають на обліку три споруди як 
щойно виявлені об΄єкти культурної спадщини: маєток Ф. Ревеліотті «Свя-
та Трійця» (поч. ХІХ ст.), дача Алчевських-Щербакових (кін. ХІХ ст.), дача 
Веселовського (кін. ХІХ ст.). Всі вони, як зазначалося вище, знаходяться 
на території будинку відпочинку «Понизівка», утворюючи разом із зеле-
ними насадженнями єдиний архітектурно-ландшафтний комплекс. Збе-
режене традиційне середовище, що склалося у кін. XVIII – кін. ХІХ ст., не-
змінність функціонального використання території (курорт) дають під-
стави, на нашу думку, для визначення історичного ареалу.

смт Паркове
Утворене в 1971 р. об΄єднанням трьох сіл – Бекетового (до 1948 р. – 

Кучюк-Кой), Жуківки та Карпівки (до 1948 р. – Новий Кучюк-Кой). Сучас-
не смт Паркове розташоване за 8,5 км на захід від Сімеїзу. Про заселення 
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території Кучюк-Кою принаймні з візантійського періоду свідчать вияв-
лені археологічні пам΄ятки – середньовічне поселення (Х–ХІV ст.) та се-
редньовічний могильник (Х–ХІІ ст.).

Топонім «Кучюк-Кой» має татарське походження і означає «малень-
ке село». Зустрічається у Камеральному описі Криму 1784 р., складеному 
відразу після приєднання його до Російської імперії. Татарський Кучюк-
Кой розташовувався у верхній частині схилу (як і більшість татарських 
поселень), ближче до Яйли, на історичному шляху, що у 1830–1840-х ро-
ках стане частиною тракту Ялта – Севастополь. Оповзень 1786 р., який 
пошкодив будівлі Кікенеїзу, зачепив і Кучюк-Кой, про що писали акаде-
мік П.С. Паллас та П.І. Сумароков. У ХІХ ст. на Південному березі почина-
ється поміщицька колонізація. Територія на захід від Сімеїзу, як уже за-
значалося раніше, стала об΄єктом колонізації з певним запізненням – під 
кінець ХІХ ст. В цей час тут існував маєток московського підприємця Рас-
тєряєва [25]. Власне, ці володіння розташовувалися на південь від татар-
ського селища, у прибережній зоні. У 1898 р. садибу в Кучюк-Кої набуває 
А.П. Чехов. Вона розташовувалася на крутому схилі, ближче до татарсько-
го селища. Тут відбулася зустріч А. Чехова з М. Горьким у 1899 р. Садиба 
не збереглася.

У 1901 р. маєток Растєряєва купують три особи і ділять його на три 
рівні частини. Кожному дісталося близько п’яти десятин. Власне садиба 
Растєряєва, так званий «Старий Кучюк-Кой», переходить до московсько-
го інженера В.С. Сєргєєва, «Кучюк-Кой» – до Г.Т. Карпової, дружини відо-
мого історика, професора Московського університету Г. Карпова. Власни-
ком «Нового Кучюк-Кою» стає Я.Є. Жуковський, дійсний статський рад-
ник, співробітник міністерства фінансів, далекий родич і палкий шану-
вальник М. Врубеля [26].

В Новому Кучюк-Кої було створено архітектурно-ландшафтний комп-
лекс, який вражає своєю оригінальністю і високими естетичними якос-
тями. Садибний ансамбль задумано і виконано у стилі модерн (це один 
із рідкісних зразків цього стилю у садово-парковому мистецтві не тіль-
ки на території України, а й у світі). При цьому втілено ідеї відомих ху-
дожників Д. Замирайла, Є. Лансере, М. Врубеля, А. Матвєєва, П. Кузнєцо-
ва, П. Уткіна. Будівля та парк уявляли собою гармонійний синтез всіх ви-
дів мистецтва і були насичені скульптурою, живописом, майолікою, мо-
заїкою.

Ансамбль садиби складався в кілька етапів. Масштабні будівельні ро-
боти розпочалися у 1905 р.: було зведено і в загальних рисах оздобле-
но житловий будинок, закладено основні планувальні компоненти пар-
ку. На цьому етапі найбільша заслуга належить відомому художнику, ви-
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хованцю київської малювальної школи Мурашко В.Д. Замирайло, який, 
правдоподібно, був рекомендований М. Врубелем (разом працювали над 
розписами Володимирського собору в Києві).

Наступний етап розбудови садиби припадає на 1907 р. Після великого 
успіху в Москві виставки нового об΄єднання «Блакитна троянда» («Голу-
бая роза») троє її учасників – П.С. Уткін, П.В. Кузнєцов та А.Т. Матвєєв були 
запрошені Жуковським до його кримського маєтку. Своєю оригінальністю 
парк зобов΄язаний перш за все скульптору А.Т. Матвєєву, який у 1907–1912 
рр. працював над створенням паркових скульптур, серед яких «Пробуджен-
ня» (1907), «Хлопчик, що засинає» (1908), «Купальниця» (1910–1911), «За-
думливість» (1906), «Та, що вдягає панчоху» (1911), «Задумливий хлоп-
чик», «Сплячі хлопчики» (1907), «Хлопчик, що сидить» (1909).

Однією з перших і найбільш значних паркових споруд Кучюк-Кою ста-
ли довгі сходи, які мають як практичне (поєднують верхню та нижню те-
риторії садиби), так і символічне значення (асоціація зі сходженням на 
небеса), що має назву «сходи Іакова» – від імені біблійного персонажа, не-
бесного патрона Я. Жуковського [27]. В паркових композиціях викорис-
тані роботи М. Врубеля. Будівлі і парк продовжували оздоблюватися до 
революційних подій 1917–1920 рр.

У 1920 р. приватна власність в Криму почала націоналізовуватися. 
Над садибою Жуковського нависла загроза бути переданою у віддання 
південнобережного радгоспного господарства. Власники садиби, які до 
того часу продовжували в ній мешкати, та місцеві пам΄яткоохоронні ор-
гани, які розуміли мистецьке значення архітектурно-паркового комп-
лексу, зробили все можливе, щоб уникнути цього. Їм вдалося домогтися 
проголошення садиби музеєм, а колишня власниця Л.М. Жуковська була 
призначена його головною хранителькою. Проте в грудні 1923 р. музей 
був ліквідований, а у 1926 р. його колишні власники виселені з садиби. 
Я.Є. Жуковському вдалося частину творів станкового живопису вивезти 
з маєтку і передати на зберігання до Російського музею у Петрограді [28]. 

Дачі Кучюк-Кою, в тому числі і Новий Кучюк-Кой, були передані під 
будинки відпочинку. Оздоблення будівель поступово руйнувалося, квіт-
ники і рідкісні насадження парку занедбувалися. У 1930-х роках колиш-
ню садибу Я.Є. Жуковського відвідав хранитель відділу скульптури Дер-
жавного Російського музею Г. Преснов і став свідком суцільного занепа-
ду. За допомогою місцевих краєзнавців йому вдалося перевезти рештки 
скульптурних творів до Ленінграду і відреставрувати [29]. Занепад садиб 
колишнього Кучюк-Кою довершила Велика Вітчизняна війна.

У кін. 1940-х – на поч. 1950-х років решту колишніх садиб Кучюк-Кою 
було об΄єднано у пансіонат «Криворізький гірняк». Парк і архітектурні 
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споруди колишніх садиб продовжували руйнуватися. Натомість зводили-
ся нові корпуси санаторію, естрада-танцмайданчик та інші споруди, які 
ні за масштабом, ні за стилістикою не відповідали традиційному серед-
овищу, що склалося на початок ХХ ст. У 1967 р. за ініціативи Г. Преснова 
учні А. Матвєєва відтворили у мармурі скульптури, які у минулому при-
крашали парк. У 1987 р. колишній житловий будинок Жуковських був по-
шкоджений пожежею, а у 1993-му знищена одна зі скульптур – «Німфея». 
Оскільки тодішній орендар – об΄єднання «Кривбасруда», посилаючись на 
відсутність фінансових можливостей, відмовився фінансувати утриман-
ня та реставраційні роботи у колишній садибі, республіканський комі-
тет по охороні культурної спадщини АР Крим у 2002 р. прийняв рішення 
передати Новий Кучюк-Кой в аренду приватній особі [30]. Сьогодні там 
провадяться відновлювальні роботи в парку, триває підготовка до рес-
таврації архітектурних споруд.

Архітектурні об΄єкти інших колишніх садиб, включених до пансіона-
ту «Криворізький гірняк», не збереглися, лише частково їхні паркові на-
садження, що й надалі перебувають у віданні пансіонату.

На території смт Паркове перебуває на обліку комплекс «Дача Я.Є. Жу-
ковського «Новий Кучук-Кой» (1902–1913 рр.) як пам’ятка історії та мо-
нументального мистецтва місцевого значення у складі дачного будинку 
Я. Жуковського, будиночка садівника та парку. Окрім того, на території 
селища знаходяться дві пам’ятки археології місцевого значення – серед-
ньовічне поселення X–XV ст. та середньовічний могильник Х–ХІІ ст.

Вулична мережа селища, розташованого переважно вище по схилу у пів-
нічному напрямку, нерегулярна, підпорядкована рельєфу, забудова органіч-
но поєднується з природним оточенням. Масштаб забудови дрібний, пере-
важно одно-двоповерховими житловими будинками. Їй притаманний са-
дибний характер, який визначив відносно низьку щільність забудови. Ви-
разних домінант та акцентів не простежується. Забудова маловиразна, пе-
реважно 1970–1990-х років. При цьому можна припустити добру збереже-
ність розпланувально-просторового каркасу поселення, оскільки він визна-
чений ландшафтом та прив’язаний до шляхової мережі (з найдавніших часів 
до другої половини ХІХ ст.) Південного узбережжя Криму. Дисонуючою спо-
рудою є житловий та готельний комплекс, розташований безпосередньо на 
узбережжі, на схід від парку «Новий Кучюк-Кой». Ні висотними параметра-
ми, ні щільністю забудови, ні об΄ємом він не відповідає традиційному харак-
теру оточуючого природного та архітектурного середовища.

Наведені вище історичні відомості та характеристика культурної 
спадщини смт Паркове дають підстави визначити на території його узбе-
режної частини історичний ареал.
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смт Берегове
Історична назва селища – Кастрополь, Кастропуло (змінено після 

1944 р.).
Топонім має грецьке походження і перекладається дослідниками як 

«невелика фортеця», що відповідає історичним реаліям, оскільки на горі 
Іфігенія та поблизу неї виявлено залишки укріплень і середньовічний 
керамічний матеріал, який датується ХІІІ–XIV ст. [31]. Укріплення входи-
ло до системи ісарів, що контролювали шляхи через перевали та бере-
гову лінію. Враховуючи місцерозташування Кастрополя, він контролю-
вав ділянку берега, доступну для десанту, та забезпечував мореплавство 
уздовж узбережжя, слугуючи маяком. У турецьку добу та після приєднан-
ня Криму до Російської імперії у 1783 р. поселення розташовувалося вище 
по схилу, ближче до шляху, що вів на перевал Шайтан-Мердвен. На почат-
ку ХІХ ст. гірськопромисловець Демидов стає власником маєтку у Верх-
ньому Кастрополі, де має намір створити «економію» експериментально-
виноградарського спрямування.

Розвиток цієї частини Південного узбережжя як курорту, як зазна-
чалося вище, припадає на кінець ХІХ ст. На початку ХХ ст. тут вже існу-
ють три маєтки – Верхній, Середній та Нижній Кастрополі. Останній осо-
бливо активно розвивається як курорт. Він являє собою прекрасну дачну 
місцевість з чудовим парком та зручним для купання пляжем. Його влас-
ник – інженер М. Первушин, за прикладом сусідів, вирішивши перетвори-
ти свій маєток на курорт, чимало зробив у цьому напрямку і з практич-
ної точки зору, і як популяризатор новоствореного о’бєкта, даючи чис-
ленні оголошення у газети та до путівників [32]. Вже на початку 1910-х 
років Нижній Кастрополь користується славою недорогого і досить до-
бре облаштованого курорту. Три окремих будинки, що складають сади-
бу, з’єднані між собою критою галереєю, у якій влаштована літня спіль-
на для усіх мешканців столова. У садибі здається в найом близько 30-ти 
кімнат. Кастрополь являв собою віддалений куточок, який приваблював 
майже родинним затишком, різноманітними розвагами, чудовим кліма-
том і пейзажами.

У 1920-х роках садиба була націоналізована. Тут влаштовано буди-
нок відпочинку. У 1960–1970-х роках на місці садиби Первушина зведено 
пансіонат «Кастрополь» з численними корпусами, розрахований на 800 
відпочиваючих. Архітектурні споруди колишнього маєтку не збереглися, 
лише частково паркові насадження. Спадкоємність функціонального ви-
користання, частково збережене історичне розпланування дозволяє го-
ворити про часткове збереження традиційного середовища і, відповідно, 
визначення історичного ареалу.
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Нині на території смт Берегове перебуває на обліку лише пам΄ятка 
природи – скеля Іфігенія. До переліку щойно виявлених об΄єктів культур-
ної спадщини також внесено корпус №2 пансіонату «Кастрополь» (у ми-
нулому – одна із будівель маєтку Первушина). Проте під час натурних до-
сліджень було з΄ясовано, що вона була знесена близько п’яти років тому і 
на її місці зведено сучасну чотириповерхову будівлю. 

Натурними та бібліографічними дослідженнями виявлено ще один 
об΄єкт, який пропонується включити до Державного реєстру нерухомих 
пам΄яток України – укріплення на горі Іфігенія (Кастропуло, ХІІІ–XIV ст.) 
як пам΄ятку археології. Воно відоме дослідникам з першої половини ХІХ 
(зокрема, його згадує П. Кеппен), у 1968 р. було частково досліджене Пів-
деннобережним загоном Кримської археологічної експедиції Відділу ар-
хеології Криму ІА АН УРСР, яку очолював О. Домбровський. Натурними 
обстеженнями фіксуються керамічні матеріали на плато гори та навколо 
неї. Проте об΄єкт на обліку не перебуває. На нього слід виготовити облі-
кову документацію і подати її в установленому порядку для внесення до 
Державного реєстру нерухомих пам΄яток України.

Вулична мережа селища Берегово, розташованого переважно вище по 
схилу в північному напрямку, нерегулярна, підпорядкована рельєфу, за-
будова органічно поєднується з природним оточенням. Масштаб забудо-
ви дрібний, переважно одно-двоповерховими житловими будинками. Їй 
притаманний садибний характер, який визначив відносно низьку щіль-
ність забудови. Виразних домінант та акцентів не простежується. Забу-
дова маловиразна, переважно 1970–1990-х років. При цьому можна при-
пустити добру збереженість розпланувально-просторового каркасу по-
селення, оскільки він визначений ландшафтом та прив’язаний до шля-
хової мережі (з найдавніших часів до другої половини ХІХ ст.) Південно-
го узбережжя Криму. Добре збереглася розпланувальна мережа та парк 
колишнього маєтку «Нижній Кастрополь», який пропонується внести 
до Державного реєстру нерухомих пам´яток України як пам´ятку садово-
паркового мистецтва.

Отже, проведена інвентаризація виявила майже всі об’єкти культурної 
спадщини, що перебувають на державному обліку (за незначним виклю-
ченням). Більш проблемним є стан та перспективи їх збереження. Окрім 
того, результати проведеної роботи засвідчили величезний історико-
культурний та туристичний потенціал території, що входить до складу 
Сімеїзької селищної ради, і необхідність масштабної роботи щодо взяття 
на державний облік виявлених під час інвентаризації об’єктів культур-
ної спадщини, зонування території та визначення чітких режимів її ви-
користання.
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Статья посвящена итогам инвентаризации памятников и объектов 
культурного наследия населенных мест, входящих в состав Симеизского 
поселкового совета. Инвентаризация проводилась в составе разработки 
научно-проектной документации по определению границ и режимов ис-
пользования исторических ареалов, зон охраны памятников населенных 
мест, входящих в состав Симеизского поселкового совета. Работа была 
выполнена в 2011 г. под научным руководством кандидата исторических 
наук Л.В. Томилович. За результатами работы были даны предложения 
по определению исторических ареалов в пгт Кацивели, Береговом, Парко-
вом, Голубом Заливе, Понизовке, с. Оползнево, расположенных на терри-
тории Симеизского поселкового совета, и внести их в список историчес-
ких населенных мест Украины.

The article is devoted to the results of an inventory of monuments and cultural 
heritage sites of settlements that make up Simeiz town council. The inventory 
was conducted in the development of scientific documents to determine the 
boundaries and modes of use of historic areas, zones of protection of monuments 
of settlements belonging to the Simeiz town council. The work was completed in 
2011 under the direction of the candidate of historical sciences Tomilovich L.V. 
The results of the work were given to proposals to define historical areas in the 
villages located in Simeiz town council and introduce them to the list of historic 
settlements of Ukraine.
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ВОСТОЧНАЯ ИКОНА В ЗАПАДНОЙ 
СТРУКТУРЕ ГОТИКИ.

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ХVI в. 
ЦЕРКВИ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ В СУПРАСЛЕ

Польша всегда находилась на культурном и религиозном погра-
ничье. Расположена на границе, которая делит Европу на латинскую, 
западно-католическую часть, и на византийскую, греко-славянскую. 
В прошлом эта граница проходила через самую середину государ-
ства. Большая часть находилась на византийской стороне. Сегодня 
лишь незначительная восточная ee часть осталась на той прежней, 
византийско-русской стороне.

Существование такого пограничья всегда интригует, провоцирует к 
размышлению. Хотя разрыв между двумя Церквями – Западной и Восточ-
ной – стал болезненной и весьма прочной вехой в истории христианства, 
с недавнего времени, одновременно с обострившимся экуменическим 
сознанием, проявляется их некоторый взаимный интерес. Наблюдают-
ся живые симптомы обмена ценностями и разными формами религи-
озного культа. А ведь с искусством уже не раз так бывало. Это явление 
в истории не ново. Примерами являeтся проникновение музыкальной 
культуры Польши на Украину и в Россию; влияние схоластической теоло-
гии в Киеве и Москве за Петра Могилы в XVII в.; включение ренессансных 
и барочных элементов в церковную архитектуру и искусство. Но самым 
интересным являются русско-византийские монументальные росписи, 
писанные на стенах западных готических храмов в эпоху первых Ягел-
лонов, а также заметные готические архитектурные формы литовско-
белорусских и украинских церквей XV–XVI вв.

Примером могут служить сохранившиеся по сей день русско-
византийские, великолепныe фрески в готических храмах нашего вос-
точного приграничья. Как, например, основанная королем Ягеллой по-
лихромия часовни Святой Троицы в Люблине 1326 г., все стены которой 
в 1418 г. русские художники расписали прекрасными иконами (фот. 1). 
Или как построенная королем Казимиром Великим в 1350 г. коллегиа-
та в Вислице (фот. 2), на стенах которой сохранились фрагменты визан-
тийской иконографии, датируемой ок. 1400 г. Или как сандомежская ка-
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федральная базилика Рождества Пресвятой Девы Марии, пресвитерий 
которой ок. 1423 г. был расписан такими же замечательными иконами 
(фот. 3). Или, наконец, как так называемая ягеллонская часовня Святого 
Креста и Святого Духа в кафедральном соборе на Вавеле, в одном из наи-
важнейших мест – символов истории Польши (фот. 4). Здесь, в 1467–1477 
гг., в основанной королем Казимиром IV Ягеллона готической часовне, 
считающейся одним из ценнейших помещений собора, возникла худо-
жественная роспись русско-византийской псковской школы XV века. Эти 
замечательные картины, прекрасно соответствующие готической геоме-
трии сводов, представляют собой самое лучшее доказательство извеч-
ной роли Польши и Кракова в инициировании и поддержании диалога 
между культурой Запада и Востока. 

Это, безусловно, одни из наиболее оригинальных, сохранившихся 
примеров этого типа росписей на польских землях в римо-католических 
костелaх. Их неповторимость и красота основана на синтезе достоинств 
и гармоничной связи готической архитектуры и иконописи.

Но это особенность не только Польши. В Рацкеве расположена одна из 
знаменитых достопримечательностей Венгрии – сербский православный 
монастырь Успения Пресвятой Богородицы, с готическим храмoм (фот. 
5), украшенным великолепными фресками1. В первой половине XV века, 
после завоевания Сербии турками, в регион прибыли сербы. В 1440 г. 
венгерский король Владислав передал сербской общине храм и коло-
кольню. Первая роспись датируется 1514 г. (по одним данным в 1320 г., 
а по другим – в 1582-м). Последняя роспись (сохранившаяся до настоя-
щего времени) была сделана в 1765 г. Эти фрески сохранились очень хо-
рошо. На стенах и сводах храма повсюду фрески: повествующие о жиз-
ни Христа, изображающие праведников Ветхого Завета, пророков, еван-
гелистов, Страшный суд (фот. 6). 

Второй указанный пример – это ХV–XVI вв. церкви, особoй 
типологическoй группы византийско-готических, оборонных церквей. 
В эту группу включаются знаменитые церкви: в Вильнусе, Новогруд-
ке (фот. 7), Сынковичах (фот. 8), Супрасле (фот. 9), Мурованке (фот. 10), 
Кодне (фот. 11), Бресте, Суткивцах и др. Их тройственная продольно-
центрическая, пространственно-литургическая структура, каноничес-
кая для православной церкви, одета в готический костюм. Внешний вид 
напоминает западный костел, интерьер же – восточную церковь. 
1 Город Рацкеве (венг. Ráckeve) pасположен На острове Чепель около Будапешта на правом берегу Ду-
ная. В XV веке был одним из центров, где оседали сербские беженцы. Сохранилась сербская православ-
ная церковь, единственная православная готическая церковь в Венгрии, полностью расписанная изну-
три. По некоторым данным сакральный комплекс в Рацкеве был построен в 1-й половине XII века. В 
1777 году, во время правления императрицы Марии Терезии, монастырь был упразднен, a церковь ста-
ла приходским храмом.
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Все этo – примеры из дальнейшей истории. Однако и сегодня подо-
бная традиция продолжает существовать. В интерьеры готических или 
неоготических построек, с их упорядочной, выразительной структурой 
весьма органично включаются православные иконы. 

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы во Вроц-
лаве – это cтародавний готический храм, сначала католический, за-
тем евангелический, a в 1963 г. – православный. Архитектуре храма со-
ответствует ажурный, прозрачный иконостас с поднятым вверх изо-
бражением Распятия (фот. 12). Kрест объединяет композицию иконос-
таса с аппликационнoй росписью икон на сводах (фот. 13). Роспись до-
полняют иконографические витражи Богородицы и Страшного Суда, 
расположенные в древних готических окнах (фот. 14). 

Православная Церковь через икону проникает в иные Церкви. При-
шло время, когда восточную иконопись мы встречаем уже не только в 
православных, но и в униатских, римско-католических, а также евангелист-
ских храмах. Благодаря живой традиции православия они поднимают это 
искусство, придавая ему особый статус, ранг и теологическое значение.

Первым примером обновления иконы является стародавний готичес-
кий храм в Гурове Иловецком (фот. 15). – сначала католический, затем 
евангелистский, а с 1980 г. – греко-католический. Завершается иконостас 
поднятым вверх грандиозным францисканским крестом – изображени-
ем Распятия. Очень интересны полихромные рельефы, писанные по со-
храняющей швы кирпичной кладке стен, что отражает стремление авто-
ров как бы обожествить их облик.

Этo история. Но и современность. 
В римо-католическом храмe в Варшаве-Елёнках, на очень 

экспрессивную тектонику сводов введенo асcиметрично и аппликационнo 
роспись. В алтарной части тоже иконы, писанные сразу на кирпичной 
кладке.

Уже не в готическом, но неороманскoм костелe в Варшаве-Веселой 
главный акцент сделан на апсиде. В ней размещен крест с транспо-
зицией креста св. Франциска Асиззского. За ним, в тесной простран-
ственной связи, написана икона Оранты. На границе алтаря интерес-
ная транспозиция ранневизантийского темплона. Aрхитектуру до-
полняют настенная роспись и абстрактные витражи. Впечатляющий 
Крестный Путь написан как барельеф, бронзово-черный, посреди 
стен и зданий Иерусалима, а не на открытом пейзаже Голгофы. Это 
уникальный пример православной иконописи в латинском храмe. Как 
бы церковь в костеле. 
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Как видно, готика или неоготика со своей упорядоченной струк-
турой хорошо принимает внутрь православную икону. И наоборот 
православнaя иконa хорошо обрамляетcя современной архитектурой.

В этом контексте – истории и современности – следует 
рaзсматривать православную монастырскую церковь Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в Супрасле. Онa былa храмом особенным, 
значительным. Это было явление в истории архитектуры. Завершалa 
эволюцию православного искусства в Польше, которое от времен мис-
сии Свв. Кирилла и Мефодия имело свое прочное место. Создала авто-
хтоничную сердцевину польской православной культуры многих на-
родов и религий, традиции и влияния христианских культур Восто-
ка и Запада.

 Католикон в Супрасле (1503–1511) cовместно с церквями в 
Сынковичах и Мурованке, относящимися к рубежу ХV–XVI вв., создавала 
особую типологическую группу византийско-готических оборонных 
церквей: трехнефных, прямоугольных в плане, четырехстолпных 
(девятипольных), одно- или трехапсидных, фланкированных 
четырьмя башнями. Ее конструкции и формы – стены и их заверше-
ния, стрельчатые окна, перекрытия, а также многие иные элементы, 
характерные для оборонных храмов – готические. Однако церковь в 
Супрасли иная, нежели оборонные церкви в Сынковичах и Мурованке. 
Здесь место трехнефной базилики занял крестово-купольный, цен-
трический тип здания. Наиболее очевидной аналогией является клас-
сический девятипольный шестистолпный византийский тип культо-
вого здания в своей древнерусской, относящейся к XII веку интерп-
ретации. Доминирующий, центральный восьмигранный барабан с ку-
полом, при пониженном уровне остальных сводов, придает интерье-
ру центрическую компоновку. Тройственное разделение центрально-
го пространства храма, а также алтарной части на виму с трехгранной 
апсидой и пастофориями (проскомидион и дьяконник) дает основа-
ние для следующего утверждения – пространственная литургическая 
структура православной святыни здесь становится убранной в готи-
ческий костюм.

Особенностью архитектурной компоновки церкви в Супрасли явля-
ется наличие пятого центрального купола на конусообразной основе, 
чего нет в существующих оборонных храмах в Сынковичах и Мурован-
ке. В истории европейской архитектуры можно обнаружить подобные 
примеры – в молдавских (румынских) церквях, относящихся к XV–XVII вв., 
в русском шатровом церковном зодчестве XVI века. И здесь возникает 
вопрос – было это оригинальным одиночным явлением в архитекту-
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ре белорусско-польского пограничья или же единственным сохранив-
шися реликтом широко распространенной местной традиции, возник-
шей в церковном зодчестве благодаря соединению влияний Востока и 
Запада? 

Не углубляясь далеко в рассмотрение истории белорусско-литовского 
средневекового зодчества, мы обнаруживаем довольно частое распро-
странение в иконографических изображениях того времени церквей с 
высоким шатровым завершением, фланкированным четырьмя башнями. 
Это видно на известном рисунке С. Похоловицкого «Осада Полоцка вой-
сками Стефана Батория», где изображен перестроенный в 1494–1505 гг. 
собор св. Софии в Полоцке. Примером этой компоновки может служить 
также уже упоминаемая церковь св. Бориса и Глеба на гродненской Коло-
же, изображенная на гравюре Цюндта в 1568 г. (многократно перестро-
енная в XVI в.), а также церковь Пречистой Богородицы (упоминаемая в 
хрониках XVI в.), известная по гравюре 1568 г. Могли быть ими также ви-
тебские церкви св. Духа и Воскресения Христова, изображенные на так 
называемом «Чертеже» 1664 г. 

Церковь в Супрасле с ее необычной архитектурой и выдающимися 
росписями, восходящими к византийскому кругу балканской культуры 
половины XVI в. Oднако она разделяет трагическую судьбу правосла-
вия в Польше. Cвидетельствует о перманентном лишении ценностей 
православнoй Церкви. 

После насильственного захвата монастыря униатами в XVII веке 
церковь постепенно утрачивает первоначальный облик православной 
святыни. Удаляются ее наиболее значительные ценности. Храм теряет 
свой первоначальный иконостас, который в 1664 г. заменяется другим, 
позднеренессансным, являющимся изделием ремесла резьбы по дереву 
и позолоты, а не произведением иконописного искусства, объектом куль-
та и теологическим трактатом. Часть уникальных фресок закрывается, 
часть переписывается или же уничтожается при создании новой стукко-
вой декорировки стен. Диаметрально изменяется внутреннее убранство 
храма, становясь подобным убранству интерьеров католических косте-
лов, дополнительно создаются боковые алтари и амвон. После возвра-
щения униатов в православие в 1839 г. наступает попытка частичного 
воссоздания первоначального облика храма. Этот процесс был, однако, 
прерван после беженство монахов из монастыря и принятия церкви за-
коном солезианов в межвоенный период. Уничтожаемая во время Вто-
рой мировой войны церковь – вначале Советской армией, а после 1941 г. 
и немецкой – в итоге была взорвана 23 июля 1944 г. Дошла до 80-х годов 
XX в. в виде руины.



Розділ III

544

После этого ужасающего акта вандализма культуры спасено лишь 
30 фрагментов древних фресок. Они являются небольшой частью ис-
чезнувшего уникального ансамбля византийских стенных росписей, 
выполненных согласно Супрасльской летописи артелью сербского мона-
ха Нектария.

Сегодня католикон воссоздается из руин. Вo внешнем облике он закон-
чен. Выполняется частичная реконструкция интерьера. Фрески имеют свое 
документальное подтверждение благодаря российским и польским собра-
ниям фотографий и описaм Покрышкина 1911 г. Cвидительствoм являет-
ся также супрасльскaя летопись, составленный в 1557 г. регистр архиман-
дрита Сергия Кимбара, описание Далматова, работы Покрышкина, Иод-
ковского, Богуша-Шишки, Лебединской, Рогова, Петковича, Ставицкoго, 
Семашки и др. Много технических данных получаем из Типикa о церков-
ном и настенном письме еп. Нектария из серб. града Велеса 1599, гепоте-
тичного автора фресок «Сербина Нектария Малeра». 

Но главным в этом процессе является лишь не столько аспект 
иссторическoй вероятности передачи в реконструкции интерьера хра-
ма – создания еще одного музея исскусств и архива церковной летопи-
си – записанных в камнях и красках. Главным является аспект идейно-
культового действия храма – продолжения его утраченной жизни как 
святилищa – в чем его истинный смысл и цель. Как результат синтеза ис-
кусств в самом совершенном их виде и взаимосвязях – это своеобразное 
богословие. Oсвящает нашу жизнь и ведет нас к обожению.

Значение имеет в этом деле продолжение культовой жизни древних фре-
сок. Должны ли они вернуться на свое место и продолжать свою жизнь вo хра-
ме? Особое значение имеет тоже попытка создания современного иконоста-
са соотносящегося к первоначальному прототипу – иконостасу половины 
XVI в. Он был органично связанн пространственно-литургической структу-
рой храма и росписями. Как свидетельствуют источники, – главные иконы 
к нему написал автор фресок, тот самый сербский монах Нектарий. Как сви-
детельствует о том регистр архимандрита Сергия Кимбара в упомянутом 
периоде первой половины XVI в. «За иконостас мозсяный (медный) дано 60 
злотых у золоте (…)» «Иконнику што Деисус церковный золотом покладал 
и пророки и праздники и кивот и двери царские и икону житія Богородицы 
дано за работу 36 копь и 40 грошей.» Свидетельствует это о том, что ико-
ностас Благовещенской церкви был 4-ярусный, мозсяный, по типу тябла. Он 
был свидетельством эволюции которая происходила в XVI в. в целом право-
славном миpе – и в церковном искусстве, и в богословии. Эта эволюция на-
шла свое логическое завершение на северо-западных землях автохтонной 
православной культуры.
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Православная церковь в Польше имеет к этому героическому делу 
восстановления храма как «иконы целого» – моральное право и долг. 
Это должно быть выполнено в диалоге истории и современности. В 
одном стылe, идее и смысле, без разброса форм и их различных ин-
терпретаций. Ведь во храме архитектура, иконография стен и ико-
ностаса, литургия, молитва, церковное песнопение не существуют в 
отрыве друг от друга. Они всегда несут вместе определенное теологи-
ческое и космологическое содержание. Не существуют «по привычке». 
Их эволюция осуществляется не статично, как привычное наличие, 
но динамично, по линии постоянного дополнения ее смысла. Если 
смысл этот прерван либо утрачен – необходимо его обновить c уче-
том Tрадиции, a не истории. Прошлое и будущее может действовать 
совместно в Tрадиции – как на этой иконе Св. Николы из церкви в 
Кракове.

Современность не против прошлого. Она может двигать ее тради-
ции в будущем. Особенно в сакральном искусстве. В этой пробе синте-
за cовременности и прошлого искусство находит свой смысл и достига-
ет своей цели. Pеализуется в том, для чего призвано. Cтановится искус-
ством, ведущим к будущему времени, нашему спасению. 

Наверное, о таком же спасении думал Федор Достоевский говоря: 
«Красота спасет мир»2.

Резюме
Польша расположена на территории пограничья культур, религий и 

народов. Как в прошлом, так и в настоящем oна находится на границе, 
которая делит Европу в культурном отношении на латинскую, западно-
католическую часть, и на византийскую, греко-славянскую. 

Существование пограничья двух культур – явление чрезвычайно 
интересное, будоражащее чувства и воображение, побуждающее к 
различным философским, теологическим и культурологическим реф-
лексиям. Cегодня наступил достаточно благополучный период, когда со-
общества этих двух церквей пребывают в видимом спокойствии. Более 
того, сегодня существует живой взаимный интерес, наблюдается ожив-
ление контактов с обеих сторон, появляются различные начинания в об-
ласти взаимовлияния идей и форм культов. Сегодня можно говорить не 
только об обычных встречах и диалоге, но и о передаче, обмене ценнос-
тей, о взаимном обогащении культур. А может быть, и о некоторых про-
бах синтеза искусств?
2 Работа является частью исследований реализованных в Кафедрe Архитектуры Локальных Культур Ар-
хитектурного Факультетa Белостокской Политехники.



Розділ III

546

В данной работе представляется проект реконструкции интерьера 
православной монастырской византийско-готической, оборонной церкви 
Благовещения Пресвятой Богородицы в Супрасле и идейные предпосылки, 
предопределяющие процесс его создания. Определяются они в контек-
сте феномена пограничья в Польше, традиции существования готических 
храмов как с использованием византийско-русской иконописи XVI в., так 
и современной иконописи, которая является наследием польского пра-
вославия. Первая из них возникала в знаменитых храмах фундации Ягел-
лонов в Кракове, Люблине, Вислице, Сандомеже. Вторая создавалась в 
приспособленных под православные поевангелических храмах: во Вроц-
лаве, Пшемкове, Гурове Илавецким. Большинство из них является шедев-
рами современного православного искусства, возросшими на почве все 
еще живых традиций византийской культуры. Устанавливают они пред-
лог для более глубокого анализа византийского искусства и его транспо-
зиции на современное искусство польского православия на территориях 
пограничья культуры христианского Востока и Запада.

Фото 1.



547

Матеріали міжнародної наукової конференції

Фото 2.

Фото 3.



Розділ III

548

Фото 4.

Фото 5.



549

Матеріали міжнародної наукової конференції

Фото 6.

Фото 7.



Розділ III

550

Фото 8.

Фото 9.



551

Матеріали міжнародної наукової конференції

Фото 10.



Розділ III

552

Фото 11.



553

Матеріали міжнародної наукової конференції

Фото 12.

Фото 13.



Розділ III

554

Фото 14.

Фото 15.



555

В.Д. Холодок

СУТНІСТЬ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ 
ДО ПОНЯТТЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

У статті розкрито сутність культурної спадщини та інших понять 
пам’яткоохоронної галузі. На основі різних підходів вчених щодо понят-
тя «культурна спадщина» здійснена класифікація наукових концепцій, 
з’ясовано їхні спільні риси та характерні особливості, визначено предмет 
державного регулювання охороною культурної спадщини та деталізова-
но її структуру і зміст.

Ключові слова: культурна спадщина, культурні цінності, охорона 
пам’яток. 

Аналіз наукових підходів щодо дослідження понятійного апарату 
культурної спадщини показує, що дана проблема вивчена фрагментар-
но, і не отримала достатньої розробки з управлінського аспекту та потре-
бує подальшого вивчення й удосконалення. Сформульовані визначення 
не відображають її ролі й місця в сучасному світі, оскільки відсутня кон-
цептуальна єдність у цій сфері. 

Дану проблему вивчали науковці С.І. Кот, С.А. Чукут, Н.В. Михайло-
ва, Т.М. Миронова, К.А. Поливач, Н.В. Романова, М.Є. Кулєшова, Д.С. Лиха-
чов, А.В. Лисицький та ін. Значну увагу дослідженню поняття «культурна 
спадщина» шляхом аналізу міжнародних та вітчизняних нормативно-
правових актів приділено в працях В.І. Акуленка, Т.Г. Каткової, Т.В.Курило.

У той же час ці наукові розробки не привели до завершеного форму-
вання понятійного апарата пам’яткоохоронної галузі. Отож метою даної 
статті є аналіз сучасних зарубіжних і вітчизняних теорій, пов’язаних з ін-
терпретацією культурної спадщини та узагальненням концептуальних 
підходів щодо її формування.

Безперечно одним із найважливіших завдань сучасного суспільства є 
збереження культурної спадщини, адже вона є матеріалізованою історі-
єю країни, свідченням культурного багатства й глибини національної іс-
торичної пам’яті. На сьогодні існує безліч трактувань поняття «культур-
на спадщина» як у нормативно-правових актах, так і в науковій літерату-
рі. Як наслідок, ми маємо доволі різноманітне коло понять: «культурна 
спадщина», «історико-культурна спадщина», «культурно-природна спад-
щина», «об’єкти культурної спадщини», «історико-культурні ресурси», 
«пам’ятки історії та культури», «культурні цінності», «культурне надбан-
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ня», «охорона пам’яток» тощо. Така термінологічна невпорядкованість 
ускладнює розуміння сутності суспільних та правових відносин у сфері 
охорони культурної спадщини і потребує подальшого наукового дослі-
дження.

Для визначення змісту поняття культурної спадщини слугують ідеї 
сучасних науковців, які розглядають її як феномен і процес. Так, доскона-
ле обґрунтування понять «пам’ятка» і «спадщина» здійснила Т.М. Миро-
нова, яка зазначає, що «пам’ятка», перш за все, орієнтується на збережен-
ня пам’яті, спогадів, вона виключена з активної господарської діяльнос-
ті; спадщина – це те, що передали нам предки, але передали не просто на 
збереження, а для інтерпретації і примноження» [1]. Отже, на відміну від 
пам’ятки, яка є категорією нединамічною, об’єкт спадщини – це частина 
цілісної системи, що розвивається. 

Досить ґрунтовно досліджувала проблему поняття «культурна 
спадщина» К.А. Поливач, що дозволило їй доповнити існуючі роз-
відки і систематизувати підходи до вивчення цього питання за ти-
пами: генетичний, історичний, географічний, інформаційний, пра-
вовий, соціально-економічний, збалансований та гуманітарний. До-
слідниця пропонує авторські дефініції засадничих понять культур-
ної спадщини: 

– історико-культурних ресурсів як системи об’єктів та явищ культур-
ної спадщини, у тому числі нематеріальної, які мають велике суспільне 
значення, можуть використовуватися або використовуються для задово-
лення духовних, пізнавальних і рекреаційних потреб людини та розгля-
даються як фактор економічного, соціального та гуманітарного розви-
тку суспільства;

– історико-культурного потенціалу як сукупної здатності наяв-
них історико-культурних, природних, соціально-економічних та інших 
факторів і передумов включення культурної спадщини до соціально-
економічного та культурного розвитку певної території;

– історико-культурного каркасу як генералізованого просторового 
поєднання ареалів, центрів і ліній з компонентами культурної спадщини 
всесвітнього, національного та місцевого значення [2]. 

Найпоширенішими підходами до пояснення змісту поняття культур-
ної спадщини є визнання в її основі культурних цінностей і матеріаль-
них об’єктів. 

Т.Г. Каткова надає визначення культурної спадщини як природним, 
природно-антропогенним або створеним людиною рухомим і нерухомим 
об’єктам, які донесли до нашого часу цінність з антропологічного, архе-
ологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, на-
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укового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність: споруди 
(витвори), комплекси (ансамблі), їхні частини, пов’язані з ними терито-
рії чи території під водою, визначні місця, об’єкти науки і техніки, а також 
предмети та документи [3].

Інший підхід визнає культурну спадщину як сукупність культурних 
цінностей. Більшість науковців дотримуються тієї точки зору, що «куль-
турна спадщина» являє собою сукупність матеріальних об’єктів і культур-
них (духовних) цінностей. Зокрема, Н.В. Романова під культурною спад-
щиною розуміє опредмечений комплекс, створюваний людьми в штуч-
ному середовищі їх проживання, що складається з вироблених ними зна-
чущих матеріальних об’єктів, символічних продуктів (знань, ідей, тек-
стів, художніх образів), ціннісних орієнтацій як сукупності «соціальних 
конвенцій», які акумулюють соціальний досвід суспільства, що накопи-
чується і систематизується в ході історії [4].

О.Р. Копієвська визначає культурну спадщину як «сукупність усіх ма-
теріальних і духовних культурних досягнень суспільства, його історич-
ний досвід, соціальний капітал, що зберігається в арсеналі національ-
ної пам’яті. Як важлива складова розвитку будь-якої цивілізації, куль-
турна спадщина формує особливий національний менталітет, затвер-
джує спадкоємність духовних, моральних, етичних та гуманістичних 
цінностей» [5].

Ми дотримуємося думки цієї групи науковців, тобто в основі визна-
чення поняття «культурна спадщина» вбачаємо як об’єкти матеріальної, 
так і нематеріальної спадщини.

В наукових колах існують різні погляди вчених стосовно тотож-
ності понять «культурна спадщина» і «культурні цінності». На думку 
М.М. Богуславського, поняття «культурні цінності» за своїм значенням 
прирівнюється до поняття «культурна спадщина» [6]. Іншої думки 
І.В. Пивовар, який вказує на відсутність змістовного зв’язку між цими 
поняттями [7]. Деякі учені підкреслюють, що поняття «культурні цін-
ності» та «культурна спадщина» при всій їх близькості за змістом не 
є тотожними. Термін «культурні цінності» – більш загальне поняття, 
оскільки охоплює весь комплекс пам’яток – як рухомих, так і нерухо-
мих, тоді як поняття «культурна спадщина» стосується переважно не-
рухомих об’єктів. Багато дослідників підтримують думку, що культур-
на спадщина містить у собі культурні цінності, які передаються з по-
коління в покоління. 

На наш погляд, поняття «культурна спадщина» і «культурні цінності» 
не можна вважати тотожними, оскільки культурні цінності є складовою 
культурної спадщини. 
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Впровадження різних концепцій науковців призвело до зміни ро-
зуміння культурної спадщини та її ролі в розвитку суспільства. Існує 
низка робіт, де проблема збереження культурної і природної спадщи-
ни розглядається як комплексна. Заслуговує на увагу заснована на єд-
ності культурної та природної спадщини географічна (просторова) 
концепція спадщини та концепція унікальної території, розроблена 
фахівцями Російського НДІ культурної і природної спадщини, такими 
як Ю.А. Веденін, М.Є. Кулєшова, П.В. Боярський, Н.В. Максаковський, 
Ю.Л. Мазуров, П.М. Шульгін та ін. Цей підхід до розуміння культурної 
спадщини включає не тільки пам’ятки культури та історії, а й навко-
лишні природно-культурні територіальні комплекси, що сформували-
ся внаслідок взаємодії природи і людини, її соціокультурної та госпо-
дарської діяльності.

Деякі науковці розкривають сутність культурної спадщини за допо-
могою етнокультурних цінностей, традицій, звичаїв. Так, Д.С. Лихачов до 
культурних цінностей відносить не тільки окремі об’єкти (пам’ятники 
архітектури, скульптуру, живопис, археологію, прикладне мистецтво, му-
зику, фольклор), а й явища (традиції, навички в галузі мистецтва, науки, 
освіти, поведінку, звичаї) [8]. А.Н. Дьячков визначає «пам’ятки історії та 
культури» як одну з функцій елементів предметного світу культури, що 
виділяється людьми для передачі суспільно значимих культурних і тех-
нологічних традицій з минулого в майбутнє [9]. М.В. Глаголєв розкриває 
культурні цінності як знак культурно-історичних уявлень певної епохи, 
що символізує її основні цінності, ідеали, традиції, менталітет, а також за-
безпечує збереження пам’яті минулого і трансляцію (у часі і просторі) ба-
гатоаспектної інформації [10]. А.А. Копсергенова характеризує культур-
ну спадщину як багатофункціональну систему, яка відображає нерозрив-
ний зв’язок часів і поколінь та розкриває аксіологічну її сутність за допо-
могою етнокультурних цінностей [11].

Дискусійною є концепція загальної спадщини людства, основною 
ідеєю якої є непоширення національного суверенітету на об’єкти за-
гальної спадщини, використання їх на благо всього людства. Так, 
О.І. Мельничук до переліку об’єктів загальної спадщини людства 
включає Місяць (інші небесні тіла) та Міжнародний район морсько-
го дна [12]. Т.Г. Каткова, на відміну від О.І. Мельничук, відносить до 
цього переліку об’єкти культурної спадщини, внесені в Список всесвіт-
ньої спадщини ЮНЕСКО, і наголошує на відсутності нормативного ви-
значення поняття загальної спадщини як правової категорії [3]. Інші 
науковці об’єктами загальної спадщини людства визнають відкрите 
море, відкритий Космос, Антарктику тощо. Отже, на сьогодні відсут-
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нє визначення поняття загальної спадщини, найчастіше зустрічається 
лише перелік об’єктів. Тому дана категорія потребує подальшого ви-
вчення та конкретизації. 

Останнім часом активно розробляються підходи щодо включення 
історико-культурної спадщини в життєве середовище. Заслуговують 
на увагу концепції, викладені в працях А.В. Іконнікова, С.Г. Малишевої, 
К.А. Поливач. В даному контексті слушною є точка зору Н.В. Романової – 
«пам’ятки культурної спадщини, які не включені в життя людини, зали-
шаючись за межами життєвого середовища, втрачають своє семантич-
не значення, поступово перетворюючись на простий артефакт». На дум-
ку В.А. Андрєєвої культурна спадщина є найважливішим ресурсом стра-
тегічного розвитку держави, основою самоідентифікації народу, носієм 
традицій, норм і цінностей попередніх поколінь [13].

На основі підходу до культурної спадщини як інформаційно-
культурного феномену у працях М.Є. Кулєшової, О.М. Мастениці, А.В. Ли-
сицького, Д.С. Лихачова, О.В. Галкова з’являється визнання інформацій-
ної концепції. Зокрема, О.М. Мастениця стверджує, що саме спадщина ле-
жить в основі інформаційних кодів, які забезпечують «виробництво», 
накопичення і передачу інформації в людській цивілізації. Як інформа-
ційний потенціал, втілений у явищах, подіях, матеріальних об’єктах, 
морально-етичних нормах, наукових і філософських уявленнях, що не-
обхідний людству для свого розвитку, розглядає культурну спадщину 
М.Є. Кулєшова [14].

В умовах глобалізації спадщина починає набувати нових рис, таких 
як віртуалізація (створення мережевих структур). Розвивають ці ідеї ро-
сійські дослідники А.В. Лисицький, Л.А. Василенко, Н.Р. Князєва. Зокрема, 
А.В. Лисицький вводить поняття «віртуалізації» спадщини як «роздвоєн-
ня» її об’єктів на реально існуючий матеріал прототип – «хард» і «софт» 
та його інформаційний «двійник» [15]. 

Таким чином, аналіз сучасних вітчизняних і зарубіжних теорій, 
пов’язаних з інтерпретацією культурної спадщини, вказує на різнома-
нітність існуючих концепцій щодо визначення сутності поняття «куль-
турна спадщина». В результаті деталізації концептуальних підходів до-
слідниця визначає предмет державного регулювання та класифікує 
основні концепції щодо поняття культурної спадщини в аспекті управ-
лінської науки, а саме:

– географічна концепція – підхід до термінології пов’язаний з визна-
нням єдності культурного та природного середовища, предметом дер-
жавного регулювання є комплексне збереження пам’яток і культурно-
природних ландшафтів;
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 – соціокультурна концепція – культурна спадщина розглядається як 
складова життєвого середовища, предметом регулювання виступає інте-
грація культурної спадщини в сучасне суспільство; 

– концепція стратегічного ресурсу – понятійний апарат пов’язаний з 
використанням культурної спадщини як ресурсу для економічного роз-
витку, предметом регулювання є включення в економічні процеси та ви-
роблення відповідних стратегій і програм; 

– інформаційна концепція – підхід до культурної спадщини як до 
інформаційно-культурного феномену, в якому відбувається трансля-
ція багатоаспектної інформації, втіленої в явищах, подіях, матеріальних 
об’єктах тощо; 

 – концепція нематеріальної спадщини – розкриття сутності культур-
ної спадщини за допомогою традицій, звичаїв, цінностей попередніх по-
колінь, спрямована на збереження самобутності національної традицій-
ної культури; 

 – концепція віртуалізації спадщини – підхід на основі технології се-
мантичної мережі культурної спадщини, предметом державного регулю-
вання є актуалізація культурної спадщини;

– концепція загальної спадщини – передбачає непоширення націо-
нального суверенітету на об’єкти загальної спадщини і зумовлює вико-
ристання її на благо всього людства;

 – концепція збереження – демонструє погляд на спадщину з правової 
точки зору, предметом державного регулювання виступає охорона куль-
турної спадщини (табл. 1).

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що спільними 
рисами для всіх концепцій є сукупність матеріальних і духовних цін-
ностей чи об’єктів, спадковість, історична пам’ять, зв’язок минулого і 
сучасного. Сучасне розуміння культурної спадщини включає не тіль-
ки пам’ятки культури та історії, а й навколишнє середовище, унікальні 
історико-ландшафтні території. Відбувається інтеграція об’єктів куль-
турної спадщини в життя сучасного суспільства шляхом приватизації 
пам’яток, розвитку туризму, створення креативних кластерів на базі її 
об’єктів тощо. Виходячи з цього, слід зазначити, що предметом держав-
ного регулювання у сфері охорони культурної спадщини передусім має 
бути збереження та актуалізація культурної спадщини і самобутності 
національної традиційної культури, що передбачає комплексне збере-
ження пам’яток та культурно-природних ландшафтів, сприяння інте-
грації культурної спадщини в суспільство, включення її в економічні 
процеси та вироблення відповідних стратегій розвитку. 
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Табл 1. Класифікація наукових концепцій 
щодо визначення поняття «культурна спадщина»

Підхід до визначення 
поняття

Назва
концепції

Предмет дер-
жавного регулю-
вання

Науковці, що дослі-
джували проблему 

1 2 3 4
Єдність культурного 
і природного середо-
вища

Географіч-
на
(просто-
рова) кон-
цепція

Комплек-
сне збережен-
ня пам’яток 
і культурно-
природних ланд-
шафтів

Ю.А. Веденін,
М.Є. Кулєшова,
П.В. Боярський,
Ю.Л. Мазуров,
П.М. Шульгін,
Н.В. Максаковський,
А.В. Лисицький 

Культурно-історична 
спадщина як складо-
ва життєвого середо-
вища

Соціокуль-
турна кон-
цепція

Сприяння інте-
грації історико- 
культурної спад-
щини в суспіль-
ство

А.В. Іконніков, 
С.Г. Малишева,
Е.А. Баллєр,
Н.В. Романова,
К.В. Поливач

Визнання культурної 
спадщини як страте-
гічного ресурсу розви-
тку суспільства

Концеп-
ція страте-
гічного ре-
сурсу

Включення в еко-
номічні проце-
си та 
вироблення від-
повідних страте-
гій розвитку

В.А. Андрєєва,
К.А. Поливач 

Підхід до культур-
ної спадщини як 
до інформаційно-
культурного фено-
мену

Інформа-
ційна кон-
цепція

Трансляція бага-
тоаспектної ін-
формації, втіле-
ної в явищах, по-
діях, матеріаль-
них об’єктах

М.Є. Кулішова
Д.С. Лихачов
О.В. Галкова

Розкриття сутності 
культурної спадщини 
за допомогою тради-
цій, звичаїв, цінностей 
попередніх поколінь

Концеп-
ція нема-
теріальної 
спадщини

Збереження са-
мобутності наці-
ональної тради-
ційної культури

М.В. Глаголєв,
А.А. Копсергенова,
Д.С. Лихачов,
А.Н. Дьячков

На основі технології 
семантичної мережі 
культурної спадщини

Концепція 
віртуалі-
зації спад-
щини

Актуалізація 
культурної спад-
щини

А.В. Лисицький, 
Л.А. Василенко,
Н.Р. Князєва

Бачення загальної від-
повідальності за збе-
реження спадщини

Концеп-
ція загаль-
ної спад-
щини

Забезпечення ви-
користання куль-
турної спадщини 
на благо всього 
людства

О.І. Мельничук
Т.Г. Каткова

З правової точки зору Концеп-
ція збере-
ження

Охорона культур-
ної спадщини

В.І. Акуленко,
Т.Г. Каткова, 
Т.В. Курило,
І.В. Тулянцева, 
О.П. Сергєєв
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В статье раскрыта сущность культурного наследия и других понятий 
памяткоохранной сферы. На основе разных подходов ученых к понятию 
«культурное наследие» подготовлено классификацию научных концепций, 
выяснены их общие черты и характерные особенности, определен пред-
мет государственной регуляции охраны культурного наследия и детали-
зировано структуру и содержание культурного наследия.

Ключевые слова: культурное наследие, культурные ценности, охра-
на памятников. 

Essence of cultural heritage and other concepts of field of cultural heritage is 
exposed in the article. On the basis of different approaches of scientists in relation 
to a concept «Cultural heritage» it is carried out classification of scientific 
conceptions, they are found out general lines and characteristic features, 
certainly the article of government control by the guard of cultural heritage and 
gone into a detail structure and maintenance of cultural legacy.

Keywords: cultural heritage, cultural values, guard of monuments. 
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С.Є. Черновол

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПАМ’ЯТОК 
АРХЕОЛОГІЇ м. НІКОПОЛЯ

Інвентаризація археологічної спадщини міста Нікополя здійснювалась 
протягом 2012 р. У статті подано основні результати цих досліджень, 
описано основні об’єкти, вказано їх сучасний стан збереженості.

Протягом 2012 року робочою групою Науково-дослідного інституту 
пам’яткоохоронних досліджень проведено інвентаризацію пам’яток та 
об’єктів культурної спадщини м. Нікополя, у тому числі й пам’яток архе-
ології для виготовлення історико-архітектурного опорного плану міста.

Історія дослідження археологічних пам’яток Нікопольського регіону 
була розпочата з курганних старожитностей і сягає часів діяльності Імпе-
раторської археологічної комісії (з середини ХІХ ст.) та пов’язана з імена-
ми М. Веселовського, І. Забєліна, О. Спіцина, Д. Яворницького, О. Люценко. 
Розкопки великих скіфських курганів (а саме на цій території Б. Мозолев-
ський та С. Полін локалізують територію скіфських Герр – царських скіф-
ських гробниць V–IV ст. до н. е.) проведені в період 1852–1863 рр., дозво-
лили відкрити в Імператорському Ермітажі (Санкт-Петербург) спеціаль-
ний Нікопольський Зал, у якому демонструвалися знахідки й скіфських 
курганів Нікопольщини. За спогадами О. Терещенка, Нікополь ХІХ  ст. 
фактично стояв на курганах. Крім того, на території сучасного Кахов-
ського водосховища знаходилося всесвітньо відоме Кам’янське городи-
ще (V–IV ст. до н.е.). Початок наукових археологічних досліджень на тери-
торії сучасного Нікополя пов’язаний з будівництвом великого промисло-
вого об’єкта – Південного трубного заводу. Вони проводилися силами Ні-
копольського музею під керівництвом Ф. Кіранова (1931–1935 рр.). Піз-
ніше розкопки курганів в районі Нікополя проводилися Інститутом іс-
торії матеріальної культури АН УРСР (керівник Л. Дмитров) та Держав-
ним Ермітажем (О. Манцевич). Сьогодні на території Нікополя та його 
околиць розкопано близько 50 курганів доби бронзи та раннього залі-
за. Паралельно тривало дослідження Кам’янського городища (керівник 
Б. Граков, 1938–1946 рр.) та розкопки Нікопольського курганного поля. 
Розкопки на Нікопольському курганному полі припинено у 1946 році. Із 
зафіксованих тут 137 курганів досліджено 79, оскільки було вирішено, 
що інформації отримано в достатньому обсязі. На жаль, це привело до 
сумних результатів – більшу частину курганів зруйновано при будівни-
цтві Південного трубного заводу. Збереглися окремі з них (курганна гру-
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па вздовж траси Нікополь – Кривий Ріг). Останній великий курган (Висо-
ка могила, висотою до 6 м) знаходився на території сучасного Централь-
ного стадіону і був досліджений експедицією ІА АН УРСР у 1964 році.

Останні археологічні дослідження на території міста відносяться до 
першого десятиліття ХХІ ст. та мають епізодичний характер, а саме: до-
слідження М. Жуковського у парку ім. 40-річчя Перемоги, де було вияв-
лено половецьке поховання, а також об’єкти козацької доби, археологічні 
дослідження залишків фундаментів двох церков, каплиці та зруйновано-
го скіфського поховання по вул. І. Гончара, 3. 

На сьогодні на території міста існує курганний могильник (частко-
во в межах міста). Він є одним із курганних груп Нікопольського кур-
ганного поля, що простягалося зі сходу від центральної частини Ніко-
поля (парк ім. 40-річчя Перемоги) до с. Олексіївка Нікопольського ра-
йону. Розташований вздовж вул. Херсонської, праворуч від дороги, при 
виїзді з Нікополя на Олексіївку, розтягнутий ланцюжком на три кіломе-
три до роздоріжжя Нікополь – Олексіївка – пристань – залізниця. Кур-
гани виявлено у 1934 році археологом Б. Граковим. Спочатку вважали, 
що курганна група складалася з чотирьох курганів, але при виготовлен-
ні технічної документації на пам’ятку було виявлено ще чотири насипи. 
Отже, нині курганна група складається з восьми насипів висотою від 
0,7 до 5 м та радіусом від 25 до 50 м. Пам’ятку датовано IV–III ст. до н. е. 
Рішенням Дніпропетровського облвиконкому №618 від 08.08.1970 р. 
курганний могильник взято на облік за категорією місцевого значення.

Опис меж території пам’ятки археології та охоронних її зон і зони охо-
рони археологічного культурного шару було виконано за картою м. Ніко-
поля в масштабі 1 : 5 000. Однак слід зауважити, що ця карта не дала мож-
ливості зробити детальний опис. На ній відсутні численні деталі, також 
вона не співпадає з іншими картографічними матеріалами. У багатьох 
випадках це стосується й горизонталей, їх відсутності або ж відсутнос-
ті позначення на них висот за Балтійською шкалою. Використання при-
ладів GPS та накладання результатів роботи на існуючу топооснову не 
дало бажаних результатів. Також незадовільними є співставлення геоде-
зичних обмірів пам’яток з наданою картою. Оскільки курганний могиль-
ник має технічну документацію з визначенням місцезнаходження неру-
хомих пам’яток історико-культурного призначення, ми взяли за основу їх 
креслення та іншу вихідну інформацію. Нанесення цих пам’яток було ви-
конано з великими труднощами через згадані розбіжності. 

Загалом єдина пам’ятка археології на території міста потребує додат-
кових досліджень для встановлення її точних меж та виготовлення облі-
кової документації встановленого зразка.
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Инвентаризация археологического наследия г. Никополя проводилась 
на протяжении 2012 г. В статье представлены основные результаты 
этих работ, описаны основные объекты, указано их нынешнее состояние.

The inventory of archaeological heritage of Nikopol was made during 2012. 
The article introduced main results of these research; the most important 
archaeological sites, discovered on the territory of the city, are described here, as 
well as their state of conservation is mentioned.
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П.С. Шидловський 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ МЕЖИРІЦЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ 

МИСЛИВЦІВ НА МАМОНТІВ

У статті подається інформація про основні етапи дослідження піз-
ньопалеолітичної стоянки в с. Межиріч Канівського району Черкаської об-
ласті та акцентується увага на сучасному стані пам’ятки археології на-
ціонального значення. За більш ніж 40-річну історію вивчення пам’ятки 
виявлено та досліджено унікальні об’єкти культури кам’яного віку – 
рештки чотирьох житлових будівель з використанням кісток мамонта 
у конструкціях. Дослідження останніх років концентруються на вивчен-
ні господарських об’єктів стійбища – господарських ямах та виробничих 
комплексах. Виявлено та опрацьовано колекції крем’яних та кістяних ви-
робів, серед яких знаряддя праці, мисливської зброї, предмети мистецтва. 
Значне занепокоєння викликає стан 4-го житла, залишеного на місці та 
накритого металевим ангаром з метою музеєфікації, яке потребує зна-
чних археолого-реставраційних робіт.

В умовах сучасних приватизаційних процесів, бурхливого розвитку 
будівництва та техногенного тиску на ландшафт питання збереження 
пам’яток культурної спадщини, особливо національного значення, по-
требує втручання держави та громадськості з огляду на можливості ре-
презентації історії та культури України в сучасному глобалізованому 
світі. Особливо це стосується археологічних пам’яток, що належать до 
найдавніших етапів розвитку людини і суспільства – кам’яної доби. По-
перше, тому, що археологічні об’єкти давніх епох належать до загальної 
спадщини людства і несуть у собі інформацію про розвиток нашого біо-
логічного виду та його культури [1, с. 36]; по-друге, вони невідновлюва-
ні – при руйнації пам’ятки або її частини інформація, яка могла б бути ви-
лучена з археологічного літопису, практично втрачається назавжди. Най-
більш уразливими до антропогенного впливу є об’єкти найдавнішої епо-
хи розвитку культури – палеоліту: в переважній більшості вони зазнали 
значних перетворень і зрушень в результаті ландшафтних змін, пошко-
дження наступними поколіннями мешканців, індустріальними та кому-
нікаційними процесами [2, с. 545–546].

Палеолітичні пам’ятки зі збереженим культурним шаром та 
об’єктами – явище унікальне саме по собі, тим більше якщо ми маємо 
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справу зі стоянками, на яких зафіксовано рештки первісної архітектури з 
використанням кісток мамонта. Такі пам’ятки виявлені виключно на те-
риторії Східної Європи, серед яких комплекси, що давно стали класич-
ними з точки зору джерелознавства для вивчення та інтерпретації пер-
вісного господарства, соціальної структури та духовної культури мис-
ливських суспільств. До таких унікальних об’єктів відноситься пам’ятка 
археології національного значення – Межиріцьке поселення мисливців 
на мамонтів, що має більш ніж 40-річну історію досліджень, результати 
яких відобразилися в узагальнюючих працях з первісної історії та архео-
логії України [напр. 3, с. 51–113].

Верхньопалеолітичне поселення знаходиться на території с. Межи-
річ Канівського району Черкаської області, на мису, утвореному доли-
нами річок Росі та Росcави за 12 км на захід від Дніпра, та за 200 м від 
високого корінного схилу плато у долині Росі. З точки зору, геоморфоло-
гії, стоянка належить до рівня другої надзаплавної тераси Росі, усклад-
неної конусом виносу великого давнього яру в долину річки, яка має 
висоту 10–12 м над сучасною заплавою. Палеолітичні культурні решт-
ки пам’ятки залягають на глибині 2,5–3 м від сучасної поверхні мису, 
трохи вище основного рівня покрівлі алювію другої надзаплавної тера-
си Росі. Більша частина з дев’ятнадцяти радіокарбонових дат, зробле-
них по кістках різних тварин, у тому числі мамонта, є досить подібни-
ми. Вони визначають вік стоянки у досить вузьких межах – близько се-
редини 15 тис. назад. Назва поселення стала епонімною для низки епі-
граветських стоянок Середнього Подніпров’я, що за характерними осо-
бливостями матеріальної культури об’єднуються дослідниками у межи-
ріцький тип, серед яких такі відомі пам’ятки, як Гінці, Добранічівка, Се-
менівка І–ІІІ (Рис. 1) [4, с. 57–81; 5; 6].

Пам’ятка досліджувалася академіком І.Г. Підоплічко (1966–1974), 
який відкрив та повністю розкопав житла з мамонтових кісток трьох 
господарсько-побутових комплексів (ГПК) [7]. Житло №1 є найбільш ві-
домим об’єктом цього поселення. Нині воно експонується у Національ-
ному науково-природничому Музеї НАН України у вигляді реконструкції, 
створеної І.Г. Підоплічком. Конструкція мала цоколь з 25 мамонтових че-
репів, який був обкладений мамонтовими шелепами, вставленими одна 
в одну. В середині житла виявлено вогнище і місце первинного розколю-
вання кременю та виготовлення знарядь праці. Специфіку на тлі інших 
подібних конструкцій Межиріцького поселення йому надають яскраві 
вироби палеолітичного мистецтва у вигляді стилізованих антропоморф-
них фігурок, фрагмента орнаментованого бивня мамонта та кількох під-
вісок із морських черепашок [8].
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З 1976 по 1989 рік розкопки стоянки та міждисциплінарні досліджен-
ня на ній проводилися групою українських та російських спеціалістів 
(Н.Л. Корнієць, М.І. Величко, Ю.Н. Грібченко, Е.М. Зеліксон) під керівни-
цтвом завідувача кафедри археології, етнографії та музеєзнавства Київ-
ського університету М.І. Гладких. Результатом стало відкриття четверто-
го житла з використанням кісток мамонта у 1976–1978 рр. [9] та цілої 
низки ям і ділянок культурного шару, пов’язаних з житлами 1, 2 і 4 (Рис. 
2). Наслідком дослідження стоянки стали не тільки обробка та публіка-
ція отриманих матеріалів [10; 11], а й історична інтерпретація археоло-
гічних та фауністичних джерел [12; 13; 14].

З 1989 по 1998 рік роботи проводилися українсько-американською 
експедицією під керівництвом Н.Л. Корнієць, а починаючи з 2003-го 
пам’ятка комплексно досліджується спільною українсько-французькою 
експедицією за підтримки Інституту археології НАН України, Інституту 
Палеонтології Людини (Париж) та Agency Nationale de Recherche у рамках 
програми «The end of the Mammoth Steppe: men/environmental interaction 
at Late Pleninglacial in Eastern Europe» (Франція) під керівництвом Д.Ю. 
Нужного та Ст. Пеана [15].

З 2009 року межиріцьке поселення досліджується комплексною екс-
педицією за участю таких організацій, як кафедра археології та музеєз-
навства Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(П.С. Шидловський), Інституту археології НАН України (Д.Ю. Нужний) та 
Національного природничого музею Франції (Ст. Пеан) із залученням ві-
тчизняних та зарубіжних спеціалістів в галузі археозоології, геології, па-
леоботаніки, геоморфології тощо [16]. У 2011–2012 рр. співробітництво 
з дослідження стоянки відбувається в рамках міжнародної українсько-
французької програми «Дніпро».

Оскільки в деяких публікаціях останнього часу [17, с. 75–78] непра-
вильно вказується територія та об’єкти, на яких проводяться розкопки, 
вважаю за необхідне більш докладно зупинитися на питанні сучасних до-
сліджень стоянки. Попередніми дослідженнями більше уваги приділяло-
ся житловим конструкціям, в той час як значна частина ділянок культур-
ного шару та господарських об’єктів не викликала достатньої зацікавле-
ності фахівців. З огляду на важливість питань господарського та функці-
онального призначення об’єктів пам’ятки, сезонності та термінів їхньо-
го використання для створення інтерпретацій історичного рівня, сучас-
не вивчення поселення передбачає дослідження господарських ям та ді-
лянок насиченого культурного шару, що розташовуються навколо жит-
лових споруд. Останніми роками роботи концентруються переважно на 
двох ділянках поселення, а саме: ділянка культурного шару з ямою №7 



Розділ III

570

на південь від 1-го межиріцького житла та ділянка культурного шару з 
ямою №6 на південь від 2-го житла (Рис. 2).

ГПК №1. Господарська яма №7, повністю досліджена в останні роки, 
має типову стратиграфію і заповнення, характерне для подібних струк-
тур, розташованих на південь від жител з мамонтових кісток поселення. 
Саме тут розміщуються ділянки концентрованого зольного шару з чис-
ленними культурними та фауністичними рештками, що оточують поді-
бні об’єкти. Ця яма відрізнялася досить високою концентрацією кісток та 
артефактів у придонній частині, включаючи численні анатомічні групи 
різних тварин та двох фрагментів черепів мамонта. Зверху ця кістково-
зольна брекчія була перекрита лінзами білого піску різної потужності, 
що чергувалися з прошарками делювіального лесоподібного супіску. У 
верхній частині над ямою розміщувалися кілька масивних фрагментів чи 
цілих мамонтових кісток.

Розкопками 2006–2011 рр. досліджено ділянку культурного шару, що 
прилягає до 1-го житла та ями №7 з півдня (Рис. 3). Безпосередньо на 
краю ями виявлено потужну концентрацію продуктів розколювання, ну-
клеусу та двох мікролітів у компактному скупченні – залишки виробни-
чого комплексу з первинної обробки крем’яної сировини та виготовлен-
ня знарядь праці. Таке розташування скупчення проливає світло на осо-
бливості функціонування об’єкта «Яма №7» в останній фазі її існування. 
На період утворення виробничої ділянки вона вже відігравала функцію 
смітника, тому й зрозуміло, чому тут проводилися операції з первинної 
обробки кременю, які були б неможливі на краю сховища для зберіган-
ня м’яса.

В ході робіт 2010-2011 рр. на ділянці, що належить до ГПК №1, було 
виявлено 480 екземплярів оброблених кременів, які переважно яв-
ляли собою відходи виробництва (424 екз., не враховуючи 902 лусоч-
ки, знайдені в ході промивки): призматичні пластини та їх фрагмен-
ти (209), а також відщепи (200). Нуклеуси (9 екз.) представлені одно- і 
двоплощадковими типами призматичної та сплощеної форм. Площад-
ки не надто скошені, сформовані одним – декількома пласкими скола-
ми (Рис. 5: 30–33).

Вироби з вторинною обробкою представлені ретушованими від-
щепами, пластинами, різцями та мікролітами загальною чисельністю 
56 екземплярів. Серед знарядь найбільшу групу складають ретушова-
ні пластини (25 екз.), серед яких виділяються екземпляри з дистально 
тронкованим кінцем; інші мають регулярне та нерегулярне ретушуван-
ня краю заготовки (Рис. 5: 21, 23–29). Іншою категорією представлені 
різці (16 екз.), серед яких переважну більшість складають бокові косо-
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ретушні на пластинах, хоча присутній і серединний (Рис. 5: 10–20, 22). 
Ретушовані відщепи представлені сімома екземплярами, мікроліти – 
шістьма (Рис. 5: 1–6).

З площі ділянки на південь від житла №1 походять численні фрагмен-
ти оброблених людиною кісток мамонта: надрізані різцем та зламані ре-
бра (Рис. 7: 7, 11), фрагмент трубчастої кістки зі слідами обробки різцем 
по поверхні (Рис. 7: 1). До знарядь праці з органічних матеріалів слід від-
нести два скребки із заполірованими робочими краями. Один виготовле-
но з відщепу бивня (Рис. 7: 5), інший – з відщепу великої трубчастої кіст-
ки мамонта (Рис. 7: 2).

ГПК №2. Яма №6 була оточена з усіх боків досить потужним культур-
ним шаром. Згідно з наявними розрізами її північної та східної стінок, 
вона являла собою лінзоподібне заглиблення діаметром близько 2 м та 
глибиною 50–55 см. У верхній частині заповнення яма традиційно мала 
так звані «маркувальні» великі мамонтові кістки, але майже не містила 
потужної лінзи піску. Кістково-зольний шар цього об’єкта відзначається 
надзвичайно високою концентрацією культурних решток та значною по-
тужністю. Фактично він являє собою суцільну брекчію з кісток, їх пере-
палених зразків та кісткового вугілля, а також численних виробів з кре-
меню (Рис. 4).

Загальна кількість крем’яних виробів, що походять з південного сек-
тора Ями №6, дослідженого у 2010–2011 рр. становить 258 екз., пред-
ставлених як відходами виробництва (210 екз., не враховуючи дрібних 
лусочок – 87 екз.), так і знаряддями праці (48 екз.). Найбільшу групу се-
ред відходів складають відщепи – 119 екз. Пластинчастих заготовок на 
третину менше – 80 екз. З розкопаної площі походить 11 екз. різцевих 
сколів (Рис. 6: 19, 21).

Вироби з вторинною обробкою представлені ретушованими відще-
пами та пластинами, різцями, скребками і мікролітами. Серед знарядь 
праці найбільшу групу складають ретушовані пластини – 16 екз. (Рис. 6: 
31–33). Серед різців (11 екз.) абсолютно домінують кутові косоретушні 
як на пластинах, так і відщепах (Рис. 6: 8–18). Наступною категорією зна-
рядь є ретушовані відщепи (8 екз.), оформлені як по спинці, так і черев-
цю (Рис. 6: 7, 20, 24–26, 28). Мікроліти (8 екз.) представлені переважно 
прямокутниками та їх фрагментами, а також одним цілим ланцетоподіб-
ним вістрям (Рис. 6: 1–6). Серед матеріалів сектора ями наявні лише три 
скребки кінцевого типу (Рис. 6: 22–23, 27).

Найбільш цікавим комплексом у придонній частині виявився фраг-
мент скелету лисиці, що лежала на масивній лопатці мамонта. Анатоміч-
на група складалася з практично повного черепа, декількох хребців та 
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відділу верхньої кінцівки. Череп та хребці перекривалися ребром мамон-
та, поперечно зрізаного в дистальній частині (Рис. 4). Окрім дистальної 
частини ребро ціле, характер епіфізів свідчить про досить молодий вік 
особини. Дистальна частина поперечно зрізана по обох сторонах та з бо-
ків, а потім зламана. Чітко простежуються сліди роботи різцем (Рис. 8: 9). 
Зверху група також перекривалася лопаткою мамонта.

Серед фауністичних оброблених людиною решток привертають ува-
гу поперечно надрізані та зламані ребра мамонта (Рис. 8: 7–10), фрагмен-
ти обробленого бивня, серед яких відщеп зі слідами оббивки (Рис. 8: 1) 
та мініатюрний фрагмент з отвором – намистина; фрагменти модифіко-
ваних людиною трубчастих кісток дрібних ссавців (Рис. 8: 4); ікло ссавця 
(вовк?) зі зламаним отвором у частині кореня – підвіска (Рис. 8: 5).

Знаряддя з кістки представлені трьома екземплярами проколок, серед 
яких один цілий, виготовлений з довгої кістки (Ulna) дрібного ссавця (Рис. 
8: 3). У проколці збережений епіфіз та загострена і залощена дистальна 
частина. Найбільшої уваги заслуговує фрагмент довгого предмета, виріза-
ного з бивня. Виріб сплощений, має овальний переріз. Один кінець його 
зламаний, інший спочатку зламаний, а потім залощений з метою його по-
тоншення. По поверхні виробу в повздовжньому напрямку прорізано дві 
канавки (пази), одна з яких заходить на сплощену поверхню, інша розмі-
щена безпосередньо на ребрі. На одній з поверхонь виробу простежують-
ся прокреслені різцем лінії як у повздовжньому, так і поперечному напрям-
ках. В одному випадку комбінація ліній утворює «орнамент» у вигляді «сі-
точки» (Рис. 8: 6). Подібні вироби, виявлені на різних пізньопалеолітичних 
стоянках, інтерпретуються як фрагменти пазових наконечників списів.

Таким чином, в роботах останніх років повністю досліджено господар-
ські об’єкти – яму №7 та виробничу ділянку на південь від 1-го ГПК і про-
довжуються дослідження заповнення ями №6 на південь від 2-го ГПК та 
ділянки культурного шару навколо 1-го житла. В ході досліджень вияв-
лено цікаві об’єкти та отримано представницькі серії крем’яних і кістя-
них виробів й фауністичні колекції решток пізньоплейстоценової фауни. 
Серед виробів з органічних матеріалів наявні оброблені кістки, знаряддя 
праці, предмети декоративного мистецтва.

Крім того, на сучасному етапі завданням дослідників є не тільки до-
слідження нових об’єктів поселення, але й повна публікація та техніко-
типологічний аналіз матеріалів попередніх років, що зберігаються в нау-
кових фондах різних установ. Так, у світлі нових даних проведено порів-
няльний аналіз крем’яного комплексу 1-го житла, ями №7 та виробничо-
го об’єкта з культурного шару, а також крем’яних комплексів із заповнень 
1-го та 3-го жител [18].
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Слід відзначити, що за всі роки досліджень розкопана лише незначна 
частина поселення, пов’язана з виявленими житловими конструкціями, 
а загальна територія пам’ятки залишається невідкритою, що дає мож-
ливість вивчати її у майбутньому більш досконалими методами дослі-
джень. Постановою Кабінету Міністрів України №174 від 27 грудня 2001 
року поселення внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток, а в 
2009 році новою (постанова КМУ №928 від 03.09.10) підтверджено статус 
пам’ятки археології національного значення за № 230017-Н [19, с. 483].

Починаючи від самого відкриття межиріцького комплексу постала 
проблема збереження пам’ятки як визначного археологічного об’єкта. 
У 1977 році з метою музеєфікації 4-го межиріцького житла постано-
вою Бюро Президії Академії наук УРСР вирішено створити на території 
пам’ятки науково-дослідну лабораторію-музей «Стійбище мисливців на 
мамонтів». Для цього над житлом спорудили тимчасову металеву кон-
струкцію – ангар (Рис. 9), який навіть на той час мало відповідав вимо-
гам консервації археологічних об’єктів – відкритий з трьох сторін вітру 
та сонцю, він неодноразово ставав об’єктом крадіжок мамонтових кісток 
з обкладки житла, про що повідомлялося експедицією в правоохоронні 
органи. Але немає нічого більш тривалого як тимчасове.

На превеликий жаль, взимку 2010 року через природні фактори – зна-
чну кількість снігу на покрівлі ангару – будівля була пошкоджена (Рис. 10). 
Стіни деформувалися, а частина покрівлі провалилася всередину, на 
рештки житла №4, частково зруйнувавши його конструктивні елемен-
ти – декілька великих кісток мамонта, що знаходяться в цоколі житла 
із західної сторони. Через наявність тріщин у покрівлі, в які проникала 
вода, відбувалося часткове руйнування культурного шару пам’ятки як 
всередині житлової конструкції, так і поза її межами. За фактом пошко-
дження будівлі ангару та об’єкта археологічної спадщини учасниками 
експедиції складено акт про руйнацію.

Таким чином, в 2010 польовому сезоні перед авторами розкопок по-
стало невідкладне завдання рятування пам’ятки археології: забезпечити 
схоронність об’єкта від розмивання водою під час дощів (укладка поліе-
тиленової плівки над пошкодженою конструкцією ангара); сповіщення 
про факт руйнування місцевим органам самоврядування, державній ад-
міністрації, дирекції Національного науково-природничого музею НАН 
України, на балансі якого знаходиться ангар; проведення археологічного 
нагляду під час робіт по знесенню старої конструкції та будівництва но-
вої. Такі дії були ефективними для мінімізації шкоди, завданої природни-
ми чинниками з огляду на необхідність збереження об’єкта археологічної 
спадщини та можливості його музеєфікації у майбутньому.
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Завдяки спонсорській допомозі та активним діям представників 
Служби охорони культурної спадщини Черкаської ОДА за участі учасни-
ків експедиції вдалося запобігти подальшому руйнуванню пам’ятки та 
побудовано нову двосхилу металеву конструкцію ангару, що забезпечи-
ло схоронність об’єкта. Але без подальших зусиль у напрямку музеєфіка-
ції пам’ятки зберегти комплекс є проблематичним, адже експонування 
житлової конструкції з кісток мамонта у відкритому стані потребує ціло-
го комплексу дій, що передбачає реставрацію кісткових решток на міс-
ці з паралельним археологічним дослідженням внутрішнього простору 
та прилеглої території житла. Тому вважаємо за необхідне продовження 
робіт на пам’ятці Межиріцьке пізньопалеолітичне поселення з метою як 
наукового дослідження пам’ятки археології, так і постійного моніторин-
гу технічного стану об’єктів поселення.
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В статье излагается информация об основных этапах исследования 
позднепалеолитической стоянки в с. Межирич Каневского района Черкас-
ской области и акцентируется внимание на современном состоянии па-
мятника археологии национального значения. Более чем за 40-летнюю 
историю изучения памятника обнаружено и исследовано уникальные 
объекты культуры каменного века – остатки четырех жилищ с исполь-
зованием мамонтовых костей в конструкциях. Исследования последних 
лет концентрируются на изучении хозяйственных объектов стойбища – 
хозяйственных ямах и производственных комплексах. Были выявлены и 
обработаны коллекции кремневых и костяных изделий, среди которых 
орудия труда, охотничьего вооружения, предметы искусства. Значи-
тельное беспокойство вызывает состояние 4-го жилища, оставленного 
на месте и перекрытого металлическим ангаром с целью музеефикации, 
которое требует значительных археолого-реставрационных работ.

The article gives information about main stages of investigations of Upper 
Palaeolithic station situated in Mezhyrich, Kaniv reg., Cherkassy distr. and makes 
an accent on the contemporary condition of national importance archaeological 
site. During more than 40 years of researching of the site were found and 
investigate unique objects of Stone Age culture – the rests of 4 dwellings with 
using of mammoth bones in their constructions. Investigations of last years, 
which are provided by French-Ukrainian group of specialists, are concentrated 
on studying of pits and work-shops. There were found and processed collections 
of flint and bone artifacts, among which tools, hunting weaponry and objects of 
art. There’s a big trouble about contemporary condition of 4-th dwelling that 
was left under the metallic hangar in order of future museufication – it needs a 
great efforts in archaeo-restoration fieldworks.
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Рис. 1. Пізньопалеолітичні пам’ятки з мамонтовою 
фауною Середнього Подніпров’я

Рис. 2. План 4-го розкопу з позначенням досліджуваних ділянок
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Рис. 3. Вигляд ділянки культурного шару на південь від 1-го житла

Рис. 4. Південний сектор ями №6 на південь від 2-го житла
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Рис. 5. Межиріч 2010–2011. 1-й ГПК. Вироби з кременю

Рис. 6. Межиріч 2010–2011. 2-й ГПК. Вироби з кременю
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Рис. 7. Межиріч 2010–2011. ГПК №1. Вироби з кістки та бивня

Рис. 8. Межиріч 2010–2011. ГПК №2. Вироби з кістки та бивня
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Рис. 9. Межиріч. Рештки 4-го житла станом до 2010 р.

Рис. 10. Руйнування ангара над 4-м житлом взимку 2010 р.
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С.М. Яценко, І.О. Снитко, О.Г. Лобко

ПАМ’ЯТКИ АРХЕОЛОГІЇ 
МИКОЛАЇВЩИНИ У КОНТЕКСТІ 

ПРОБЛЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ

Миколаївська область є унікальною скарбницею археологічної спад-
щини не тільки на теренах України, а й всієї Європи. Загалом, на держав-
ному обліку нині знаходиться 4570 пам’яток – городищ, поселень, стоя-
нок, окремих курганів, курганних та безкурганних некрополів (17 з них 
віднесені до категорії національних). Деякі з об’єктів археологічної спад-
щини мають світове значення. 

Їхній хронологічний діапазон складає багато тисячоліть – від доби 
палеоліту, до пізнього середньовіччя. Свідченням зародження європей-
ської цивілізації на теренах Миколаївщини є цілий комплекс стоянок 
доби верхнього палеоліту біля с. Анетівка (Доманівський р-н) [30], ме-
золітична стоянка Абузова балка (Вознесенський р-н) [33, с. 85; 30; 31, 
с. 70], неолітичні стоянки Гард (Доманівський р-н), Пугач 1–3 (м. Южно-
українськ) [34], залишки десяти неолітичних стоянок у Братському р-ні 
[26, с. 104–107].

Найчисельнішу категорію пам’яток складають кургани доби енеолі-
ту – бронзи, залишені кочовиками-скотарями. Їх інтенсивне досліджен-
ня проводилося у 70–80 роках минулого століття. Розкопки курганів на-
дали багатобічну історичну інформацію про носіїв стародавніх степових 
культур Побужжя та Поінгулля III–I тис. до н.е. [10, с. 7–128; 35]. Багато 
курганних пам’яток та окремих поховань в курганах належить степовим 
кочовикам раннього залізного віку – кіммерійцям, скіфам [32; 12; 7], сар-
матам [11; 21; 22; 26, с. 29–30] та ранньосередньовічним племенам [8, с. 
647–648].

Справжньою перлиною стародавньої Миколаївщини є давньогрецке 
місто Ольвія. Ольвійський поліс проіснував майже тисячоліття – з VI ст. 
до н.е. по IV ст. н.е. Дослідження Ольвії та її некрополя систематично про-
водяться експедиціями Інституту археології НАНУ під керівництвом С.Д. 
Крижицького та В.В. Крапівіної. Результати розкопок опубліковані в ба-
гатьох виданнях України та поза її межами [16; 17; 13]. Продовжують-
ся і розкопки одного з перших давньогрецьких поселень у Північному 
Причорномор’ї на острові Березань (Борисфен), територія якого нещо-
давно передана до складу Національного заповідника «Ольвія». До Оль-
війського поліса входили в різні часи городища, сільські неукріплені по-
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селення, хутори та окремі садиби, розташовані на узбережжях Бузького, 
Дніпро-Бузького та Березанського лиманів, які складали його хору – сіль-
ськогосподарську територію. Їх інтенсивне археологічне дослідження 
проводилося у 70–80 роках минулого століття експедиціями Інституту 
археології АН УРСР, Ленінградського відділення інституту археології АН 
СРСР, Ермітажу, Миколаївського та Херсонського музеїв. Загалом відкри-
то близько двохсот городищ, поселень і садиб [14; 15; 3; 4, с. 225–247] та 
близько двох десятків некрополів [23, с. 134–141; 27, с. 25–34].

Останніми роками поширилося археологічне вивчення пам’яток За-
порізького козацтва часів Інгульської та Буго-Гардівської паланок [24, с. 
72–74; 6; 1, с. 70–73], а також фіксація, із внесенням до реєстру, залишків 
поселень, хуторів та кладовищ періоду заселення Миколаївщини у XVIII–
XIX ст. [19, с. 79–80; 18, с. 58–62; 25, с. 75–76; 5, с. 47]. Інститутом археоло-
гії НАНУ під керівництвом С.О. Біляєвої систематично проводяться дослі-
дження середньовічного міста Очаків [2, 2004, с. 84] та розпочаті розвід-
увальні розкопки фортеці Кінбурн.

Охорона археологічної спадщини є основною проблемою сьогодення. 
Нині кардинально впливають на вирішення цих питань декілька нега-
тивних факторів. По-перше, це незаконне розпаювання земельних угідь 
та передача їх у власність без погодження з пам’яткоохоронними орга-
нами, яке масово проводилося у 2000–2003 рр., внаслідок чого багато 
пам’яток, переважно курганних, було огульно передано у власність гро-
мадянам. Відчуження цих земель з власності громадян через судові орга-
ни є основним завданням організацій з охорони пам’яток.

Так звана проблема «чорної ахеології» є найбільшою бідою для 
пам’яток археології, особливо античного та ранньосередньовічного пе-
ріодів. Хоча цей, нині популярний термін, який використовують навіть 
засоби масової інформації, на наш погляд, ображає археологію як нау-
ку загалом. Вважаємо, слід називати речі своїми іменами. Поставлений 
на комерційну основу в останнє десятиріччя, кримінальний пошук скар-
бів, руйнування могил, зриття цілих шарів на давньогрецьких поселен-
нях (особливо цей процес активізувався з середини 90-х роках минуло-
го століття [9, с. 9–15]) – це не «археологія», а елементарне грабіжництво, 
яке має каратися відповідно до діючого законодавства. Існує ст. 298 Кри-
мінального кодексу України, яка обумовлює те, що руйнування пам’яток 
археології є кримінальним злочином. Але згідно з цією статтею на Мико-
лаївщині до 2009 року не було порушено жодної справи, хоча до правоо-
хоронних органів держінспекцією по охороні пам’яток культури в Мико-
лаївській області неодноразово надавалися відповідні матеріали з нара-
хуванням матеріальних збитків, нанесених державі. Наприклад, особли-
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во цинічним був факт знищення садиби античного часу Волоська Коса-6 
(Очаківський р-н). Кілька грабіжників було захоплено на місці злочину з 
пограбованими артефактами (кераміка, монети, прикраси тощо), лопа-
тами та металошукачами. Але справа по знесенню культурного шару та 
кам’яних фундаментів стародавнього комплексу за невідомими обста-
винами була закрита, хоча цим безпосередньо займалися кваліфіковані 
співробітники МВС та СБУ (також відсутня інформація про передачу кон-
фіскованих предметів старовини до музейних фондів). 

Загалом за порушення законодавства лише в Очаківському районі, 
де в основному сконцентровані давньогрецькі поселення та некропо-
лі, тільки за 2008–2009 рр. держінспекцією складено дев’ять актів на 25 
пошкоджених грабіжниками пам’яток (Козирська, Парутинська, Солон-
чаківська та Дмитрівська с/р). Направлений до Очаківського райвідділу 
МВС лист з доданими актами порушень чинного законодавства, на який 
було отримано формальну відписку.

Грабіжники останнім часом поповнюють свій «арсенал» навіть зем-
лерийною технікою (бульдозери, екскаватори). У 2006–2007 рр. так були 
зруйновані середньовічна фортеця та некрополь комплексу Городок (Ве-
селинівський р-н, Варюшинська с/р), у 2009 р. античне та ранньосеред-
ньовічне городище біля с. Дніпровське (Очаківський р-н, Солончаківська 
с/р). Карні справи за фактами цих злочинів також не були порушені «за 
відсутності конкретних винуватців». 

Степові кургани також потерпають від грабіжників. Руйнування у 
2009 році землерийною технікою скарбошукачами Соколової могили 
(Улянівська с/р, Братський р-н) є фактом неприхованого вандалізму. За-
значимо, що курган мав валоподібну форму, яка є унікальною для цьо-
го типу пам’яток у Північному Причорномор’ї загалом. Злочинці досі не 
знайдені.

Для Миколаївського зонального відділу військової служби правопо-
рядку виявився нездоланною проблемою факт руйнування (виборка 
ґрунту) представниками в/ч 3476 біля с. Костянтинівка Новоодеського 
р-ну. Після втручання в цю справу представників держінспекції керівни-
цтво військової частини лише поквапилося встановити на частково зни-
щений курган фанерний охоронний знак з написом, що це є пам’ятка ар-
хеології.

На наш погляд, можна зрозуміти і представників правоохоронних ор-
ганів, які конкретно займаються розслідуваннями фактів пограбування 
та руйнування пам’яток археології. Справа в тому, що ані в Законі Укра-
їни «Про охорону культурної спадщини» 2000 року, ані в Законі України 
«Про охорону археологічної спадщини» 2004 року (він практично дублює 
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попередній) не передбачено конкретних статтей про заборону скарбо-
шукацтва, тобто грабіжництва, а, як відомо, що не заборонено – те до-
зволено. Таким чином, грабіжники практично діють напівофіційно, попо-
внюючи колекції українських та іноземних багатіїв, які скупкою за без-
цінь вкраденої у держави рухомої культурної спадщини (стародавніх ар-
тефактів), стимулюють активну скарбошукацьку діяльність.

У плані пошкодження курганів відзначилося також і ВАТ «Укртеле-
ком», представники якого проклали свої кабелі безпосередньо через ста-
родавні могили (Жовтневий р-н, Калинівська с/р). На той час також не 
визначено винуватців правопорушень, хоча їх пошуками займалися спів-
робітники МВС та СБУ.

Така категорія порушень, як розорення курганних насипів у процесі 
сільськогосподарських робіт, є окремим питанням. Незаконно розорю-
ються навіть вилучені із землекористування курганні насипи висотою до 
2–3 м, територія яких, згідно законодавства, не належить ані власникам, 
ані орендарям. Якщо до цієї проблеми підійти з точки зору науки, досві-
ду археологічних досліджень та висвітлити стародавню технологію спо-
рудження курганів доби енеоліту – бронзи, враховуючи перманентний 
процес підпоховань в насип протягом багатьох століть, то можна конста-
тувати, що з кожною оранкою знищуються стародавні могили та похо-
вальні конструкції (кромлехи, панцирі тощо), тобто повільно знищуєть-
ся ідентичність пам’ятки.

Такі дії є руйнівними щодо розорення стародавніх поселень та без-
курганних некрополів, особливо якщо оранка проводиться плантаж-
ним плугом, або так званою «скобою» (глибина 0,6–0,9 м), внаслідок чого 
майже повністю знищується багатовіковий культурний шар пам’ятки. У 
2005–2006 рр. таким чином СЗАТ «Радсад» був пошкоджений і навіть за-
саджений виноградом римський тимчасовий військовий табір II ст. н.е. 
в урочищі «Дідова Хата» (Радсадівська с/р Миколаївського р-ну). За де-
якими припущеннями, ця фортифікаційна споруда була зведена воїнами 
V Македонського (?) легіону у традиційному римському стилі для охоро-
ни Ольвійського полісу та загалом провінції Нижня Мезія на східних кор-
донах Римської імперії. Вона є майже єдиною відомою пам’яткою такого 
типу в Північному Причорномор’ї. 

Внаслідок багаторічного розорення постійно знищується єди-
не в Північно-Західному Причорномор’ї святилище – есхара (зольно-
земляний пагорб), де в античні часи проводилися офірування на честь 
героїв та хтонічних божеств [28, с. 365–371], біля с. Кателине (Очаків-
ський р-н). На неодноразові попередження пам’яткоохоронних інстанцій 
ні СЗАТ «Ольвія», ні Парутинська с/р ніяк не реагують.
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З іншого боку, слід відзначити пасивність правоохоронних органів, які 
неохоче реагують на сигнали про правопорушення в пам’яткоохоронній 
сфері, особливо, коли порушниками законодавства є авторитетні про-
мислові, сільськогосподарські підприємства та фірми, якими керують по-
важні та відомі в державі люди.

На закінчення хочемо відзначила, що для збереження наявної архе-
ологічної спадщини, залишеної багатьма давніми народами на теренах 
Надчорноморщини, перш за все на місцевому рівні має бути розробле-
на цільова програма по інвентаризації археологічних пам’яток Микола-
ївщини з необхідним фінансуванням на її проведення. 

Таку роботу вже розпочато державною інспекцією з охорони пам’яток 
культури у Миколаївській області [36, с. 566–571], і першими результата-
ми є декілька десятків щойно виявлених пам’яток археології (Миколаїв-
ський, Жовтневий, Очаківський, Новоодеський р-ни), уточнення їх міс-
цезнаходження, а також близько десяти кримінальних справ щодо неза-
конності відведення та використання земель пам’яток археології (Мико-
лаївський, Веселинівський, Казанківський р-ни).
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