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Т. А. Бобровський
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МЕТОДИКИ
СПЕЛЕО АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ*
У статті, що є завершальною у циклі публікацій щодо стану та пер3
спектив розвитку спелео3археології в Україні, розглянуто концептуальні
засади методики здійснення досліджень (пошуку, розкопування та фіксації)
історичних підземних споруд, виконаних у різних ландшафтах та геологіч3
них породах.
Специфіка підземних споруд як об'єктів археологічної спадщини та ос
новні правила безпеки під час натурних спелео археологічних досліджень
Як вже зазначалося, методика спелеоархеологічних досліджень дотри
мується загальних принципів археологічної методики і має певні особ
ливості лише з огляду на специфіку підземних пам'яток.
Дослідження підземних споруд, як і будьяких інших об'єктів архео
логічної спадщини, складається з кількох важливих етапів – розвідок,
натурних обстежень, розкопок, фіксації та інтерпретації здобутих ма
теріалів. Питання охорони, консервації та музеєфікації штучних печер
ми лишаємо за межами цього нарису, оскільки вони потребують окремо
го детального розгляду. Також ми не розглядатимемо тут загальноархео
логічні методи дослідження, а зупинимось лише на особливих прийо
мах, зумовлених саме специфікою підземних споруд.
Перш за все, відмінність спелеоархеологічних об'єктів полягає в то
му, що вони здебільшого зберігаються у недоторканому стані як архітек
турні споруди, а отже їх дослідження не повинно завдавати шкоди ані за
гальній структурі, ані окремим деталям інтер'єрів підземних пам'яток.
Власне, у звичному для археології розумінні "розкопування на знесення"
може стосуватися у підземних спорудах лише їх заповнень (тобто куль
турного шару, який вкриває підлогу)1 .
Звідси випливає, що підземні споруди повинні вивчатися як цілісні
підземні утвори, і лише зруйновані обвалами підземелля треба розкопу
вати відкритим способом (шурфомрозкопом). Відкритим способом та
кож можна досліджувати ті ділянки підземних споруд, склепіння яких
внаслідок вивалів втратило свій автентичний стан. В усіх інших випадках
*
Стаття є продовженням авторської праці "Спелеоархеологія в Україні (нарис з методики досліджень
підземних споруд)", перша та друга частини якої під назвами "Спелеоархеологія як галузь археологічної
науки" та "Нарис з історії підземного будівництва на теренах України" були опубліковані у попередніх
випусках Праць НДІ пам'яткоохоронних досліджень [Бобровський, 2012; 2013].
1
В окремих випадках, як це прийнято і в археології, в межах розкопуваних підземних споруд варто
залишати невеличкі контрольні ділянки їх заповнень для застосування на них у майбутньому нових методів
досліджень.
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обстеження та розкопування підземель, незалежно від їх характеру, тре
ба здійснювати через існуючі вхідні отвори.
Звичайно, зазначена вимога суттєво ускладнює дослідження, оскільки
не лише створює додаткові технічні труднощі в організації розкопок, але й
обумовлює певні ризики для життя та здоров'я дослідників. Зрештою, спе
цифіка підземних споруд визначає коло певних особливих правил безпе
ки робіт на всіх етапах натурних спелеоархеологічних досліджень. Най
важливішими вимогами в цьому сенсі є такі: не лишатися під землею на
одинці, мати належну екіпіровку та уникати обвалонебезпечних місць
(масивних відслонень стелі та стін, вивальних куполів тощо).
Особливі вимоги до екіпірування спелеоархеологів такі. При
дослідженні щойно відкритих підземних споруд дослідники повинні ма
ти захисні каски на випадок осипів та вивалів ґрунту або каміння, а та
кож респіратори на випадок підвищеної концентрації пилу в повітрі. Та
кож треба пам'ятати, що іноді повітря підземних споруд має надлишко
вий вміст вуглекислого газу, вкрай небезпечного для життя людини. То
му, перш ніж відвідувати підземелля, варто в ньому запалити відкритий
вогонь, наприклад свічку (при надлишковому СО вона одразу ж згасне).
Присутність у повітрі інших шкідливих газів (сірчаного, трупного тощо)
можна встановити за їх запахом і, за наявності останнього, терміново
покинути підземелля, не відновлюючи робіт до повної (природної або
штучної) дегазації. Також не варто користуватися під землею карбідними
або ацетиленовими світильниками, які додатково загазовують повітря і
до того ж є вибухонебезпечними.
Під час здійснення підземних робіт на поверхні треба влаштувати чер
гування у складі не менше двох осіб, які б постійно контролювали ситу
ацію і мали можливість, у разі потреби, прийти на допомогу дослідникам.
Обстеження та фіксація скельних печер іноді ускладнюються їх роз
ташуванням у прямовисних скелях на значній висоті. Для вивчення та
ких важкодоступних печер у складі дослідницької групи (експедиції)
треба мати одного або кількох фахівців зі скелелазіння, які, використо
вуючи спеціальне спорядження, влаштовуватимуть безпечний доступ до
відповідних об'єктів. Такими фахівцями можуть бути майстри спортив
ного скелелазіння, альпіністи або спелеологи, які мають фаховий сту
пінь інструкторів, представники гірської рятувальної служби.
Якщо досліджуються підземелля, виконані у нескельних породах, що
мають схильність до утворення осипів або обвалів, їх дослідження по
винно проводитись під постійним наглядом та за участю професійного
гірничого, який має навички розкріплення обвалонебезпечних ділянок,
розкопування обвалів, організації рятувальних робіт.
До правил безпеки, що стосуються підземних досліджень, маємо
віднести й питання організації праці дослідників. Тут є кілька чинників,
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що негативно впливають на стан робітників, призводячи до їх швидкої
втомлюваності. Фізіологічні чинники пов'язані з надмірною запиленіс
тю підземель під час розкопок (є характерним практично для всіх спо
руд), зниженою температурою навколишнього середовища (зокрема,
постійна температура повітря в печерах, заглиблених на відстань понад
10 – 15 м, становить +10 – 12°С), тривалою роботою у незручній позиції
(навприсядки, лежачи тощо). Психологічні чинники втоми викликані
тривалим перебуванням у замкненому просторі, темряві та незвичній
тиші (є характерним переважно для нескельних лабіринтових комп
лексів). Для збереження здоров'я та працездатності дослідників треба об
межувати щоденний робочий день чотирма – шістьма годинами, залеж
но від віддаленості місця роботи від денної поверхні.
Зазначеними вище правилами безпеки вимоги до організації спелео
археологічних досліджень не вичерпуються. Поряд з ними необхідно
дотримуватися й інших правил, прийнятних в археології, але за браком
місця ці аспекти тут не розглядатимуться.
Спелео археологічні розвідки
Спелеоархеологічні розвідки мають на меті відкриття та первинну
фіксацію підземних споруд або їх комплексів, розташованих в певній
місцевості. Ефективність пошуку підземель залежить від вихідної інфор
мації, якою володіє дослідник. Зазвичай такою інформацією може бути
свідчення письмового джерела, усні перекази очевидців, місцеві легенди
або навіть топоніміка (зокрема, фігурування у назвах урочищ слів "пече
ра", "льох", "провалля" тощо).
В останні роки поширення набули геофізичні методи пошуку
підземних порожнин. Досить ефективними у цьому сенсі є методи
сейсмічної та електричної розвідок, засновані на принципах різниці
щільності або електричних потенціалів порожнини та оточуючого її гео
логічного середовища. Особливо результативним є застосування GPR –
георадарів, які не лише встановлюють наявність печери, але й визнача
ють її параметри та глибину залягання2. Втім, слід ураховувати, що че
рез певні властивості лесових суглинків застосування геофізичних ме
тодів в умовах лесових печер є малоефективним: за нашими спостере
женнями, точність замірів в місцях розташування київських підземель
не перевищує 10 – 15%3. За таких умов будьяке використання гео
фізичних приладів потребує подальшої перевірки звичайними геолого
археологічними засобами, зокрема закладанням пошукових свердло
вин або шурфів.
2

Детальніше про існуючі геофізичні методи в спелеоархеології можна дізнатися з [Мирошниченко, 1999].
Подібну точність має і біолокаційний метод, при якому приймачем є тіло людини, а реєструючим при
ладом – легкі металеві рамки в її руках (принцип "лозоходіння"). Також треба враховувати, що ефектив
ність геофізичних методів суттєво знижується в міському середовищі, насиченому інженерними комуніка
ціями, які створюють додаткові перешкоди для розпізнавання сигналів електронною технікою.
3
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Пошук скельних об'єктів здійснюється шляхом огляду скельних ур
вищ і здебільшого не викликає суттєвих труднощів (якщо тільки ці
об'єкти не знаходяться у підошві схилу, а їх входи не перекрито скельни
ми уламками). Достатньо складним буває пошук та відкриття підземних
споруд, виконаних у лесових суглинках, оскільки входи до таких підзе
мель швидко замулюються або перекриваються ґрунтовими зсувами. У
такому разі треба шукати поверхневі форми руйнації печер – провали
або просідання ґрунту в місцях замулених входів та обвалів. Побіжною
ознакою штучних печер є також сліди викидів відпрацьованого ґрунту,
які нерідко знаходяться на схилах нижче замулених підземель і мають
вигляд локальних терасованих майданчиків. Про наявність порожнин у
товщі схилу іноді свідчать скупчення звірячих нір, прокладених у менш
щільних печерних заповненнях4.
Треба враховувати, що зафіксовані на поверхні провали або просі
дання ґрунту не обов'язково пов'язані з печерами, іноді вони виникають
по замулених тріщинах тектонічних або зсувних розколин. Тому перед
шурфуванням провалів та просідань рекомендується виконати розвіду
вальне буріння як товщі провалу, так і оточуючого його материка5.
Для розкриття замуленого підземелля в місці провалу або просад
ки виконується розвідувальний шурф. Як правило, шурф має відпові
дати розмірам провалу (якщо його діаметр не менше 1,5 м) і при не
значній глибині залягання порожнини (до 2 м від сучасної поверхні)
може навіть повторювати його конфігурацію. Якщо підземна споруда
знаходиться глибше, необхідно закладати прямокутний шурф, який би
східчасто звужувався донизу (на 0,5 м через кожні 1,5 м глибини) і на
дні мав розміри не менші, ніж 1,5 х 1,5 м. При глибині шурфу понад 3 м
його треба укріплювати дерев'яними розпірками, а стіни – обшивати
дошками. Ці заходи необхідні для запобігання руйнації стін шурфу та
безпеки дослідників під час роботи в шурфі6. Також треба враховувати,
що стратиграфія товщі провалу може бути важливим джерелом інфор
мації щодо обставин руйнації підземелля, тому викопування шурфу
треба здійснювати за шарами ґрунту з супутньою їх графічною та фо
тофіксацією.
4

Деякі додаткові принципи пошуку підземних споруд наведено у [Головин, Булатов, Сохин, 1999].
Буріння виконується геологічним ручним буром з розбірними штангами довжиною 70 см кожна. В
якості буру до глибини 2 м від сучасної поверхні використовують т. зв. "стакан", який дозволяє отримувати
стратиграфічні проби. На більші глибини (до 7 – 8 м) застосовують насадкубуравчик. У практиці спелео
археології відомі випадки застосування методу дистанційного фотографування підземних споруд за
допомогою мікроапарату, запущеному на довгому проводі у порожнину через просвердлений у склепінні
отвір [Блаватский, 1967, с. 133 – 134]. Закладаючи пошукові свердловини, треба враховувати, що вони при
зводять до локальної руйнації печерних склепінь, отже, їх не варто виконувати в місцях розташування
споруд, де очікуються знахідки цінних інтер'єрних елементів (фресок, написів тощо), зокрема над комплек
сами поховальних катакомб та підземних церков.
6
Вибірку ґрунту з шурфу варто виконувати за допомогою цебер, закріплених на тросах, з використанням
лебідок або паліспастів.
5
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Виявлені під час розвідки (огляду місцевості або шурфування про
валів) підземні споруди первинно обстежуються: здійснюється їх загаль
ний огляд, складається короткий опис, виконується вибіркова фо
тофіксація. Входи до знайдених печер (а також зафіксовані провали і
просідання ґрунту) наносяться на топографічну карту місцевості, яка
повинна мати геопідоснову, виконану у масштабі не більше 1:10000.
Якщо є можливість, за допомогою GPSнавігатора необхідно встано
вити точні координати відкритих об'єктів. Задля подальшого розрахун
ку обсягів дослідницьких заходів потрібно також виконати обміри ви
явлених споруд. Якщо немає можливості зробити інструментальну (або
напівінструментальну) зйомку, виконується окомірна схема об'єкту у
масштабі 1:100 або 1:200 з кількома найхарактернішими перетинами,
визначенням азимутів та вибірковим промірюванням основних пара
метрів пам'ятки. При виконанні обстеження значних та багатоповерхо
вих скельних комплексів їх окомірна схема виконується за наявними
ярусами та супутньою панорамною фотофіксацією фасадів скелі з
вхідними отворами печер.
До завдань розвідки належить також побіжне обстеження стін та
стелі підземелля, яке необхідне для виявлення цінних елементів ін
тер'єру, слідів знарядь праці, стародавніх написів, малюнківграфіті або
фарбових розписів. Виявлені цінні елементи повинні бути зафіксовані у
схемах (в масштабі не більше 1:20 або 1:40) та фотографіях. Фотофікса
цію спелеоархеологічних об'єктів треба виконувати з обов'язковим
масштабуванням кадру: з цією метою в кадрі необхідно встановити мірну
рейку розмірами 1 – 2 м, у крайньому разі – розмістити людину серед
ньої статури.
Під час розвідки, крім того, необхідно здійснити пробне шурфуван
ня заповнення підземелля задля вивчення його стратиграфії, встанов
лення початкового рівня підлоги, збору археологічних артефактів, що
сприятимуть визначенню хронології пам'ятки. Після завершення попе
реднього обстеження відкритої шурфом або провалом споруди, у разі,
якщо найближчим часом не планується продовжувати її дослідження,
вхід до підземелля (шурф або провал) має бути тимчасово законсервова
ний гідроізоляційною плівкою (на зразок поліетиленової) та ґрунтовою
засипкою7.
Залишається додати, що під час спелеоархеологічних розвідок не
обхідно здійснювати обстеження не лише підземних споруд, але й при
леглої до них місцевості з метою з'ясування історикоархеологічного
контексту цих об'єктів. Такі обстеження здійснюються відповідно до ви
7
Це стосується головним чином нескельних підземель, які надзвичайно вразливі до надлишкової вологи.
Скельні об'єкти здебільшого не потребують спеціальної консервації, принаймні на етапі розвідувальних
обстежень.
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мог загальної методики археологічних розвідок і вбирають в себе збиран
ня підйомного матеріалу, шурфування та зачистки стратиграфічних пе
ретинів у відслоненнях ґрунту тощо [Авдусин, 1980, с. 58 – 73].
Спелео археологічні розкопки та детальні натурні дослідження підзем
них споруд
Спелеоархеологічні розкопки та детальні натурні дослідження є
найважливішим етапом у вивченні підземних споруд. Саме на цьому ета
пі здобувається найзначніша частка наукової інформації, опрацювання
якої дозволяє здійснювати інтерпретацію об'єктів, визначати їх хроно
логію та виконувати певні історикоархітектурні реконструкції.
До початку виконання стаціонарного розкопу в підземній споруді її
необхідно попередньо обстежити та зафіксувати з метою з'ясування за
гальної організації внутрішнього простору споруди, її конструктивних та
інтер'єрних елементів, зокрема виявлення петрогліфів (графіті), тиньку
або залишків монументального живопису. Обстеження повинно супро
воджуватись інструментальною (або напівінструментальною) зйомкою
плану, основних перетинів споруди, а також важливих деталей інтер'єру.
Здійснення зазначених заходів сприяє розробленню стратегії розкопок
та дозволяє акцентувати увагу на певних ділянках робіт. Зрештою, до по
чатку розкопок потрібно здійснити фотофіксацію загального стану спо
руди, а також виконати пробне шурфування, аби визначити потужність
заповнення та його стратиграфічні особливості. У разі, якщо розкопки
передбачатимуть встановлення кріплень, треба до початку робіт здійсни
ти архітектурноархеологічні обміри підземелля та детальну (у тому числі
панорамну) фотозйомку його інтер'єрів8.
Враховуючи, що підземні споруди здебільшого мають невелику
площу (до 15 м2), їх розкопки здійснюються не за системою квадратів,
а за розпланувальними елементами приміщень (кути, відсіки, компар
тименти тощо)9. Якщо потужність заповнення не перевищує половини
висоти приміщення простого планування, ефективним є поділ розкопу
по осі приміщення на чотири частини, кожна з яких вибирається
послідовно, і це дає можливість детально зафіксувати стратиграфічні
перетини культурного шару. Якщо заповнення перекриває більшу час
тину висоти приміщення, його варто вибирати суцільно, рухаючись від
входу вглиб споруди, при цьому фіксація знахідок здійснюється за трьо
ма параметрами: за відстанями від входу та найближчої бокової стіни, а
також за глибиною залягання в заповненні (або за належністю до
8
Зрозуміло, що зазначений перелік попередніх робіт стосується лише ситуацій, коли розкопки розпо
чинаються без спелеоархеологічної розвідки. На практиці найчастіше спелеоархеологічні розкопки здій
снюються за результатами розвідок, які, власне, і становлять етап попередніх обстежень.
9
Облаштування сітки квадратів має сенс, коли площа підземної споруди перевищує 20 м2. Крім того, при
дослідженні підземних галерей фіксація знахідок та об'єктів в їх межах здійснюється за системою по
значених на плані погонних метрів, починаючи від довільно визначеного, але планувально чи конструк
тивно зумовленого місця (вхід, розгалуження, поворот).
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певного прошарку). Будьякі відкриті розкопками об'єкти повинні фік
суватися на плані споруди з позначенням відповідної глибини розташу
вання.
Існують й інші підходи до організації загальних розкопів в підземних
спорудах. Зокрема, при здійсненні нами досліджень печерної церкви з
фресками на Загайтанській скелі у 2005 – 2006 рр. заповнення примі
щення видалялося на всій його площі відповідно до стратиграфічних
складових. Усього у культурному шарі було визначено чотири прошарки,
потужність кожного з яких не перевищувала 10 см. Поступове їх вида
лення дозволило повністю розкрити різночасові рівні підлоги церкви та
зафіксувати важливі для історичної реконструкції елементи інтер'єру
(вуглики світильників попід відповідними нішами, спорохнявілі залиш
ки дерев'яного іконостасу, глиняні підмазки підлоги тощо). Зібрані під
час розкопок у різних шарах та належним чином зафіксовані фрагменти
розчину з фресковим розписом дозволили не лише пов'язати їх з окре
мими частинами храму, а й простежити динаміку руйнації фресок церк
ви впродовж кількох історичних періодів.
Дуже важливим аспектом в організації спелеоархеологічних стаціо
нарних досліджень є облаштування освітлення у підземних спорудах.
Для здійснення ретельного обстеження конструктивних елементів підзе
мель, а також стратиграфічних спостережень під час розкопок потуж
ність світла кишенькових ліхтарів або навіть шахтарських акумулятор
них ламп, якими користуються під час розвідок, є недостатньою. Най
кращим джерелом додаткового освітлення при дослідженні підземних
споруд можна вважати стаціонарну електричну мережу або ж генератор
електричного струму, які дають можливість використовувати лампи по
тужністю не менше 50 Вт10. Якщо підключення до електричної мережі
неможливе, як додаткові джерела світла рекомендується застосовувати
потужні (на 15 – 25 Вт) галогенові або світлодіодні ліхтарі, згруповані по
кілька та спрямовані на досліджувану ділянку11.
Досліджуючи заповнення підземних споруд, необхідно звертати ува
гу на консистенцію окремих прошарків і вже під час розкопок визнача
ти природу їх походження (засипка, намул, вивал тощо)12. Треба також
враховувати, що основний масив заповнення підземелля утворився
після того, як споруда припинила своє функціонування (відповідно,
10
При підключенні до електричної мережі в умовах підземних робіт необхідно використовувати тран
сформатори, які зменшують напругу електроструму з 220 В до 36 В. Це є загальним правилом безпеки будь
яких будівельних, гірничих або вишукувальних робіт в умовах використання переносних джерел освіт
лення.
11
Іноді для влаштування достатнього освітлення спелеоархеологи використовують стеаринові або вос
кові свічки, втім слід пам'ятати, що відкритий вогонь надзвичайно швидко поглинає кисень з повітря та
створює додаткову загрозу виникнення пожежі.
12
Це визначення не є складним, але для оволодіння ним необхідно певний час консультуватися з фа
хівцямиґрунтознавцями або ж археологами, які мають великий досвід дослідження стратиграфічних
перетинів.
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припинилося її прибирання, яке запобігало утворенню культурних на
шарувань)13.
У цілому вибірку заповнення треба здійснювати таким чином, аби не
пошкодити стіни підземного приміщення. Особливо це стосується не
скельних печер, стіни яких дуже вразливі до втручання твердими інстру
ментами. Вибираючи заповнення у нескельних підземеллях, варто зали
шати на їх стінах тонкий (1 – 2 см) пласт невибраного заповнення, який
після висихання зазвичай самостійно (або при легкому простукуванні)
осипається, відкриваючи первинну поверхню стін14.
Також у нескельних печерах дуже важливо, спостерігаючи за страти
графією заповнення, заздалегідь з'ясовувати межі намулу в місцях його
прилягання до материкових стін підземелля. Суглинкові складові намулу
іноді дифузують з суглинками корінної породи, і різниця між ними прак
тично не помітна. У цьому разі варто провести спостереження за фізичною
щільністю та зволоженістю ґрунту: зазвичай намул швидше висихає і після
того має більшу щільність. Аналогічно вирізняється материковий лес від
масиву суцільного суглинкового обвалу: обвальний ґрунт також швидше
висихає, але його щільність завжди менша за щільність материка15.
Щодо питання печерних заповнень, неможливо оминути й проблему
проходження обвальних масивів, які подекуди перекривають доступ у
віддалені куточки приміщень. Обвали в печерах можна поділити на дві
групи за їх природою: вивальні та тектонічні. Вивальні обвали відбува
ються в місцях послаблення стін та склепіння через їх надмірне зволо
ження або наявність локальних порушень цілісності материка. Такі обва
ли утворюють вивальні куполи в склепіннях підземель та конуси обваль
ної породи на їх підлозі. Здебільшого спостерігається поступове зростан
ня вивальних куполів, які зрештою можуть розкритися на поверхні про
сіданнями ґрунту або провалом. Тектонічні обвали відбуваються через
миттєве зрушення цілого пласту материка внаслідок сейсмічних або
зсувних процесів. У результаті відбувається монолітне (з прямовисним
краєм) перекриття підземелля практично незрушеною материковою
породою, яке на поверхні виявляється потужним глибоким провалом.
13
Знахідки з цього стратиграфічного загалу характеризують період занепаду підземної споруди і визнача
ють зрештою так званий terminus ante quem, тобто період, після якого вона вже не використовувалася за
своїм первинним призначенням. Сучасними споруді можна вважати лише такі нашарування, що стосува
лися влаштування підлоги підземного приміщення (усілякі підсипки, підмазки та вимостки, а іноді й гуму
совані прошарки натоптаного ґрунту).
14
Давня поверхня стін нескельних підземель практично завжди є патинованою, але треба враховувати, що
патинованими можуть бути і внутрішні сторони природних розколин. Характерними для штучних повер
хонь, крім патини, є залишки написівграфіті та слідів знаряддя праці або навіть слідів пазурів гризунів та
хижаків, які нерідко зустрічаються в покинутих штучних печерах.
15
Треба враховувати, що і намул, і материковий лес можуть мати мікроскопічні прошарки, спостереження
за якими дозволяє визначити розбіжності в напрямку та розташуванні цих прошарків, а головне –
незбіжність їх у точці прилягання намулу до материка. Втім, незбіжність може бути викликана й мікро
скопічними розколинами тектонічного характеру, що часто зустрічаються саме у лесах. Відмінність матери
ка та намулу у цьому разі визначатиметься відсутністю таких розколин у намитому або обвальному лесі.
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Розбирання вивального масиву потребує попередньої оцінки його
потужності. Якщо висота вивального куполу не перевищує 2 м від рівня
первинної стелі підземної споруди, проходження провалу варто здійсню
вати зсередини печери. При цьому вибирання зрушеної породи вико
нується таким чином, щоб ґрунт або каміння, які знаходяться вище, не
мали можливості самостійно рухатися та викликати додаткові руйнації:
тобто вибірка обвального конусу має здійснюватися від його верхівки до
підошви. Видалення обвального конусу повинно супроводжуватися вста
новленням кріплень стелі вивального куполу (кріплення варто встанов
лювати і за межами обвалу, на відстані не менше 1,5 м від його краю)16.
Вибірка тектонічного зрушення або вивалу, що має висоту понад 3 м,
зсередини печери є невиправданою з огляду на технічну складність її реа
лізації та ризик активізації руйнівного процесу. У цьому разі рекомен
дується здійснювати розкопування обвалу відкритим способом, тобто
через закладання шурфу з поверхні17.
Досліджуючи підземні архітектурні споруди, треба враховувати, що
будьяка історична добудова в печерах, на відміну від наземних будівель,
призводила до руйнації первинної структури (або її частини). Тому зав
данням дослідника є визначення відносної хронології окремих частин в
межах підземної споруди, а зрештою – реконструкція етапів її будів
ництва. Зазвичай різниця між більш ранніми та пізнішими ділянками
підземелля простежується за характером обробки його стін (включаючи
різницю слідів знарядь праці), абрисами кутів та склепіння, різними рів
нями підлоги. Усі ці деталі мають бути проаналізовані та зафіксовані на
кресленнях і фотографіях. Подальше співставлення результатів архітек
турних спостережень з археологічними знахідками дозволяє точніше да
тувати споруду та її окремі частини.
Методи фіксації підземних споруд та їх комплексів
Стосовно методики фіксації результатів натурного обстеження та
розкопок підземних споруд зазначимо, що загальні вимоги тут такі самі,
як і в звичайних археологічних дослідженнях18. Втім, є й певна специфі
ка, пов'язана головним чином з архітектурним характером підземних
об'єктів. Графічна фіксація підземних споруд повинна включати не лише
складання планів, архітектурних та стратиграфічних перетинів, але й
розгорток усіх площин споруди – підлоги, стін та стелі – з нанесеними
на них елементами інтер'єрів.
Графічна фіксація споруд може виконуватися за двома методами, які
є відповідно традиційними для спелеології та архітектурної археології.
16
Детальніше про методи проходження деяких різновидів обвалів зсередини підземелля див.: [Никольский,
Иммис, 2001].
17
Детальніше про влаштування зовнішнього шурфу див. розділ 2
18
Типовими у цьому разі є вимоги до ведення польових щоденників з детальними описами результатів
досліджень, складання облікової документації археологічних знахідок та проб для аналізів тощо.
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Перший з них полягає у прокладанні вздовж головної осі приміщення
т. зв. "азимутального ходу" – умовного горизонтального відрізку, напрямок
якого визначається за компасом19. Від "азимутального ходу" до бокових
стін через кожні 20 см прокладаються горизонтальні перпендикуляри, за
міри яких і дозволяють викреслити конфігурацію приміщення в плані20.
Аналогічні вертикальні перпендикуляри дають конфігурацію повздовж
нього перетину споруди. Ці виміри треба здійснювати мірною стрічкою
(оптимально – РТ10 або РТ20), а для замірів магнітного азимуту – ко
ристуватися професійними горними компасами (оптимальна мо
дифікація – ГК4)21. Якщо бокові стіни приміщення не прямовисні, ви
конується вертикальний переніс "азимутального ходу" з повторними
замірами задля отримання плану приміщення на різних рівнях (дос
татньо робити заміри через 40 см). Для отримання поперечних перетинів
треба виконати вищезазначену процедуру на одному або кількох перпен
дикулярах (залежно від складності конфігурації приміщення)22.
Розгортки площин підлоги та стелі виконуються водночас з обміра
ми приміщення за прокладеними "азимутальними ходами" та перпенди
кулярами до них. Для вимальовування розгорток площин бокових стін
використовується принцип фіксації стратиграфічних перетинів, для чо
го вздовж стін прокладаються горизонтальні "нівелірні ходи", до яких че
рез кожні 20 см виконуються прямовисні перпендикуляри23. Кожна з де
талей інтер'єру, незалежно від місця розташування, вимірюється окремо
(довжина, ширина і глибина) та вимальовується на плані.
Плани приміщення, його перетини та розгортки площин викону
ються на міліметровому папері в масштабі 1:20 (або 1:40 для великих спо
руд), при цьому на плані обов'язково треба позначити "азимутальний
хід" (з прив'язкою до реперу на місцевості), а на розгортках – "нівелірний
хід" (з прив'язкою до балтійської шкали висот). Вагомі деталі інтер'єрів
(архітектурні, епіграфічні або мистецькі), крім позначення на загальних
розгортках, мають бути промальовані окремо в масштабі 1:5 або 1:10.
Інший метод графічної фіксації підземних споруд – архітектурноар
хеологічні обміри. Цей метод полягає у системі замірів, які здійснюються
19
Проміри осьових напрямків необхідно перевіряти не менше ніж тричі, при цьому перевірочні заміри
варто здійснювати в різні періоди доби. При замірах компас не повинен знаходитись поруч з металевими
речами, що мають магнітні властивості. "Азимутальний хід" прокладається за допомогою товстої лески або
мідяної проволоки на висоті 10 – 15 см над рівнем підлоги. Горизонтальність лінії забезпечується нівеліром.
20
Перпендикуляри до "азимутального ходу" прокладаються за допомогою компаса (напівінструментальна
зйомка) або теодоліта (інструментальна зйомка). На жаль, в умовах печер використання теодоліта та ніве
ліра не завжди є можливим через обмеженість простору (малі камери, вузькі ходи та лази).
21
Вважаємо, що найближчим часом ефективнішим стане застосування для обмірів будівельних лазерних
дальномірів з радіусом дії до 10 м, які мають похибку не більше 0,5 см.
22
Важливим моментом є складання плану складних за формою споруд (з багатьма боковими відсіками).
Кожний з них має отримати власний "азимутальний хід", який був би прив'язаний до головної осі.
23
"Нівелірні ходи" можна виконувати на довільній висоті за допомогою нівеліру або гідронівеліру
(з довжиною водовідної трубки не менше 3 м).
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за принципом "від двох точок" (ці точки повинні розташовуватися на
відстані не менше 1 – 1,5 м одна від одної та знаходитись в одному гори
зонтальному рівні)24. Для точної зйомки приміщення зазвичай достатньо
трьох пар точок, з кожної з яких треба виконати від 20 до 50 промірів.
Побудова кресленика при архітектурноархеологічних обмірах відбу
вається в камеральних умовах за таблицею даних обмірів та за допомо
гою лінійки і циркуля. Цей метод за наявності контрольних промірів є
дуже точним, але водночас надзвичайно копітким, оскільки потребує по
кілька вимірювань для кожного з елементів інтер'єру. Втім, зазначимо,
що архітектурноархеологічні обміри є обов'язковими на етапі рестав
раційного проектування на пам'ятці.
При виконанні робіт у комплексах підземних споруд розкопані та
зафіксовані приміщення мають бути нанесені на загальний план комп
лексу, принаймні їх "азимутальні ходи" необхідно прив'язати до реперно
го "азимутального ходу", прокладеного через основну частину комплек
су, що має включати як розкопані, так і ще недосліджені приміщення.
Відповідно до реперного "азимутального ходу" треба відкоригувати і план
схему, виконану під час розвідувальних досліджень25.
Крім виконання графічної фіксації, при здійсненні спелеоархео
логічних розкопок необхідно також детально фотографувати досліджу
вані об'єкти. Фотофіксація під час цих робіт повинна мати характер до
кументальної зйомки, тобто відображати кожний дослідницький захід,
тому для цього краще використовувати цифрові фотоапарати з достатнім
резервом пам'яті26.
Документальну фотофіксацію необхідно здійснювати з обов'язковим
масштабуванням кадру. Для цього в кадрі обов'язково треба розмістити
вимірну рейку (з чітким поділом на десятки сантиметрів для загальних
планів та на сантиметри – для крупних деталей). Крім того, в кадрі бажа
но мати позначення напрямку на північ та короткі вихідні дані об'єкту
зйомки (зокрема його шифр).
У цілому вимоги до фотофіксації спелеоархеологічних об'єктів не
відрізняються від вимог до звичайної археологічної фотозйомки. Але
слід враховувати, що підземна фіксація здійснюється переважно зі спа
лахом, який може суттєво змінювати вигляд інтер'єру на знімку. Тому,
24
В архітектурі проміри зазвичай здійснюються від реперних точок, що знаходяться в протилежних кутах
приміщення. В умовах підземних споруд, де ідеально рівних площин практично не буває, ці точки варто
визначати, відступаючи від кутів на 20 – 40 см.
25
Якщо загальна плансхема комплексу не була виконана до початку розкопок, її необхідно зробити під
час стаціонарних досліджень для взаємної узгодженості фіксації різних розкопаних об'єктів. Стосовно
досвіду та методики виконання окомірної та інструментальної зйомки великих підземних комплексів
детальніше див.: [Парфенов, 2002; Гуськов, 2007].
26
Для документальної зйомки варто використовувати не менш ніж 6мегапіксельні фотоапарати, що
дозволяють отримувати якісні кольорові фото розмірами не менше 13 х 18 см. Достатнім резервом пам'яті
може вважатися memorycard обсягом не менше 512 Мб (близько 150 фото достатньої якості).
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крім направленого спалаху, варто використовувати й боковий, який ви
являв би тіньову структуру кадру.
Крім документальної зйомки, під час досліджень підземної споруди
варто виконати також детальну панорамну фотозйомку її інтер'єру. Па
норамна зйомка виконується за окремими площинами стін, стелі та під
логи з відстані приблизно 2 м, при цьому кадром охоплюються метрові
ділянки площин, що дає незначне оптичне викривлення по краях, яке
легко редагується під час монтажу знімків у панораму27.
Камеральна обробка матеріалів досліджень та їх інтерпретація
Камеральна обробка матеріалів спелеоархеологічних досліджень за
своїми завданнями та методами нічим не відрізняється від загальноар
хеологічної практики. Це стосується інвентаризації та опису археоло
гічних знахідок, виконання креслень для звіту, здійснення комплексу
аналізів (антропологічного, радіовуглецевого, магнітометричного то
що). Втім, деякі особливості, пов'язані зі специфікою підземних споруд,
виявляються у питаннях інтерпретації цих пам'яток та визначенні їх
хронології.
Комплекси речових знахідок в підземних спорудах здебільшого до
сить обмежені, незважаючи навіть на значну потужність окремих запов
нень. Більше того, вже зазначалося, що знахідки з підземних заповнень
зазвичай пов'язані з періодом, коли пам'ятка вже припинила своє функ
ціонування. Тому численні комплекси речових артефактів in situ трапля
ються в підземеллях дуже рідко, що суттєво ускладнює визначення
функціонального призначення та хронології підземних споруд. Ми вже
згадували, що датуючими для підземель знахідками можна визначити
лише такі, що зафіксовані безпосередньо на рівні підлоги, або ж у шарах,
пов'язаних з її влаштуванням та ремонтами28.
З іншого боку, на відміну від звичайних археологічних об'єктів,
більшість спелеоархеологічних пам'яток має збережену цілісну архітек
туру, яка потребує окремого детального аналізу. Вивчаючи архітектурні
особливості підземних споруд, треба звертати увагу на загальну
планіметрію приміщень, конфігурацію їх стін, стелі та підлоги, просто
рову орієнтацію, а також елементи інтер'єру. Для певних різновидів
підземних споруд, зокрема для катакомб раннього залізного віку та се
редньовіччя, печерних церков візантійського часу, контрмінних галерей
пізнього середньовіччя тощо, ці чинники є досить усталеними, а тому
інтерпретація таких підземель може бути здійснена за архітектурними
аналогіями. Для окремих пам'яток аналогії можна знайти не лише серед
27
Сучасні комп'ютерні технології дозволяють, використовуючи картографічну основу та цифрові пано
рамні знімки, створювати якісні тривимірні зображеннямоделі підземних споруд. На нашу думку,
найближчим часом саме у цьому напрямку й рухатиметься розвиток методики археологічної фіксації.
28
Це не стосується катакомб, в яких заповнення підземних приміщень формувалося під час здійснення в
них поховань, які й визначають функцію та дату утворення об'єкту.
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підземних споруд, але й у наземному будівництві, якому нерідко насліду
вала печерна архітектура29.
Важливими, з огляду на визначення та хронологію підземель, є й за
лишки додаткових укріплень їх стін та стелі – різноманітних дерев'яних
підпорок, цегляних підмурків тощо30. Особливу роль у питаннях інтер
претації відіграють також епіграфічні пам'ятки або залишки монумен
тального живопису31.
У цілому ж за браком архітектурних або археологічних артефактів ви
значення та датування підземних споруд може бути здійснене за їх зв'язком
з навколишнім середовищем. Ми вже наголошували, що відокремленість
підземних споруд від денної поверхні та наземної забудови є доволі умов
ною. Більшість підземель створювалася та існувала в контексті певної за
будови, і цей зв'язок необхідно досліджувати як під час розвідок та розко
пок, так і на етапі аналізу матеріалів. Але для такого аналізу треба мати хо
ча б побіжні дані щодо археологічної ситуації довкола входів у підземні
споруди. Співставлення цих даних з матеріалами, отриманими під час
досліджень, здебільшого дозволяє хоча б гіпотетично визначити час функ
ціонування та призначення спелеоархеологічних об'єктів.
Зрештою, проблема датування та інтерпретації підземних споруд за
лишається досить болючою саме для спелеоархеології. І це, у першу
чергу, пов'язано з тим, що систематичні спелеоархеологічні досліджен
ня в Україні розпочалися лише в останні кілька десятиліть, тобто спелео
археологія нині перебуває в стані накопичення та первинної системати
зації матеріалів. Втім, поява останнім часом певної кількості фундамен
тальних наукових розробок в цій галузі дозволяє сподіватися, що вже не
забаром спелеоархеологія посяде належне місце в ряду споріднених ар
хеологічних дисциплін.

29
Загальна залежність підземної архітектури від наземної досить чітко простежується в лесових печерах
Подніпров'я, де форми склепінь здебільшого наслідують сучасні їм форми стель наземних будівель: коро
бові та напівциркульні для середньовіччя, бочкові та стрілчасті – для пізнього середньовіччя, прямі – для
нового часу.
30
Цегляні укріплення підземних споруд на території України з'являються досить пізно, принаймні,
найраніший випадок зафіксовано лише для XVI ст. (ремонтні роботи у Ближніх печерах КиєвоПечерської
лаври). Обмурівка підземель камінням, напевно, існувала і в більш ранні часи (зокрема, вона відома у
львівських та кам'янецьподільських льохах XIV – XV ст.).
31
Цікавими є й сліди знарядь праці на поверхнях стін і стелі підземних споруд. І хоча досі не створено
певної їх типології та періодизації, деякі спостереження викладені у [Могаричев, 1992].
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В статье, завершающей цикл публикаций относительно состояния и
перспектив развития спелео3археологии в Украине, рассматриваются ос3
новы методики проведения исследований (поиска, раскопок и фиксации) ис3
торических подземных сооружений, выполненных в различных ландшафтах
и геологических породах.
The article covers the methods of the search, excavation and fixing of the his3
torical underground constructions, which was made in different landscapes and
geological formations.
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С. О. Бондар, С. М. Шпаковський
ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ
МІСТА ІЗЯСЛАВ ТА ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ. ПОПЕРЕДНІ
НАУКОВО ПРОЕКТНІ ТА РЕМОНТНО РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ
НА ПАМ'ЯТЦІ АРХІТЕКТУРИ ХVI ст. – ЗАМКУ ЗАСЛАВСЬКИХ
У статті описано найвизначніші пам'ятки архітектури міста Ізяслав,
подано попередню науково3проектну та кошторисну документацію на про3
ведення ремонтно3реставраційних робіт на пам'ятці архітектури ХVI ст. –
Замку Заславських у м. Ізяслав, а також переліки об'єктів та пам'яток
культурної спадщини за видом архітектура та містобудування м. Ізяслав
та Ізяславського району.
Ключові слова: пам'ятки культурної спадщини, щойно виявлені об'єкти
культурної спадщини, науково3проектна документація, ремонтно3рестав3
раційні роботи.
Культурна спадщина Ізяславщини є невід'ємною частиною культур
ного надбання Хмельниччини та України. Збереження і примноження
культурного надбання належить до пріоритетних напрямів державної
політики у сфері культури. Об'єкти культурної спадщини формують істо
рикокультурний потенціал, який є складовою національного багатства
країни. На території Ізяславщини збереглося чимало історичних та архі
тектурних об'єктів, які презентують культурний потенціал.
Відповідно до чинного пам'яткоохоронного законодавства в Україні
державному обліку й охороні підлягає широкий спектр об'єктів, комп
лексів та визначних місць культурної спадщини: окремі будівлі, їхні
комплекси та ансамблі, монастирі і фортеці, квартали, площі й історичні
центри стародавніх міст і містечок, сади і парки, історикомеморіальні
будинки, городища і вали тощо. Охорона культурної спадщини включає
облік (виявлення, наукове вивчення, класифікацію, державну реєстра
цію), захист, збереження, належне утримання, відповідне використання,
консервацію, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини,
а також захист традиційного характеру архітектурного середовища істо
ричних населених місць від руйнівного процесу активної урбанізації та
розвитку містобудування.
До Списку історичних населених місць України, затвердженого пос
тановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 878, включено
24 населені пункти Хмельницької області, серед яких значиться і м. Ізя
слав (кінець XIII – XIV ст.) [7]. У кожному історичному населеному місці
розробляється історикоархітектурний опорний план та визначається
історичний ареал – частина населеного місця, що зберегла об'єкти куль
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турної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови,
які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур
або періодів розвитку. Станом на сьогодні в м. Ізяслав триває робота з
розроблення історикоархітектурного опорного плану та визначення
історичного ареалу.
Станом на 01.01.2013 р. на території Хмельницької області на обліку
перебуває 3 098 пам'яток культурної спадщини, з них 256 пам'яток архео
логії (11 пам'яток національного значення), 345 пам'яток архітектури та
містобудування (232 національного значення), 126 пам'яток мистецтва
(1 національного значення), 2 368 пам'яток історії (4 національного зна
чення) та 1 пам'ятка науки і техніки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,
яка знаходиться у Хмельницькому та Ярмолинецькому районах.
Протягом 2009 – 2012 рр. по Хмельницькій області до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України занесено 150 пам'яток місцевого
значення [4, с. 530], з яких 7 пам'яток архітектури, 16 – археології, 3 –
монументального мистецтва та 124 пам'ятки історії. Постановою Кабіне
ту Міністрів України від 10.10.2012 р. № 929 до Державного реєстру не
рухомих пам'яток України занесено 3 пам'ятки архітектури національно
го значення. Підготовлено облікову документацію на 159 об'єктів історії,
мистецтва та архітектури для занесення їх до Державного реєстру. До пе
реліків щойно виявлених об'єктів культурної спадщини у 2010 – 2011 рр.
наказами управління культури, туризму і курортів облдержадміністрації
включено 568 об'єктів.
Основу формування Державного реєстру Хмельницької області
склали пам'ятки культурної спадщини, які набули пам'яткоохоронного
статусу на підставі постанов Ради Міністрів Української РСР 19631979 рр.
Значну роботу з формування Реєстру пам'яток архітектури і містобуду
вання Хмельницької області виконано відділом пам'яток архітектури і
містобудування Науководослідного інституту теорії та історії архітекту
ри і містобудування (НДІТІАМ) Мінрегіонбуду України у 1993 р. [2].
Науковцями відділу пам'яток архітектури і містобудування НДІТІАМ
по Ізяславському району та м. Ізяслав було включено 44 об'єкти архітек
тури (додаток 1), зокрема, по м. Ізяслав включено 31 об'єкт (окремі об'єк
ти в комплексах) архітектури, по Ізяславському району – 13. На ни
нішньому етапі було проведено моніторинг об'єктів архітектурної спад
щини Ізяславщини, у результаті чого 31 об'єкт підлягає занесенню до
Державного реєстру (додаток 2).
У "Каталозі існуючих дерев'яних церков України на українських
етнічних землях", складеному керівником видавничого відділу інституту
"Укрзахідпроектреставрація" В. Слободяном у 1995 р., знаходимо сак
ральні дерев'яні церкви Ізяславського району: св. арх. Михайла (1906) у
с. Більчин, св. арх. Михайла (1799) у с. Велика Радогощ, Воздвиження
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Чесного Хреста (1774) у с. Двірець, св. Стефана (1791) у с. Зубарі, Пок
рови Пр. Богородиці (1800) у с. Мала Радогощ, св. Дмитра (1760) у
с. Мислятин, Покрови Пр. Богородиці (1716) у с. Корчин (с. Михля),
св. Дмитра (1905) у с. Михля, Покрови Пр. Богородиці (1807) у с. Хрис
тівка [3, с. 137].
Серед багатьох пам'яток архітектури м. Ізяслав можна виділити:
Замок Заславських (руїни) 1539 р. (комплекс) (вул. Б. Хмельницького, 47).
Пам'ятка архітектури ХVI ст. розташована у південнозахідній частині
району Старого міста на лівому березі річки Горинь. Замок стоїть на не
великому за площею плато, схили якого збігають до заплави річки. Так
званий "замок" – насправді будинок, де зберігалося найцінніше майно
місцевих князів і навколишніх феодалів. Розташований на території
давнього замку. При археологічних розкопках виявлено залишки житла
ХІІ – ХІІІ ст., арочні фундаменти замкових стін ХІV – ХVІ ст., складені
із жолобчастої цегли, та інші будівлі.
"Замок" є квадратною у плані двоповерховою з підвалами спорудою,
на цей час без даху. Підвали і нижній поверх складено із дикого каменю,
в кладці зустрічаються оброблені білокамінні блоки, взяті із більш ранніх
будов. Другий поверх і башта – із цегли – відносяться до другої полови
ни ХVІІІ ст. Ділиться на дві частини широким проїздом по осі західсхід,
по боках якого розташовано по три приміщення. Планування підвалів і
нижнього поверху подібне. Віконні прорізи носять сліди численних пе
реробок, підвали освітлені люкарнами. Цегляним був також і двоярус
ний тамбур перед південнозахідним фасадом, який наразі розібрано.
Під північносхідним фасадом існують цегляні сходи, що ведуть у
підвальні яруси. Всі приміщення підвалів та першого ярусу перекриті ко
робовими склепіннями з розпалубками. Підвал і обидва поверхи зв'язані
між собою внутрішньосистемними каналами для підйомників. Пам'ятка
є рідкісним зразком господарської забудови ХVІ ст. [5, с. 218].
Перші достовірні відомості про місто Ізяслав (Заслав, Жослав, Жес
лав) відносяться до 1386 р. й пов'язані з родом князів Заславських. До
кінця ХVI ст. Заслав вже являв собою не тільки стратегічно важливий
укріплений пункт проти татарських навал, але й був центром еко
номічного життя округи. Таке становище Заслава обумовило заснування
тут великокняжої і королівської митниці. У зв'язку з цим у багатьох істо
ричних документах пам'ятка згадується як "кам'яна скарбниця", "скарб
ниця княжа", "казносховище" тощо. Судячи з архітектурних особливос
тей споруди "Замку", вона дійсно будувалася для збереження значного
обсягу товарів. Це стосується характеру і розташування вертикальних
комунікацій – каналів, хронології перебудов та ін. Будівництво такої мо
нументальної споруди для складу товарів свідчить про торговельне зна
чення міста в ХVІ – ХVІІ ст. [5, с. 218].
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Монастир бернардинців, поч. XVII ст. (арх.) (вул. Шевченка, 18) [5, с. 204].
До складу споруд монастиря входять костьол бернардинців, келії та стіни
з баштами і воротами. Комплекс монастиря є характерним зразком побу
дови в стилі бароко початку XVII ст.
Костьол бернардинців 1606 – 1610 рр. побудовано за проектом архітек
тора Я. Мадлена. Перебудовано у середині XVIII ст. Цегляний, загального
типу з ризалітами на півдні та півночі і притвором на заході, перекритий
зводами. Є зразком раннього бароко. Покрівля черепична. Над південним
ризалітом піднімається квадратна в плані башта, покрита невисоким шат
ром. Входи розташовані на заході і сході (через південний ризаліт). Над
притвором – відкрита галерея, огороджена металевою решіткою з цегляни
ми стовпчиками. Приміщення увінчане карнизом. Над західним фасадом і
північним ризалітом піднімаються щити фігурних барочних фронтонів,
прикрашених валютами, пілястрами, розвиненим карнизом [5, с. 205].
Келії побудовані за проектом архітектора Я. Мадлена у 1606 – 1610 рр.
Розміщені на південь від костьолу. Цегляні, двоповерхові, займають пря
мокутну площу розміром 67 х 37 м і утворюють два клуатри, з яких пів
денний з трьох боків оточувала відкрита аркада. На східному фасаді –
ризаліт, утворений монастирською трапезною. Келії перекриті зводами.
Третій ярус мав оборонне значення і включав брустверну стінку, оснаще
ну бійницями (збереглася з боку західного фасаду). Вона декорована ар
катурою, пілястрами і орнаментальним фризами. У центрі східного фа
саду – високий барочний фронтон, декорований арочним і прямокутни
ми валютами. Подібний фронтон, але з іншою системою декорації,
зберігся з боку того ж фасаду біля південнозахідного рогу. Входи на
півдні, сході і заході через тамбури з фронтонами. Найцікавішим у пам'ят
ці є одноярусний тамбур перед західним входом з розкішним барочним
фронтоном [5, с. 205].
Стіни з воротами і баштами поч. XVII ст. оточували монастир з чо
тирьох боків, утворюючи в плані прямокутник. Збереглася західна стіна,
включаючи триполітну арочну дзвіницю. Збудовані з дикого каменю,
отиньковані. Висота стін до 6 м [5, с. 205].
Костьол Іоанна Хрестителя (арх.) (вул. Пожарна, 1). Побудований
архітектором Я. Мадлена у 1599 р. Зруйнований у 1648 р. й перебудова
ний 1756 р. архітектором П. Фонтана. Розписи інтер'єру продовжували
ся до початку ХІХ ст. Зведений з каменю і цегли. Являє собою шести
стопну базиліку з баштою і гранованою апсидою на сході. Зводи хрестові
із жолобчатої цегли, система конструкційного перекриття – каркасна.
Особливістю рішення плану є розташування трансепту ближче до
західної частини приміщення і продовжені пропорції апсиди. Під алтар
ною частиною – крипти. Покрівля черепична на щипцях. На шпилях
північного ризаліту розташовані дві ключовидні бійниці, які свідчать
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про те, що до перебудови у XVIII ст. споруда мала оборонний характер.
Над баштою наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. був вбудований шатер
з люкарнами, покритими червоною міддю.
Архітектура пам'ятки є прикладом вдалого поєднання елементів го
тики (подовжені пропорції об'ємів, щипців, каркасна конструкція пе
рекриття) з рисами ренесансу (білокамінні різьблені портали, які при
крашають західний і східні входи, а також окремі різьблені вставки з ка
меню над п'ятами зводів між нервюрами в інтер'єрі) [5, с. 206].
Пам'ятка архітектури ХVІ – ХVІІІ ст. Cадиба Сангушків. Садиба розта
шована на правому березі р. Горинь в районі Нового міста. До комплек
су входять: залишки оборонних валів з бастіонами, руїни палацу ХVІІІ
ст., які містять фрагменти колись існуючого монастиря, в'їзної частини,
зі сходу та півночі приєднані казарми гарнізону, манежний двір та квад
ратна в плані вежа. Перед в'їздом будований із цегли міст.
Точна дата будівництва цієї споруди не відома, але реконструкцію зам
ку пов'язують з ім'ям архітектора Пауло Антоніо Фонтана (1696 – 1765), що
будував для тодішніх власників міста Сангушків.
Перші графічні матеріали, пов'язані з пам'яткою, відносяться до
кінця ХVІІІ ст., коли місто Ізяслав увійшло до складу Російської імперії.
На них зафіксована в кількох планах міста в'їзна частина, два корпуси
казарм з внутрішнім манежним двором. Садиба, як резиденція магнатів,
функціонувала до другої половини ХІХ ст., коли 1873 р. була передана у
військове відомство і перелаштована для його потреб.
Про характер цих змін дає уявлення креслення 1898 р. Тоді тут розміщу
вались: у корпусах на півночі та півдні, по боках внутрішнього двору за
в'їзною частиною гауптвахта і карцери, цейхгауз; у східному одноповерхо
вому корпусі – квартири офіцерів, нижній поверх західного корпусу займа
ли майстерні, другий поверх використовувався для житлових потреб
офіцерів; у підвалі і першому ярусі північносхідної вежі знаходилися
складські приміщення, на другому – клас (кімната) артилерійської школи.
На початку ХХ ст. садиба використовувалась як військова частина
під казарми та склади. У роки Другої світової війни частину комплексу
було зруйновано.
Незважаючи на зруйнованість пам'ятки, комплекс садиби є харак
терним зразком магнатської резиденції і в цьому аспекті являє собою ве
лику архітектурну цінність [6, с. 2].
У відділі містобудування та архітектури Департаменту житловоко
мунального господарства та будівництва Хмельницької облдер
жадміністрації та науковому архіві інституту "УкрНДІпроектреставрація"
знаходиться така науковопроектна та кошторисна документація на про
ведення ремонтнореставраційних робіт на пам'ятці архітектури 1539 р. –
Замку Заславських у місті Ізяслав:
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Обмірні креслення. 1982 р.
1. Архітектурнобудівельна частина. 1985, 1986, 1987 та 1991 рр.
2. Проект вертикального планування та озеленення. 1985 р.
3. Локальні кошториси на благоустрій території та ремонтнорестав
раційні роботи, у цінах відповідно 1987 та 1991 рр.
4. До пристосування під кафе розділи проекту інженерних мереж ОВ,
ВК, ЕО та технологічна частина з локальними кошторисами за цінами
1987 р.
Українським державним спеціальним науководослідним проектним
інститутом "УкрНДІпроектреставрація" 2006 р. проведено попередні ро
боти з розроблення науковопроектної документації та проведення ре
монтнореставраційних робіт на пам'ятці архітектури 1539 р. – Замку
Заславських у м. Ізяслав [1].
Упродовж 1981 – 1993 рр. інститутом "Укрпроектреставрація" під ке
рівництвом архітектора Є. Осадчого виконувалися комплексні наукові
дослідження та розроблялася проектнокошторисна документація по зам
ку Заславських.
У 1985 – 1987 рр. інститутом "Укрпроектреставрація" проводилися
археологічні дослідження, за матеріалами яких було з'ясовано, що на те
риторії замку знаходилося древньоруське городище ХІІ – ХІІІ ст. загаль
ною площею 2 – 2,5 га.
На сьогодні проблема реставрації та охорони зазначеної пам'ятки
постає дуже гостро. За останні роки замок зазнав значних втрат та
штучної руйнації. Щоб переконатися у цьому, достатньо порівняти фо
то 1, датоване 1985 р., та фото 2, зроблене наприкінці лютого 2006 р.
[1, с. 15].

Фото 1. Замок Заславських (руїни). Південно3західний фасад. 1985 р.
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Фото 2. Замок Заславських (руїни). Південно3західний фасад.
Лютий 2006 р. (штучно розібрано тамбур).
У зазначеній документації пропонувалася така програма проведення
науковопроектних та реставраційних робіт, враховуючи незначне дер
жавне фінансування пам'яток архітектурної спадщини, – розділити нау
ковопроектні та реставраційні роботи на два етапи.
Перший етап мав вбирати в себе комплекс науковопроектних та
консерваційнореставраційних робіт.
До складу науково проектних робіт на першому етапі включено:
1. Завершення архітектурних натурних досліджень: закладання кіль
кох шурфів у підвальних приміщеннях з метою пошуку ще одного ярусу
підвалу, про можливу наявність якого згадувалося вище. Крім того, за
кладання шурфів біля південнозахідного та північносхідного фасадів з
метою визначення габаритів та технічного стану підмурків тамбурів, які
було розібрано до 2006 р. Складання історичної записки.
2. Коригування робочих креслень архітектурнобудівельної частини
проекту реставрації, виконаних до 1991 р., та розроблення нових у пов
ному обсязі (у тому числі локальних кошторисів), які забезпечать вико
нання всього комплексу ремонтнореставраційних робіт на пам'ятці.
3. Розроблення проекту організації реставраційних робіт.
4. Після виконання робіт, зазначених у пп. 1 – 3, тобто за наявності
кошторису та ПОР, замовник міг оголошувати тендер на виконання пер
шочергових ремонтнореставраційних робіт.
5. Замовнику розробити і затвердити завдання на проектування та
архітектурнопланувальне завдання з пристосування та подальшої
експлуатації замку Заславських, на підставі яких буде розроблено робочі
креслення проекту пристосування. До складу проекту пристосування
увійдуть розділи проектів інженерних мереж ОВ, ВК, ЕО, охороннопо
жежної сигналізації тощо.
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6. Виконати геодезичну зйомку прилеглої охоронної зони.
7. Виконати проект упорядкування території, у тому числі щодо за
кріплення схилів замкового пагорба.
Після завершення розроблення проекту організації реставраційних ро
біт виконувати:
8. Реставраційні роботи на вінцевому карнизі.
9. Розчистити склепіння над першим поверхом від будівельного сміт
тя та рослинності.
10. За робочими кресленнями відтворити конструкції даху.
11. Реставрувати покрівлю.
12. Встановити громовідвід.
13. Відреставрувати віконні та дверні прорізи на фасадах пам'ятки.
У відреставровані прорізи встановити тимчасові металеві ґрати з ме
тою запобігання проникнення сторонніх усередину замку.
На цьому перший етап планувалося завершити.
Обсяг робіт на другому етапі та черговість їх виконання визначиться
тільки після видачі завдання на проектування та архітектурноплану
вального завдання з пристосування пам'ятки.
1. Незалежно від того, чи будуть виконуватися ремонтнореставра
ційні та науковопроектні роботи, планувалося замовити і встановити
охоронні дошки на усіх пам'ятках міста.
2. У першу чергу скоригувати робочі креслення вінцевих карнизів,
даху, покрівлі та громовідводу. Розробити локальні кошториси та проект
організації реставрації за цими роботами. Для виконання цих проектних
робіт слід забезпечити проектантам доступ на другий поверх для завершен
ня натурних досліджень з конструкцій даху.
3. Після виконання робіт, зазначених у п. 2, виконати ремонтнорес
тавраційні роботи з реставрації карнизу та відтворення даху і покрівлі.
Встановити громовідвід.
Відреставрувати віконні та дверні прорізи на фасадах споруди та
встановити тимчасові металеві ґрати.
4. Під час виконання робіт, зазначених у п. 3, завершити архітектурні
натурні дослідження підвальних приміщень з метою пошуку ще одного
ярусу підвалу, про можливу наявність якого згадувалося вище.
Виконати геодезичну зйомку прилеглої території.
Скласти історичну довідку.
Виконати хімікотехнологічні дослідження пам'ятки з метою виз
начення можливості застосування сучасних будівельних матеріалів під
час реставрації, з подальшою розробкою технології їх застосування,
що забезпечить збільшення терміну експлуатації пам'ятки без поточ
них ремонтів. Таким чином комплексні наукові дослідження буде за
вершено.
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5. Після завершення комплексних наукових досліджень, з урахуван
ням нових матеріалів, що будуть отримані під час дослідження підваль
них приміщень, замовник має скласти і затвердити завдання на проекту
вання та архітектурнопланувальне завдання.
6. На підставі АПЗ буде розроблено робочі креслення комплексного
проекту реставрації і пристосування. До складу проекту пристосування
увійдуть розділи проектів інженерних мереж ОВ, ВК, ЕО, охороннопо
жежної сигналізації та проект упорядкування території, у тому числі за
ходів із закріплення схилів замкового пагорба, локальні кошториси, зве
дений кошторис та ПОР.
7. Після завершення проектних робіт, зазначених у п. 6, настане дру
гий етап реставраційноремонтних робіт. Як уже зазначалося вище, об
сяг робіт на другому етапі та черговість їх виконання визначиться тільки
після видачі завдання на проектування та архітектурнопланувального
завдання з пристосування пам'ятки [1, с. 19].

Фото 3. Замок Заславських (руїни). Загальний вигляд зі сходу.

Фото 4. Замок Заславських (руїни).
Загальний вигляд з північно3західного боку.
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Фото 5. Замок Заславських (руїни).
Південно3східний фасад. Вид із півдня.

Фото 6. Замок Заславських (руїни).
Південно3східний фасад. Вид зі сходу.
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Фото 7. Замок Заславських (руїни).
Північно3західний фасад. Вид із півночі.

Фото 8. Замок Заславських (руїни). Фрагмент коридору першого поверху.
Вид із південно3західного боку.
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Фото 9. Замок Заславських.
Загальний вигляд споруди в другій половині ХІХ ст.
Гострішого значення на цей час набуває проблема забезпечення збе
реження, належного утримання, реставрації, ремонту, консервації, від
новлення великої кількості пам'яток архітектури та містобудування й
здійснення за ними належного державного контролю.
Вирішення цієї проблеми ускладнюється тим, що пам'ятки архітек
тури, ансамблі та комплекси є невід'ємною частиною структури населе
них місць, а відтак охорона їх не може вирішуватися відокремлено від
вирішення архітектурномістобудівних та інженернотехнічних питань
створення повноцінного середовища життєдіяльності населення, без
відповідних державних будівельних норм і належної науковопроектної
та реставраційнобудівельної бази.
Обмежене фінансування вищезазначених заходів на пам'ятках куль
турної спадщини з державного і місцевих бюджетів негативно позна
чається на стані збереження цих пам'яток. Об'єкти архітектурної спад
щини Ізяславщини потребують дослідження та проведення науково
дослідних робіт, адже статус їх ще не визначено на законодавчому рівні.
На сьогодні, враховуючи значну кількість об'єктів культурної спад
щини, а також пам'яток архітектури та містобудування національного
значення м. Ізяслав, для забезпечення їх належного дослідження, збере
ження і використання постає питання створення історикоархітектурно
го заповідника "Ізяслав" (який функціонував у 1990ті рр.), що, у свою
чергу, дасть можливість сприяти популяризації національного культур
ного надбання Хмельниччини та Ізяславщини зокрема.
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Монастир
місіонерів

7

8

вул. Шевченка

вул. Шевченка

6 Місток (мур.)

1

XVII ст.
РМ УРСР
758/4 Постанова
від 24.08.63 р. № 970 1
(1750 1760 рр.)

1
1

1

1

Постанова РМ УРСР
758/3
1
від 24.08.63 р. № 970

НДІТІАМ

1

XVIII ст.

XVIII ст.

вул. Шевченка

5 Флігель (мур.)

1

758/2

Постанова РМ УРСР
1
від 24.08.63 р. № 970

XVIII cт.

1

1

Постанова РМ УРСР 1
від 24.08.63 р. № 970

758

XVIII ст.,
Постанова РМ УРСР
перебудований 758/1
1
від 24.08.63 р. № 970
у 1870 х рр.

1

Постанова РМ УРСР
1
від 24.08.63 р. № 70

8

757

7

XVI ст.
(1539 р.)

6

5

Дата, номер
постанови (рішення).
Ким рекомендовано
для взяття на облік

Статус Наявність
охорони матеріалів
Встановлений

4

Дата спорудження,
автор

4 Дворик
з аркадами (мур.) вул. Шевченка

Палац (мур.)
3 руїни. Не
використовується

3
м.
Ізяслав,
кут вул.
(мур.). Не
1 Замок
Хмельницького
використовується Б.
та Совєтської
Садиба
князів
2 Сангушко
вул. Шевченка

Найменування,
матеріал,
використання
(сучасне, первісне)

Охоронний №
та № у комплексі

Перелік об'єктів архітектури м. Ізяслав та Ізяславського району (1993 р.)

Рекомендований

Фото
Граф
Архів
Обмір
Ступінь дослідження

14
Укрпроект
реставрація
(Київ)

+ + – + 3 Тищенко О. І.

– – – – –

+ + – + 3 Тищенко О. І.

+ + – + 3 Тищенко О. І.

+ + – + 3 Тищенко О. І.

+ + – + 3 Тищенко О. І.

– – – – –

+ + – + 3

9 10 11 12 13

Прізвище
дослідника

Додаток 1
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36

Келії (мур.)

9

3
вул.
Шевченка
1 1 + + – + 3

7 8 9 10 11 12 13

з брамою
17 Мури
та баштами
Паровий млин.
18 Використовується
за призначенням
Житловий будинок.
19 Використовується
за призначенням

16 Келії (мур.)

ХІХ ст.
ІІ пол. ХІХ ст.

вул.
Надрічна, 8

–

–

НДІТІАМ філіал
Кам. Под. ДІАЗУ

НДІТІАМ

3 + – – – 1

3 + – – – 1

Седих Ю.

Тищенко О. І.

XVII ст. (1606 1610 рр.,
Постанова РМ УРСР
арх. Я. Мадлена; пере 760/2
1 1 + – – – 1 Тиманович Е. В.
від 24.08.63 р. № 970
будований у 1727 р.)
РМ УРСР
XVII ст. (поч. XVII ст.) 760/3 Постанова
від 24.08.63 р. № 970 1 1 + – – – – Тиманович Е. В.

вул.
Леніна, 1

вул.
Горького

вул.
Горького

1 1 + – – – – Тиманович Е. В.

Постанова
РМ УРСР від
24.08.63 р. № 970

Тищенко О.І.,
Седих Ю.

Тищенко О. І.,
Седих Ю.

XVIII ст. (1606 1610 рр.,
арх. Я. Мадлена;
760/1
перебудований
у сер. XVIII ст.,
арх. П. Фонтана)

– 1 + – – – 1

– 3 + – – – 1

Костьол
15 св. Архангела
Михайла (мур.)

НДІТІАМ філіал
Кам. Под. ДІАЗУ

НДІТІАМ філіал
Кам. Под. ДІАЗУ

1 1 – – – – –

–

–

Тищенко О. І.

Тищенко О. І.

14

поч. XVII ст.,
відбудований у 1727 р.

ХІХ ст.

(мур.), нині вул.
13 Школа
школа
Пожежна, 1

НДІТІАМ

6

РМ УРСР
759 Постанова
від 24.08.63 р. № 970 1 1 + + – + 3

–

5

Костьол бернадинів. вул.
14 Монастир бернади
нів, нині в'язниця Горького

ХІХ ст.

XVI ст. (1599 р., арх.
Я. Мадлена; пере
будований у 1756 р.,
арх. П. Фонтана)

XVIII ст.

4

вул.
Пожежна, 1

Плебанія (мур.),
12 нині житловий
будинок

св. Йосипа вул.
11 Костьол
Хрестителя (мур.)
Пожежна, 1

Кафедральний
10 костьол (мур.). Не
використовується

2

1

Розділ I

Адмінбудинок та гараж
(мур.)

Каланча

31

Житловий будинок.
Використовується за
призначенням
Житловий будинок,
нині житло, господарче
призначення
Пожежне депо (мур.).
Використовується за
первісним призначенням

Флігель (мур.)

30

29

28

27

26

25

Земська лікарня.
Використовується за
первісним призначенням
Головний корпус лікарні
(мур.)

1190 р.

1915 р.

–

сер. ХІХ ст.

–

–

–

–

–

–

–

5

вул. Шевченка, 25

вул. Шевченка, 25

вул. Шевченка,25

поч. ХХ ст.

поч. ХХ ст.

поч. ХХ ст.

–

–

–

вул. Шевченка, 16 1820 1840 рр. –

вул. Шевченка, 9

вул. Б. Хмель
ницького, 51

вул. Б. Хмель
ницького, 5

Житловий будинок.
Використовується
за призначенням

23

24

вул. 3 го
Інтернаціоналу

Єврейська школа,
нині середня школа № 3

22

ХІХ ст.

вул. Радянська, 31 сер. XVIII ст.

Торговельний будинок
(мур.). Нині житловий
будинок

XVI ст.

4

21

3

Синагога (мур.). Нині цех вул. Радянська, 20
муз. фабрики (котельня)

2

20

1

Седих Ю.

Седих Ю.

Седих Ю.

Седих Ю.

14

Седих Ю.
Седих Ю.

НДІТІАМ філіал
Кам. Под. ДІАЗУ – 3 + – – – 1

Седих Ю.

НДІТІАМ філіал
Кам. Под. ДІАЗУ – 3 – – – – –
НДІТІАМ філіал
Кам. Под. ДІАЗУ – 3 + – – – 1

Седих Ю.

– 2 + – – – 1 Тищенко О. І.

3 + – – – 1 Тищенко О.І.

3 + – – – 1 Тищенко О. І.

– 3 – – – – – Тищенко О. І.

3 + – – – 1

3 + – – – 1

3 + – – – 1

3 + – – – 1

7 8 9 10 11 12 13

НДІТІАМ філіал
Кам. Под. ДІАЗУ – 3 + – – – 1

НДІТІАМ

НДІТІАМ

НДІТІАМ

НДІТІАМ філіал
Кам. Под. ДІАЗУ

НДІТІАМ філіал
Кам. Под. ДІАЗУ

НДІТІАМ філіал
Кам. Под. ДІАЗУ

НДІТІАМ філіал
Кам. Под. ДІАЗУ

6
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37

38

с. Велика Радогощ

с. Велика Радогощ поч. ХХ ст.

церква
34 Михайлівська
(дер.). Діюча

35 Млин (дер.). Діючий

1832 р.

с. Кунів

с. Мала Радогощ

с. Мала Радогощ

(мур.).
37 Костьол
Не використовується

церква
38 Покровська
з дзвіницею (дер.). Діюча

39 Дзвіниця (дер.)

НДІТІАМ

НДІТІАМ

6
Тищенко О. І.

14

– 3 + – – – 1 Тиманович Е. В.

– 3 + – – – 1

7 8 9 10 11 12 13

1914 р.
1907 р.

(Парасковська) с. Підлісці
43 П'ятницька
церква (мур.). Діюча

(Парасковська) с. Сошне
44 П'ятницька
церква (дер.). Діюча

–

–

–

1905 р.
1899 р.

–

(Парасковська) с. Михнів
42 П'ятницька
церква. Діюча

НДІТІАМ

НДІТІАМ

НДІТІАМ

– 2 + – – – 1

– 2 + – – – 1

– 3 + – – – 1

Тищенко О. І.

Тищенко О. І.

Тищенко О. І.

НДІТІАМ

НДІТІАМ

НДІТІАМ

НДІТІАМ

НДІТІАМ

– 2 + – – – 1 Тиманович Е. В.

– 3 + – – – 1 Тиманович Е. В.

– 3 + – – – 1 Тиманович Е. В.

– 3 + – – – 1 Тиманович Е. В.

– 3 + – – – 1 Тиманович Е. В.

Постанова РМ
1685 УРСР від 06.09.79 р. 1 1 + – – + 2 Тиманович Е. В.
№ 442
Постанова РМ
1685 УРСР від 06.09.79 р. 1 1 + – – – 1 Тиманович Е. В.
№ 442

–

–

–

1716 р.

1800 р.

1800 р.

І пол.
ХІХ ст.

церква (дер.). с. Зубарі
36 Стефанівська
Діюча

церква (дер.). с. Михля
40 Покровська
Діюча
церква (дер.). с. Михля
41 Дмитрівська
Діюча

–

–

5

Постанова РМ
XVIII ст.
1684 УРСР від 06.09.79 р. 1 1 + – – + 2 Тиманович Е. В.
(1799 р.)
№ 442

ХІХ ст.

с. Білогородка

4

церква
33 Петропавлівська
(мур.) Діюча

3
1906 р.

2

32 Михайлівська церква (дер.) с. Більчин

1
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Додаток 2

Перелік об'єктів архітектури м. Ізяслав та Ізяславського району (1993 р.)
№
з/п

Назва об'єкту
архітектури

Місцезнаходження

Датування

Рекомендований
статус охорони

1

Флігель (мур.)

м. Ізяслав,
вул. Шевченка

XVIII ст.

національного
значення

2

Костьол місіонерів
(мур.)

м. Ізяслав

3

Келії (мур.)

м. Ізяслав,
вул. Шевченка

4

Кафедральний
костьол (мур.)

м. Ізяслав

5

Плебанія (мур.)

6

національного
значення
XVIII ст.

національного
значення

м. Ізяслав,
вул. Пожежна, 1

ХІХ ст.

місцевого
значення

Школа (мур.)

м. Ізяслав,
вул. Пожежна, 1

ХІХ ст.

національного
значення

7

Костьол бернардинів.
Монастир
бернардинів

м. Ізяслав,
вул. Горького

поч. XVII ст.,
відбудований
у 1727 р.

національного
значення

8

Паровий
млин

м. Ізяслав,
вул. Леніна, 1

ХІХ ст.

місцевого
значення

9

Житловий
будинок

м. Ізяслав,
вул. Надрічна, 8

ІІ пол. ХІХ ст.

місцевого
значення

10

Синагога (мур.).
Нині цех муз.
фабрики (котельня)

м. Ізяслав,
вул. Радянська, 20

XVI ст.

місцевого
значення

11

Торговельний
будинок (мур.)

м. Ізяслав,
вул. Радянська, 31

сер. XVIII ст.

місцевого
значення

12

Єврейська
школа

м. Ізяслав,
вул. 3го
Інтернаціоналу

ХІХ ст.

місцевого
значення

13

Житловий
будинок

м. Ізяслав, вул.
Б. Хмельницького, 5

сер. ХІХ ст.

місцевого
значення

14

Земська
лікарня

м. Ізяслав, вул.
Б. Хмельницького, 51

–

місцевого
значення

15

Головний корпус
лікарні (мур.)

м. Ізяслав

1915 р.

місцевого
значення

39
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№
з/п

Назва об'єкту
архітектури

Місцезнаходження

16

Флігель (мур.)

м. Ізяслав

місцевого
значення

17

Житловий
будинок

м. Ізяслав,
вул. Шевченка, 9

місцевого
значення

18

Житловий
будинок

м. Ізяслав,
вул. Шевченка, 16

18201840 рр.

місцевого
значення

19

Пожежне депо
(мур.)

м. Ізяслав,
вул. Шевченка, 25

поч. ХХ ст.

місцевого
значення

20

Адмінбудинок
та гараж (мур.)

м. Ізяслав,
вул. Шевченка, 25

поч. ХХ ст.

місцевого
значення

21

Каланча

м. Ізяслав,
вул. Шевченка, 25

поч. ХХ ст.

місцевого
значення

22

Михайлівська
церква (дер.)

с. Більчин

1906 р.

місцевого
значення

23

Петропавлівська
церква (мур.)

с. Білогородка

ХІХ ст.

місцевого
значення

24

Млин (дер.)

с. Велика Радогощ

поч. ХХ ст.

місцевого
значення

25

Стефанівська
церква (дер.).
Діюча

с. Зубарі

І пол. ХІХ ст.

місцевого
значення

26

Костьол (мур.)

с. Кунів

1832 р.

місцевого
значення

27

Покровська
церква (дер.)

с. Михля

1716 р.

місцевого
значення

28

Дмитрівська
церква (дер.)

с. Михля

1905 р.

місцевого
значення

29

П'ятницька
(Парасковська)
церква

с. Михнів

1899 р.

місцевого
значення

30

П'ятницька
(Парасковська)
церква (мур.)

с. Підлісці

1914 р.

місцевого
значення

31

П'ятницька
(Парасковська)
церква (дер.)

с. Сошне

1907 р.

місцевого
значення

40

Датування

Рекомендований
статус охорони

Iсторикокультурна спадщина:
архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

Фото поч. 603х рр. Костел св. Йосипа
і монастир місіонерів до реставрації. Вид із заходу.

Фото поч. 603х рр. Монастир місіонерів до реставрації. 23й поверх.
Інтер'єр. Північний коридор. Вид зі сходу.
41

Розділ I

Фото поч. XXI ст. Костел св. Йосипа після реставрації. Вид із заходу.

Креслення з робочого проекту по веденню та технології
ремонтно3реставраційних робіт на пам'ятці архітектури XVI ст.
у костелі св. Йосипа.
42

Iсторикокультурна спадщина:
архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

Генеральний план м. Ізяслав Хмельницької області.

43

Розділ I

О. В. Бреяк
УТОЧНЕННЯ ДАТУВАННЯ ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ – КАТОЛИЦЬКОЇ КАПЛИЦІ –
УСИПАЛЬНИЦІ РОДИНИ СВЕЙКОВСЬКИХ У м. ТЕТІЇВ

У центрі міста Тетіїв розташована пам'ятка архітектури національ3
ного значення – католицька каплиця 3 усипальниця родини Свейковських.
На підставі знайдених документів у статті уточнюється датування
пам'ятки.
У центрі міста Тетіїв розташована пам'ятка архітектури національно
го значення – католицька каплиця – усипальниця родини Свейковських
(охор. № 949, Постанова РМ 06.09.79 р. № 442). В усій науковій і крає
знавчій літературі дату побудови каплиці відносять до початку ХІХ ст.
[1, с. 144]. Можливо, будівництво каплиці співвідносили з часом побудо
ви костелу. 1802 р. графом Островським, власником містечка, було побу
довано цегляний костел в ім'я Успіня Пресвятої Богородиці [2, с. 37]. На
малюнках Наполеона Орди другої половини ХІХ ст. можна побачити за
гальний вигляд костелу [3, мал. 457]. Навколо нього були розташовані
сад та католицьке кладовище.
44
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За радянських часів будівлю костелу почали використовувати не за
призначенням. У ньому влаштовували то ремонтні майстерні, то клуб.
Потім, прибудувавши з боку вулиці сучасну будівлю, перетворили на цех
заводу "Електронмаш". Будівля костелу існує і сьогодні, але впізнати в
ній культову споруду неможливо.
Усипальниця збереглася у задовільному стані. Вона була побудована
ліворуч від головного входу. Це невелика, 6 х 6 м, споруда, зведена в іоніч
ному ордері. Перекриття пласке, покрівля двоскатна. Складено усипаль
ницю з квадратів (0,5 х 0,5 м) шліфованого сірого піщаника. Головний вхід
оформлено чотириколонним портиком, на фризі його розміщено напис:
"Tym ktorzy z martwych wstana" ("Тим, хто повстане з мертвих"). У тимпані
трикутного фронтону – рельєфний рівнокінцевий хрест. Над кованими
дверима у напівкруглому тимпані герб родини Свейковських та Замай
ських, а під ним напис польською мовою "Гроби родини Свейковських".
Два віконні отвори з півдня та півночі прикрашені класичним обля
муванням і мають металеві ковані ґрати. Усі деталі будівлі нагадують кла
сичний античний храм.
Історія спорудження каплиці така. 1910 р. дворянка Софія Сте
фанівна Свейковська направила прохання його преосвященству Луць
коЖитомирському РимоКатолицькому Єпископу: "Дворянки вдовы
Софии из Графов Замайских Свейковской, проживающей временно в
Австрии Закопана вилла Сходница. Прошение. Прилагая при сем в 2х
экземплярах (на шести листах) планы семейной могильной часовни и
смету в 7 900 руб. на постройку таковой, прошу покорнейше Ваше Прео
священство разрешить мне построить ее на собственные средства в мес
те, указанном на плане при Римокатолическом костеле в м. Тетиев Ки
евской губернии Таращанского уезда. Дворянка София Стефановна
Свейковская. Закопана. 9 апреля 1910 года".
Прохання було розглянуте і передане для розгляду до міністерства
внутрішніх справ. І вже 29 жовтня 1910 р. було отримано відповідь від
міністерства: "Министерство внутренних дел разрешило землевладелице
с. Кашперовки дворянке Софии Свейковской построить на собственные
средства надгробную семейную часовнюпамятник на территории Тети
евского приходского костела, о чем начальником губернии Таращанско
му уездному справнику сообщено для соответствующих распоряжений".
Проект усипальниці зробив архітектор М. Вичинський. Губернський
інженер В. А. Безсмертний та виконуючий обов'язки губернського архі
тектора В. П. Моцок погодили проект і затвердили кошторис будівни
цтва на суму 7 015 крб [4].
Фахівці оцінюють будівлю усипальниці як роботу, що виконана на
високому художньому рівні, притаманному справжньому витвору мисте
цтва [5].
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З 20х років ХХ ст. до 2006 р. каплиця, з якої викинули ікони і домо
вини, використовувалась як складське приміщення. Територія като
лицького цвинтаря за радянських часів була повністю забудована. 2006 р.
каплицю передали римокатолицькій общині Тетієва.
Література
1. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР.
Т. 1: Киев и Киевская область. – К., 1983.
2. Костелы ЛуцкоЖитомирской Епархии. – Житомир, 1913.
3. Aftanazy R. Materialy do dzejow rezydencij / R. Aftanazy. – T. X:
А. Dawne Wojewodztwo Braclawskie. – Warszawa, 1991.
4. Державний архів Київської області (ДАКО), ф. 1, оп. 246, спр. 379. –
1910.
5. Свод памятников истории и культуры народов СССР по Киевской об
ласти. – КиевВНИИТАГ, 1990. – 72/ НТЗ1748250385, – 72 / НТЗ1800
059532. – (Державна архітектурнобудівельна бібліотека ім. В.Г. Заболотного).
В центре г. Тетиев находится памятник архитектуры национального
значения – католическая часовня – усыпальница семьи Свейковских. На ос3
новании найденных документов уточняется датировка постройки памят3
ника архитектуры.
In the centre of Tetiev3town there is an architectural monument of national sig3
nificance – a catholic chapel – the Sveykovsky family's burial3vault shrine.
On the grounds of the discovered documents the date of the construction of the
architectural monument has been become more precise.

Зображення костелу Успіня Пресвятої Богородиці
на малюнку Фелікса Брзозовські. 1884 р. [3, мал. 457].
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План садиби костелу Успіня Пресвятої Богородиці [4].

Креслення усипальниці архітектора М. Вичинського [4].
47

Розділ I

А. Ф. Гуцал
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ СЕЛА ЧАБАНІВКА
В ПОНИЗЗІ РІЧКИ УШИЦЯ
У статті йдеться про результати роботи експедиції Кам'янець3По3
дільського університету на пам'ятках археології в околицях с. Чабанівка
Кам'янець3Подільського району Хмельницької області у 2000 – 2001 роках.
Подано інформацію про розкопки курганів скіфського часу і розвідки на по3
селеннях та городищі.
Подністров'я, як відомо, належить до числа тих українських теренів,
на яких первісна людність з'явилася вже у ранньопалеолітичні часи. З то
го часу життя тут, за незначним винятком, практично не переривалося.
Заселялися зазвичай зручні тераси Дністра та його допливів. У 1960х рр.
у зв'язку з будівництвом Дністровської ГАЕС було утворено Середньо
дністровську експедицію Інституту археології АН України під керів
ництвом С. М. Бібікова. Розвідковими роботами експедиції було охопле
но зону затоплення переважно по берегах Дністра, де виявлено значну
кількість пам'яток [1, с. 73 – 77; 7, с. 84 – 85]. Дністровським притокам
приділялося менше уваги, проте й вони багаті на давнину. Однією з та
ких є р. Ушиця з її правобережжям в межах с. Чабанівка Кам'янецьПо
дільського району Хмельницької області. Рельєф в околицях села склад
ний, місцевість прорізана глибокими ярами з обривистими схилами,
всіяними великими уламками нависаючих скелястих брил, каменівва
лунів. Це був один із регіонів, де йшов тривалий і безперервний процес
змішування племінних груп, що зрештою завершився формуванням
слов'янського етносу. Археологічні обстеження чабанівських урочищ
проводилися співробітницею Кам'янецьПодільського історичного му
зеюзаповідника Л. І. Кучугурою, професором педагогічного інституту
І. С. Винокуром і особливо багато зусиль до цього доклав краєзнавець,
директор місцевої школи В. Ю. Ромарнюк [12, с. 18 – 20]. Додаткові роз
відкові роботи на деяких поселеннях і розкопки групи курганів проведені
у 2000 – 2001 рр. експедицією Кам'янецьПодільського університету.
Із виявлених старожитностей найдавніші належать до трипільської
культури. Дуже потужний культурний пласт, що, за попередніми даними,
може відноситись до періоду ВІІ, було зафіксовано по правому березі
річки, південнозахідніше села в урочищі Межі (рис. 1). Поселення тяг
нулося вздовж берега, і загальна його площа складала 3 га. Зараз майже
все воно затоплене і вільною від води залишається неширока смуга до
20 – 25 м, яка, залежно від коливання рівня водоймища, то розширюєть
ся, то звужується. Періодично на поверхню вимиваються все нові й нові
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артефакти. Добре фіксуються сліди жител, представлених скупченнями
глиняної обмазки, віддалених на 18 – 22 м одне від одного. Враховуючи
такий інтервал, можна припустити, що селище могло налічувати до 100
будівель. Не можна не звернути увагу на багату керамічну колекцію. По
суд представлено різними формами. Це горщики зі сферичним тулубом
і воронкоподібно розширеним горлом, біконічні гострореберні кубки,
кратероподібні посудини, конічні миски. На окремих уламках зберегли
ся розписи темнокоричневою фарбою. З інших знахідок трапилися гли
няні жіночі і зооморфні статуетки, грузила, пряслиця, крем'яні відщепи,
ножеподібні пластини, сокири тощо (рис. 2). Цікавою виявилася модель
стільця, виліпленого з глини, характерної для трипільської культури
структури (рис. 3). Його форма досить реалістична: чотири невисокі
ніжки (оскільки нижня частина моделі випукла, то висота ніжок із
внутрішнього і зовнішнього боків різна – відповідно 3 і 14 мм), увігнуте
на 1,7 см, порівняно з краями, сидіння, відігнута спинка з фігурними
вирізом і перемичкою. Висота виробу до 8,8 см, ширина сидіння – 7,6 см.
Округлі форми моделі асоціюються з м'якими меблями, які, мабуть, мог
ли бути у трипільців. Із відомих на сьогодні трипільських моделей крісел
жодна не повторює повністю чабанівську. Найближча схожість спос
терігається зі стільцями з колекції "Платар" [8, с. 347] із поселення Лип
кани [18, с. 282, табл. LХV, 14], які, проте, відрізняються висотою ніжок
і, частково, фігурними деталями спинки.
Друге поселення епохи трипілля знаходиться на підвищенні,
північнозахідніше села в урочищі Городисько. На момент огляду по
верхня була задернованою. Вдалося натрапити на окремі черепки, куски
обмазки, крем'яні відщепи, які зустрічаються на площі близько 1,4 га.
Ймовірно, поселення за часом близьке до попереднього.
В урочищі Огруд (Обора), що прилягає до правого берега р. Ушиця,
розташоване поселення ранньоскіфського часу (VII – VI ст. до н. е.).
Зпід води виступає край поселення, яке у цьому місці тягнеться метрів
на 150. Тож, судячи з затопленої ділянки, селище займало територію не
менше 2,5 га. У воді зібрано фрагменти посуду, притаманного цій епосі
(рис. 4, 5). Це, перш за все, горщики тюльпаноподібних пропорцій із
розчленованим валиком по тулубу або по вінцях і проколами чи защіп
ками по краю вінець. Є горщики з більш прямими стінками, подібні до
банок. Частина уламків належить великим посудинам типу корчаг. Вони
теж орнаментовані валиками і проколами. Чимало черепків засвідчує
поширеність таких форм, як миски і черпаки. Перші – здебільшого
конічні, звужені до плоского дна, із загнутими усередину краями вінчиків.
Другі – мають глибоку профільовану чашку, просту петельчату ручку.
Зустрічаються зрідка фрагменти друшляків, корпус яких часто продіряв
лений. Трапився також один уламок горщика з гладким валиком під
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вінцями. Загалом керамічні матеріали тотожні тим, що відомі на син
хронних пам'ятках ДністроДніпровського межиріччя [4, с. 106 – 117;
9, с. 51, рис. 7; 15, с. 40 – 61].
Дещо нижче за течією відкрито поселення ранньослов'янського
періоду (VІ – VІІ ст.). Все воно ховається під водою і, можна припустити,
змикається з вищезгаданим селищем скіфського часу і навіть заходить на
його територію. Знайдено черепки грубої роботи з рихлого тіста, які по
ширені на пам'ятках ранніх слов'ян.
Більше інформації маємо про ранньослов'янське селище з урочища
Проруб, що розташоване за 0,6 км вище по річці. Берег тут поступово по
нижується у східному напрямку у бік старого русла Ушиці. Площа посе
лення займала, очевидно, кілька гектарів. Про це можна судити хоча б на
підставі того, що навіть за незначного зниження рівня води відкриваєть
ся вузька смуга культурного шару протяжністю понад сотню метрів. А це
лише окраїна пам'ятки. Безпосередньо до водоймища із заходу прилягає
густий лісовий масив, розташований на крутому схилі. По краю затопле
ної ділянки, попід самим лісом, водою вимиваються уламки кераміки
епохи ранніх слов'ян. Зустрічаються вони вздовж берега упродовж
100 – 120 м і заходять у воду. Це фрагменти ліпного посуду, які належать
горщикам струнких пропорцій (рис. 5, 14 – 15). У них злегка відігнутий
назовні заокруглений вінець, іноді орнаментований пальцевими загли
бинами, рівне пласке дно. Тісто поганої якості, з домішками грубого ша
моту, поверхня шерехата, забарвлення сіруваточорного відтінку. Такий
посуд за всіма показниками повністю повторює ті особливості, які ха
рактерні для керамічного виробництва ранньослов'янського населення
Середнього Подністров'я. З аналогічними виробами зустрічаємося в ма
теріалах із поселень, досліджених у селах Бакота, Каветчина, Сокіл, Ус
тя, Городок та ін. [2, с. 50 – 51, рис. 25; 26; 11, с. 111, табл. І].
При обстеженні території поселення було звернуто увагу на два ве
ликі вапнякові камені, які частково виступали з мулу. Вони лежали по
ряд, на відстані всього 5 м один від одного. Цікавою виявилася форма
обох каменів, яка дає підстави вважати один із них ідолом, а другий –
жертовною плитою, що разом репрезентують залишки давнього капища.
Ідол мав вигляд стовпа заввишки 1,65 м. Верхня його частина завдовжки
близько 0,8 м (приблизно половина всієї висоти) в перерізі мала форму
прямокутника з розмірами сторін близько 22 – 25 х 32 – 35 см. Нижній
кінець трапецієподібно розширений в один бік, де його розмір сягає від
62 до 69 см. Напевно, камінь піддавався ручній обробці. Кути загладжені,
позбавлені гостроти. Усі площини, хоча і мають певну горбкуватість,
практично рівні. У нижній частині стовпа, на одній із його ширших
сторін, помітне невелике заглиблення на 1 – 1,5 см діаметром до 39 см.
Зроблене воно грубо, з нерівними краями, чіткіше вибите зверху і менш
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рельєфне нижче. Мабуть, це спроба давнього скульптора відтворити со
лярний символ. Саме цим боком ідол був повернутий до жертовної пли
ти. Він не має антропоморфних ознак. Проте дослідження показують,
що культову роль у язичництві виконували не тільки антропоморфні
фігури, але дуже часто і предмети, не наділені людськими рисами [3, с. 136,
рис. 64; 10, с. 79 – 90; 17, с. 157 – 158]. Ідол із Чабанівки за своїм зовніш
нім виглядом представляє одну з маловідомих, але розповсюджених форм
язичницьких істуканів. Це підтверджується тим, що майже точну копію йо
го відтворено в стелі, виявленій в районі Рогатина і опублікованій В. Ан
тонєвичем. Рогатинський моноліт має ще і вигравіюваний силует людської
руки, що підтверджує його сакральне призначення [19, с. 43, табл. XLI, 7].
Жертовна плита являла собою масивний камінь у формі витягнутого
шестикутника, розміри сторін якого в межах 0,5 – 1 м. Розмір самої пли
ти становив 1,75 х 1,45 м товщиною 0,25 – 0,3 м. Посередині її зроблено
наскрізний овальний отвір діаметром 10 х 15 см. Поверхня плити заглад
жена, на ній помітні п'ять невеликих заглибин, скоріше за все, природ
ного походження. Нерідко їх вважали слідами, залишеними богами. Ціл
ком вірогідно, що на плиті відбувалися жертвоприношення, викладали
ся дари богам, виконувалися традиційні дійства з ушанування духів.
Аналогічні жертовники в окремих місцях збереглися навіть донині.
Зосередження капища на місці ранньослов'янського культурного
пласта дає всі підстави віднести його до того ж періоду і відповідно атри
бутувати як язичницький комплекс ранніх слов'ян. Уявну реконструкцію
його зображено на рис. 6.
На плато, в урочищі Вишнева, що височить над правим берегом
р. Ушиця неподалік села, археологічною експедицією Кам'янецьПодільсь
кого університету у 2000 – 2001 рр. проводилися розкопки курганів ран
ньоскіфського часу [5, с. 17 – 18]. Плато більшменш рівне, має нахил до
річки і ближче до неї стрімко опускається донизу. Ця група була відома
ще з кінця ХІХ ст. Є. Сецінський наводив відомості про наявність тут
восьми насипів [14, с. 299]. Нам вдалося відшукати залишки дев'яти.
Насправді курганів було більше, але всі вони серйозно пошкоджені і за
раз нічим себе не проявляють. Експедиції вдалося дослідити сім із них
(насипи № 6 і 7 залишилися не розкопаними).
Висота насипів від 0,2 до 1,45 м, діаметр – 20 м. Усі їх об'єднує одна
ознака: для спорудження кожного з насипів використано каміння. Що
правда, кам'яні конструкції не завжди однакові, різним буває і облашту
вання підкурганного простору.
У кургані № 1 каміння утворювало немовби дві споруди. Одна знахо
дилась у центрі насипу і складалася з великих каменів, які колом оточу
вали могилу. Друга, із дрібнішого каміння, у вигляді кільця, з розривом з
північносхідного боку, оточувала першу споруду на відстані 2,5 м від неї.
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У полі кургану у прямокутній ямі 1,95 x 0,9 м глибиною 0,4 м розчищено
окремі фрагменти скелета дитини 12 – 13 років. При ньому знайдено
бронзову цвяхоподібну сережку та залізний ніж.
У кургані № 4 під кам'яним завалом (рис. 7) відкрито рештки спале
ного дерев'яного, прямокутного в плані склепу зі сторонами 3,8 х 2,8 м.
По кутах стояли дерев'яні стовпи, опущені в ями, які за розмірами мали
два стандарти: біля західної стінки вони були заглиблені в материк на
0,8 м при діаметрі 0,6 м, а біля східної – відповідно 0,62 і 0,56 м. Із похо
вального інвентарю знайдено лише ручку і частину корпусу черпака,
фрагменти загнутого усередину вінчика миски, черепок від шийки гор
щика, один бронзовий і два кістяні наконечники стріл. Спалення скле
пу відбулося в давнину, але, як показують спостереження, після того, як
він був спустошений.
Кам'яна конструкція кургану № 5 значно скромніша. Вона не була
складовою частиною якоїсь поховальної будівлі, але до самого захоронен
ня мала безпосереднє відношення. Серед каміння було розчищено залиш
ки поховання дитини 9 – 10 років. Кістки були розтрощені і розкидані на
площі 1,2 м2. Тут же були розсипані кілька десятків пастових і скляних на
мистин, лежала бронзова шпилька і фрагмент бронзового кільця.
У північнозахідному секторі після зняття дернового покриття було
виявлено близько десятка кам'яних плит, розташованих на площі 2,2 х 1 м.
Під ними у ямі 1,6 х 0,75 м глибиною до 0,3 м знаходилося впускне захо
роненнякенотаф, де вздовж східної стінки вверх дном стояли два кубки
і миска.
Лише окремі купки дрібного щебеню і кілька каменів репрезентува
ли колишній курганний пагорб № 8. У центрі знайдено уламок кам'яної
зернотерки і фрагмент стінки чорного глиняного горщика. Захоронення,
яке, безумовно, тут було, нічим іншим про себе не заявило.
Курган № 9 зовсім розорано, уламки каміння траплялися на площі
діаметром до 20 – 25 м. Невеликий розкоп виявив прямо в орному шар:
окремі залишки людського кістяка і поховального інвентарю (бронзове
кільце, глиняний черпак, точильний брусок, уламки кількох інших гли
няних посудин).
Кургани № 2 і 3 майже однакові, але різко відрізняються від інших. У
центральній частині першого, на рівні давньої поверхні, виявилося круг
ле за формою скупчення великих каменів діаметром 9,5 м, а у другому –
кільце діаметром 6 м із таких самих каменів. Ніяких переконливих ознак
захоронень у них не зафіксовано. Тому є підстави вважити їх культовими
об'єктами.
Отже, кожен курган у Чабанівці представляє собою окремий об'єкт,
який своїми рисами практично не повторюється в інших. Ця особливість
притаманна всім курганним групам, дослідженим у Середньому По
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дністров'ї, починаючи з кінця ХІХ ст. У цілому ж кам'яні конструкції за
своєю суттю дуже близькі до курганів Західного Поділля, розкопаних
свого часу Т. Сулімірським, Г. Смирновою та іншими дослідниками, де
виявлено аналогічні кам'яні споруди [16, с. 37 – 65; 19, с. 5 – 177].
Весь зібраний матеріал з Чабанівських курганів має численні аналогії
на старожитностях VII – VI ст. до н. е. (саме цим часом датуються курга
ни) як в районі Середнього Подністров'я, так і за його межами [9, с. 50 – 74]
і свідчать про близькість культурних процесів на широкій території ук
раїнського лісостепу.
Приблизно за 3 км північнозахідніше села, в урочищі Городисько,
на високому мисоподібному виступі, обмеженому з одного боку (західно
го) яром глибиною до 100 м, по дну якого протікає р. Жванчик, а з дру
гого (східного) – яром і струмком Біла, розташоване городище (рис. 8).
Трикутна площадка городища має незначний нахил в південному нап
рямку. Круті схили ярів надійно захищали пам'ятку з обох боків. Най
уразливішою залишалася напільна (північна) сторона. Тут було спорудже
но штучні укріплення, які перерізали мис із заходу на схід. Зараз зберег
лися дві лінії валів із ровами. Перша (зовнішня) розміщена за 99 м від
південного краю мису. Розпочинається вона у західній точці, в місці
різкого переходу плато у схил, має дугоподібну в плані форму. Добре
простежуються вал, рів, спільна висота яких до 1,7 м, і в'їзд завширшки
26 м. Через 115 м від початку вал, майже під прямим кутом, повертає на
південь і тягнеться вздовж краю плато ще метрів на 60. На цій ділянці з
внутрішнього боку він вже майже повністю знівельований, а з зовніш
нього його висота дорівнює 1 – 1,2 м. Ця частина городища зрита в часи
війни окопами. У місцях пошкодження валу видно, що він насипаний з
білої глини, землі і каміння. Загальна довжина цієї першої фор
тифікаційної лінії складає понад 170 м. Друга, внутрішня смуга оборон
них споруд, знаходиться за 59 – 73 м південніше за першу. Її протяжність
до 70 м. Ширина основи валу до 12 м, висота разом з ровом 1,5 – 1,7 м, у
ньому є розрив для в'їзду. У східній частині городища перший і другий за
хисні рубежі стикуються. На території городища при розвідкових обсте
женнях не виявлено керамічних матеріалів, які б могли засвідчити його
культурну приналежність та дату. Знайдено лише залізний наральник,
тип якого характерний для першої половини – середини І тис. н. е. На
полі, за межами укріплень, виявлено сліди трипільського поселення, про
яке вже згадувалося. Що ж до самого городища, то його, очевидно, слід
відносити до розряду тих фортифікацій, які виконували роль сховищ у
разі небезпеки. Такі пам'ятки у Подністров'ї відомі і відносять їх здебіль
шого до епохи раннього заліза (ІХ – VI cт. до н. е.). Розосереджені вони се
ред заселених відкритих чи укріплених селищ і були запасним варіантом у
складній ситуації, що несподівано могла скластися при загостренні
53

Розділ I

політичної обстановки. Для них спеціально вибирали місця, які знахо
дилися б подалі від основних сухопутних чи водних шляхів, про них ма
ло знали, а це посилювало їхню функцію резервного сховища. Це цілком
зрозуміло, якщо взяти до уваги те, що в радіусі кількох кілометрів від
с. Чабанівка відомо ще два городища (Пижівське і Подільське) [6, с. 87,
106] та чимало селищ того ж часу.
Приклад археологічних розвідок в районі с. Чабанівка показує, що
ледь не кожен населений пункт на Поділлі має своїх попередників, і
історія його губиться у тисячолітніх глибинах. З огляду на це, чабанів
ська зона Ушицького каньйону дуже перспективна для археологічного
вивчення. З другого боку стає зрозумілим, як мало ще відомо нам про
старожитності, які знаходяться безпосередньо навколо нас. А це висуває
невідкладне завдання перед органами влади різних рівнів, науковими,
культурними, навчальними установами, та й громадськістю, зробити все
можливе, щоб історична інформація про життя нашого народу, зосеред
жена у пам'ятках археології, не була втрачена безповоротно.
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В статье идет речь о результатах работы экспедиции Каменец3По3
дольского университета на памятниках археологии в окрестностях с. Ча3
бановка Каменец3Подольского района Хмельницкой области в 2000 – 2001 го3
дах. Представлена информация о раскопках курганов скифского времени и
разведках на поселениях и городище.
This paper deals with results of the expedition Kamenetz3Podolsk University at
archeological sites around with. Chabanivka Kamenetz3Podolsk district of Khmel3
nitsky region in 2000 – 2001. Information about the excavations of burial mounds
of Scythian time and intelligence on settlements and settlement.
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Рис. 1. Cхематичний план розташування археологічних пам'яток в околицях
с. Чабанівки: 1 – трипільські поселення; 2 – поселення ранньоскіфського
часу; 3 – група курганів; 4 – ранньослов'янське поселення; 5 – городище.

Рис. 2. Знахідки з трипільського поселення в урочищі Межі.
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Рис. 3. Модель стільця з трипільського поселення в урочищі Межі.

Рис. 4. Кераміка з поселення скіфського часу в урочищі Огруд.
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Рис. 5. 1313 – керамічні грузила і уламки посуду з поселення скіфського часу
в урочищі Огруд; 14315 – зразки кераміки з ранньослов'янського поселення
в урочищі Проруб.

Рис. 6. Уявна рекострукція капища на слов'янському поселенні
в урочищі Проруб.
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Рис. 7. Кам'янний насип кургану № 4 (початок розчистки).

Рис. 8. Схематичний план городища в урочищі Городисько.
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І. О. Касяненко
ОБРАННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ
МЕЖ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
(з досвіду США)
Вступ
Офіційне визнання об'єктів минувшини такими, що мають значення
для американської історії, архітектури, археології, інженерії та культури,
здійснюється шляхом внесення їх до Національного реєстру пам'яток1.
Ведення Реєстру покладено на Службу національних парків, яка діє від
імені Міністра внутрішніх ресурсів, а точніше – на її спеціалізований
відділ2, безпосередньо відповідальний за всі аспекти реєстрації. Об'єкти,
придатні для реєстрації, поділяються за рівнем значущості – місцевим,
штату та національним, та за типом – райони, місця, будинки, споруди і
витвори. Реєстрація відбувається на підставі документації, зібраної у так
зване номінаційне досьє, обов'язковою складовою якої є чітка інфор
мація про межі об'єкта, які визначають його фізичне місцеположення та
розмір його території. Внесення до Національного реєстру означає й
офіційне визнання меж території об'єкта, що важливо, оскільки тягне за
собою низку правових та адміністративних наслідків, пов'язаних з його
охороною.
Процес обрання та документування меж спирається на провідні нас
танови (guidelines), що мають директивний характер, та на додаткові
інструкції й рекомендації, в яких конкретизуються методи та способи
реалізації провідних настанов, роз'яснюються особливості обрання та
документування меж територій для різних типів об'єктів. Провідні наста
нови та додаткові інструкції й рекомендації щодо цих питань викладені
у відповідних розділах базових бюлетенів Національного реєстру, таких
як Визначення меж для об'єктів Національного реєстру, Як наповнюва
ти реєстраційну форму Національного реєстру та в багатьох інших бюле
тенях, присвячених конкретним видам об'єктів минувшини – архео
логічним місцям, сільським історичним ландшафтам, кладовищам та
місцям поховань, системам навігації тощо.
Для адекватного розуміння деяких термінів, застосованих у подаль
шому тексті, наведемо їхнє тлумачення згідно з Бюлетенем Національ
ного реєстру "Як наповнювати реєстраційну форму Національного
реєстру, Додаток I".
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Ресурс (Resource) – будьякий будинок, споруда, місце або витвір,
що формує об'єкт культурної спадщини або є його частиною.
Об'єкт (Property) – територія, що включає один історичний ресурс
або групу ресурсів та засновує єдиний запис у Національному реєстрі
пам'яток.
Будинок (Building) – ресурс, створений головним чином для укриття
будьякої форми діяльності людини, наприклад житло.
Споруда (Structure) – функціональна будівля, споруджена для цілей,
інших ніж створення укриття, наприклад міст.
Витвір (Object) – творіння, в основному художнє за характером або
відносно невелике за розміром, наприклад статуя чи верстовий камінь.
Місце (Site) – місцеположення значущої події, доісторичного або іс
торичного зайняття чи діяльності, або будинку чи споруди (наявних,
зруйнованих чи зниклих), коли місцеположення само по собі має істо
ричну, культурну або археологічну цінність, безвідносно до цінності
будьякої існуючої на його території будівлі.
Район (District) – значуще зосередження, взаємозалежність або зв'яз
ність місць, будинків, споруд чи витворів, об'єднаних історично або ес
тетично планом чи фізичним розвитком.
Цілісність (Integrity) – автентичність історичної самобутності об'єк
та, підтверджена довговічністю його фізичних характеристик, які існува
ли впродовж історичного або доісторичного періоду.
Значущість (Significance) – важливість об'єкта минувшини, визначе
на за критеріями Національного реєстру в одній або більш областях зна
чущості.
Обрання меж
Насамперед підкреслимо, що, поперше, до Національного реєстру
не вносять будьякий ресурс – будинок, споруду, витвір чи місце – без
точно визначених меж пов'язаної з ним території, по друге, межі об'єкта
мають охоплювати як територію, безпосередньо прилеглу до значущого
ресурсу, так і територію периферійного, більш широкого оточення, яке
сприяє розкриттю значущості об'єкта в цілому, тобто, межі об'єкта мають
охоплювати таку комплексну територію. Виняток з цього правила сто
сується лише деяких об'єктів типів "витвір" (наприклад скульптура) та
"споруда" (наприклад корабель), при визначенні меж яких не обов'язко
во враховувати більш широке навколишнє оточення.
У подальшому тексті вислів "межі об'єкта" або термін "межі" означа
тиме межі вищезазначеної комплексної території, а в деяких винятках –
безпосередньо прилеглу до значущого ресурсу територію. В усіх інших
випадках, коли йдеться не про межі об'єкта, а про межі його складових
частин або інших фізичних елементів, вживано терміни "лінія", "границя",
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"контур" тощо з тим, аби не вносити зайвої смислової плутанини. У та
кий самий спосіб використано смислове розмежування в оригінальних
текстах американських документів, які стосуються теми, що розгля
дається.
Отже, при обранні меж об'єктів культурної спадщини, придатних для
внесення до Національного реєстру, керуються провідними настанова
ми, що поділяються на дві частини: перша стосується обрання меж
об'єктів будьякого типу, друга – деяких особливостей обрання меж для
конкретних типів або різновидів об'єктів.
Засади обрання меж
При обранні меж об'єкта будьякого типу:
– охоплюють усі історично значущі ресурси або групи ресурсів, по
в'язані з ними прилеглі та периферійні території, що вкупі складають
об'єкт культурної спадщини;
– не включають у межі об'єкта "буферні зони" та території, які не
сприяють значущості об'єкта, а також периферійні території, які не збе
регли цілісності внаслідок дій людини (наприклад будівництва) чи при
роди (наприклад ерозії);
– документально засвідчують такими, що не сприяють значущості
об'єкта, розташовані в його межах невеликі острівки територій чи ресур
си, які зазнали істотних змін або позбавлені значущості, однак повністю
оточені придатними ресурсами.
Для обрання меж використовують:
– легально зареєстровані межові лінії;
– природні топографічні ознаки, наприклад: гребні, западини, річки
тощо;
– рукотворні елементи (наприклад: кам'яні стіни, живоплоти, узбіч
чя крупних магістралей, вулиці тощо);
– для крупних об'єктів – топографічні ознаки, лінії горизонталей та
маркіровані січні лінії на мапах Служби геології, геодезії та картографії
США (USGS). Крім того, для крупних розчленованих об'єктів визнача
ють великі, позбавлені придатних ресурсів території, які розділяють такі
об'єкти.
Офіційне визнання меж внаслідок занесення об'єктів до Національ
ного реєстру відіграє важливу роль у справі охорони минувшини, оскіль
ки пов'язане з наданням федеральних податкових пільг та субсидій, а та
кож благодійних внесків на цілі поправлення (оновлення, ремонти, рес
тавраційні роботи тощо) об'єктів минувшини, забезпечення доступу до
них широкої публіки тощо. Крім того, у пам'яткоохоронному законо
давстві штатів або місцевому також містяться посилання на зареєстро
вані в Національному реєстрі межі, коли йдеться про застосування
відповідних розпоряджень або способів контролю.
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Процес обрання меж об'єкта спирається на характер його значу
щості, цілісності та фізичного оточення. Він починається з польових
досліджень та збирання даних з різних джерел, виявлення та врахування
усіх чинників, які впливатимуть на обрання меж. Спираючись на аналіз
зібраної інформації, насамперед визначають границі територій, придат
них ресурсу чи групі ресурсів. Потім додають до них території оточення,
яке сприяє значущості об'єкта в цілому.
У межі історичного району допускається включати певну кількість
несприятливих ресурсів, які не спотворюють його загальний історичний
вигляд та емоційну атмосферу (наприклад: видозмінені будинки або бу
динки, зведені до чи після періоду, на який визначено історичну зна
чущість району). Якщо історично пов'язані ресурси району опинилися
географічно відділеними один від одного за станом на період, на який
оцінюють значущість району як об'єкта культурної спадщини, або
розділені проміжною забудовою чи великими територіями, де немає
придатних ресурсів, то така сукупність ресурсів може бути визначена як
розчленований район. У такому разі межі розчленованого району можуть
охоплювати кілька географічно відділених одна від одної територій, на
яких розташовані взаємопов'язані придатні ресурси на певний період або
на період значущості району як об'єкта культурної спадщини в цілому.
Обираючи межі будьякого об'єкта, придатного для внесення до
Національного реєстру, обов'язково розглядають та враховують такі ос
новні чинники:
Цілісність. Для того, щоб об'єкт був придатним, більша його частина
має зберігати цілісність місцеположення, проекту, оточення, враження
та зв'язку. Саме ці якості цілісності об'єкта підлягають охороні. Проте
цілісність часто спотворюється діяльністю людини або природними про
цесами (нове будівництво, зміни або руйнування частин ресурсів або
їхнього оточення, пожежі, затоплення, ерозія, дезінтеграція історичної
тканини тощо). Уважний розгляд збереження цілісності сприяє обранню
найбільш обґрунтованих меж об'єкта. Наприклад, старовинний житло
вий будинок, який з роками хоча і втратив цілісність як будинок, проте
може зберігати цілісність як археологічне місце.
Оточення та ландшафтні ознаки. Підлягають обов'язковому розгля
дові оточення та історично важливі ознаки ландшафту. Природні ознаки
ландшафту можуть бути включені в межі, якщо вони розташовані усере
дині району або були використані для цілей, пов'язаних з його історич
ною значущістю як об'єкта культурної спадщини. Території на периферії
придатних ресурсів можуть бути включені в межі, лише якщо вони були
історично невід'ємною частиною об'єкта. Наприклад, історичний район,
сформований з фермерських садиб вздовж протоки, може включати про
току, якщо вона була важливою при первісному виборі розміщення
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фермерських садиб або була джерелом водної енергії, використовуваної
фермерськими садибами.
Використання. На обрання меж впливає історичне використання
об'єкта. Придатний ресурс може включати відкриті простори, природні
форми рельєфу, запроектовані ландшафти або природні ресурси, які бу
ли важливими для історичного використання об'єкта. Сучасне викорис
тання може відрізнятися, а деякі сучасні способи використання можуть
змінити або пошкодити зовнішній вигляд ресурсів. Наслідок таких спо
собів використання обов'язково оцінюють при ототожненні ресурсів, що
зберегли цілісність, а отже – при обранні меж об'єкта.
Науковий потенціал. Для об'єктів, насамперед археологічного харак
теру, придатних для Національного реєстру через їхній інформаційний
потенціал, важливий для передісторії або історії, визначають межі, охоп
люючи всі ресурси, що складають єдине ціле. Території, які географічно
відособлені, проте історично пов'язані діяльністю, також можуть бути
включені в межі об'єкта, навіть якщо вони не розташовані поруч з основ
ним зосередженням придатних ресурсів. Наприклад, місця добування та
оброблення каменю, що були історично пов'язані з місцеположенням
поселення, проте географічно відокремлені від нього, можуть бути вклю
чені у розчленований район. Звертається увага на те, що більшість об'єк
тів культурної спадщини містять у собі археологічні ресурси, які можуть
надати важливу інформацію про об'єкти. Тому при обранні їхніх меж
враховують границі розповсюдження взаємопов'язаних археологічних
ресурсів.
Практика обрання меж
Спираючись на історичну та картографічну документацію, результа
ти підземного тестування (для археологічних об'єктів) та обстежень існу
ючого стану, насамперед ототожнюють відповідні природні або куль
турні ознаки, що пов'язані з придатним ресурсом чи групою придатних
ресурсів і слугують орієнтирами для обрання меж. Для деяких об'єктів
межі обирають вже під час обстеження; обрання меж для багатьох інших
об'єктів потребує проведення спеціальних досліджень. При цьому врахо
вують сучасні узаконені межі, історичні межі (ототожнені за податкови
ми мапами, документами або планами), природні та рукотворні елемен
ти, а також розташування ресурсів, виявлених як обстеженням, так і
підземним тестуванням.
Межами охоплюють оточення, яке сприяє значущості ресурсів і є не
від'ємною складовою об'єкта. Не можна, наприклад, визначати межі
об'єкта лише за відбитком плану будинку на поверхні землі, а слід вклю
чати галявину перед будинком або його земельну ділянку; у разі архео
логічного місця обов'язково враховують територію розповсюдження усіх
ознак, виявлених підземним тестуванням, а також її рельєф.
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При обранні меж будьякого об'єкта враховують:
– розповсюдження ресурсів як наземних, так і (для археологічних
об'єктів) підземних залишків, визначених тестуванням, а також пов'яза
не з ними оточення;
– чинні узаконені межі об'єкта, як зареєстровані на податковій мапі,
так і в супровідній документації на земельну ділянку, якщо ці межі ото
чують придатний ресурс і сумісні з його історичною значущістю та збе
реженою цілісністю;
– історичні межі, показані на мапах історичних ділянок або землево
лодінь (наприклад на мапах різного роду страхування нерухомості), як
що границі придатного ресурсу не співпадають з чинними узаконеними
парцелами;
– природні ознаки, наприклад: берегові лінії, кромки тераси, границі
лісу або ерозійні шрами, які співпадають з границею придатного ресурсу;
– культурні ознаки, наприклад: кам'яні стіни, живоплоти, шосе чи
обочини магістралей, пов'язані зі значущістю об'єкта, або зони сучасної
забудови чи пертурбації, тобто ознаки, які репрезентують границю при
датного ресурсу;
– картографічні ознаки, наприклад: великомасштабні топографічні
ознаки, контурні лінії або січні лінії на мапах USGS для обрання меж ве
ликих місць або районів;
– довільні границі на територіях, не відзначених природними чи
культурними ознаками. У таких випадках рекомендується, наприклад,
обирати межі об'єкта на відстані 5 м від кромки виявлених ресурсів або
прямими лініями, проведеними по межових ознаках. За наявності пот
рібної топографічної мапи для меж обирають звичайні контурні лінії, що
охоплюють придатні ресурси. Довільні границі використовують для об
рання меж сільських історичних об'єктів, якщо навколо них немає від
мітних природних або культурних ознак. У всякому разі потрібне пояс
нення щодо обрання таких меж.
Перегляд меж
Межі для об'єктів, вже внесених до Національного реєстру, можуть
бути переглянуті в разі виявлення змін у стані ресурсів чи їхнього ото
чення. Якщо ресурси та оточення втратили цілісність і більше не сприя
ють значущості об'єкта, виникає потреба переглянути його межі. Перегля
ди можуть стосуватися номінацій, підготовлених у попередні роки, якщо
межі в них були недостатньо обґрунтовані або нечітко задокументовані.
Обрання меж об'єктів типу "будинок", "споруда", "витвір"
Межі для об'єктів цих типів обирають таким чином, аби вони охопи
ли весь ресурс, включаючи доповнення впродовж його історії, а також
оточуючий ландшафт, який історично пов'язаний з ресурсом, зберігає
цілісність і позитивно впливає на історичну значущість об'єкта в цілому.
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За характером обставин, що впливають на обрання меж, ці типи
об'єктів поділяються на будинки, споруди та витвори, розташовані у місь
кому оточенні, та будинки, споруди та витвори, розташовані у сільсько
му оточенні.
Межі витворів, таких як скульптури, фонтани, верстові камені тощо,
та споруд, таких як кораблі, човни, залізничні вагони та локомотиви,
можна обирати відповідно на землі або на воді, зайнятої ресурсом, без
урахування більш широкого оточення.
Для міських та приміських об'єктів цього типу, які зберегли свої істо
ричні межі та цілісність, використовують юридично зареєстровані номе
ри або межові лінії їхніх земельних ділянок.
Для розташованих у сільській місцевості невеликих об'єктів куль
турної спадщини межі їхніх територій обирають так, аби вони охопили
значущі ресурси, пов'язані з ними надвірні будівлі, витвори та навко
лишнє оточення. Для великих об'єктів (таких як будівля фабрики, зер
ноелеватор, млин тощо) межі обирають так, аби вони охопили елемен
ти навколишнього ландшафту, включаючи дальню відкриту місцевість,
що історично пов'язані з такими об'єктами, виражають їхнє історичне
оточення, відповідають вимогам цілісності та посилюють їхню зна
чущість.
У всіх випадках при обранні меж та оцінюванні значущості об'єктів
зазначених типів обов'язково враховують наявні в багатьох з них архео
логічні компоненти.
Обрання меж об'єктів типу "місце"
У цьому розділі йдеться про обрання меж історичних місць. Питання
щодо обрання меж археологічних місць розглянуто нижче.
Території, де відбувалися події або діяльність, значущі для історії чи
культури місцевого, штату або національного значення, класифіковані
як історичні місця. Прикладами таких місць є кладовища, поля битв та
природні ландшафти, де відбулися історичні події тощо.
Межі історичних місць обирають так, аби вони охопили території, де
відбулися значущі історичні події чи діяльність, включаючи лише ті час
тини таких територій, які зберегли цілісність і стосовно яких докумен
тально підтверджено їхній безпосередній зв'язок з цими подіями чи
діяльністю.
Обрання меж об'єктів типу "район"
У цьому розділі йдеться про обрання меж районів, значущих через
їхню історичну або архітектурну цінність. Питання щодо обрання меж
археологічних районів розглянуто нижче.
Історичний район являє собою значущу зосередженість або
зв'язність місць, будинків, споруд чи витворів, об'єднаних історично або
естетично планом чи фізичним розвитком. Райони можуть включати
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кілька сприяючих ресурсів, які є майже рівними за важливістю, як через
щільність їхнього розташування, так і через їхню різноманітність. У ме
жах району можуть залишатися окремі будинки, елементи облаштуван
ня тощо, які не посилюють історичну значущість району, за умови, що
вони розташовані між сприяючими ресурсами. Історичний район може
містити в собі роз'єднані елементи, якщо їхня візуальна зв'язність не є
чинником історичної значущості, якщо ресурси розділені географічно та
якщо проміжний простір позбавлений значущості.
За характером обставин, що впливають на обрання меж, цей тип
об'єктів поділяється на зв'язні та розчленовані райони у міському ото
ченні, зв'язні та розчленовані райони у сільському оточенні, а також пар
ки місцевого, штату та національного рівнів як райони.
При обранні меж зв'язних історичних районів враховують:
– візуальні бар'єри, які свідчать про зміни в історичному характері
території або які руйнують зв'язність району, наприклад: нове будівниц
тво магістралі або забудова, різна за характером;
– візуальні зміни в характері району через різні архітектурні стилі,
типи чи періоди, або через погіршення у зосередженні сприяючих ре
сурсів;
– межі на конкретний період часу в історії, наприклад: границі пер
вісного поселення або юридично зареєстровані границі житлової тери
торії, землеволодіння чи крупного фермерського господарства (ранчо);
– чітко розпізнавані форми історичної забудови, наприклад ко
мерційної, на відміну від житлової чи промислової.
Обрання меж для розчленованого історичного району здійснюється
лише за умови, що:
– візуальна зв'язність не є чинником історичної значущості; значущі
ресурси географічно відокремлені один від одного, а проміжний простір
позбавлений значущості, наприклад: кладовище, розташоване за межа
ми села, може бути частиною розчленованого району;
– культурні ресурси пов'язані між собою природними елементами,
які самі по собі не підлягають внесенню до Національного реєстру, на
приклад: частини природних судноплавних шляхів, що роз'єднують сис
тему рукотворного каналу;
– частина району відокремлена від іншої його частини проміжною
забудовою або магістраллю, проте має достатні значущість та цілісність,
аби відповідати оціночним критеріям Національного реєстру.
Обрання меж об'єктів типу "археологічне місце" та "археологічний
район"
Об'єкти цього типу поділяються на археологічні місця, зв'язні архео
логічні райони, розчленовані археологічні райони та місця корабельних
аварій.
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Більшість визнаних типів об'єктів, класифікованих як місця, є архео
логічними місцями. Археологічні райони зазвичай включають кілька ар
хеологічних місць та їхнє оточення, а також інші типи ресурсів (якот:
будинки, споруди, ландшафтні елементи тощо).
Визначаючи межі археологічних місць, постають особливі питання,
оскільки переважна більшість придатних ресурсів, або навіть усі при
датні ресурси, можуть знаходитися під землею. Для місць, які не були
розкопані, підземне тестування може забезпечити дані для того, щоб
ототожнити й оцінити ресурси та визначити їхні границі. У ситуаціях,
коли тип археологічного місця добре відомий через те, що в регіоні вже
розкопано подібні місця, і явним є поверхневий прояв ресурсів, що збе
реглися, підземне тестування може стати непотрібним для обрання меж.
В усякому разі, при обранні меж проводять ретельне обстеження при
родних топографічних або культурних ознак ландшафту, враховуючи по
верхневий прояв пертурбацій, які можуть порушити або зруйнувати ар
хеологічні ресурси.
Якщо доступ до археологічних ресурсів обмежений або якщо архео
логічне місце настільки заглиблене, що його неможливо тестувати, межі
обирають на підставі прогнозів, доводячи їхню надійність у контексті
подібних відомих місць, притаманних для місцевості чи регіону.
Обрання меж для археологічних місць та районів залежить насампе
ред від обсягу та горизонтального розповсюдження чи скупчення значу
щих археологічних елементів, що обумовлює різні просторові розміри
місця чи району. З метою отримання даних, необхідних для підтверджен
ня меж, застосовують такі методи:
– підземне тестування, включаючи контрольні розкопування, ко
лонкове чи шнекове буріння та візуальне обстеження зрізаних відкла
день;
– поверхневе обстеження ознак та матеріалів місця, які не були за
криті оранкою чи іншою пертурбацією, або які залишилися на поверхні
внаслідок осідання ґрунту;
– обстеження топографії та інших природних ознак, які часто дозво
ляють обрати цілком логічні та придатні межі для захисту археологічних
місць;
– обстеження змін місцевості включає документування пертурбацій
земельної ділянки, що могло зруйнувати частини місця, а отже й те, що
показує границі ресурсу, який залишився;
– вивчення історичних та етнографічних документів; цей метод час
то включає використання мап та узаконених меж;
– типова модель об'єкта використовується як додаток до переліче
них вище методів; вона спирається на відомі типи археологічних місць,
притаманні для певної місцевості чи певного регіону. Наприклад, на за
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болоченій території під час обстежень була виявлена та номінована
пізньоархаїчна стоянка з важливим інформаційним потенціалом добре
збережених залишків. Через відсутність даних тестування для визначен
ня меж стоянки була використана типова модель, притаманна для схо
жих відомих місць в регіоні.
Обрання меж як для зв'язних, так і розчленованих археологічних
районів принципово не відрізняється від обрання меж для районів, зна
чущих через їхню історичну або архітектурну цінність. Перестороги сто
суються лише питань включення в межі археологічних районів відособ
лених елементів. Їхнє включення можливе лише за таких обставин:
– якщо одне або кілька віддалених місць мають прямий зв'язок зі
значущістю основної частини району через спільну культурну прина
лежність або як пов'язані елементи способу землекористування, та
– якщо проміжний простір не має відомих значущих ресурсів.
Зважаючи на масштаб роботи, пов'язаної з підготовкою археоло
гічних об'єктів для внесення до Національного реєстру, особлива увага
приділяється опрацюванню відповідної методології їхнього досліджен
ня, невід'ємною складовою частиною якої є визначення принципів де
маркації їхніх меж.
Для усіх археологічних місць поряд з мапою USGS, що визначає
місцезнаходження об'єкта, включають великомасштабну мапу (бажано
щонайменш 1 дюйм на 200 футів), що документує межі об'єкта.
До сказаного тут слід додати, що Національний реєстр зазвичай не
реєструє археологічні місця, які є предметом цілковитого розкопування,
оскільки артефакти, польові дані, фотографії та інші дані, зібрані впро
довж процесу розкопування, не зберігають цілісність місцеположення
або оточення. А втім, наприклад, деякі цілком розкопані місця, де ко
лись знаходились верстові камені, значущі в археології американської
історії, були всетаки занесені до Національного реєстру як археологічні
місця.
Документування меж
Обов'язковою умовою внесення будьякого об'єкта культурної спад
щин до Національного реєстру, будь то будинок, споруда, витвір, місце
або район, є документування меж його території. Практика поєднання
значущого ресурсу минувшини з його територією була започаткована
відповідною нормою федерального Закону про старожитності 1906 р.
Обрані межі об'єкта фіксують як у картографічний, так і описовий спо
сіб. Вербальне описання включає обґрунтування обраних меж.
Картографічне документування меж
Для районів та об'єктів, що містять у собі значну кількість різно
манітних ресурсів (місць, споруд або будинків тощо), обов'язково
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додається мапа USGS, на якій показано місцеположення та межі таких
об'єктів, зафіксовані за допомогою сучасних координатних систем UTM
та GPS.
Систему UTM використовують зазвичай для визначення географічних
координат місцеположення об'єкта на місцевості за допомогою обраних
опорних точок і лише зрідка – для визначення його меж. Для невеликих
об'єктів обирають одну опорну точку; для об'єктів, що перевищують 10
акрів, – від трьох до двадцяти шести опорних точок, залежно від розміру
об'єкта, якими фіксують вершини багатокутнику, що охоплює територію
об'єкта. Опорні точки UTM інколи використовують для визначення меж
великих об'єктів, розташованих на територіях, позбавлених культурних
або природних ознак, придатних як межові орієнтири. У такому разі
опорні точки мають співпадати з межами об'єкта. Навіть коли обрання
меж спирається на придатні для цього природні або культурні ознаки,
опорні точки застосовують для позначення багатокутнику, який включає
межі об'єкта та ототожнює його навколишнє оточення. Обрані опорні точ
ки UTM фіксують на мапах USGS. Порядок визначення опорних точок
докладно викладений в спеціальній інструкції, наведеній нижче.

ПРОВІДНІ НАСТАНОВИ
ЩОДО ФІКСАЦІЇ ОПОРНИХ ТОЧОК UTM
Для об'єктів, територія яких менш ніж 10 акрів, фіксують одну
опорну точку UTM, яка співпадає з центром об'єкта.
Для об'єктів, територія яких 10 акрів або більше, фіксують три
або більше опорних точок UTM. Точки мають співпадати з верши
нами багатокутника, зафіксованого на мапі USGS у такий спосіб:
1. Фіксують багатокутник з трьома або більше сторонами на
мапі USGS, що приблизно охоплює територію, яка підлягає реє
страції.
2. Помічають вершини багатокутника цифрами, починаючи з
північнозахідного кута, і слідують за годинниковою стрілкою.
3. Визначають координати UTM для точок, що співпадають з
кожною вершиною багатокутнику.
Для довгих об'єктів, таких як залізниця, канал, шосе або тропа,
територія яких складає 10 акрів або більше, фіксують три або біль
ше точок UTM. Точки мають співпадати з точками на лінії,
зафіксованими на мапі USGS у такий спосіб:
1. Фіксують лінію на мапі USGS, що показує орієнтацію
об'єкта.
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2. Намічають і нумерують точки на лінії, що співпадають з її
початком та кінцем, змінюючи відповідно її напрямок.
3. Визначають координати UTM для кожної точки.
4. Фіксують пронумеровані точки на обрисі.
Якщо опорні точки UTM визначають межі об'єкта, а також по
казують його місцеположення, то багатокутник або лінія, визначе
на точками, має точно співпадати з межами об'єкта.

Останнім часом для визначення меж таких об'єктів, як, наприклад,
археологічні райони та археологічні місця, з'явилася можливість вико
ристання Глобальної системи визначення місцеположення (GPS3). Ця
система фіксує в цифровій формі місцеположення ліній, точок або бага
токутників на поверхні землі, спираючись на дані радіогеодезичних
вимірювань (трилатерацію) з супутників. Отже, райони та місця можна
фіксувати як багатокутники, а історичні тропи або шляхи – як лінії. Ра
зом з GPS опорні точки UTM стають автоматично придатними поряд з
будьяким іншим типом описових даних щодо, наприклад, стану, ма
теріалів, чужорідних елементів та цілісності об'єктів. Дані GPS вносять
ся зазвичай у географічну інформаційну систему (GIS4), використовую
чи яку можна комбінувати межові дані з даними щодо рукотворних та
природних елементів (дороги, річки, рослинний покрив землі тощо), що
дає можливість отримати зведену мапу, придатну для документування
об'єкта культурної спадщини.
Для картографічного документування меж використовують також
традиційні великомасштабні (щонайменше 1 дюйм на 200 футів) мапи,
схематичні карти, місцеві плани, що показують вулиці, смуги відведення,
межі землеволодінь, опорні поверхні будинків тощо. На мапах, схематич
них картах, місцевих планах та іншій подібній документації чітко фіксу
ють межі об'єктів, що підлягають занесенню до Національного реєстру.
Вербальні описання меж
Якщо жоден з картографічних способів фіксації меж об'єкта, придат
ного для внесення до Національного реєстру, не є можливим, тоді межі
описують в оповідальній формі, наводячи щодо них точну, докладну і
водночас стислу інформацію.
Якщо межі об'єкта є такими самими, що і юридично зареєстровані, у
вербальному описанні посилаються на відповідний юридичний документ,
3
Global Positioning System (англ.) – Глобальна система позиціонування на місцевості (Супутникова сис
тема визначення місцеположення).
4
General Information System (англ.) – загальна інформаційна система.
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витяги з якого (понад номера ділянки або номера кварталу та ділянки) не
є обов'язковими. Якщо при обранні меж були використані природні або
рукотворні елементи чи ознаки (якот: вулиці, межі землеволодінь, сму
ги відведення, опорні сліди будинків, географічні ознаки, границі еле
ментів облаштування території тощо), то в описанні посилаються на
них, ідучи від певних опорних точок по периметру об'єкта та наводячи як
розміри, так і напрямок.
При вербальному описанні меж для об'єкта типу "витвір" або "спору
да", таких як скульптура, кораблі та човни, залізничні локомотиви або
рухомий склад, летальні апарати тощо, зазвичай посилаються на розміри
об'єкта, тобто на безпосередньо пов'язану з ресурсом територію, та на
його місцеположення.
Картографічне документування та вербальне описання меж будь
якого об'єкта культурної спадщини, що підлягає внесенню до Націо
нального реєстру, супроводжується обґрунтуванням обраних меж.
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С. А. Козак
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ОХОРОНИ
НЕМАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
Статтю присвячено проблемі законодавчого регулювання охорони нема3
теріальної культурної спадщини. Коротко проаналізовано законодавство у
сфері охорони нематеріальної культурної спадщини, як національне, так і
міжнародне, та досвід інших країн у цій сфері.
Охорона нематеріальної культурної спадщини нині є досить актуаль
ною, адже до цього часу належної уваги цій категорії культурної спадщи
ни не приділялось. У нашій державі головна увага акцентується на ма
теріальній спадщині: ведеться облік та виявлення матеріальних об'єктів
культурної спадщини, затверджено цілу низку нормативних актів, які
унормовують питання їх збереження.
Охорона нематеріальної спадщини ускладнюється характером
фіксації та засобами збереження цього типу об'єктів та відсутністю на
лежної нормативної бази. На сьогодні, завдяки Конвенції про нематері
альну культурну спадщину, сформовано розуміння необхідності вивчен
ня і популяризації нематеріальної культурної спадщини.
Питання охорони нематеріальної культурної спадщини виникало і
раніше. На Всесвітній конференції ЮНЕСКО в Мехіко 1982 р. було
прийнято "Декларацію Мехіко щодо політики у сфері культури" [13]. У
цьому документі було вперше висунуто ідею, що культурну спадщину
людства становлять не лише матеріальні, а й нематеріальні твори. Відпо
відно до п. 23 Декларації культурна спадщина народу включає твори йо
го художників, архітекторів, музикантів, письменників, учених, доробок
невідомих майстрів народної творчості та всю сукупність цінностей, що
становлять сенс існування людини. Вона охоплює як матеріальні, так і
нематеріальні твори, які виражають творчість народу, його мову, звичаї,
вірування; до неї належать історичні місця й пам'ятки, література, твори
мистецтва, архіви та бібліотеки. Декларація Мехіко щодо політики у
сфері культури та Рекомендації щодо збереження традиційної культури і
фольклору [1], прийняті 1989 р. на Генеральній конференції Організації
Об'єднаних Націй, передували створенню Конвенції про охорону нема
теріальної культурної спадщини.
Беручи до уваги важливе значення нематеріальної культурної спад
щини як головного джерела культурного різноманіття й гарантії сталого
розвитку, Генеральна конференція Організації Об'єднаних Націй з пи
тань освіти, науки і культури (надалі – ЮНЕСКО), проводячи засідання
73

Розділ I

в Парижі з 29 вересня до 17 жовтня 2003 р., під час своєї 32ї сесії прий
няла Конвенцію про охорону нематеріальної культурної спадщини [2].
У п. 1 ст. 2 Конвенції термін "нематеріальна культурна спадщина"
визначено як звичаї, форми показу та вираження, знання та навички, а
також пов'язані з ними інструменти, предмети, артефакти й культурні
простори, які визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окре
мим особами як частина їхньої культурної спадщини. Для цілей цієї
Конвенції до уваги береться лише та нематеріальна культурна спадщина,
яка є сумісною з існуючими міжнародними договорами з прав людини,
вимогами взаємної поваги між спільнотами, групами та окремими осо
бами, а також сталого розвитку. Відповідно до п. 3 ст. 2 Конвенції термін
"охорона" означає заходи, спрямовані на забезпечення життєздатності
нематеріальної культурної спадщини, у тому числі її ідентифікації, доку
ментування, дослідження, збереження, захисту, популяризацію, підви
щення її ролі, передачу, зокрема шляхом формальної та неформальної
освіти, а також відродження різних аспектів такої спадщини.
Конвенція складається з дев'яти розділів і сорока статей. У ній досить
чітко визначено заходи щодо охорони нематеріальної культурної спад
щини, яких мають дотримуватись державиучасниці.
Керівним документом, який встановлює умови щодо отримання
міжнародної допомоги на реалізацію Конвенції про охорону нема
теріальної культурної спадщини, є "Оперативное руководство по выпол
нению Конвенции об охране нематериального культурного наследия"
[15], прийняте ЮНЕСКО 2008 р.
2008 р. було прийнято Закон України "Про приєднання України до
Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини" № 132VI
[3]. Підписання цього закону зобов'язує Україну, як державуучасницю,
дотримуватись положень Конвенції. Згідно зі ст. 11 Конвенції кожна
державаучасниця уживає необхідних заходів для забезпечення охорони
нематеріальної культурної спадщини, наявної на її території, та у рамках
заходів з охорони, ідентифікує й визначає різні елементи нематеріальної
культурної спадщини, наявної на її території, за участю спільнот, груп та
відповідних неурядових організацій. Серед заходів з ідентифікації важ
ливе місце посідає складання переліків нематеріальної культурної спад
щини, інформацію про які державаучасниця має подавати Міжурядово
му комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини у періодич
ному звіті відповідно до ст. 29 Конвенції.
В українському законодавстві визначення терміну "нематеріальна
культурна спадщина" дано у Законі України "Про культуру" від 14.12.2010 р.
№ 2778VI. Термін "нематеріальна культурна спадщина" визначається в
ньому як звичаї, форми показу та вираження, знання, навички, що пере
даються від покоління до покоління, постійно відтворюються спільнота
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ми та групами під впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з приро
дою, історії та формують у них почуття самобутності та наступності, спри
яючи таким чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини.
Збереження нематеріальної культурної спадщини, в тому числі тра
диційної народної культури, мов, діалектів і говірок, фольклору, тра
дицій, звичаїв і обрядів, народних художніх промислів та ремесел, істо
ричних топонімів тощо, відповідно до п. 1 ст. 16 Закону України "Про
культуру", покладається на органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування. Перелік об'єктів нематеріальної культурної спадщини
складає центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формуван
ня державної політики у сферах культури та мистецтв.
Закон України "Про культуру" акцентує увагу переважно на ма
теріальній культурній спадщині. Тому необхідно було б внести певні
зміни для більш ширшого розкриття проблеми охорони нематеріальної
культурної спадщини, а саме: визначення термінології, форм і методів
охорони цих об'єктів, сприяння створенню умов для збереження нема
теріальної культурної спадщини.
Термін "нематеріальна культурна спадщина" зазначається і в інших
нормативних документах. Так, у постанові Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Державної програми охорони та збереження не
матеріальної культурної спадщини на 2004 – 2008 роки" від 23.12.2004 р.
№ 1732 [4] нематеріальна культурна спадщина розглядається як тради
ційна культура та фольклор.
В абз. 2 п. 1 Положення про Міністерство культури України, затверд
женого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 388/2011 [6], за
значено, що Міністерство культури є головним органом у системі цент
ральних органів виконавчої влади щодо формування та забезпечення реа
лізації державної політики у сферах культури та мистецтв. До завдань
Міністерства культури щодо охорони нематеріальної культурної спад
щини належать:
– розроблення і здійснення заходів щодо створення умов для відрод
ження та розвитку культури української нації, культурної самобутності
корінного народу і національних меншин України, всіх видів мистецтв,
аматорської творчості, осередків традиційної культури, народних ху
дожніх промислів та нематеріальної культурної спадщини (абз. 4 п. 4 По
ложення);
– складання переліку нематеріальної культурної спадщини (абз. 39
п. 4 Положення).
Положення потребує доопрацювання повноважень Міністерства
культури України у сфері охорони культурної спадщини, зокрема, додан
ня повноваження щодо популяризації, документування, дослідження,
захисту та підвищення ролі нематеріальної культурної спадщини.
75

Розділ I

Відповідно до п. 1 ст. 5 Конвенції про охорону нематеріальної куль
турної спадщини у рамках ЮНЕСКО засновується Міжурядовий
комітет з охорони нематеріальної культурної спадщини (надалі –
Комітет). Комітет складається з представників 18 державучасниць, об
раних державамиучасницями, що зібралися на Генеральну асамблею,
після набрання чинності Конвенції про охорону нематеріальної культур
ної спадщини. Конвенція про охорону нематеріальної культурної спад
щини передбачає створення двох списків: Список нематеріальної куль
турної спадщини, що потребує термінової охорони (ст. 17 Конвенції), та
Репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства
(ст. 16 Конвенції). Згідно зі ст. 7 Конвенції про охорону нематеріальної
культурної спадщини однією з функцій Комітету є внесення об'єктів не
матеріальної культурної спадщини до вищезазначених списків.
Для вжиття відповідних заходів з охорони Комітет складає, оновлює
та публікує Список нематеріальної культурної спадщини, що потребує
термінової охорони, та включає таку спадщину до цього Списку на про
хання відповідної державиучасниці, відповідно до п. 1 ст. 17 Конвенції.
У заявах, які подали державиучасниці, або у разі надзвичайної терміно
вості, самі заявники повинні вказати, що елемент, запропонований для
включення до Списку нематеріальної культурної спадщини, який потре
бує термінової охорони, відповідає всім критеріям, зазначеним в опера
тивному керівництві щодо виконання Конвенції про охорону нема
теріальної культурної спадщини, а саме:
– є нематеріальною культурною спадщиною відповідно до ст. 2 Кон
венції про охорону нематеріальної культурної спадщини;
– потребує термінової охорони, оскільки його існування перебуває
під загрозою, незважаючи на зусилля зацікавленої спільноти, групи або,
в деяких випадках, окремих осіб і державиучасниці (державучасників)
(або)
– надзвичайно потребує термінової охорони, оскільки наражається
на серйозну небезпеку і без негайної охорони може не вціліти;
– розроблено заходи з охорони, які можуть дозволити зацікавленій
спільноті, групі або, в деяких випадках, окремим особам продовжувати
практично використовувати і передавати цей елемент;
– елемент включено в заявку за участю зацікавленої спільноти, гру
пи, або в деяких випадках окремих осіб, а також з їх вільної, попередньої
і інформованої згоди;
– елемент включено до списку нематеріальної культурної спадщини,
наявної на території державиучасниці (державучасників), яка подала
заявку;
– у разі надзвичайної терміновості із зацікавленою (зацікавленими)
державоюучасником (державамиучасницями) проведено консультації
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щодо включення зазначеного елемента до списку відповідно до ст. 17.3
Конвенції.
У Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує термі
нової охорони, представлено 18 країн, серед яких дві країни СНД – Біло
русь та Киргизстан.
Комітет, відповідно до п. 1 ст. 16 Конвенції, за пропозицією відпо
відних державучасниць складає, оновлює та публікує Репрезентатив
ний список нематеріальної культурної спадщини людства. Як зазначено
на офіційному вебсайті ЮНЕСКО, Репрезентативний список немате
ріальної культурної спадщини людства складається з тих нематеріальних
об'єктів, які демонструють різноманітність цієї спадщини, та поклика
ний привернути увагу до нематеріальної культурної спадщини у су
спільстві. Об'єкти культурної спадщини, номіновані на занесення до
Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини, мають
відповідати всім критеріям, встановленим Міжурядовим комітетом з
охорони нематеріальної культурної спадщини. Для включення об'єкта до
Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства
він має відповідати таким критеріям, зазначеним в оперативному керів
ництві щодо виконання Конвенції про охорону нематеріальної культур
ної спадщини, а саме:
– цей елемент є нематеріальною культурною спадщиною, як це ви
значається в ст. 2 Конвенції про охорону нематеріальної культурної спад
щини;
– включення елементу до списку сприятиме забезпеченню наоч
ності, розуміння значущості нематеріальної культурної спадщини та діа
логу, відображаючи тим самим культурне розмаїття в усьому світі й під
тверджуючи творчість людини;
– розроблено заходи з охорони, які можуть забезпечити збереження
і підвищення ролі цього елемента;
– елемент включений з якомога ширшою участю зацікавленої спіль
ноти, групи або, в деяких випадках, окремих осіб і з їх вільної, попе
редньої і інформованої згоди;
– елемент включено до списку нематеріальної культурної спадщини,
наявної на території державиучасниці (державучасників), яка подала
заявку.
У Репрезентативному списку представлено 89 країн, серед яких 5
країн СНД – Російська Федерація, Вірменія, Азербайджан, Таджики
стан та Узбекистан.
Відповідно до п. 1 ст. 12 Конвенції про охорону нематеріальної культур
ної спадщини, щоб забезпечити ідентифікацію для охорони, кожна держа
ваучасниця, з урахуванням своєї ситуації, складає один чи більше ніж
один перелік нематеріальної культурної спадщини, наявної на її території.
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Наказом Міністерства культури України "Про затвердження примір
ного зразка форми облікової картки об'єкта (елемента) нематеріальної
культурної спадщини України та визначення об'єктів нематеріальної
культурної спадщини" від 14.12.2012 р. № 1521 [7] визначено перші об'єк
ти (елементи) нематеріальної культурної спадщини України та затверд
жено зразок відповідної облікової картки. Ведення Переліку об'єктів
(елементів) нематеріальної культурної спадщини доручено Департамен
ту культурної спадщини та культурних цінностей Мінкультури. Додат
ком 2 до вищезазначеного наказу визначено перелік об'єктів (елементів)
нематеріальної культурної спадщини України, до якого увійшли:
1. Козацькі звичаї, традиції, ігри, танці, трюки та вправи: майстерне
володіння батогом, шаблею, списом, луком та стрілами, прийоми воль
тижування (акробатичні вправи верхи на коні, що рухається), які засто
совували українські козакивоїни у XV – XVIII ст. (географічний ареал
історичного та сучасного побутування – м. Запоріжжя, о. Хортиця; носій –
кінний театр "Запорозькі козаки").
2. Косівська кераміка як традиційне ремесло Карпатського регіону
XVI – XXI ст. (ареал – ІваноФранківська обл., Косівський район, м. Ко
сів; носій – Косівський інститут декоративноприкладного мистецтва
Львівської національної академії мистецтв).
3. Кролевецькі ткані рушники – використання традиційної техніки
перебору з ремізночовниковим ткацтвом, поєднання червонобілих ко
льорів, орнаментика (ареал – Сумська обл., Кролевецький район, м. Кро
левець; носій – КП "Кролевецьке художнє ткацтво").
4. Опішнянська кераміка – техніка виготовлення розпису (ареал –
Полтавська обл., Зіньківський район, смт Опішне; носій – ПП "Гончар
ний круг").
5. Петриківський розпис – українське декоративноорнаментальне
малярство XIX – XXI ст. (ареал – Дніпропетровська обл., Петриківський
район, смт Петриківка; носій – Петриківське КП "Центр народних ре
месел Петриківщини").
6. Писанкарство (ареал побутування – вся територія України, а та
кож місця компактного проживання українців за межами України; носій –
музей "Писанка" у м. Коломия ІваноФранківської обл.).
Два об'єкти з наведеного переліку – Косівську кераміку та Петри
ківський розпис – 2012 р. було номіновано до Репрезентативного спис
ку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.
Важливим для нас є досвід зарубіжних країн у сфері охорони нема
теріальної культурної спадщини. Євразійське економічне співтовари
ство опублікувало інформацію про стан роботи, що проводиться в
країнах співтовариства щодо збереження нематеріальної культурної
спадщини. У цій інформації вказано заходи зі збереження нематеріаль
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ної культурної спадщини та підвищення ролі нематеріальної культурної
спадщини в суспільстві, які були здійснені державамиучасницями
Євразійського економічного співтовариства.
За інформацією Євразійського економічного співтовариства щодо
збереження нематеріальної культурної спадщини, у Білорусі збереження
нематеріальної культурної спадщини є одним із пріоритетних напрямів
культурної політики країни. 2006 р. було прийнято Закон Республіки
Білорусь "Про охорону історикокультурної спадщини Республіки Біло
русь" № 98З [9]. І того ж року внесено значні зміни до законодавства
Білорусі щодо охорони історикокультурної спадщини, що стосується
збереження нематеріальної культурної спадщини. Було введено поняття
"нематеріальна історикокультурна спадщина", визначено критерії
відбору, заходи охорони та використання.
Ст. 14 Закону Республіки Білорусь "Про охорону історикокультурної
спадщини Республіки Білорусь" визначається, що до нематеріальних іс
торикокультурних цінностей належать звичаї, традиції, обряди, фольк
лор (усна народна творчість), мова, її діалекти, зміст геральдичних, топо
нiмiчних об'єктів i творів народного мистецтва (народного декоративно
прикладного мистецтва), інші нематеріальні прояви творчості людини.
У Білорусі особлива увага охороні спадщини приділяється у перспек
тивних планах розвитку галузей соціокультурного комплексу, в тому
числі і в сфері культури. Відродження та збереження потенціалу культур
ної спадщини та його розвиток закріплено в Національній стратегії ста
лого соціальноекономічного розвитку Республіки Білорусь, прийнятої
на період до 2020 р. [10].
Державна програма "Культура Білорусі" (2011 – 2015), прийнята пос
тановою Ради Міністрів Білорусі від 30.12.2010 р. № 1905 [11], передба
чає як першорядне завдання створення сприятливих умов для збережен
ня і розвитку нематеріальної культурної спадщини. Визначено низку
державних організацій, відповідальних за роботу у сфері охорони нема
теріальної культурної спадщини: Міністерство культури, Інститут куль
тури Білорусі, Інститут мистецтвознавства, етнографії і фольклору
Національної академії наук Білорусі, Білоруський державний універси
тет культури і мистецтв. Активно залучені до процесу виявлення, інвен
таризації та збереження нематеріальної культурної спадщини громадські
об'єднання: Студентське етнографічне товариство (філії діють по всій
Білорусі), "Талака" (м. Гомель), "Гісторыка" (м. Мінськ) та ін.
Відповідно до інформації Євразійського економічного співтовари
ства щодо збереження нематеріальної культурної спадщини у Російській
Федерації, Міністерством культури та іншими державними та громадсь
кими організаціями ведеться планомірна робота з удосконалення
внутрішнього законодавства у сфері збереження нематеріальної культурної
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спадщини. Наказом Міністерства культури Російської Федерації затвер
джено Концепцію щодо збереження нематеріальної культурної спадщи
ни народів Російської Федерації на 2011 – 2015 рр. № 267 від 2008 р. [14].
Федеральну цільову програму "Культура Росії", починаючи з 2009 р., до
повнено новим розділом "Підтримка культури народів Російської Феде
рації", який передбачає проведення заходів щодо збереження та розвитку
нематеріальної культурної спадщини народів Російської Федерації.
2003 р. було створено громадську організацію "Російський Комітет зі
збереження нематеріальної культурної спадщини". Комітет створено на
базі Федеральної державної установи культури "Державний Російський
Будинок народної творчості", який протягом історії свого існування ус
пішно здійснює діяльність з підтримки нематеріальної культурної спад
щини в Росії.
У Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини
людства представлено два об'єкти від Російської Федерації – культурний
простір і усна творчість семейських та якутський героїчний епос "Олон
хо". Увага держави акцентується і на підтримці елементів, включених до
Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людст
ва. Республіканський центр народної творчості Республіки Бурятія роз
робив "План дій з охорони, збереження, розвитку та пропаганди тра
диційної культури семейських старообрядців на 2001 – 2010 рр.", який
був успішно реалізований. Указом Президента Республіки Саха (Якутія)
оголошено "Десятиліття Олонхо" (2006 – 2015), а 25 листопада – Днем
"Олонхо" у республіці. Зараз реалізуються "План дій, спрямований на
збереження, захист і популяризацію епічної спадщини корінних народів
Республіки Саха (Якутія) на 2006 – 2015 рр." та Державна цільова прог
рама по збереженню, вивченню та поширенню якутського героїчного
епосу "Олонхо" на 2007 – 2015 рр.
Міністерство культури України розробило проект Закону України
"Про національну культурну спадщину" [12]. Відповідно до абз. 19 ст. 1
проекту цього закону національна культурна спадщина – це сукупність
успадкованих людством від попередніх поколінь матеріальних та нема
теріальних об'єктів культурної спадщини, наявних на території України.
Об'єктами нематеріальної культурної спадщини є звичаї, обряди,
форми показу та вираження, знання, навички, що передаються від по
коління до покоління, постійно відтворюються спільнотами та групами
під впливом їхнього досвіду, оточення, взаємодії з природою, історії та
формують у них почуття самобутності та наступності, сприяючи таким
чином повазі до культурного розмаїття і творчості людини (абз. 3 п. 1 ст.
2 проекту Закону).
Відповідно до п. 4 ст. 2 законопроекту об'єкти нематеріальної куль
турної спадщини поділяються за типами, категоріями та видами. Проб
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лемі охорони нематеріальної культурної спадщини присвячено розділ
VІІ, який складається з двох статей: ст. 76 – охорона і забезпечення збе
реження нематеріальної культурної спадщини та ст. 77 – державна реєстра
ція нематеріальних культурних цінностей. Сьогодні проект Закону у змі
неному вигляді взято за основу майбутніх змін законодавства у сфері
охорони культурної спадщини України.
Згідно з п. 1 ст. 76 охорона нематеріальної культурної спадщини вклю
чає в себе ідентифікацію, документування, цифрову фіксацію, досліджен
ня, облік, збереження, захист, популяризацію традиційної культури ук
раїнського народу, підвищення її ролі у суспільстві, відродження різних ас
пектів такої спадщини, збереження самобутності національної традицій
ної культури, культурних і мистецьких традицій.
У ст. 77 законопроекту зазначено, що державна реєстрація нема
теріальних культурних цінностей здійснюється шляхом їх занесення до
Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини Ук
раїни. Для забезпечення ідентифікації нематеріальних культурних
цінностей на регіональному рівні складаються переліки нематеріальної
культурної спадщини, наявної на території Автономної Республіки
Крим та областей України. Порядок включення нематеріальних культур
них цінностей до Репрезентативного списку нематеріальної культурної
спадщини України, а також складення переліків нематеріальної культур
ної спадщини, наявної на території автономної Республіки Крим та об
ластей України, визначається центральним органом виконавчої влади у
сфері охорони культурної спадщини.
На сьогодні законодавство України у сфері охорони нематеріальної
культурної спадщини не досить розвинуте і потребує доопрацювань. Дер
жава має забезпечити створення відповідної законодавчої та нормативно
правової бази, спрямованої на визначення термінології, форм і методів
діяльності, визначити типи, категорії та види нематеріальної культурної
спадщини. Потрібно чітко розподілити повноваження серед органів вико
навчої влади (центральних і місцевих) у сфері охорони нематеріальної
культурної спадщини. Ці зміни необхідні також і для підвищення ролі та
поваги до нематеріальної культурної спадщини у суспільстві.
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нематериального культурного наследия. Коротко проанализировано законо3
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О. В. Кучеренко
СУЧАСНИЙ СТАН ТА АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
ІСТОРИКО КУЛЬТУРНИХ ЗАПОВІДНИКІВ,
ПІДПОРЯДКОВАНИХ МІНІСТЕРСТВУ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Статтю присвячено історико3культурним заповідникам, що перебува3
ють у підпорядкуванні Міністерства культури України. В публікації подано
порівняльну характеристику актуальних проблем заповідників станом на
2011 рік, а також проаналізовано їхній сучасний стан.
Науководослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень (надалі –
НДІ пам'яткоохоронних досліджень) займається дослідженням та
аналізом діяльності історикокультурних заповідників, підпорядкованих
Міністерству культури України (надалі – МКУ). Аналіз та вивчення
діяльності заповідників здійснюється на основі опрацювання інфор
мації, що стосується функціонування історикокультурних заповідників,
та надсилається до Департаменту культурної спадщини та культурних
цінностей двічі на рік. Форму статистичних спостережень "Звіт про не
рухомі пам'ятки та об'єкти культурної спадщини" історикокультурних
заповідників, підпорядкованих Міністерству культури України, було
розроблено спільно з працівниками Департаменту культурної спадщини
та культурних цінностей та надіслано до історикокультурних за
повідників для виконання.
Працівники відділу історичних ареалів населених місць та за
повідників НДІ пам'яткоохоронних досліджень опрацьовують звітні ма
теріали, в яких міститься інформація про землевпорядну, науковопро
ектну, облікову документацію, питання реставрації, стан пам'яток, май
нові питання, музейну роботу та ін. Також працівниками НДІ пам'ятко
охоронних досліджень, починаючи з 2011 р., постійно надаються кон
сультації працівникам заповідників щодо заповнення та оформлення
звітної інформації.
Аналізуючи звітні матеріали, з'ясувалося, що в організації роботи
історикокультурних заповідників виникає чимало недоліків та проб
лемних питань, зокрема питання наявності плану організації території
(науковопроектної документації, що розробляється відповідно до зако
ну в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у
сфері охорони культурної спадщини; в документації міститься інфор
мація про межі, зони охорони, обсяги і строки проведення робіт з кон
сервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту і пристосування
об'єктів культурної спадщини, благоустрою історикокультурного за
повідника, а також заходи з охорони і використання об'єктів культурної
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спадщини (Закон України "Про охорону культурної спадщини", ст. 33,
п. 6)), паспортизації та реставрації об'єктів, земельного та майнового питань.
Згідно зі статистичною звітністю заповідників, підпорядкованих
Міністерству культури України, порівняно з 2011 р., за 2012й та І півріч
чя 2013 р. ми маємо таку динаміку розвитку заповідників:
– плани організації території, порівняно з 2011 р., були розроблені для
НІКЗ "Гетьманська столиця" (розроблено співробітниками НДІ пам'ят
коохоронних досліджень 2011 р. та затверджено наказом Міністерства
культури України № 1368 від 23.11.2012 р.). Таким чином, наразі чотири
заповідники мають плани організації території: НІЕЗ "Переяслав", НІАЗ
"Кам'яна могила", НАІЗ "Чернігів Стародавній" та НІКЗ "Гетьманська
столиця";
– було паспортизовано пам'ятки та об'єкти культурної спадщини: у
Національному КиєвоПечерському історикокультурному заповіднику
(надалі – НКПІКЗ) 2012 р. розроблено облікову документацію на
підземні споруди Верхньої Лаври, паспортизовано два об'єкти Шев
ченківського національного заповідника, отримано 10 паспортів НІАЗ
"Кам'яна могила". Згідно з попереднім оглядом актуальних проблем за
повідників, до переліку повністю паспортизованих пам'яток та об'єктів
культурної спадщини у складі історикокультурних заповідників, підпо
рядкованих Міністерству культури України (НКПІКЗ, НІМЗ "Поле Бе
рестецької битви", НІКЗ "Чигирин", Шевченківський національний за
повідник, НІКЗ "Качанівка"), можна приєднати ще НЗ "Хортиця", НІАЗ
"Кам'яна могила", ДІКЗ у м. Белз, НІЕЗ "Переяслав";
– з 2012 р. були відреставровані лише деякі пам'ятки та об'єкти куль
турної спадщини, що входять до складу історикокультурних заповідни
ків. Протягом 2012 р. на об'єктах НКПІКЗ проводилися ремонтнорес
тавраційні та відновлювальні роботи. На дзвіниці Успенського собору
були продовжені роботи з реставрації та пристосування пам'ятки, розпо
чаті у 2010 – 2011 рр. У середині 2012 р. проведено комплекс робіт "Рес
таврація та пристосування пам'ятки архітектури національного значення
Південна башта (корпус № 89)". У НЗ "Хортиця" завершено реконструк
цію покрівлі музею історії запорізького козацтва. Решта заповідників та
кож проводять незначні ремонтні роботи на об'єктах з метою їх подаль
шого збереження та утримання в належному стані;
– порівнюючи зі звітними матеріалами, наданими заповідниками
2011 р., стан пам'яток та об'єктів культурної спадщини, що входять до складу
історикокультурних заповідників, дещо змінився. Аналізуючи звітність
заповідників за 2012 – 2013 рр., помітно, що чимало об'єктів культурної
спадщини перебувають в аварійному стані, натомість як у попередніх роках
кількість їх була меншою. Наприклад, змінився стан деяких пам'яток НІКЗ
"Качанівка": Арковий місток та "Пуста криниця" – стан пам'яток за цей
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період погіршився до аварійного. Натомість варто зазначити, що стан
об'єктів НІКЗ "Гетьманська столиця", НІЕЗ "Переяслав" та інших за
повідників залишився без змін, в аварійному стані об'єктів немає. Такі
показники виникли у результаті недостатнього фінансування рестав
раційних та ремонтних робіт;
– щодо земельного питання, то площа деяких заповідників відповідно
до отриманих державних актів на користування землею збільшилася.
Змінилася площа НЗ "Батьківщина Тараса Шевченка" – 7,6233 га, що
більше на 0,4 га за результат 2011 р. Збільшилися показники і НІКЗ "Чи
гирин" – на 0,0096 га і НКПІКЗ – на 3,7847 га, тепер їх площа складає
243,9016 га та 27,29 га відповідно. Проте проблема земельного питання
досі залишається актуальною: ряд історикокультурних заповідників не
є користувачами земельних ділянок, на яких розташовані пам'ятки та
об'єкти культурної спадщини, що входять до їх складу;
– питання, пов'язані з майном, на сьогодні також є не менш важливи
ми. Відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини"
усі власники пам'яток або щойно виявлених об'єктів культурної спадщи
ни зобов'язані укласти з відповідним органом охорони культурної спад
щини охоронні договори, що забезпечить утримання об'єктів у належно
му стані. Проте, аналізуючи стан наявності охоронних договорів на
кінець 2012 – І півріччя 2013 р., близько 500 пам'яток та об'єктів культур
ної спадщини потребують оформлення охоронних договорів. Натомість
спостерігається і позитивна динаміка в цьому напрямку. Порівняно з
2011 р., на об'єкти НІКЗ "Качанівка" розроблено сім охоронних дого
ворів. У таких заповідниках, як НЗ "Хортиця", НІЕЗ "Переяслав", НЗ
"Софія Київська", НІАЗ "Кам'янець", охоронних договорів розроблено
на 60 – 70%.
Далі подано короткий огляд найактуальніших питань історикокуль
турних заповідників, що залишаються невирішеними станом на 2013 рік.
Національний Києво Печерський історико культурний заповідник. За
повідник не має плану організації території – триває розроблення науко
вопроектної документації. Площа згідно з актами користування землею
складає 27,29 га. Триває процес оформлення земельних ділянок площею
0,2 га. Одна з найгостріших проблем заповідника – дисгармонійне бу
дівництво в межах його буферних зон. Щодо балансової приналежності,
з 135 об'єктів, що входять до складу заповідника, на його балансі перебу
ває лише 111 пам'яток, розташованих на його території. Існує проблема
недоцільного використання об'єктів – 30% об'єктів, що входять до скла
ду заповідника, використовуються сторонніми організаціями. Це нега
тивно впливає на технічний стан пам'яток.
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Національний заповідник "Софія Київська". Чимало об'єктів, що пере
бувають у складі заповідника, мають облікову документацію, виконану
за старим зразком. План організації заповідника перебуває у стані роз
роблення. Чимало об'єктів заповідника, переважно ті, що входять до
складу Судацької фортеці, в аварійному стані. Проте балансову прина
лежність об'єктів можна відзначити як зразкову, оскільки лише один
об'єкт не перебуває на балансі заповідника.
Національний заповідник "Давній Галич". Що стосується актуальних
питань діяльності заповідника, то це передусім паспортизація об'єктів
та балансова приналежність. Із 143 об'єктів облікову документацію роз
роблено всього на 46, а на балансі заповідника лише 4 об'єкти. Також є
невирішеним майнове питання – тільки на 6 об'єктів розроблено охо
ронні договори. Науковопроектну документацію не розроблено. За
повідник має акти на право користування землею лише на 50% від за
гальної площі.
Національний історико меморіальний заповідник "Бабин Яр". На сьо
годні заповідник має безліч проблемних питань, одне з яких – балансо
ва приналежність. Об'єкти, що входять до складу заповідника, тільки
проходять процедуру взяття на баланс; паспортизація та охоронні дого
вори – в стані розроблення та затвердження. Заповідник не має плану
організації території.
Національний заповідник "Замки Тернопілля". Паспортизацію об'єк
тів, що входять до складу заповідника, здійснено на 50%. План органі
зації заповідника не розроблено. Із 24 об'єктів та пам'яток культурної
спадщини лише на 10 розроблено охоронні договори. 3 об'єкти перебу
вають в аварійному стані. Проте спостерігаються і позитивні моменти:
на 11 об'єктах проводяться консерваційні роботи.
Державний історико архітектурний заповідник "Стара Умань". За
повідник передано у відання Міністерства культури України в 2011 р.
Проблемними для заповідника є питання, що стосуються паспортизації, –
паспортизовано лише 25 об'єктів із 52, причому облікову документацію
виконано ще за старим зразком і, згідно з чинним законодавством, вона
потребує оновлення, охоронні договори укладено на 5 об'єктів. На ба
лансі заповідника всього 9 пам'яток та об'єктів культурної спадщини.
Науковопроектна документація заповідника станом на 2013 р. застаріла
та потребує коригування з урахуванням вимог чинного законодавства.
Земельне питання є досить актуальним, оскільки з усієї площі заповідни
ка (82 га) акти на право користування землею є лише на 1,1912 га.
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Державний історико культурний заповідник у м. Жовква. До складу за
повідника входять 33 пам'ятки та об'єкти культурної спадщини, з них
паспортизовано лише 12 пам'яток. На об'єкти, що перебувають в ава
рійному стані, розроблено науковопроектну документацію (розробник –
ДП "Інститут "Укрзахідпроектреставрація"). 21 об'єкт потребує укладан
ня охоронних договорів. Гостро стоїть питання балансової приналеж
ності – із 33 пам'яток та об'єктів культурної спадщини тільки 9 перебува
ють на балансі заповідника.
Національний історико культурний заповідник "Кам'янець". Заповід
ник було передано у відання Міністерства культури України розпоряд
женням Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 р. № 1032р. Із 148
пам'яток та об'єктів культурної спадщини, що входять до складу запо
відника, лише на 66 розроблено облікову документацію. На 86 об'єктів
необхідно розробити охоронні договори. В аварійному стані перебува
ють 17 пам'яток та об'єктів культурної спадщини. Проте спостерігається
і позитивна динаміка у розвитку заповідника: з 2011 р. до Переліку об'єк
тів культурної спадщини було внесено близько 7 об'єктів. Заповідник
розташований на території площею 121 га, проте наразі має документи
на право користування лише 0,5568 га.
Таким чином, проаналізувавши проблемні аспекти деяких заповід
ників, як національних, так і державних, тих, що вже перебували у відан
ні Міністерства культури України, і тих, що були нещодавно передані у
його підпорядкування, було виявлено спільні проблемні та актуальні пи
тання, що спостерігаються у роботі заповідників. Зокрема, досить гост
ро стоїть проблема паспортизації пам'яток та об'єктів культурної спад
щини. Приблизно 80% заповідників не мають облікової документації на
всі об'єкти, або ж вона є застарілою і не відповідає вимогам чинного за
конодавства. Актуальною проблемою є також відсутність науковопро
ектної документації. Як вже згадувалося вище, лише чотири заповідники
мають науковопроектну документацію, в той час як для шістнадцяти та
ка документація не розроблялася взагалі. Плани організації території
решти історикокультурних заповідників перебувають у стані розроб
лення та коригування, оскільки не відповідають вимогам чинного зако
нодавства.
Що стосується майнових питань, то вони також потребують ви
рішення. Загалом охоронних договорів потребують близько 500 об'єктів
культурної спадщини.
Проте можна виділити ряд заповідників, у яких ці питання повністю
унормовані. Наприклад, НІКЗ "Чигирин", НАІЗ "Чернігів", НЗ "Глухів",
НКПІКЗ та ін.
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Ще одне, не менш важливе питання, характерне для заповідників, –
включення об'єктів до Державного реєстру. Лише незначну частину
пам'яток та об'єктів культурної спадщини, що входять до складу запо
відників, внесено до нього. Це створює проблеми, пов'язані з охороною
історикокультурного надбання. Згідно з Законом України "Про охорону
культурної спадщини" об'єкти культурної спадщини, незалежно від
форм власності, відповідно до їхньої археологічної, естетичної, етноло
гічної, історичної, мистецької, наукової чи художньої цінності, підляга
ють реєстрації шляхом занесення до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України.
Таким чином, аналіз сучасного стану та проблем розвитку за
повідників дає можливість накреслити шляхи їх подолання та розробити
перспективи їх подальшого розвитку.
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Ю. В. Лукомський, А. С. Крупа
МОНАСТИР св. ОНУФРІЯ ХІІІ – ХХ ст. У ЛАВРОВІ:
ҐЕНЕЗА ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ
У статті подано аналіз етапів планувального розвитку монастиря
св. Онуфрія у Лаврові, визначених на основі досліджень археологічних, кар3
тографічних та іконографічних матеріалів XIII – XXI ст.
Ключові слова: архітектурно3археологічні дослідження, планувальна
структура, церква св. Онуфрія, монастир у Лаврові.
Монастир у селі Лаврів поблизу Старого Самбора (нині – Львівська
обл.) зафіксовано письмовими джерелами ще з княжої доби. Він займає
особливе місце в історії та культурі України [1]. Розташування монасти
ря свідчить, що, попри релігійне значення, він був одним із важливих
опорних пунктів ГалицькоВолинської держави в українських Карпатах
(рис. 1). Обитель славилася єдиними у Східній Європі мощами св. Онуф
рія [2]. Існує також традиція про поховання в Лаврові галицьковолинсь
кого князя Лева (Онуфрія) Даниловича († бл. 1301 р.), сина Данила Ро
мановича (Галицького) – короля Русі [3]. На території нинішнього мо
настиря зберігся один із найстаріших монастирських храмів – церква
св. Онуфрія, в якій уціліли архаїчні архітектурні форми і деталі, а також
фрескові розписи ХVІ ст. [4]. До сьогоднішнього дня у центральній час
тині монастиря збереглося лише кілька архітектурних пам'яток. В нау
ковій літературі не розроблено поки що аргументованих реконструкцій
ґенези та розвитку планувальної структури монастиря впродовж його
понад 700літнього функціонування.
У вступних студіях над Лаврівським монастирем міститься доволі ба
гато історичної, мистецтвознавчої та історикоархітектурної інформації
про розвиток монастиря в цілому та його окремих архітектурних і мис
тецьких пам'яток. Однак дослідники ХІХ – І пол. ХХ ст. переважно вва
жали, що первісний монастир знаходився між лісами Грабова та Бучина,
де дотепер існує обваловане кладовище з руїнами церковцікаплиці
св. Івана Предтечі, і що лише в ХV – на поч. ХVІ cт. він перенісся на сучас
ну територію [5]. Результати ж археологічних досліджень, проведених на
Іванівському церквищі у 73му та 80му рр. минулого століття, вказали
на відсутність там культурного шару, ранішого за ХVІІ ст. [6]. Натомість
фундаментальні дослідження, проведені Карпатською архітектурноар
хеологічною експедицією під керівництвом М. Рожка у 1984 – 1986 рр.,
переконливо доводять, що Лаврівський монастир розвивався на одній і
тій самій території з ХІІІ ст. На підставі ретельних архітектурноархео
логічних розкриттів, проведених у внутрішній частині головної монас
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тирської церкви св. Онуфрія, М. Рожко довів, що її побудовано на місці
давнішого кладовища, яке сформувалося при попередньому, найімовір
ніше, дерев'яному храмі, з підлоги якого походять численні керамічні
плитки, традиційні для пам'яток сакральної галицької архітектури
ХІІ – ХІІІ ст. [7]. Дослідження М. Рожка дали надзвичайно цікаві резуль
тати, а разом з тим порушили чимало нових наукових проблем, розв'яза
ти які можливо лише за допомогою подальших археологічних розкопок [8].

Рис. 1. Лаврів на схематичній карті території Українських Карпат
із сіткою шляхів та перевалів княжої доби за М. Рожком.
Експлікація: 1 – Дукельський перевал; 2 – Лупківський перевал; 3 – Со3
лінський перевал; 4 – Ужоцький перевал; 5 – Руський путь; 6 – Ворітський
перевал; 7 – Вишківський (Торуньський) перевал; 8 – Яблунецький перевал.
Умовні позначення: I – територія Карпат; II – кордон князівства; III –
напрям шляхів; IV – сучасний державний кордон.
У результаті нових рятівних археологічних досліджень, здійснених
експедицією Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН Укра
їни під керівництвом Ю. Лукомського у 2009 – 2010 рр., виявлено і
зафіксовано археологічні та архітектурні об'єкти ХІІІ – ХХ ст.: муровані
фундаменти будівель, поховання, господарські ями, інженерні споруди
та археологічні знахідки ХІІ – ХІІІ – поч. ХХ ст. Ці матеріали додають
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інформацію про напрямки і розташування окремих відомих із джерел і
невідомих, поки що, об'єктів [9] (рис. 2).
Одним із основних завдань сучасних досліджень є розроблення ре
конструкцій розвитку планувальної структури центральної частини Лав
рівського монастиря на основних етапах його функціонування. Це зав
дання може бути вирішене гіпотетично на підставі аналізу архівних дже
рел, історіографічних праць та результатів археологічних розкопок.

Рис. 2. Схема археологічних досліджень монастиря у Лаврові.
Експлікація: 1. Церква св. Онуфрія. 2. Вежа3дзвіниця. 3. Монастирсь3
кий корпус. 4. Господарські споруди. 5. Стара школа.
Умовні позначення: I – пам'ятки архітектури державного реєстру; II –
інші споруди; III – археологічні дослідження М. Рожка; IV – археологічні
дослідження Ю. Лукомського; V – віднайдені мури XVI – 33я чв. XVIII ст.;
VI – віднайдені мури 43я чв. XVIII3XIX cт.; VII – археологічний нагляд 2008 р.;
VIII – не простежені роботи; IX – дренажні канали XVI3XIX ст.; X – тран3
шеї і колодязі комунікацій 200832009 рр.; XI – поховання XIII3XV ст.; XII –
поховання XVII3XVIII ст.; XIII – поховальні склепи XVIII ст.
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Аналізуючи історію розвитку монастиря у Лаврові, можемо на ни
нішній рівень наших знань виділити чотири основні періоди в ґенезі
обителі, під час яких відбувалися відчутні зміни в планувальній структурі
її центральної частини, тобто монастиря в оборонних стінах. Перший
період охоплює ІІ пол. ХІІІ – ХV ст. [10], другий – ХVІ – 3ю чв. ХVІІІ ст.
[11]; третій – останню чв. ХVІІІ – поч. ХХ ст. [12] і четвертий – поч. ХХ –
сер. ХХ ст. [13].
Планувальна структура монастиря під час першого періоду розвитку
абсолютно невідома з письмових джерел і може відтворюватися лише ду
же гіпотетично за ретроспективним аналізом і на підставі дотепер вияв
лених археологічних об'єктів. Оскільки останніх надзвичайно мало, то
насамперед звернемося до досить детального опису Лаврівського монас
тиря 1759 р. та опису, виконаного о. Полікарпом Волянським 1767 р.
З обох описів дізнаємося, що монастир був оточений з чотирьох
боків мурами, в наріжниках яких стояли оборонні башти. Розкопками
локалізовано обидві північні наріжні башти монастиря. Фундаменти
північнозахідної башти були розкриті майже повністю з прилеглими до
них підмурками суміжних зовнішніх мурів, які вказують на напрямки
північного та західного прясел монастиря. Характерною особливістю
цих фундаментів є кладка на глиняному, а не на вапнянопіщаному роз
чині (рис. 3, ІІ). Південне прясло реконструюється поки що дуже гіпоте
тично, на підставі фрагментів аналогічних фундаментних конструкцій,
виявлених у розвідковій траншеї 2009 р., а східне – за локалізованим
фрагментом північносхідної наріжної вежі та бічними підмурками кап
лиці Св. Хреста (рис. 2).
Окрім церкви св. Онуфрія і дзвіниці, які збереглися донині, інші бу
дівлі, згадані в описі, посаджені досить умовно. В'їзна західна брама ма
ла б розташовуватися приблизно на однаковій відстані від оборонних
наріжних башт. Вираз "кузня в мурі" міг означати, що будинок кузні пе
ретинав мур, як показано на схемі. Щодо пекарні, то, напевно, у резуль
таті археологічного нагляду 2009 р. був зафіксований північнозахідний
наріжник її фундаменту і принаймні він посаджений на схемі аргументо
вано. Мешкальні приміщення, шафарня, сіни, кухня зі спальнею та ре
фектар умовно показані зблокованими при південному мурі. Фіртка до
саду з дзвіницею розміщена рівновіддалено від оборонних башт. При ній
розташовувалися одна за одною дві кам'яниці, між якими умовно пока
зано "подвійні засклеплені сіни, як бабинець до каплиці Св. Хреста". Ре
зиденція з дерева при мурованій дзвіниці, фіртка на фільварок, дві
кам'яниці з сіньми та мурований засклеплений будинок при північно
західній вежі показані нами умовно. Межі цвинтаря при церкві св. Онуф
рія визначають якоюсь мірою поховання ХVІ – І пол. ХVІІІ ст., виявлені
археологічними розкопками (рис. 3).
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Рис. 3. Реконструкція плану Лаврівського монастиря ХVІ – 33ї чв. ХVІІІ ст.
Розвиток плану церкви св. Онуфрія за М. Рожком.
(Будівельну періодизацію храму скориговано авторами).
Умовні позначення: I – споруди, згадані в описах XVIII ст.; ІІ – архео3
логічно локалізовані підмурки споруд ХVІ3ХVІІ ст.; ІII – церква св. Онуфрія
ХV3ХVІ ст.; IV – бабинець середини ХVІ ст.; V – приділи ІІ пол. ХVІІ ст.; VІ –
притвір І пол. ХVІІІ ст.; VІІ – виявлені ззовні поховання ХVІ3ХVІІІ ст.; VІІІ –
кладовище ХVІ3ХVІІІ ст.; ІХ – приблизний контур захристії 23ї чв. ХVІІІ ст.
Експлікація: 1 – мурована брама з каплицею Успіння Пресвятої Богоро3
диці; 2 – мур, в якому є кузня; 3 – мурований склеп, другий склепик з де3
рев'яною стелею, дерев'яна башта з келією і ґанками; 4 – студня; 5 – пекар3
ня зі спальнею і невеликими сіньми; 6 – шафарня; 7 – спальня; 8 – сіни; 9 –
кухня з покоєм і спальнею; 10 – рефектар (трапезна); 11 – друга південна
башта; 12 – фіртка до саду з дерев'яною дзвіницею зі сходами догори; 13 –
кам'яниця з двома спальнями; 14 – каплиця Св. Хреста; 15 – кам'яниця,
пристосована під столярню; 15а – подвійні сіни склеплені; 16 – башта з
трьома спальнями; 17 – мурована дзвіниця; 17а – дерев'яна возівня; 18 –
фіртка на фільварок; 19 – четверта башта; 20 – мурований і засклеплений
будинок; 21 – велика мурована церква у формі хреста; 22 – резиденція з де3
рева; 23 – захристія з підземним склепом.
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Отже, за описами середини ХVІІІ ст. і археологічними дослідженнями,
план центральної частини монастиря можна реконструювати поки що до
волі схематично. Він промальовує замкнений чотирикутник з наріжними
виступаючими баштами і каплицею Св. Хреста, внутрішньою забудовою,
яка тяжіє до периметральних стін, звільняючи місце для головної церкви
св. Онуфрія, розташованої майже в центрі планувальної композиції. За
планувальним вирішенням відносно основного ядра композиції – храму,
такий тип монастирського ансамблю можна назвати прямокутним, пери
метрально розпорошеним із центральною домінантою (рис. 3).
Зважаючи на консерватизм у розвитку осередків християнського
культу, можна припускати, що впродовж ХVІ та ХVІІ ст. планувальна
структура Лаврівського монастиря суттєво не змінювалася. Разом з тим
слід очікувати, що протягом цього періоду могли якісно змінюватися
конструкції будівель і, відповідно, їх зовнішній вигляд. Так, наприклад,
у ХVІ – на початку ХVІІ ст. рядова монастирська забудова і фортифі
каційні споруди мали б бути споруджені переважно з дерева, оскільки це
був дешевший матеріал. Муровані ж конструкції фортифікацій та рядо
вої забудови починають з'являтися близько середини ХVІІ ст. Швидше за
все, обводові мури з виступаючими назовні баштами були споруджені в
часи розквіту монастиря, за єпископа Антонія Винницького, тобто в се
редині – ІІ пол. ХVІІ ст.
Протягом періоду ХVІ – ХVІІ ст. церква св. Онуфрія добудовувалася
і змінювала свій вигляд. Із результатів архітектурноархеологічних
досліджень під керівництвом М. Рожка випливає, що найстарішою час
тиною центрального монастирського храму є триконх, до якого із заходу
прилучалася квадратна нава з контрфорсами на кутах. Нава займала
середохрестя нинішньої церкви. У такому вигляді церква виникла та
функціонувала впродовж ХV – І пол. ХVІ ст. Близько середини ХVІ ст. до
нави із заходу прибудували бабинець, а між 1675 та 1705 рр. до видовже
ного в плані храму додали бічні приділи з підземними приміщеннями –
криптами. Нарешті притвор із заходу до бабинця, а також захристію зі
сходу (обидві прибудови з пивницями) прибудували в І пол. ХVІІІ ст.
(рис. 3, ІІ – VІ, ІХ).
Дуже важливо звернути увагу на осі об'єктів планувальної структури
Лаврівського монастиря ХVІІІ ст. Триконхова частина (пресвітерій)
церкви св. Онуфрія, а разом з нею південне та східне прясло монастиря
відхиляються осями на 3,5 ° відносно осей західної частини церкви (ба
бинець і трансепт), західного та північного прясел монастиря, які зорі
єнтовані за сторонами світу. Отже, якщо збережений триконх є найстар
шою частиною церкви, то й елементи планувальної структури монасти
ря, відповідні осям триконхупівденне та східне прясла – зберегли на
прямки розпланування ХV – І пол. ХVІ ст.
95

Розділ I

Під час досліджень центрального монастирського храму – церкви
св. Онуфрія, як уже згадувалося, фундаменти триконху перерізають раніші
поховання, які залягали у регулярному порядку. Важливою є та обстави
на, що ці чотири поховання зорієнтовані строго за сторонами світу, а
значить, до появи триконху планувальна структура монастиря осями ма
ла б відповідати сторонам світу, тобто розплануванню бабинця церкви
св. Онуфрія (рис. 2) [14]. У цьому контексті можна зрозуміти логіку дум
ки І. Могитича про первинність бабинця порівняно з триконхом [15].
Однак, згідно з археологією, підмурки бабинця добудовані до фунда
ментів нави з контрфорсами, які споруджувалися разом з триконхом, і
тому бабинець не може бути датованим раніше за триконхову частину
пам'ятки [16].
Невідповідність орієнтації бабинця до триконху залишається далі
незрозумілою. Можливо, це неузгодження пов'язане з тим, що в часі
прибудови бабинця до квадратної нави з контрфорсами остання була
розібрана, а замість її бічних північної та південної стін були прибудо
вані напівкруглі в плані приділи, що перетворювало центральну частину
храму на форму ротонди. Цю гіпотезу висловлював свого часу М. Голу
бець [17]. При такій формі плану невідповідність осей бабинця і трикон
ху, розділених округлою ротондою, була б мало помітною. Додатковими
аргументами на підтримку гіпотези М. Голубця могли б бути знахідки ве
ликої кількості уламків фрескового розпису у підбаневій частині церкви
під час досліджень 1984 – 1986 рр., а також присутність фрагменту роз
писів, аналогічних до поліхромії в інтер'єрі бабинця, на південній пло
щині південнозахідного пілону нинішнього храму, які простежувалися
ще в 1985 р. Однак припущення існування напівкруглих приділів у цент
ральній частині церкви синхронно з появою бабинця в середині ХVІ ст.
залишається поки що гіпотезою. Її могли б підтвердити або спростувати
археологічні дослідження, проведені при колишніх контрфорсах нави
найстарішої триконхової частини церкви (рис. 3). Такі розкопки доціль
но було б суміщати із влаштуванням сучасного водовідведення від
пам'ятки, яке планується на найближчі роки.
Повертаючись до поховань, раніших за триконхову частину церкви,
слід висловити припущення, що первісний храм ХІІІ – ХV ст., з якого
походять численні полив'яні плитки з підлоги, який слід шукати побли
зу цих поховань, тобто на місці бічних приділів чи бабинця церкви
св. Онуфрія, має бути, очевидно, дерев'яним і зорієнтованим у плані стро
го за сторонами світу. Проблема локалізації первісного храму та інших
об'єктів з ранньої історії монастиря може бути розв'язана лише подаль
шими археологічними дослідженнями.
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Рис. 4. Гіпотетична реконструкція планувальної структури
Лаврівської обителі XIII – XV ст.
Експлікація: 1 – найстарше кладовище; 2 – господарська яма ХІІІ3ХІV ст.;
3 – головна дерев'яна церква; 4 – оборонні вежі; 5 – рефектар і господарські
споруди; 6 – каплиця; 7 – дзвіниця; 8 – головна брама; 9 – фіртка; 10 – мо3
наші келії.
Умовні позначення: I – сучасні муровані споруди; ІІ – фігура Божої
Матері; ІІІ – поховання ХІІІ3ХV ст.; ІV – ймовірне розташування споруд
ХІІІ3ХV ст.
Одна з версій походження назви "Лаврів" від грецького λαυρα – мо
настир з центричною композицією планування. Посередині розташова
на головна церква, навколо неї біля периметральних стін групуються мо
наші келії, господарські споруди. Первісний монастир за масштабом
поступався пізнішому. Приймаємо гіпотезу про прямокутний монастир
у Лаврові. Точкою прив'язки виконаної нами гіпотетичної реконструкції
до існуючої ситуаційної схеми є старша дерев'яна церква, яка розташо
вувалася поблизу нинішньої церкви св. Онуфрія. Припустимо, що
первісна дерев'яна церква займала центральне положення на території, з
усіх боків була оточена оборонними дерев'яними укріпленнями. На
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кутах монастиря були оборонні вежі. В західному оборонному пряслі бу
ла головна брама; в східному – фіртка, біля якої розміщувалася каплиця.
До південної оборонної стіни прилягали господарські споруди та рефек
тар, тобто трапезна, до північної – дзвіниця, монаші келії. У північно
східному куті монастирського двору формується цвинтар. Контури і вісь
монастиря визначені гіпотетично, ґрунтуються на виявленні культурно
го шару і об'єктів XIII – XV ст. Отже, імовірно, тип розпланування – пря
мокутний, периметрально розпорошений з центральним ядром. Гіпоте
за може бути підтвердженою або спростованою в міру подальших архео
логічних досліджень (рис. 4).

Рис. 5. Фрагмент кадастрової мапи Лаврівського монастиря
середини XІХ ст.
1767 р., як повідомляє монастирська "Хроніка", велика пожежа зни
щила дерев'яні споруди монастиря. Це змусило ігумена обителі розпоча
ти будову нового мурованого монастирського будинку. З 1771 р. випалю
вали при монастирі вапно і цеглу, а 1775 р., після трьох значних повеней
1774 р., розпочали так звану "фабрику" – будівництво великого монас
тирського корпусу. До 1781 р. будівничим був архітектор Іван Оберлєн
дер із Самбора, який довів роботу майже до завершення, а пізніше опо
ряджувальні роботи здійснював львівський архітектор Іван Шнайдер до
1788 р. У процесі будівництва 1776 р. було розібрано обидві східні на
ріжні оборонні башти, які заважали новому будинкові, а також перепла
новано дорогу та в'їзд до монастиря, що влаштували при південно
західному куті його території. Отже, обитель втратила свої колишні
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укріплення, на місці яких зведено великий корпус та інші будівлі, про
різано нові в'їзди, проте прямокутна в плані територія, сформована обо
ронними мурами XVII ст., а можливо, й ранішого часу, залишилася
незмінною.
Монастир зафіксований в численних описах і візитаціях, які були ук
ладені протягом XIX ст. Планування монастиря на середину ХІХ ст. з
прилеглим оточенням зображає кадастрова мапа 1853 р. (рис. 5) [18], а
функціональне використання приміщень першого поверху обителі
відтворює рукописний план початку ХХ ст. (рис. 6) [19].
Новозбудований головний корпус монастиря мав у плані Гподібну
форму. Його східне крило простягалося на всю довжину між колишніми
східними, а південне – на половину довжини між південними оборон
ними баштами. Оскільки корпус розплановувався строго вздовж обо
ронних мурів монастиря, то між його крилами у плані немає прямого ку
та. Південне крило було зв'язане із захристією і, відповідно, з церквою дво
ярусним коридором. У споруді монастирського корпусу були приміщен
ня, які виконували житлову (монаші келії) господарську (кухня), нав
чальну (класи) та інші функції. У каплиці Св. Хреста було влаштовано
рефектартрапезну. З півночі до монастирської огорожі прилягала стай
ня для коней, яка замінила або доповнила колишню возівню. Вздовж
західного прясла розташовувалась видовжена споруда. У південній її час
тині знаходилася кузня,
а решту приміщень ви
користовували як нав
чальні класи. Монастир
мав дві брами – головна
з півдня, та господарсь
ка – з півночі, що вела на
фільварок до тартака, ста
вів і лісу (рис. 6).
На підставі архівних,
картографічних, іконо
графічних та археологіч
них джерел можемо до
сить достовірно рекон
струювати планувальну
структуру центральної
частини Лаврівського
монастиря на третій бу
дівельний період – ос
тання чверть ХVІІІ –
Рис. 6. Рукописний план
поч. ХХ ст. Порівняно з
Лаврівського монастиря початку ХХ ст.
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попереднім періодом, духовні, житлові, навчальні, господарські
функції та місця загальних зібрань стали зосереджені у церкві, голов
ному корпусі та довгій споруді, яка розташовувалася вздовж західного
монастирського прясла. Церква св. Онуфрія займала центральне місце
в оточенні укрупнених монастирських будівель, які разом з огорожею,
дзвіницею та рештками північнозахідної оборонної башти описували
в плані виразний прямокутник, заданий попереднім будівельним
періодом (рис. 3, 7).
Двоярусний коридорперехід між головним монастирським корпу
сом та церковною захристією розділив внутрішню територію обителі на
репрезентативну і більш доступну західну та затишнішу – східну части
ни. Остання, судячи з внутрішнього планування нового корпусу, була за
думана у традиції монастирських кружґанків або внутрішніх дворів того
часних освітніх закладів, функцію одного з яких на Бойківському підгір'ї
почав щоразу потужніше перебирати на себе Лаврівський монастир ра
зом з приходом Австрії [20]. Проте Лаврівський дворик не обмежувався
з північного боку і простягався аж до дзвіниці з годинником, від якої
вільно можна було потрапити до західної частини монастиря, оминаючи
церкву з північного боку (рис. 7).
На нижньому ярусі згаданої дзвіниці в бічних західній та східній
стінах уціліли бійниці, що, судячи з їх оборонного призначення, мали б
бути розташованими із зовнішнього боку монастирської території, тобто
за прилеглими оборонними мурами. Тому не виключено, що в період по
яви дзвіниці – ХVІІ ст. – вона більшою своєю частиною могла бути ви
суненою назовні з лінії мурів північного оборонного прясла монастиря.
Таке розташування дзвіниці відносно мурів частково підтверджує фото
монастиря з північного сходу, зроблене 1910 р. На ньому виразно видно,
що суміжний з вежею мур із заходу спрямований не до північнозахідно
го рогу дзвіниці, як показано на кадастровій мапі (рис. 5), а принаймні
до середини її західної стіни (рис. 7, 9).
Надзвичайно цінними є фотографічні матеріали з перелому ХІХ/ХХ ст.,
що стосуються Лаврівської обителі до перебудови монастирського кор
пусу в 1902 – 1909 рр. та церкви св. Онуфрія у 1910 р. Зокрема, фото 1895 р.,
яке ми публікуємо вперше завдяки Т. Піняжкові (рис. 7), зображає за
гальний вигляд монастиря з північного заходу, тобто з гори св. Івана. На
північнозахідному розі монастиря бачимо рештки колишньої оборон
ної наріжної башти з бійницями, збереженої до висоти одного ярусу і пе
рекритої чотирисхилим ґонтовим дахом з невеликими причілками. Від
східної стіни башти відходить вже невисокий мур, а від південносхідно
го її рогу в південному напрямку – невеликий відтинок значно вищого
муру, що відповідав би радше двоярусній наземній частині башти. Обидва
мури перекриті теж ґонтовими двосхилими дашками.
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Рис. 7. Реконструкція плану монастиря у Лаврові
на кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.
Експлікація: 1. Церква св. Онуфрія. 2. Дзвіниця. 3. Навчальні класи. 4. Куз"
ня. 5. Брама. 6. Саля. 7. Келії. 7а. Сходова клітка. 8. Рефектар. 9. Кухня. 10. Стай"
ня для коней. 11. Господарська споруда. 12. Захристія. 13. Коридор"перехід.
Умовні позначення: I – пам'ятки, збережені на поверхні землі; ІІ –
втрачені муровані споруди; ІІІ – оточуючі мури; ІV – можливий перебіг
контуру споруд.

Рис. 8. Вид на Лаврівський монастир з північного заходу.
Фото 1895 р. з приватного архіву Т. Піняжка.
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Середню частину західного прясла монастирської обителі займає до
сить масивна довга будівля, яка прилягає до оборонного муру ззовні і
складається з нижнього мурованого та верхнього дерев'яного ярусів. Во
на розташовується нижче за башту, на нижній терасі. Перепад між тера
сами складає близько двох метрів. Тому довга будівля порівняно з баш
тою має монументальний вигляд (рис. 8). Нижній мурований ярус бу
дівлі має висоту близько 5 м. В ньому пробито (або розширено на місці
бійниць?) два великі вікна і двері. На відстані 2/3 довжини західного фа
саду від північнозахідного рогу в мурованому ярусі простежується не
значний виступ з площини стіни близько півметра на ширину 2 – 3 м.
Можливо, це якимось чином пов'язане з існуванням в'їзної брами до мо
настиря, яка, згідно з описами, мала б знаходитись десь у цьому місці.
Верхній ярус будівлі виконаний у каркасній дерев'яній конструкції.
Він злегка нависає над високим нижнім мурованим ярусом, спираю
чись на дерев'яні консольні випуски – застріли, що характерні для го
тичної архітектури, а взагалі нагадує конструкцію заборол з оборонної
архітектури княжої доби. Стіни другого ярусу складені з вертикальних
несучих стовпів, які рознесені не в одному ритмі. Між стовпами закла
дено в пази горизонтальні бруси, які виконували огороджувальну функ
цію. У верхній частині дерев'яних стін будівлі на різних рівнях просте
жуються вузькі щілиноподібні горизонтальні отвори вікон або продухів,
що перегукуються з традиціями бійниць у дерев'яних фортифікаціях
княжої доби [21].
Видовжена будівля перекрита, як і більшість усіх інших зображених
на фото споруд, стрімким чотирисхилим дахом з невеликими причілка
ми. Із західної площини даху видаються два комини. Звертають на себе
увагу й дві довжелезні похилені колоди, які нижнім кінцем зафіксовані,
мабуть, в землі, а верхнім – дотикаються до зовнішнього краю даху, при
вантажуючи його напроти коминів. Можливо, це запобіжний засіб про
ти підриву великої площини покрівлі західними й північнозахідними
вітрами, переважаючими у цій місцевості.
До довгої будівлі з півдня прилягає з незначним уступом одноярусна
мурована кузня, гребінь даху якої явно зміщений відносно гребеню даху
довгої будівлі на схід. З цього огляду можна припускати, що й з внутріш
нього боку мур кузні виступав з внутрішньої площини фасаду довгої бу
дівлі у бік двору (рис. 7).
Основний Гподібний монастирський корпус, як видно з фотогра
фій, на більшості своєї площі був двоповерховим і лише в північній час
тині – одноповерховим. Легко ідентифікуються на фото головна домі
нанта монастиря – церква св. Онуфрія, вежадзвіниця з наметовим чо
тирисхилим дахом (обидві покриті бляхою) і конюшня, що прилягає до
огорожі північного прясла обителі ззовні (рис. 8, 9) [22].
102

Iсторикокультурна спадщина:
архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

Отже, на третій будівельний період тип планувальної структури
центральної частини Лаврівського монастиря можна охарактеризувати
як прямокутний, периметральний і зблокований з центральним ядром
(рис. 7).

Рис. 9. Вид на Лаврівський монастир з північного сходу. Фото 1910 р.
На самому початку XX ст. розпочинається четвертий будівельний
період монастиря, протягом якого зникають з лиця землі головний мо
настирський Гподібний корпус з каплицею Св. Хреста, рештки пів
нічнозахідної башти, довга споруда і кузня на західному пряслі, а також
усі огороджувальні мури з прилеглими до них менш значними госпо
дарськими спорудами. Натомість з'являється новий просторий двопо
верховий корпус з пивницями, кілька незначних господарських споруд
громадського (школа) та господарського (гаражі, майстерні) призначення,
постає кілька ділянок мурованих огорож, які не охоплюють колишньої
території центральної частини обителі, а також ще в 1910 – 1914 рр.
здійснено реставрацію церкви св. Онуфрія, за якої, як дорікає В. Січин
ський, "раз і назавжди знищено первісні склепіння і деталі, які значно ха
рактеризували найстарші стилістичні особливости будови і давали чимало
матеріялу до встановлення часу заложення церкви" [23].
Новий монастирський корпус, споруджений 1909 р., посаджено впо
перек колишнього прямокутника, замкнутого оборонними стінами і
баштами, впритул до захристії при Онуфріївській церкві. У ньому були
ще більше сконцентровані богослужбові, житлові, навчальні, суспільні,
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господарські та інші функції. Сюди було перенесено бібліотеку, архів, а
також засновано церковний музей. Взагалі монастир до 1939 р. пережи
вав чи не найбільшого розквіту як сакральний і освітній осередок –
своєрідна духовна столиця Західної Бойківщини. Та коли в Західну Ук
раїну прийшла Червона армія 1939 р., монастир було пограбовано, а
бібліотеку спалено. Після Другої світової війни комуністична влада
ліквідувала монастир. У спорудах монастиря розташували інтернат для
дітей зі сповільненим розумовим розвитком. Навпроти монастиря збуду
вали медпункт з відділенням для душевнохворих. Неподалік звели кол
госпну ферму та свинарники. У церкві та дзвіниці було влаштовано
склад.
1963 р. монастир св. Онуфрія у Лаврові взято під охорону держави з
наданням статусу пам'ятки архітектури. 1990 р. колишню обитель пере
дано парафіянам Лаврова. За чотири роки школу для дітей зі сповільне
ним розумовим розвитком перенесено в приміщення колишньої сільсь
кої школи, а в монастир знову повернулися монахи Чину Святого Ва
силія Великого.

Рис. 10. Сучасний план центральної частини Лаврівського монастиря.
Експлікація: 1. Церква св. Онуфрія. 2. Дзвіниця. 3. Монастирський корпус.
4. Одноповерхові споруди.
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Сучасна планувальна структура монастиря сформувалася в XX ст.
Основними її елементами є збережені пам'ятки архітектури – церква св.
Онуфрія ХV – ХVІ ст., вежадзвіниця ХVІІ ст. та монастирський корпус
1909 р. Ці об'єкти розташовані компактно і утворюють разом з природ
ними компонентами єдиний містобудівний комплекс. Прямокутний у
плані корпус зорієнтований довшою віссю по осі північпівдень, роз
діляє монастирську територію на західну репрезентативну частину з
фігурою Божої Матері і більш затишну – східну, де розташований парк.
Недалеко від входу на монастирське подвір'я є стара сільська школа по
чатку ХХ ст., яка перекриває частину колишньої довгої кам'яноде
рев'яної будівлі ХVІІІ ст. Лінію оборонних мурів північного прясла приб
лизно відзнаковує ряд дерев. До східної стіни вежідзвіниці прибудовані
гаражі, а позаду монастирського корпусу розташована незначна однопо
верхова споруда. Мур огорожі, що тягнеться від неї, приблизно відзнако
вує лінію східного фасаду монастирського корпусу ХVІІІ ст. З південно
го боку до центральної частини монастиря прилягає фруктовий сад і
яринний город, що відмежовані від репрезентативної частини мурова
ною огорожею початку ХХ ст.
Сучасну планувальну структуру центральної частини Свято
онуфріївського монастиря у Лаврові можна охарактеризувати за типо
логією василіанських монастирів як зблоковану Гподібну з відокремле
ною вежеюдзвіницею (рис. 10).
На підставі аналізу архівних джерел, історіографічних праць та ре
зультатів археологічних розкопок планувальний розвиток монастиря
св. Онуфрія у Лаврові можемо поділити на чотири будівельні періоди, які
піддаються менш чи більш гіпотетичній графічній планувальній рекон
струкції:
1. Під час першого будівельного періоду – ІІ пол. ХІІІ – ХV ст. – оби
тель, ймовірно, мала центричну планувальну структуру, оточену прямо
кутником дерев'яноземляних укріплень з чотирма оборонними вежами
в кутах. Центральне положення на території монастиря за принципом
лаври займала вільностояча дерев'яна церква. Житлові та господарські
монастирські споруди розосереджувалися при периметральних стінах з
внутрішнього боку обителі. Отже, імовірно, тип розпланування – прямо
кутний, периметрально розпорошений з центральним ядром.
2. У ХVІ – 3й чв. ХVІІІ ст. площа монастиря значно збільшується.
Планувальна структура замкнена в прямокутник з виступаючими назовні
наріжними баштами і каплицею Св. Хреста. Оборонні укріплення стають
мурованими. Майже в центрі прямокутника споруджується мурований
триконховий храм, який з часом розростається в західному напрямку до
великої хрестоподібної церкви. Житлові та господарські споруди тяжіють
своїм розташуванням до периметральних стін, вивільняючи місце і
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можливість обходу навколо головної монастирської святині. Тип плану
вальної композиції надалі залишається прямокутним, периметрально роз
порошеним з центральною домінантою – мурованим храмом св. Онуфрія.
3. Упродовж третього будівельного періоду – остання чверть ХVІІІ –
перелом ХІХ/ХХ ст. – монастир втрачає оборонну функцію, наріжні
башти і високі мури, на місці яких виникають більші за об'ємом будівлі,
де концентруються житлові, духовні, навчальні та господарські функції.
Ці будівлі разом з огорожею описують в плані на загал той самий прямо
кутний обрис, заданий раніше сформованими межами. Внутрішню пло
щу монастиря частково розтинає двоярусний коридор – перехід від кор
пусу до церковної захристії на дві частини – західну і східну. Церква
св. Онуфрія надалі перебуває у центрі планувальної композиції. Такий
тип планувальної структури можна охарактеризувати як прямокутний,
периметральний і зблокований з центральним ядром.
4. У ХХ ст. будівлі з периметру композиційного прямокутника, зада
ного ще у ХVІ – ХVІІ ст., практично всі, окрім дзвіниці, зникають з ли
ця землі. На місці колишнього коридорупереходу впритул до церкви
споруджується новий просторий монастирський корпус, де поєднують
ся усі необхідні функції. Планувальна композиція стає відкритою і аси
метричною. За типом її можна розцінити як зблоковану Гподібну з
відокремленою вежеюдзвіницею.
Лаврівський монастир є комплексною пам'яткою архітектури, архе
ології, історії, сакрального та садовопаркового мистецтва, що вимагає
відповідального дослідження і подальшого обдуманого розвитку. Перс
пективний напрямок такого розвитку, на нашу думку, пов'язаний з комп
лексними археологічноархітектурними дослідженнями монастирського
комплексу, з подальшими консервацією, музеєфікацією чи відзнакуван
ням на поверхні землі автентичних об'єктів його захоплюючої минувши
ни, що бере свій початок ще з княжої доби.
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В статье представлен анализ этапов планировочного развития монас"
тыря св. Онуфрия в Лаврове, определенных на основе исследований археоло"
гических, картографических и иконографических материалов XIII – XXI вв.
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The article contains the analysis of stages of planning development St. Onufriy
monastery in Lavrov determined from archaeological researches, mapping and
iconographic materials. The analysis of the planning development of the monastery
during the XIII – XXІ c. based on the hypothetical reconstruction.
Keywords: architectural and archeological investigations, planning structure,
St. Onufriy church, monastery in Lavriv.
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Ю. В. Лукомський, В. М. Петрик
АРХІТЕКТУРНО АРХЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВТРАЧЕНИХ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ ХІІ – ХІІІ ст.
НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАПОВІДНИКА
"ДАВНІЙ ГАЛИЧ"
У статті подано основні результати опрацювання методичних прин"
ципів архітектурно"археологічних досліджень втрачених архітектурних
об'єктів. Ці методи базуються на багаторічному досвіді вивчення пам'яток
Галицької архітектурної школи ХІІ – ХІІІ ст., розташованих на терені
давнього Галича.
Ключові слова: архітектурно"археологічні дослідження, втрачений ар"
хітектурний об'єкт, Галицька архітектурна школа, Галич.
Архітектурноархеологічні дослідження є невід'ємною частиною про
цесу наукового вивчення та реставрації нерухомих об'єктів культурної
спадщини. Об'єктами архітектурноархеологічних досліджень є: 1) втра
чені об'єкти монументальної архітектури, які ми називаємо архітектур
ноархеологічними пам'ятками, і їх вивчення відбувається у процесі ар
хеологічних досліджень; 2) існуючі пам'ятки архітектури та їх території,
де археологічні дослідження є складовою частиною комплексних про
ектновишукувальних та реставраційних робіт.
Методика архітектурноархеологічних досліджень в Україні постійно
вдосконалюється внаслідок багаторічних розкопок і реставраційних
робіт на численних пам'ятках архітектури, час зведення яких знаходить
ся в межах від античності до ХІХ – ХХ ст. Основним об'єктом таких дос
ліджень є втрачені архітектурні пам'ятки, які збереглися на рівні фунда
ментів і становлять значний науковий інтерес в контексті вивчення
особливостей та закономірностей розвитку української архітектури. Ос
нови методики дослідження архітектурноархеологічних пам'яток, зок
рема втрачених архітектурних об'єктів, викладені як у наукових моно
графіях, присвячених певним об'єктам чи колам пам'яток, так і в норма
тивних і методичних документах, що регламентують реставраційні роботи
на території України, навчальнометодичних матеріалах [1]. В Україні най
більш повно опрацьовані особливості застосування такої методики для
пам'яток античної архітектури (С. Крижицький), монументальної архітек
тури Києва княжої доби (М. Каргер, В. Холостенко, М. Сагайдак та ін.).
В Галичині, що у ХІХ ст. перебувала в складі Австрійської імперії,
вперше тісна співпраця архітекторів та істориківархеологів почалася на
теренах давнього Галича. Поштовх до вивчення давньої галицької архі
тектури пов'язаний з археологічними відкриттями руїн будівель княжої
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доби на терені давнього Галича, які здійснили місцевий парох Лев Лав
рецький та історик Ісидор Шараневич протягом 1881 – 1885 рр. Архітек
турні обміри, опис, аналіз, інтерпретацію кількох розкопаних об'єктів,
зокрема церквищ Спаса та св. Кирила, виконав професор Львівської
політехніки Юліан Захарієвич [2]. Дослідження галицьких церков кня
жої доби продовжив у 1909 р. Йосип Пеленський, який вивів особли
вості Галицької архітектурної школи, проаналізувавши церкву св. Панте
леймона та плани розкопаних фундаментів галицьких церков. До таких
особливостей він відносив: а) розділеність апсид в плані на рівні назем
ної частини; б) те, що фундаменти зводились з річкового каменю на роз
чині, а наземні стіни – з тесаних кам'яних блоків; в) всюди застосовував
ся вапнянопіщаний розчин. Плани та описи пам'яток княжого Галича,
представлені Й. Пеленським у його монографії, тривалий час були ос
новним джерелом для аналізу архітектурноархеологічних пам'яток Га
лицького князівства й дотепер залишаються актуальними [3].
Новий етап у вивченні галицької архітектури пов'язаний з відкрит
тям решток літописної Богородичної церкви (або ж – Успенського собо
ру), яке здійснив Ярослав Пастернак 1936 р. При пошуках цього храму
дослідник застосував розвідкові траншеї, і лише в десятій з них вдалося
натрапити на західний мур пам'ятки. Повне археологічне дослідження
цього об'єкта супроводжувалось, на відміну від попередніх розкриттів га
лицьких пам'яток, значно точнішими обмірами мурованих субстанцій
пам'ятки (з подачею багатьох конструктивних перетинів та фасадів го
ловним чином наземних мурувань), фотофіксацією, схематичною фікса
цією окремих стратиграфічних перетинів, детальним описом стану збе
реження автентичних решток (фундаментів, наземних стін та підлог), їх
будівельнотехнічних особливостей (типів застосовуваних будівельних
матеріалів, параметрів блоків та їх обробки, специфіки мурувань, візу
альних характеристик розчинів, уцілілих "in situ" та повторно вжитих
елементів декору), а також описом і аналізом багатьох рухомих знахідок,
які були пов'язані з архітектурою собору: архітектурних деталей,
олив'яної (свинцевої) бляхи, дахівки (черепиці), фрагментів фресок, по
лив'яних плиток підлоги, кількох рельєфних плиток із зображенням гри
фона, уламків дзвонів [4].
Кінець 50х – 70ті роки ХХ ст. принесли для науки нові важливі
відкриття решток мурованих церков у інших містах ГалицькоВолинсь
кої держави: у Василеві – білокам'яний храм, в Перемишлі – мурований
з каменю палац із ротондою та білокам'яна церква св. Івана, ротонда
св. Миколая, у Звенигороді – рештки мурованого храму, що розширило
коло об'єктів, а також уявлення про географію поширення будівництва
білокам'яних церков Галицької архітектурної школи. Важливими об'єк
тами архітектурноархеологічних досліджень стали дерев'яні храми, най
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раніші рештки яких на терені Галицької землі датуються ХІІ ст. Їх дос
лідження потребувало розроблення нових специфічних методів із залу
ченням досвіду досліджень дерев'яної оборонної, житлової та громадсь
кої архітектури. Найбільше в Україні дерев'яних храмів виявлено на те
риторії історичної Галичини (ротондальні в Олешкові та Галичі, дво
зрубні у Галичі та Звенигороді, хрестовий на Царинці в Галичі, в Луцьку
та ін.) – вони датуються ХІІ – ХIV ст. і репрезентують початковий етап
дерев'яного церковного будівництва України, де виразно відчувається
значний вплив мурованої архітектури [5].
В Західній Україні оборонне, громадське та житлове дерев'яне
будівництво княжої доби найбільш комплексно вивчав Михайло Рожко.
Архітектурноархеологічні дослідження давньої карпатської наскельної
фортеці Тустані в с. Урич Львівської обл. дали відкриття невідомого досі
в Україні нового виду середньовічної наскельної фортифікації. У Карпа
тах під керівництвом дослідника виявлено унікальні комплекси де
рев'яних оборонних споруд, сліди яких чітко зафіксовані конструктив
ними пазами, що їх витісували на скелях давні будівничі. Можливість
дослідження споруд, побудованих з дерева в ХІ – ХІV ст. за їх відбитка
ми на скелях, відсутність аналогічних збережених об'єктів дерев'яної ар
хітектури цього часу у Європі ставить пам'ятки з наскельною забудовою,
виявлені дослідженнями М. Рожка, в ряд унікальних [6].
Систематизація досліджених об'єктів Галицької архітектурної школи
ХІІ – ХІІІ ст. показує, що більшість таких пам'яток зосереджено саме на
території давнього Галича, що дає можливість їх комплексних дослід
жень, розроблення методики розкопок та музеєфікації [7].
Ми поставили за мету представити методику архітектурноархео
логічних досліджень та історикоархітектурного вивчення об'єктів Га
лицької архітектурної школи, показати, як на прикладі певного кола
втрачених архітектурних пам'яток можна вдосконалити методи архітек
турноархеологічних розкриттів пам'яток такого типу. Аналіз і виклад
особливостей проведення архітектурноархеологічних досліджень про
водиться на прикладі кількох пам'яток княжого Галича ХІІ – ХІІІ ст.:
церкви Кирила і Мефодія ХІІІ ст., церковного комплексу в урочищі "Ца
ринка" ХІІ – ХІІІ ст., церкви Благовіщення ХІІ – ХІІІ ст. та Успенського
собору (Церкви Успіння Богородиці) ХІІ ст.
Вивчення втрачених архітектурноархеологічних пам'яток почи
нається з етапу археологічних розвідок. Перед початком архітектурно
археологічних досліджень пам'ятки необхідно вивчити всі доступні істо
ричні джерела, зокрема архівні, картографічні та іконографічні матері
али. На їх підставі археолог та реставратор спільно розробляють програ
му проведення польових археологічних досліджень. Археологічна роз
відка не дає повного вивчення археологічного об'єкта, її метою є лише
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виявлення та визначення характеру археологічної пам'ятки. Основні ета
пи археологічної розвідки при пошуках втраченої пам'ятки: 1) вивчення
архівних джерел та матеріалів попередніх досліджень, розроблення мето
дики пошуків; 2) візуальне обстеження, вивчення рельєфу, пошук куль
турного шару за допомогою шурфування, опитування, збір підйомного
матеріалу, опис пам'ятки та зйомка плану, застосування геофізичних ме
тодів; 3) закладання розвідкової траншеї, розвідкових шурфів.
Збір історичних даних, вивчення історичної топографії, топоніміки
місцевості, аналіз проведених раніше археологічних досліджень дозво
ляє визначити імовірний район розташування втраченої пам'ятки, а
іноді (якщо наявні картографічні матеріали, де зображена існуюча на той
час будівля) і прив'язати контури об'єкта до існуючої території. Оскільки
картографічні матеріали достатньої точності в крупному масштабі з'яв
ляться (для території України) лише з XVIII ст., то більш ранні об'єкти
доводиться локалізовувати здебільшого за аналізом сукупності мате
ріалів попередніх та натурних польових досліджень. Опісля розробляєть
ся програма дослідження, яка подається на погодження в орган охорони
культурної спадщини.
Важливим засобом локалізації втрачених архітектурних пам'яток є
геофізичні методи, застосування яких дає можливість виявити аномалії в
ґрунті з характерними ознаками фундаментів, румовищ, перекопів, по
рожнин та ін. У зв'язку з розвитком наукових технологій в археологічних
розвідках широко застосовуються матеріали космічної та аерофотозйом
ки, системи GPS та ін. Важливим засобом виявлення архітектурноархео
логічних пам'яток є застосування т. зв. георадара (Ground probing radar),
інших магнітометричних засобів, що мають неруйнівний характер, але
дають можливість попередньо встановити планувальну структуру втраче
ної пам'ятки [8]. Однак лише археологічні розкопування можуть дати ос
таточне підтвердження правильності попередньої локалізації пам'ятки.
Для локалізації імовірного розташування пам'ятки доцільно заклада
ти розвідкову траншею в такий спосіб, щоб виявити основні параметри
решток будівлі, її орієнтацію та попередньо встановити стан збереження
і характер конструктивного вирішення стін та фундаментів. Якщо за ок
ремими ознаками (розорювані сільськогосподарською технікою буді
вельні матеріали, наявність відповідного підйомного матеріалу на по
верхні землі, характер рельєфу місцевості, точні дані опитувань місцевих
жителів тощо) рештки об'єктів залягають на глибині не більш як 0,5 м, а
глибина культурного шару не перевищує 1,5 м, то ширина траншеї дос
татня 1 м. Такий параметр цілком оправдав себе на пам'ятках давнього
Галича (дослідження Ю. Лукомського 1983 – 2000 рр.) з точки зору опе
ративності, зручності та повноти отримання інформації, водночас спри
яв мінімальному втручанню в об'єкти перед їх загальним розкриттям і
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дослідженням. При більшій глибині ширину траншеї слід збільшувати до
1,5 – 2,0 м. Довжина траншей визначається залежно від мети їх закладки,
умов місцевості, імовірних розмірів очікуваного об'єкта (рис. 1).

Рис. 1. Локалізація втраченої пам'ятки розвідковою траншеєю
(на прикладі дослідження Кирилівської церкви ХІІІ ст.
в Галичі – за Ю. Лукомським).
Коли успішно вирішена головна мета, яку переслідує розвідкова тран
шея, – виявлення слідів (розвал будівлі, горілі шари, засипи вибраних фун
даментних ровів), а в кращому випадку – решток кам'яної субстанції
об'єкта, то на перший план висуваються такі завдання: а) виявлення гра
ниць та уривків зовнішніх контурів об'єкта в плані; б) обстеження будівель
нотехнічних характеристик решток (параметри фрагментів конструкцій,
застосовані в них будівельні матеріали, характер кладки тощо); в) визна
чення стану збереження частин об'єкта за допомогою фіксації та аналізу
прилеглих напластувань культурного шару (стратиграфія).
Розкопки у межах траншей проводяться особливо ретельно з пос
тійною думкою максимального збереження цільної картини об'єкта при
його майбутньому стаціонарному дослідженні. Переважно поверхню
пам'яток монументальної архітектури вкривають пласти будівельних
решток, що утворилися внаслідок руйнування об'єкта, які не дають мож
ливості визначення контурів споруди. Оцінюючи зачищену поверхню
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завалу будівельних решток, слід мати на увазі, що при збереженні фунда
ментів відмітка завалу над ними теоретично має бути вищою від загалу, і
навпаки, якщо фундаментні конструкції об'єкта були колись вибрани
ми, то на місці трас колишніх ровів завали осідають глибше від загально
го рівня залягання деструкцій. Крім того, у разі існування на одному
місці різночасових пам'яток, характер поверхні будівельних деструкцій
ще більше ускладнений.
Отже, аналіз самої поверхні завалу будівельних решток, зачищених у
траншеї, зазвичай не приводить до однозначного висновку щодо пе
ребігу контурів об'єкта. Тому після докладної фіксації поверхні завалів як
у плані, так і в перерізі, їх необхідно розбирати у межах траншеї. Окрім
графічної фіксації завалів, їх розбирання необхідно супроводжувати
детальними описами та фотофіксацією. Всі археологічні артефакти
прив'язуються при цьому до координат відносно траншеї, а також до
стратиграфічних пластів, якщо вони читаються. Якщо у завалах буді
вельних решток вдається простежити шари, то заглиблення слід продов
жувати не горизонтальними зрізами, а пошарово.
При виявлені конструкцій будівель більш пізнього періоду, ніж
очікувана втрачена пам'ятка, треба застосовувати диференційований
підхід залежно від цінності виявлених решток. Якщо ці конструкції без
посередньо можуть бути пов'язані з пізніми етапами функціонування
пам'ятки, то слід їх ретельно зачистити, зафіксувати і залишити для пов
ного подальшого розкриття під час стаціонарних архітектурноархео
логічних досліджень.
При розбірці завалів будівельних решток головним завданням зали
шається локалізація нерухомої субстанції об'єкта. Розрізнити завал де
струкції, що утворився внаслідок руйнування муру, від уцілілої частини
конструкції буває дуже складно. Остання, переважно, відрізняється ціль
ністю, геометризованими контурами, однорідністю заповнювача, техно
логічними особливостями кладки. Якщо хоч одна з цих характеристик
простежується у процесі пошарової зачистки завалу, розбірку в цьому
місці необхідно припиняти і продовжувати в інших місцях траншеї, де
йдуть очевидні будівельні завали. Таким чином приблизне місцезнаход
ження конструкції або її негативу вдається локалізувати.
У разі, коли збереглися лише негативи, то напрямок конструкції
відображатимуть стінки фундаментних ровів, хоч і вони можуть бути
пошкодженими внаслідок вибирання будівельного матеріалу. Однак по
дальше заглиблення в межах колишнього рову дає можливість або вия
вити збережену нижню частину конструкції фундаменту і відповідно її
контури в плані, або, в гіршому випадку, лише контури підошви фунда
ментного рову. Якщо ж конструкції збереглися, то виявити їх контури у
плані буває інколи дуже важко через можливі зовнішні відмостки, які на
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зачищеній поверхні конструктивно не відрізняються від фундаментів.
Для виявлення зовнішнього контуру фундаменту в плані необхідно із
зовнішнього боку пам'ятки в межах розвідкової траншеї здійснити гли
бинну зонду. Такі глибинні зонди слід розпочинати за межами імовірної
траси конструкції, де шар розвалу будівельних решток відносно тонкий.
Зонда на початку закладається невеликою в плані (1 м2). Її слід пос
тупово заглиблювати, перерізуючи всі культурні верстви1, і доводиться
зазвичай до материка. Пошук вертикального контуру фундаменту
здійснюється поступовим розширенням зонди у бік сподіваної суб
станції методом похилої зачистки відповідної стінки зонди, що можна
назвати "прийомом підбою". Таким чином, пошук контуру конструкції
здійснюється, в першу чергу, в нижній частині зонди. Цей метод пошуку
контуру дає можливість зберегти конструкцію вимосток або відмосток,
які дотичні до верхньої частини підмурків, для наступних стаціонарних
розкопів та сприяє більш точному визначенню контуру конструкції,
оскільки у верхній частині конструкція може бути поруйнованою.
Після успішної локалізації зовнішнього контуру фундаменту зонду
при ньому поглиблюють до підошви конструкції і лицьову поверхню муру
зачищають, вивчаючи її будівельнотехнічні особливості. У разі недоступ
ності підошви фундаменту через археологічні об'єкти (поховання, заглиб
лені житла, інші конструкції), заглиблення зонди варто припинити і
дослідити фундамент лише у доступній частині. Як показує практика, при
стаціонарних дослідженнях об'єкта всією площею завжди можна визначи
ти рівень підошви конструкції без руйнування інших археологічних
об'єктів, а оминання цих об'єктів на розвідковій стадії робіт сприяє
ціліснішому їх вивченню на етапі стаціонарного розкриття пам'ятки.
Особливо складним є процес локалізації решток дерев'яних будівель:
церков, громадських будівель, оборонних споруд. Лише в окремих ви
падках вдається зафіксувати збережені рештки дерев'яних конструкцій
(обвуглені залишки підвалин чи фундаментних конструкцій). Однак
здебільшого розташування дерев'яних споруд визначається за опосеред
кованими ознаками: для сакральних будівель – це пляма глиняної
долівки, ями від дерев'яних стовпівстендарів чи розташування похо
вальних ям. Після виявлення пам'ятки та її початкового дослідження
розвідковий шурф чи траншея можуть бути розширені до розкопу.
Стаціонарні архітектурно археологічні дослідження об'єкта проводять
ся після локалізації пам'ятки та виявлення її основних планувальних па
раметрів. Роботи можуть проводитись одразу ж в сезоні, коли було ло
калізовано пам'ятку, але зазвичай повноцінні дослідження відкладають
1
Якщо у зонді виявлені археологічні об'єкти, які не дають можливості подальшого заглиблення
(поховання, житла, господарські ями, інші конструкції тощо), то, залежно від важливості цих об'єктів,
варто або припинити поглиблення зонди, або продовжувати розкопування об'єктів з докладною фіксацією.
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на наступний рік, оскільки такі роботи потребують розроблення плану
робіт та залучення фінансових ресурсів.
Після розчистки території майбутнього розкопу треба розпланувати
площу на квадрати зі стороною 2 м. Осі квадратів повинні бути якомога
наближеними до осей пам'ятки, яка локалізована траншеєю, тобто від
повідати напрямкам зовнішніх контурів об'єкта. Якщо контури решток
споруди не прямолінійні і не дають конкретних напрямків (у випадку,
наприклад, ротонд), то сітка квадратів розплановується за сторонами
світу або довільно, здебільшого в осях пам'ятки.

а)

б)

Рис. 2.
а) розбивка сітки квадратів при розкопках Кирилівської церкви (Галич),
яка зміщена відносно напрямків сторін світу та напрямку розвідкової тран"
шеї (Ю. Лукомський);
б) схема розкопування решток Храму № 2 на Царинці у 1990 – 1992 рр.
на підгородді княжого Галича (виявлений у процесі дообстеження пам'ятки,
відкритої у 1988 р. Дослідження Ю. Лукомського).
Якщо об'єкт розкопується вперше і план його невідомий, то після
розбивки сітки квадратів необхідно здійснити в її осях взаємоперпенди
кулярні пунктирні траншеї для визначення границь об'єкта. Пунктири
передбачають можливість влаштування поперечних до траншеї конт
рольних бровок. Коли визначені границі об'єкта, над ним в сітці квад
ратів плануються контрольні бровки і розбиваються сектори розкопу.
Контрольні бровки повинні перетинати об'єкт, бажано в його осях. Та
116

Iсторикокультурна спадщина:
архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

кож треба планувати недоторкані частини контрольних бровок, які зали
шаються для наступних дослідників. Їх необхідно залишати у тих місцях,
де передбачаються збережені культурні напластування, що зв'язують
об'єкт з навколишньою територією. Це дасть змогу перевірити датуван
ня пам'ятки наступним поколінням дослідників, які володітимуть більш
досконалою науковою методикою та технічними засобами.
Розчищення залишків відновлюваного об'єкта виконується на пев
ному рівні відповідно до збереженості мурувань. Бажано цей рівень ви
тримувати і за абсолютними позначками. Технічно це досить складно,
оскільки зазвичай мурування зберігаються нерівномірно. Рекомендуєть
ся вибрати в якості узагальнюючого рівня відмітку, з якої контури стін чи
фундаментів будівлі уже читаються як ціле і сприймається план споруди.
Часом це може бути рівень первісної денної поверхні з часу функціону
вання пам'ятки. При цьому краще збережені ділянки мурувань можуть
суттєво піднятися над землею, а частина найбільш зруйнованих – ще бу
ти схованою під поверхнею. На цей рівень рекомендується провести ре
тельне зачищення і повну фіксацію споруди.

Рис. 3. Фундаменти Успенського собору ХІІ ст. на проміжному етапі
досліджень, 1998 р. (світлину зроблено з гелікоптера).
Якщо у споруди збереглася підлога чи хоча б можна визначити її
рівень, дуже зручно зупинитися на ній. Таким чином, пам'ятка постає у
повному вигляді – стануть чітко помітні найбільш зруйновані ділянки,
визначаться місця необхідних дообстежень, в той же час розкриється не
обхідний для реставрації повний план (рис. 3, 5).
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Рис. 4. Фіксація стратиграфічних перетинів
при дослідженні фундаментів архітектурно"археологічної пам'ятки
(на прикладі Успенського собору ХІІ ст. в Галичі,
дослідження Ю. Лукомського, 1998 р.).
Умовні позначення: 1 – дерновий шар; 2 – засипка розкопів Я. Пастер"
нака; 3 – чорний гумус; 4 – перевідкладений ґрунт; 5 – суглинок; 6 – насип"
на жовта глина; 7 – передматериковий суглинок; 8 – материкова глина;
9 – вкраплення глини; 10 – вкраплення уламків ангідриту (алебастру); 11 –
вкраплення перепаленої глини; 12 – прошарки вугілля; 13 – контури мурів;
14 – піщаний розчин; 15 – в/п розчин з уламками вапняку; 16 – в/п розчин з
великими крупинами вапна; 17 – камінь"ангідрид (алебастр); 18 – літо"
тамнієвий вапняк; 19 – крейдяник; 20 – пористий вапняк"черепашник.
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Розкопки проводяться згідно з загальноприйнятою методикою по
льових археологічних досліджень, що полягає у пошаровому (пластами
10 – 25 см) заглибленні площ секторів чи квадратів з проміжними опи
совими, графічними та фотографічними фіксаціями планів та страти
графічних перетинів. Усі вертикальні відмітки на планах беруться від
носно умовного нуля, чи репера, що прив'язуються до державної систе
ми координат, за допомогою геодезичного інструмента.
Після завершення розкопок у секторах до материка, або до рівня
підлоги пам'ятки, здійснюється фіксація стратиграфічних бровок і їх
розбірка, за винятком неторканих частин контрольних бровок (рис. 4).
Об'єкт повністю зачищається і підготовляється для проведення його
обмірів.

Рис. 5. План археологічного розкриття решток церкви ХІІ ст. в урочищі
"Царинка" на Підгородді княжого Галича (Ю. Лукомський, 1988 р.).
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На архітектурноархеологічних пам'ятках, досліджених археоло
гічними методами, зокрема розкопуванням, виконуються архітектурно
археологічні обміри. Архітектурноархеологічний обмір повинен фіксу
вати усі особливості розпланування об'єкта та його деталі з точним до
триманням відхилень контурів плану від геометричної схеми, фіксувати
непрямі кути, потовщення, відхилення від вертикалі, зміщення осей, ха
рактер і матеріал мурування та інших конструктивних елементів тощо
(рис. 5).
Для архітектурноархеологічних обмірів планів методом трикутників
розбивається спеціальна система базових точок, прив'язана до нерухо
мих реперів на місцевості та станцій теодоліта. Обміри здійснюються ру
летками методом засічок від системи базових точок, а також за допомо
гою теодоліта чи електронного тахеометра з однієї або кількох станцій,
зв'язаних у геодезичний полігон. Точні обміри плану об'єкта виконують
ся зазвичай в масштабі 1:50 і є необхідною умовою визначення та аналізу
планувальних особливостей пам'яток монументальної архітектури.

Рис. 6. Графічна фіксація збережених фундаментів та фрагментів стін
Успенського собору ХІІ ст. Дослідження Ю. Лукомського, рис. В. Петрика.
Під час обстеження решток конструкцій (переважно фундаментів)
споруд поглиблено вивчаються будівельнотехнічні особливості. Зазви
чай докладна зачистка об'єкта внаслідок спостережень дає можливість
зробити висновки щодо послідовності влаштування конструкції, засто
сування в ній тих чи інших матеріалів, закономірностей та характеру
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кладки або їх відсутності, виявити інші особливості. Ці дані також фіксу
ються обмірами лиця мурувань, фасадних частин стін та фундаментів
(розкриття у зондах). Для фіксації мурування з крупних кам'яних блоків
допускається масштаб креслення 1:20, для детальної фіксації цегляних
мурувань необхідно використовувати масштаб 1:10 (рис. 6).
Після завершення розкопок проводиться опис споруд, їх фото та
відеофіксація (що виконуються також у процесі проведення розкопувань
паралельно з описами у щоденнику робіт, обмірними кресленнями та
ін.). Опис рекомендується проводити в послідовності, в якій відбувалося
спорудження об'єктів та формування археологічного культурного шару:
закладення фундаментів, будівництво, функціонування та процеси руй
нування. При описі бажано надавати номери відтинкам мурів чи кон
структивних елементів будівлі (наприклад "Мур 1"), окремим приміщен
ням (рис. 7). Якщо призначення якоїсь окремої споруди чітко не визна
чено, їх позначаємо теж номерами (наприклад "Споруда 1").

Рис. 7. Нумерація мурів та внутрішніх полів
Галицького Успенського собору ХІІ ст.
(за Я. Пастернаком, з доповненнями Ю. Лукомського, рис. В. Петрика).
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Археологічні знахідки фіксуються згідно з загальноприйнятою ар
хеологічною методикою. Знахідки прийнято поділяти на масові та
індивідуальні. При описі виявлених індивідуальних знахідок ми від
значаємо їх на плані та стратиграфічних перетинах, знахідки пакують
ся окремо в пакети з цупкого паперу, на яких зазначається місце зна
ходження, розкоп, координати та дата знахідки, а також її попередня
інтерпретація. Якщо кілька індивідуальних знахідок походять з одного
культурного пласту чи об'єкта, їх укладають в спільний пакет. Масові
знахідки за необхідності укладають в загальні пакети з датою та визна
ченням діапазону глибини чи номеру культурного пласту. Решта зна
хідок, що не відібрані для лабораторних досліджень, характеризуються
в польовому щоденнику та закопуються на місці під час консервації
розкопу.
Для подальших теоретичних студій над архітектурноархеологічними
об'єктами важливими рухомими артефактами є не лише фрагменти ке
раміки, металу чи білокам'яних архітектурних деталей, але й зразки
інших будівельних матеріалів, що можуть походити з колишніх частин
будівель: камінь, згустки розчину, уламки фресок, дахівка, перетоплене
олово, що можуть вказувати на покрівельний матеріал.
Після завершення археологічних досліджень проводиться консер
вація розкопів та виявлених решток археологічних об'єктів, будівель та
споруд. Об'єми та технологія консервації визначається проектом (це мо
же бути і проект першочергових робіт, якщо основні роботи з консер
вації та музеєфікації переносяться на наступний сезон).
Повне археологічне розкриття пам'ятки необхідно завершити ще в
літній період, а консервацію чи реставраційні роботи провести до почат
ку осінніх дощів та заморозків. Адже залишені не законсервованими
рештки мурувань, земляні стінки розкопів під впливом негативних при
родних факторів – осінні дощі, сніг, циклічні процеси замерзанняроз
мерзання та ін. – починають швидко руйнуватися. Втрати за осінньози
мовий період можуть при цьому становити до 50%. Якщо ж роботи не
обхідно продовжувати і в зимовий сезон, або ж якщо роботи переносять
ся з різних причин на наступний сезон, тоді необхідно зводити над руї
нами приміщення, які освітлюються і опалюються і дозволяють вести
роботи і в зимовий сезон (хоча б в обмежених обсягах).
Консерваційне засипання розкритих споруд при проведенні роз
копів широкою площиною малорезультативне і небажане, оскільки пов
торне розкриття автентичних конструкцій для їх музеєфікації призведе
до чергових втрат (хоча й фрагментарних) автентичних субстанцій. Як
що роботи неможливо провести за короткий період, а також якщо рес
тавраційнобудівельні роботи можуть відставати від дослідницьких, то
краще не ризикувати і відкласти другий етап до кращих часів, обмежую
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чись першим (аналітичним) і застосовуючи глуху консервацію страти
графічного розкопу.
За результатами повного розкриття, як і у всіх випадках архео
логічних розкопок, видаються детальні звіти за роками. На їх основі го
тується робоча документація до реставрації і визначається, спільно з
архітекторами, план останнього, завершального етапу, пов'язаного з
пунктовими тонкими дообстеженнями, збором інформації, що з якихось
причин не була зібрана раніше, вибиранням найбільш глибоких пору
шень шару тощо.

Рис. 8. Рештки дводільної дерев'яної церкви на місці
мурованого храму Благовіщення (дослідження Ю. Лукомського у 1986 р.,
дообстеження у 1990 р.), зведений план та стратиграфічні перетини.
Як і перший етап, дообстеження має яскраво виражений дослідниць
кий характер. Проте завдання на цьому етапі пов'язані з конкретними
проблемами – архітектурними та інженерними, чи історичними (якщо
необхідно перевірити дослідницькі гіпотези). Завдяки аналізу архео
логічного звіту на етапі дообстеження (повторного локального дос
лідження на пам'ятці) вдалося, наприклад, виявити рештки дерев'яної
церкви в межах фундаментів мурованого храму Благовіщення та рештки
мурованої церкви на Царинці на терені давнього Галича (рис. 8, 9, 10).
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Також дообстеження решток церкви Богородиці (Успенського собору)
ХІІ ст. в Галичі, Десятинної церкви в Києві дозволили виявити нову нау
кову інформацію, що дозволяє поновому глянути на будівельну історію
та архітектурнопросторове вирішення цих храмів.
Самостійність археолога на етапі дообстеження, що пов'язане з
реставраційним процесом, значною мірою обмежена, його присут
ність і керівництво всіма розкриттями залишається неодмінною умо
вою, але дослідницька ініціатива переходить до архітекторареставра
тора та інженератехнолога. Це продиктовано перш за все піклуван
ням про збереження всіх мурувань відкритої пам'ятки, необхідністю
координувати роботу з будівельниками, а також тим, що основна маса
відомостей до початку третього етапу вже отримана і вимагається в ос
новному уточнююча інформація. Цей етап також супроводжується су
ворою фіксацією, вона може включати заглиблення в шар нижче рівня
поверхні будівлі, а також окремі зондажі і розбирання мурувань – не
тільки в інтересах реставрації, але і в порядку, звичайному для цілком
збережених пам'яток, тобто за рішенням архітектора. Відповідно по
рушуються деякі принципи наукової археології – перш за все вимога
докопувати будьякі початі розкопи до материка. Всі шурфи заглиб
люються лише настільки, наскільки це необхідно для реставрації.
Відомості про них фіксуються звичайними засобами і заносяться в звіт
про розкопи в прийнятому порядку.
За об'ємом ці роботи, звичайно, поступаються другому етапу, а від
першого їх відрізняє множинність розкривань, їх "пунктів" характер, в
той час як стратиграфічний розкоп слід закладати, по можливості,
єдиною площею. Хронологічно етап дообстеження не обмежений –
він продовжується до того часу, поки продовжуються розкопки, зонду
вання відкритих мурувань, усілякі роботи, пов'язані з розкриваннями
культурного шару чи вивченням залишків пам'ятки, включаючи прок
ладку комунікацій, вертикальне планування тощо. Практично архео
логічні роботи і постійний нагляд археолога на об'єкті завершуються
тільки з припиненням робіт і зі здачею реконструйованого об'єкта за
мовнику.
Матеріали за останніми етапами, так само, як і за попередніми, по
винні бути достатньо детальними, щоб не виникала необхідність у про
веденні додаткових архітектурних досліджень виявлених конструкцій
пам'ятки.
Важливим чинником вивчення історії пам'ятки є матеріали
дослідження її території. Для сакральних пам'яток – це територія навко
ло храму з прилеглим кладовищем (ґрунтові могильники з тілопокладен
нями). Важливо визначити межі такого могильника, встановити історію
заселення території до побудови тут храму (рис. 9, 10).
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Рис. 9. Фіксація могильника при фундаментах храму ХІІ – ХІІІ ст.
на підгородді Галича (т. зв. церква "На Царинці", дослідження
Ю. Лукомського, 1991 – 1992 рр.).
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Рис. 10. Зведений план археологічних досліджень церковного комплексу
в ур. Царинка. Давній Галич"Крилос (дослідження Ю. Лукомського
1986 – 1992 рр., рис. В. Петрика).
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Особливістю досліджень архітектурних споруд на багатошаровому
поселенні є накладання кількох археологічних та архітектурних об'єктів
різних хронологічних періодів. Їх стратифікація безпосередньо пов'язана
з необхідністю детального конструктивного аналізу решток основної
архітектурної споруди на певній ділянці з виділенням фаз її споруджен
ня та перебудов (або руйнування). Методика такого дослідження апро
бована при дослідженні Успенського собору в Галичі (рис. 11).

Рис. 11. Схема дослідження Успенського собору
з розташуванням різночасових археологічних об'єктів
(дослідження Ю. Лукомського, рис. В. Петрика).
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Для фіксації архітектурних об'єктів, як існуючих так і виявлених ар
хеологічно їхніх решток, використовують методи архітектурноархео
логічних обмірів. При архітектурноархеологічних обмірах на вибраних
об'єктах дослідження застосовуємо такі принципи та засоби: 1) вибір
методики обмірів, що дає необхідну точність фіксації (похибка = 2 см)
(М 1:20, 1:25); 2) комплексне застосування максимального переліку за
собів фіксації різного типу (теодолітна зйомка, проміри стрічкою методом
архітектурноархеологічних обмірів); 3) графічна обробка інформації у
вигляді, придатному для архітектурного аналізу об'єкта. На сучасному
етапі рекомендується застосовувати також 3D сканування розкопаних
решток об'єкта, але виключно в комплексі з вищезазначеними методами.
Практика показує, що найкращим способом збереження архітектур
ноархеологічної пам'ятки та реалізація її експозиційнопізнавальної
цінності є музеєфікація – показ об'єкта як музейного експоната на місці
створення. Свого часу авторський колектив кафедри реставрації та рекон
струкції архітектурних комплексів під керівництвом М. Бевза розробив
Проект консервації та музеєфікації Успенського собору ХІІ ст. та кап
лиці св. Василія XVII ст. в с. Крилос, що досліджувався стаціонарно у
1936 – 1937 та 1998 рр.

Рис. 12. Проект консервації та музеєфікації Успенського собору
(рис. О. Рибчинського).
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Проектом запропоновано провести консервацію автентичних мурів,
нарощення їх коронок до проектного рівня (що на 15 см вище від ко
лишньої підлоги храму) з відтворенням малюнку кладки стін фунда
ментів собору, консервацію та експозицію збережених ділянок наземних
стін під каплицею XVII ст. Основною просторовою ідеєю проекту є до
сягнення гармонійного поєднання горизонтальної площини трасування
мурів колишнього собору, що проектують на глядача план храму ХІІ ст.,
із відтвореною за іконографічними матеріалами дерев'яною дзвіницею,
що була зведена у XVIII ст. на мурованій каплиці XVII ст. Середхрестя
(місце підбанного простору) втраченого собору в проекті заакцентоване
мощенням із кам'яних плит, а камери зовнішніх галерей – трав'яними
газонами. Святилище у центральній апсиді підкреслюється влаштуван
ням престолу та нарощенням зовнішньої стіни апсиди, які пропонуєть
ся змонтувати з автентичних блоків собору ХІІ ст., виявлених археоло
гічними дослідженнями, решта лицевих частин – із нових білокам'яних
блоків, витесаних згідно з розмірами автентичної кладки (рис. 5) [12]. На
основі матеріалів авторських досліджень колектив ДНТЦ "Конрест" роз
робив пропозиції з технології консервації і рекомендації з виконання
консерваційних робіт на Успенському соборі, влаштування системи во
довідведення з території пам'ятки [13]. Основні пропозиції з технології
консервації Успенського собору придатні для застосування (з урахуван
ням індивідуальних особливостей кожного об'єкта) на всіх втрачених
пам'ятках давньогалицького храмового будівництва [14].
Отже, досвід архітектурноархеологічних досліджень пам'яток Га
лицької архітектурної школи ХІІ – ХІІІ ст. на терені давнього Галича
підтверджує необхідність суворого дотримання науково розробленої ме
тодики таких досліджень. Практичні роботи на окремих пам'ятках доз
воляють щоразу вдосконалювати таку методику, залучаючи до процесу
наукових досліджень широке коло фахівців різних реставраційних на
прямків: геофізиків, геологів, археологів, архітекторівреставраторів, іс
ториків, конструкторів, технологів. Важливим підсумком такого досвіду
є визнання необхідності комплексного підходу до архітектурноархео
логічних досліджень втрачених пам'яток, їх нерозривним пов'язанням із
процесом реставраційного проектування та виконання робіт з консер
вації, реставрації та музеєфікації досліджуваних об'єктів.
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The main results of study the methodological principles of architectural and
archaeological investigations of lost architectural sites are submitted in the article.
This methods are based on the lasting many years investigations of the heritages of
Halych's architectural school of XII – XIII c. which located in the site of ancient
Halych.
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О. Ю. Манаєв
НОВІ СТОРІНКИ З ІСТОРІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ПАМ'ЯТОК КРИМУ:
ОБСТЕЖЕННЯ 1944 року
(за матеріалами Державного архіву в Автономній Республіці Крим)
Історія вивчення пам'яток культурної спадщини Криму постійно
привертає увагу дослідників. Враховуючи введення до наукового обігу
нових архівних документів, зазначена тема на втрачає своєї актуальності
і сьогодні. Протягом останніх років з'явилася низка монографій та пуб
лікацій, в яких науковцями аналізуються як окремі періоди в історії дос
ліджень пам'яток Криму [1], так і проблеми охорони та збереження кон
кретних об'єктів культурної спадщини, наприклад: Херсонеса Таврій
ського [2], Судацької фортеці [3].
Водночас майже оглядовий аналіз історіографії питання охорони
культурної спадщини Криму дозволяє визначити практично не розроблену
тему: заходи щодо охорони пам'яток у 1944 – 1954 роках, і в першу чергу у
другій половині 40х років минулого століття. В історичній науці щодо
цього періоду в історії Криму значні дослідження присвячені проблемам
відбудови народного господарства, трагічним подіям депортації народів
Криму, підготовці та проведенню Кримської (Ялтинської) конференції.
Однак саме у цей період були визначені стратегічні напрями розвитку
культури Криму, в тому числі й у сфері охорони культурної спадщини.
В останні роки окремі аспекти теми збереження пам'яток Криму в
повоєнні часи розглядалися в роботах севастопольського дослідника
А. А. Соколова [4]. Проте зазначене питання потребує всебічного опану
вання та розкриття.
У Державному архіві в Автономній Республіці Крим нами було вияв
лено нові документи щодо історії досліджень найвидатніших пам'яток
півострову. У першу чергу, йдеться про акти обстеження пам'яток, які
були складено протягом літа 1944 р., практично відразу після закінчення
бойових дій на півострові. Ці документи зберігаються у фонді Р3385,
опис 1, справа 6 "Акти експедиції відділу охорони пам'яток Управління
справами архітектури Кримської АРСР. Обстеження стану пам'яток архі
тектури Кримської АРСР". Справа налічує 120 листів та охоплює період
з 05.06.1944 по 15.12.1945 рр. [5].
Ці обстеження проводилися експедицією відділу охорони пам'яток
Управління у справах архітектури при Раді народних комісарів РРФСР у
складі А. І. Припускова, А. І. Абрамова, Б. І. Аверінцева. Протягом черв
ня – серпня 1944 р. зазначеними співробітниками разом з представни
ками кримських музеїв та установ було детально оглянуто старожитності
практично в усіх містах півострову.
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Діяльність експедиції було розпочато з огляду пам'яток Керчі. 4 червня
1944 р. членами експедиції разом з завідувачкою міського відділу на
родної освіти М. А. Ільїною, директором Керченського міського музею
В. М. Білоусовою, представником Керченської військовоморської бази
І. А. Смірновим та техніком міськвиконкому Клименком1 було обстеже
но стан об'єктів культурної спадщини міста.
Встановлено, що будівля храму Іоанна Предтечі має збережений виг
ляд, але постраждала від бойових дій: у західній частині куполу снарядна
вибоїна діаметром 40 см, частково зруйновано дах, відсутні віконні рами
та двері.
У будинку на горі Мітридат, який належав міському музею, зруйно
вано південний та західний кути стін, східний кут та північна частина
архітраву, напівзруйновані три колони. У північносхідній стіні снарядна
вибоїна діаметром 30 см, зруйновано дах [6].
Мавзолей Стемпковського на г. Мітридат практично зруйновано. За
лишилася північнозахідна стіна з великою частиною купола.
Обстеженням Склепу Деметри встановлено, що під час бойових дій
пошкоджено верхню частину входу. У склепінні похилої галереї отвір для
димової труби діаметром 10 см. У цілому стан склепу визначено як задо
вільний [7].
13 червня 1944 р. співробітниками експедиції у присутності завідую
чого музеєм "Судацька фортеця" Єфіма Францевича Карповича огля
нуто стан Генуезької фортеці в Судаку та зазначено таке:
У головних воротах знищено вхідні дерев'яні ворота, на вежі Дж. Ма
ріоні зафіксовано пошкодження віконних амбразур внаслідок викорис
тання каміння та дерева на будівельні роботи; вежі Румбальдо, Торселло,
Погано, Джудиче, Чекало, Фиєскі ді Лавані, Консульський замок зберег
лися у довоєнному вигляді; замок св. Іллі (Дівоча вежа) зберігся, але
німцями для влаштування дозорного поста частково пробито стіну, при
міщення перебудовано під житлове приміщення, споруджено дах; на вежі
Астагвера під час військових дій знищено 6 кремальєрів. Храм 12 Апос
толів зберігся, але внутрішні приміщення пошкоджено: використовува
лося під час окупації для караульного поста, знищено штукатурку з фрес
ками, стіни закопчені, дах потребує ремонту.
Будівля так званої мечеті збереглася, але в південносхідній стіні
значна вибоїна розмірами 50 х 70 см, знищено віконні та дверні блоки,
демонтовано дах з оцинкованого заліза. Церкву Параскеви збережено,
знищено тільки вхідні двері, будівля використовувалася під господарські
потреби.
1
Прізвища, ініціали, посади осіб, що брали участь в обстеженні, надаються за текстом документів та по
требують додаткових досліджень щодо їх уточнень.
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Зазначено, що необхідно ізолювати фортецю від села, в вибоїнах
мурів зробити огородження з колючого дроту, заборонити випас тварин,
відновити дахи на будівлях [8].
8 липня 1944 р. експедицією разом з в. о. директора Феодосійського
музею Петром Валеріановичем Даниловим було оглянуто пам'ятки Фео
досії. Відповідно до акту обстеження вежа Костянтина в цілому має до
воєнний вигляд. Між тим в середній частині стіни зафіксовано вибоїну
діаметром 2 м.
У церкві Сергія зафіксовано пошкодження даху, відсутня підлога,
вікна та двері. У вірменській церкві Іоанна Хрестителя також відсутні
підлога, вікна, двері, у вівтарній частині частково пошкоджено штука
турку. У грецькій церкві Георгія (Карантин) біля підпружних арок скле
піння виявлено тріщину шириною 3 см, довжиною 5 м. Крім того, в сті
ні з боку входу наскрізна тріщина, підлога в незадовільному стані, від
сутні двері. Стосовно церкві Стефана (Карантин) зазначено, що загаль
ний вигляд будівлі збережено, але в північносхідному куті біля цоколя
вибоїна: діаметром 1,5 м із зовнішнього боку і 60 см із внутрішнього. Дах
у незадовільному стані. Церква Гавриїла та Михайла зовнішніх пошкод
жень не має. Водночас відсутні підлога, двері. Під час німецької окупації
будівля використовувалася під військовий склад. У Введенській церкві
виявлено тріщину у склепінні довжиною 5 м, шириною 1,5 см. Мечеть
"Муфті Джамі" збереглася. За часи німецької окупації використовува
лася для культових цілей і навіть була відремонтована.
У довоєнному стані залишилися вежі Климента, Кріско, Кругла, Фо
ми, Ді Скафа, Турецькій бастіон.
Повністю зруйнованими визначені вірменські церкви Іоанна і Анни,
Миколаївська, а також єврейська синагога (по вул. Караїмській).
У висновках акту зазначено, що в першу чергу слід зачинити всі вхо
ди та вікна на пам'ятках, відремонтувати дахи. У зв'язку з невеликими
обсягами ці ремонтні роботи можливо провести за рахунок місцевих
коштів [9].
Відносно пам'яток Феодосії слід звернути увагу ще на один цікавий
документ, який також зберігається в зазначеній справі. Це акт обстежен
ня пам'яток, складений місцевими фахівцями: в. о. директора Феодосій
ського музею П. В. Даниловим, міським техніком П. І. Ульманом та місь
ким інженером (прізвище нерозбірливо. – Прим. авт.) на виконання
постанови міськвиконкому від 05.06.1944 р. Згідно з актом, церкви на
Карантині – Іоанна Хрестителя, Іоанна Богослова, Стефана, Георгія –
перебувають у незадовільному стані. Вірменська церква Сергія знахо
диться у задовільному стані. Вірменська церква Георгія, католицька
церква по вул. Леніна та мечеть 1623 р. (мечеть "Муфті Джамі". – Прим.
авт.) були відремонтовані за часи окупації.
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Вежа Костянтина зазнала пошкоджень під час десанту: збито кілька
кронштейнів. Вежі Ді Скафа, Фоми перебувають в руїнах, слід стежити,
щоб місцеві мешканці не використовували їх каміння як будівельний
матеріал.
Частина муру між вежами Костянтина та Кріско зруйнована
внаслідок вибуху. Потребує очистки від сміття фортечний рів [10].
11 липня 1944 р. було оглянуто пам'ятки Старого Криму. Обсте
ження здійснювалося разом з завідувачем Старокримського міського
музею Ф. Е. Антоновським. Встановлено таке: мечеть Узбека перебуває
у задовільному стані, однак на мінареті відсутній дах, внаслідок чого в
будівлю потрапляє вода. Медресе має довоєнний вигляд, однак нім
цями розібрано підлогу, плити якої використано для брукування вулиці.
В мечеті Бейбарса зруйновано південну стіну до рівня землі, частину
східної стіни довжиною 5 м (від південного кута), західну стіну розіб
рано на 2 м від верхнього краю. Каміння з мечеті вивезено для буді
вельних робіт. На будівельний матеріал німцями розібрано частину
мечеті "КуршунДжамі": зруйновано ділянки південної та західної стін
довжиною 7 м.
Відносно будівлі каравансараю в акті зазначено, що німці спробу
вали зробити прохід для танків і планували зруйнувати будівлю, але не
змогли пробити стіну та лише незначною мірою її пошкодили.
Крім того, в акті згадується вірменська церква біля Базарної площі,
яка перебуває у довоєнному вигляді, руїни "ханського палацу" по
вул. Халтуріна, а також могила хана Мамая, на якій знівельовано верши
ну (можливо, йдеться про так званий "курган Кемальата" на околиці
Старого Криму. – Прим. авт.) [11].
18 липня 1944 р. комісією було обстежено пам'ятки Сімферополя.
Мечеть КебірДжамі конструктивно збереглася, однак ремонту потре
бують внутрішні приміщення, підлога, вікна, двері. Використовується,
як і до війни, "Держпрокатом".
Кафедральний собор розібрано у 1926 – 1927 рр. відповідно до
постанови РНК Кримської АРСР (в акті дату вказано помилково,
Кафедральний собор Олександра Невського було зруйновано у 1931 р. –
Прим. авт.). На місці собору залишилися металеві ґрати з воротами,
встановлено пам'ятниктанк.
Будинок ТарановаБелозьорова зберігся в довоєнному стані. Нім
цями демонтовано чавунну огорожу з боку фасаду будівлі. Використо
вується під евакогоспіталь.
Будинок по вул. Р. Люксембург, 27 також використовується під гос
піталь, має збережений вигляд, потребує звичайного ремонту.
Колишній будинок губернатора по вул. Леніна, 15, як і в довоєнні
часи, зайнято під інститут. Конструкції будівлі збереглися, внутрішні
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приміщення перебувають у занедбаному стані. Будинок потребує капі
тального ремонту.
Будинок Мюльгаузена, як і в довоєнні часи, належить кооперативу
службовців сільгоспінституту. Перебуває в належному стані, під час
бойових дій не постраждав [12].
Долгоруковський обеліск у цілому зберігся в довоєнному стані. Але
відсутні мармурові дошки на цокольній частині. Дошки зберігались у
музеї, але на момент обстеження місце їх знаходження невідомо,
оскільки музей сильно постраждав за часи окупації.
У конструкції фонтану на Фонтанній площі відбито ручки на вазі. В
цоколі чотири вибоїни, кладку розхитано [13].
22 липня 1944 р. членами комісії разом з директором Бахчиса
райського палацумузею Марією Георгіївною Кустовою та директором
музею "печерних міст" Естер Абрамівною Дубінською оглянуто пам'ятки
Бахчисарая.
Встановлено, що Ханський палац тимчасово використовується під
госпіталь. Особливих пошкоджень не зафіксовано, але відсутність ре
монту призвела до значного посилення дефектів. Ханська мечеть також
використовується під госпіталь. За часи війни пошкоджень не відбуло
ся. Між тим відмічено, що внаслідок розташування в будівлі госпіталю
через значну кількість хворих перевантажено балкони, зафіксовано
деформації склепіння. Дюрбе Діляри Бикеч використовується під
пральню госпіталю. Внаслідок цього підвищена вологість у будівлі.
Зазначено, що подальше використання пам'ятки під пральню призведе
до її руйнації.
Під час огляду лазні "Саригюзель" зазначено, що споруду відрестав
ровано у 1935 р. За часи окупації пам'ятка сильно постраждала. Німець
кими та румунськими військами знищено всі дерев'яні конструкції,
вкрай пошкоджено стіни, фонтани, підлога та опалювальна система.
Відносно "Ескідюрбе" вказано, що зруйновано частини стін, із яких
демонтовано дерев'яні конструкції. З часом це може призвести до по
дальшої руйнації пам'ятки.
Оглянуто залишки "Зеленої мечеті", встановлено, що в період оку
пації будівля практично повністю зруйнована, зберігся тільки півден
нозахідний кут. Частині мінарету, що залишилася, загрожує обвален
ня [14].
У незадовільному стані перебуває "Дюрбе "Хаджі Гірея". В куполі і в
стінах зафіксовано тріщини шириною 0,08 м, довжиною 3 м. Зруйновано
підлогу, в багатьох місцях відсутнє цокольне каміння. Пошкоджено
дерев'яний саркофаг.
Стосовно "Зінджирли медресе" зазначено, що до війни це був
музейний об'єкт. На момент огляду комісією в будівлі склад будинку
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інвалідів. У часи окупації пам'ятка використовувалася німцями під склад,
камери. Зруйновано частини стін та арок. У незадовільному стані пере
бувають колишні житлові приміщення учнів.
Успенський монастир (в документі – скит) сильно постраждав у
1928 – 1931 рр. від діяльності комунгоспу Бахчисарая. Під час огляду має
практично занедбаний вигляд: пошкоджено фрески, келії пристосовано
під вбиральні.
Пам'ятки "ЧуфутКале" перебувають у довоєнному вигляді.
Мечеті "Азіса" використовувались німцями в господарських цілях
(склади, конюшні). Потребують поточного ремонту [15].
24 липня комісія разом з директором Херсонеського музею оглянула
пам'ятки на городищі, про що складено відповідний акт. При огляді
оборонних мурів Херсонесу встановлено, що пошкодження виникли
внаслідок використання блоків зі стін в якості будівельних матеріалів
для створення оборонних споруд під час бойових дій. У цілому відзнача
ється, що городище постраждало незначною мірою.
Стосовно базилік Херсонесу зазначено таке. У цілому, як і оборонні
споруди, залишки культових споруд постраждали від використання
каміння на будівельні матеріали, в деяких знято підлогу. Базиліка у
соборі втратила чотири колони з дванадцяти. У "Східній" базиліці розіб
рано апсиду. У "Базиліки в базиліці" зруйновано переважну частину
апсиди та частину стіни. "Базиліка 1935 року" постраждала особливо
сильно – стіни розібрано майже зовсім.
Ділянки городища, на яких проводилися археологічні розкопки,
постраждали внаслідок облаштування оборонних споруд, крім того,
зафіксовано кілька воронок від вибухів бомб. Окремо зазначено, що
сильно постраждали стародавня вулиця, 5 та 4апсидні храми.
В акті вказано, що будівля музею в цілому збереглася. У монастирсь
кого собору (Володимирський собор. – Прим. авт.) вибухом зруйновано
баню, маються снарядні вибоїни, але будівля збереглася та легко може
бути реставрована [16].
26 липня комісією було оглянуто Георгіївський монастир, а також
фортецю Чембало у Балаклаві. Стосовно монастиря зазначено, що під
час війни та на момент огляду він використовувався для розміщення
військових частин. Печерні церкви та інші споруди перебувають у
збереженому вигляді завдяки уважному відношенню командуючого
складом [17].
Щодо фортеці в Балаклаві оглядом встановлено таке: оборонні
споруди сильно постраждали. Мур від круглої вежі до східної прямо
кутної вежі має п'ять наскрізних отворів розмірами до 3 м в діаметрі від
вибухів снарядів. Залишки інших мурів розібрано на будівельні ма
теріали. Східна прямокутна вежа збереглась у довоєнному стані.
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Кругла вежа: північнозахідна частина збереглася, південносхідну
частину вежі зруйновано снарядом. Дві нижні вежі зберегли в цілому
довоєнний стан, але мають незначні ушкодження від осколків сна
рядів [18].
28 липня 1944 р. комісією разом з директором Алупкінського палацу
музею А. Г. Ротенберг та науковим співробітником музею Ф. Ф. Шапфе
євим оглянуто Воронцовський палац у м. Алупка. Встановлено, що па
радна частина палацу використовується під музей, в інших приміщеннях –
госпіталь. Будівля збереглася в гарному стані, але внаслідок відсутності
ремонту та нагляду існує низка дрібних ушкоджень: дах над парадною
частиною потребує негайного огляду та дрібного ремонту; внаслідок
незадовільного стану даху необхідні тинькові та малярні роботи; у вікнах
слід відновити скло.
У службовому корпусі, у частині, зайнятої під госпіталь, німцями
розібрано на паливо підлогу усього першого поверху, вікна та двері вила
мано. На другому поверсі, внаслідок значних ушкоджень даху, зафік
совано обвалення стелі, багато ушкоджень віконних та дверних кон
струкцій.
У Шуваловському флігелі виламано підлогу та всі дерев'яні частини
будівлі. Будинок старого Воронцовського палацу, збудованого 1824 р.,
спалено під час бойових дій [19].
Частина палацу, зайнята під госпіталь, перебуває у вкрай занедба
ному стані. На першому поверсі будівлі звалище сміття, в тому числі
соломи із матраців. Внаслідок цього існує небезпека пожежі. Парк по
требує приведення до ладу [20].
29 липня 1944 р. комісією оглянуто Лівадійській палац. Відповідно до
акту Головний корпус використовувався як будинок відпочинку та
госпіталь. Будівля збереглася і значних ушкоджень немає. Німцями де
монтовано мідні перила та бронзові прикраси на сходах. У кімнатах зір
вано шовкову оббивку. Одну вазу із чорного мармуру на галереї знищено.
Східний корпус також зайнятий під госпіталь. Корпус було підпа
лено окупантами, але пожежу вдалося ліквідувати силами працівників
будинку відпочинку. Спалено тільки міжповерхове перекриття однієї з
кімнат. Перекриття відновлено, підлогу настелено звичайну, в подаль
шому за необхідністю може бути замінено на паркет.
Щодо стану Світського корпусу встановлено таке. Під час підпалу в
обох крилах корпусу спалено перекриття між першим та другим
поверхами. Верхні перекриття та дах збереглися. Будівля в цих частинах
потребує капітального відновлення.
Колишній корпус Олександра Ш, який до війни використовувався
як Управління Лівадійськими лікувальними установами, спалено
повністю. Залишилися тільки кам'яні мури.
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Колишній кухонний корпус зберігся у довоєнному стані та вико
ристовується як господарське приміщення госпіталю. Потребує тільки
поточного ремонту [21].
Також 29 липня було оглянуто деякі пам'ятки Ялти. Щодо будинку
письменника А. П. Чехова зазначено, що будівля збереглася у гарному
стані. Пошкодження внаслідок вибухів біля будинку бомб та снарядів
ліквідовано на виконання розпорядження Ялтинської міськради.
Будинок Еміра Бухарського спалено німцями, залишилися тільки
залишки кам'яних стін, пошкоджених пожежею.
Ампірна будівля Управління портом на набережній має значні пош
кодження від снарядів та підпалів, але ці недоліки можливо виправити
капітальним ремонтом.
Залишки стародавнього укріплення у с. Дерекой та руїни храму в
с. АйВасиль знищено ще у довоєнні часи під час господарської діяль
ності тютюновим радгоспом [22].
03 серпня 1944 р. комісія оглянула пам'ятки Гурзуфу та Алушти. Що
до будинку Пушкіна в Гурзуфі в акті огляду зазначено, що до війни
споруда використовувалась як госпіталь, на момент огляду перебуває в
незадовільному стані: відсутні вікна, двері, дерев'яні конструкції. Будів
ля потребує капітального ремонту. Залишки генуезьких укріплень
перебувають у довоєнному стані [23].
Стосовно пам'яток Алушти зазначено, що дві генуезькі вежі зберег
лись у довоєнному стані, але територію поруч з вежами забудовано спо
рудами у період з 1929 по 1941 рр. [24].
Слід зазначити, що зроблено лише перший крок в напрямі всебіч
ного наукового дослідження нової групи документів щодо кримських
пам'яток архітектури. Необхідно продовжити пошуки креслень, світлин,
що напевно супроводжували ці акти обстеження. У цілому введення в
науковий обіг нових документів дозволить повніше уявити пам'ятко
охоронні процеси в Криму у перші місяці після завершення бойових дій
на його території.
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І. Р. Михальчишин, Г. В. Охріменко, Н. В. Скляренко
ПАМ'ЯТКИ СТЖИЖОВСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
НА ЗАХІДНІЙ ВОЛИНІ
У статті подано інформацію про стжижовську культуру на Західній
Україні, Люблінщині та Волинському Поліссі. Висвітлено історію вивчення
та ґенезу культури, окремі особливості ремесел, поселення, топографічні
особливості пам'яток.
Ключові слова: стжижовська культура, епішнурові культури, Західна
Волинь, Люблінщина, Волинське Полісся.
Перші дослідження стжижовської археологічної культури припада
ють на 30ті роки XX ст., коли у Стжижуві неподалік від м. Грубешов
(Польща) З. Подковінською проводились великі розкопки. 1937 р. на по
селенні поблизу хутора Валентинова (с. Усичі) та містечка Торчина, за
20 км на захід від м. Луцька, велися роботи кунстошем Луцького музею
Яном Фітцке. Результати досліджень у Стжижові опубліковано у 1960 р.
[19, s. 39 – 80], а в Торчині – у 1975му [17, s. 53 – 61]. У довоєнні роки
на пам'ятках поліської зони збиралися матеріали О. Цинкаловським,
опубліковані у 1961 р. [16, s. 41 – 57].
Спочатку матеріали стжижовської культури вважали артефактами куль
тури шнурової кераміки, пізніше виділили в окрему групу [18, s. 8], зокрема
А. Гардавський у 1959 р., на підставі результатів розкопок 1930х рр.
Важливим кроком у пізнанні культури стали дослідження поховань у
Грудеку Надбужному Грубешівського повіту (Польща), проведені у 1956 р.
Я. Ковальчиком та Є. Ґлосіком. Цінні археологічні матеріали одержано
під час розкопок Ю. Захарука поблизу с.Ставок Луцького району на ви
сокому мисі правого берега р.Стир, де досліджено 128 м2 і при цьому ви
явлено невелику землянку, яму та поховання [1, с. 23], зібрано значну ко
лекцію кераміки та крем'яних виробів. Інформацію про її дослідження
автор подав у двох публікаціях: "Новое поселение культуры шнуровой
керамики на Волыни" (1957) та "Нове джерело до вивчення культур шну
рової кераміки на Волині" (1961).
Важливо підкреслити, що пам'ятка належить до одношарових і
досліджена на належному рівні. Її віднесено до стжижовської культури,
незважаючи на те, що монографічна праця Є. Ґлосіка "Kultura strzyzows
ka" з'явилася лише 1968 р. і після того було поставлено всі крапки над "і"
з приводу цієї культури. Дослідникам у той час важко було зорієнтувати
ся в різних комплексах матеріалів, що мали кераміку зі шнуровим деко
ром. Ю. Захарук писав про "так звану стжижовську групу культури шну
рової кераміки" [1, с. 41], що вказує на відсутність однозначного ро
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зуміння цього етнокультурного феномена – група чи культура. Лише
після досліджень відомого українського археолога Ю. Захарука у с. По
півка Тернопільської області та згадуваному вище с. Ставок поблизу Луць
ка, К. Берняковича в Кавському, І. Свєшнікова у Здовбиці стало зро
зуміло, що на Прикарпатті та Волині була "не одна група пам'яток куль
тури шнурової кераміки" [1, с. 22], а кілька культур.
Отже, спираючись на власні дослідження та студії А. Гардавського,
Є. Ґлосіка [18, s. 7 – 117], Я. Гурби, З. Подковінської, Т. Сулімірського [20,
s. 226 – 243], Ю. Захарук відніс групу пам'яток зі шнуровою керамікою, у
тому числі поселення Ставок, до стжижовської культури [1, с. 23].
У Рівненській області дослідження стжижовської культури проводив
І. Свєшніков поблизу сіл Зозів, Великий Олексин, Муравиця [12]. Крім
цього, матеріали культури були виявлені В. Ауліхом 1966 р. біля с. Білів
Рівненської області.
1965 р. М. Пелещишин здійснив розкопки в басейні р. Сарни на схід
від м. Торчин та с. Усичі (хут. Валентинів), де у 1937, 1938 рр. проводив
роботи Я. Фітцке. Біля с. Усичі було закладено розкопи – № 1 (240 м2),
№ 2 (50 м2). У розкопі № 1 відкрито дві напівземлянки, вісім ям та одне
поховання стжижовської культури [8, с. 8990]. Поблизу м. Торчин
досліджено 160 м2 площі поселення і відкрито дві ями. За 20 м на схід від
розкопу в закладеній траншеї виявлено споруду [8, с. 89, 100].
1968 р. вийшла друком єдина на сьогодні монографія, присвячена
стжижовській культурі. Її автор польський археолог Єжи Ґлосік зумів
об'єднати відомі на той час дані з території південносхідної Польщі і з
північнозахідної України.
Роботи, проведені поблизу с. Ставок (Ю. Захарук), Торчина (М. Пе
лещишин), сіл Зозів, Великий Олексин, Муравиця (І. Свєшніков), знач
но збагатили джерельну базу стжижовської культури. Досліджені закриті
однокультурні комплекси дали більш повне уявлення про регіональні
особливості кераміки, крем'яні, кістяні, кам'яні знаряддя праці, про ос
теологічні матеріали, а також ями, житлові об'єкти. На цій основі вже
можна було робити попередні узагальнення щодо особливостей госпо
дарства, матеріальної культури носіїв стжижовської культури у зазначе
них вище пунктах [14, с. 172 – 176; 10, с. 68 – 74]. Завдяки працям Я. Фіт
цке та інших згадуваних вище дослідників поповнилися знання про по
ховальний обряд населення стжижовської культури [12, с. 124].
У 7080х рр. ХХ ст. І. Р. Михальчишиним проводилися археологічні
розвідки на правому березі р. Західний Буг в кількох районах Волинської
та Львівської областей. При цьому було виявлено десятки пам'яток та ар
тефакти різних культур доби бронзи, у тому числі городоцькоздовбиць
кої, межановицької, стжижовської. Подібних масштабних досліджень в
цій прикордонній зоні за останні півсторіччя поки що не було.
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З 1972 р. до вивчення бронзового віку Полісся у межиріччі Стиру та
Горині долучився Г. Охріменко, який в басейні р. Корми (права притока
Стиру) та р. Млинок (ліва притока Горині) виявив кущ пам'яток, до яких
належать поселення та поховання біля сіл Ничогівка, уроч. Землянки,
МайданЛипно, уроч. Кругле Поле, Дубок, Гаєвське, Неріччя, Хмельове,
Бирча, Гораймівка, уроч. На Куту, Берестянське, в Маневицькому районі
Волинської області та сіл Осова, уроч. Кошарки, Осокори, За Корчі, Ож
гове, Криничка Перша, Криничка Друга, с. Великий Мидськ, уроч. Бе
реззє, а також с. Золотолин Костопільського району та в інших місцях,
зокрема с. Заслуччя Дубровицького району Рівненської області; по обох
берегах р. Путилівка неподалік від м. Цумань Ківерцівського району,
с. Тур Ратнівського району, с. Затишшя (розвідки В. Артюха) Шацького
району Волинської області. Всього відкрито понад 20 пам'яток у той час,
коли матеріали стжижовської культури у зандровій зоні, особливо ке
раміка, були майже невідомі (рис. 1). Зібрана в межиріччі Стиру та Го
рині, у басейні річок Кормин та Млинок колекція кременів, кам'яних
виробів та, особливо, кераміки (близько 200 фрагментів і розвалів посу
ду) є найбільшою на території Полісся.
Таким чином, донедавна пам'ятки стжижовської культури були відо
мі переважно в межах ЛюблінськоВолинської височини [12, с. 120; 10,
с. 60, рис. 17]. Станом на 1974 р. І. Свєшніков назвав 62 місцевості, де
відомі пам'ятки культури, у т. ч. на Західній Волині близько 45. Із них 43
поселення, 22 могильники та окремі поховання, 7 – випадкові знахідки,
скарби металевих речей у селах Стеблівці та Липа Рівненської області
[12, с. 119 – 120].
У зоні Полісся до 1980х рр. відомі були лише деякі пам'ятки стжи
жовської культури, наприклад у с. Колки Сарненського району, м. Ко
вель [18] та ін., і складалося враження про їх незначну кількість. Так по
дано й на карті І. Свєшнікова [12, с. 120, рис. 41]. Проте, як показали
розвідки Г. Охріменка, проведені у 80 – 90ті роки XX ст., поліський аре
ал поширення пам'яток стжижовської культури значний, хоча, більшою
або меншою мірою, охоплює всього шість поліських районів: Маневиць
кий, Ківерцівський, Рожищенський у Волинській області, Костопіль
ський, Рівненський та Володимирецький Рівненської області. Тут носії
стжижовської культури заселяли басейни середніх та невеликих приток
Стиру – Кормину, Путилівки, Конопельки, Млинка. Інші пункти з не
значною кількістю матеріалів розпорошені в більш північних частинах
Прип'ятського Полісся, у тому числі, за даними М. Кривальцевича, на
території Білорусі [3, с. 83].
До цього треба додати, що поселення та їх сліди виявив пізніше,
1987 р., В. Конопля у Рожищенському районі Волинської області. Ще
раніше, 1985 р., поблизу с. Осова відкрито житло стжижовської культури
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з багатими археологічними матеріалами – керамікою та крем'яними ви
робами. 2005 р. у піщаному кар'єрі біля с. МайданЛипно, уроч. Кругле
Поле, Г. Охріменком проводилися рятівні розкопки, в ході яких відкри
то яму та житло, а також кераміку і крем'яні знаряддя.
Нині лише в межах Волинської та Рівненської областей відомо понад
100 пунктів, пов'язаних із перебуванням носіїв стжижовської культури.
Вони описані в публікаціях В. Ткача [15, с. 571 – 712], В. Самолюка
[9, с. 58 – 72], Г. Охріменка [5, с. 425 – 456; 7, с. 278 – 287; 6, с. 404 – 413].
Це поселення, поховання, окремі знахідки. Одношарові пункти відомі
лише біля сіл Фалемичі, Ставок, Милуші, м. Торчин, можливо, Усичі II,
останні два виявлені М. Пелещишиним [8, с. 89 – 103].
Значна кількість нововідкритих пам'яток з'явилася завдяки
розвідкам В. Ткача в середній течії р. Іква [6, с. 404 – 413], С. Терського
та інших в басейнах річок Путилівка, Козулька, Стубла біля сіл Переми
лівка, Тушебінь, Косареве, Пересопниця та ін.
Крем'яне виробництво стжижовської культури – чи не найваж
ливіша галузь їхнього господарства та, ймовірно, ключ до розуміння між
етнічних стосунків. Згадаємо, що в житлах біля с. Перевередів Млинів
ського району Рівненської області, досліджених І. Свєшніковим та В. Ко
ноплею, знайдено поряд матеріали стжижовської та бабинської, або ба
гатоваликової, культур; у житлахмайстернях у ВолиціСтраклівській
(розкопки В. Самолюка) разом знаходились керамічні вироби стжи
жовської (поч. ІІ тис. до н. е. – ХVІ ст. до н. е.), городоцькоздовбицької
(ост. чв. ІІІ – 1а чв. ІІ тис. до н. е.), межановицької (ХVІІІ – ХVІ ст. до
н. е.) культур та окремі фрагменти культури багатоваликової кераміки
(ХVІІІ – поч. ХV ст. до н. е.). Подібна ситуація спостерігалася в житлах
Зозова ІІ, де фрагменти посуду стжижовської культури та культури бага
товаликової кераміки знайдені поряд. У басейні найбагатшої на крем'яну
сировину Волині р. Іква, за даними В. Ткача [15], носії стжижовської,
межановицької культур, культури багатоваликової кераміки часто про
живали поруч, створюючи керамічні вироби з рисами стжижовської та
межановицької культури, або стжижовської культури та культури багато
валикової кераміки. Обмін крем'яними виробами теж мав, безперечно,
міжетнічний характер, стаючи інструментом досить далекосяжного
обміну не лише крем'яними виробами, а й іншими культурними над
баннями.
І. Свєшніков писав, що до об'єктів стжижовської культури належить
більшість волинських крем'яних майстерень [10, с. 69]. Хоча це питання
є складним і часто встановити культурну належність місць виробництва
кременю непросто. Так само, як і визначити пріоритет серед трьох епі
шнурових культур у кременевиробництві. Можна припустити, що пер
шість у виготовленні знарядь способом "збереження основи" належить
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межановицькій культурі. Не виключено, що і носії городоцькоздов
бицької культури були в цьому виробництві також на високому рівні, і
теж у ранній період. Але майстри стжижовської культури, включив
шись у процес виробництва дещо пізніше від двох попередніх культур,
зробили його найбільш масовим, досконалим, високоспеціалізованим,
досить продуктивним, таким, що не поступалося виробникам межано
вицької та городоцькоздовбицької культур. Проте всі ці питання до
сить складні – майстерні у Хрінниках були також значними і належали
в зазначений епішнуровий період носіям межановицької культури, хо
ча раніше тут працювали кременярі культури лінійнострічкової ке
раміки та майже всіх волинських енеолітичних культур. Однак найбіль
ший центр крем'яного виробництва стжижовської культури був, напев
но, біля с. ВолицяСтраклівська [9, с. 58 – 72]. В. Конопля називає такі
майстерні культури: Млинів І, Млинів II, Млинів III, Млинів IV, Бере
ги, Перевередів, Війниця, Торговиця, Аршичин. За В. Коноплею, у
Млинові III виготовляли серпи сегментоподібного типу, наконечники
списів листоподібної форми, а в Перевередові – серпи, підтрикутні
клиноподібні та лінзоподібні в перетині сокири. В Перевередові під час
розкопок жител стжижовської культури знайдено 21 серп, 28 сокир
[2, с. 30].
1975 р. І. Свєшніковим та В. Коноплею у Муравиці (Млинів) відкри
то майстерню стжижовської культури, де було зібрано понад 10 тис.
крем'яних відщепів (близько 300 кг). Там виготовляли серпоподібні
ножі, наконечники списів [13, с. 75; 11, с. 370 – 371].
В монографії І. Свєшнікова сказано, що в усіх об'єктах поселення
Зозів II знайдено відбійники, відщепи, як і на більшості поселень стжи
жовської культури. Носії цієї культури виготовляли найдосконаліші
крем'яні вироби, які поширювалися до лівобережжя Вісли, південної Бал
тики, Словаччини [12, с. 141; 18, с. 7 – 117]. Майстерно виготовлені стжи
жовськими майстрами наконечники списів знайдено в багатьох місцях
Волині. За підрахунками І. Маркуса та Г. Охріменка, крем'яні майстерні
значаться на Західній Волині у 39 пунктах [4, с. 391 – 394, рис. 1].
Ареал поширення об'єктів стжижовської культури охоплює південну
частину ЗахідноВолинського Полісся та північну частину Західної Во
лині, від р. Горинь до середнього басейну Західного Бугу (Люблінщина в
Польщі). Південна межа перетинає верхню течію Західного Бугу, Стиру
та Ікви, північна проходить в зоні Полісся приблизно по лінії Любомль,
Ковель, Маневичі, Дубровиця. На сьогодні тут відомо понад 80 посе
лень, 60 місць випадкових знахідок артефактів, 26 могильників та окре
мих поховань, п'ять скарбів речей [10, с. 68].
В зоні Полісся про поселення говорити важко, здебільшого це були
невеликі хутори з 2 – 3 розташованих на певній відстані об'єктів, або
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фіксуються житла на інших багатошарових пам'ятках МайданЛипно
(ур. Кругле Поле), Золотолин, Великий Мидськ (ур. Гута) та ін.
Топографія розміщення пам'яток стжижовської культури досить
різноманітна: на високих берегах річок, на мисах, підвищеннях серед
боліт, поблизу озер. Їх площа в лесовій зоні Волині могла досягати від 1,5
га (Валентинів, Торчин) до 2 і більше (Фалемичі, Гнідава). На 14 з них про
водилися розкопки: Гнідава, Шепель (роботи ДП "Волинські старожит
ності"), Валентинів, Шепель, Лище, Коршів, МайданЛипно Волинської
області, Зозів ІІ, Озлоїв, Муравиця, Лопавше, Перевередів, Острів, Воли
ця Страклівська, Пересопниця Рівненської області, Вільхове Львівської
області [10, с. 68]. При цьому виявлено житла, у т. ч. біля сіл Осова та Май
данЛипно на Поліссі, та ями різного призначення, крем'яні майстерні.
На поселенні Зозів ІІ досліджено три житла, в Озлієві – чотири, у Вален
тинові – два, в Муравиці, Торчині, Лище, Млинові – по одному. Вони
складалися з заглиблених та наземних частин, були невеликих розмірів,
приблизно 16 м2. Діаметр становив 1 – 1,3 м [10, с. 68 – 69].
Ґрунтові могильники стжижовської культури розташовувалися по
близу поселень або безпосередньо на них (Лище, Гнідава, Валентинів,
Озліїв, Підгайці). В них виявлено скорчені або витягнуті скелети з різ
ною орієнтацією голови. Відомі також підкурганні поховання (Великий
Боратин, Торговиця, Городок), де виявлено поховання жінок та чоло
віків в окремих ямах. 1970 р. І. Свєшніковим досліджено курган овальної
форми 11 х 19 м висотою 4,03 м [12, с. 127 – 128]. Подібної форми наси
пи зафіксовані на Волині ще в кількох пунктах і є, очевидно, продовжен
ням поховальних традицій Причорномор'я доби бронзи. Найбільше ґрун
тових поховань відкрито поблизу Торчина Луцького району [17, s. 53 – 61].
Кілька років тому поблизу Торчина Волинської області виявлено ще
один могильник, знищений кар'єром. Окремі поховання стжижовської
культури відомі в Шпиколосах Львівської області, Сьомаках, Черникові
Волинської області, Білеві, Волиці Страклівській, Білокриниці, Мли
нові, Могилянах, Озлієві Рівненської області. Поховальний інвентар
складався з керамічних, кам'яних, крем'яних, кістяних виробів, мідних,
бронзових прикрас [12, с. 135 – 136].
Період існування стжижовської культури – поч. ІІ тис. до н. е. – 16 ст.
до н. е. Вона є оригінальним етнокультурним явищем, що виникло
внаслідок проникнення на Волинь частини катакомбної культурноісто
ричної спільності (харківськоворонезької групи) і сформувалася при
взаємодії культур городоцькоздовбицької, межановицької, почасти ку
лястих амфор, пізніх груп шнурової кераміки, на Поліссі – з волинським
неолітичним населенням.
Крем'яні знаряддя, зокрема серпи, сокири, ножеподібні пластини,
скребла, виявлені на поселеннях та в похованнях, вказують на розвиток
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землеробства, скотарства. Успіхи майстрів у кременярстві зумовили да
лекосяжний обмін знаряддями праці та зброї (плоскі та лінзоподібні в
перетині сокири, крем'яні серпоподібні ножі, кинджали, наконечники
списів, стріл тощо). Наявність досконалої зброї в похованнях: кам'яних
сокир, наконечників списів, а також наконечників стріл, що застрягли у
людських кістяках, свідчать про збройні сутички.
Ареал поширення пам'яток та об'єктів стжижовської культури від
носно невеликий – від р. Горинь до Західного Побужжя – північна час
тина ВолиноЛюблінської височини та південне Полісся.
На території Волинської та Рівненської областей виявлено понад 100
поселень та могильників стжижовської культури, а на державному обліку
знаходяться лише п'ять поселень у Рівненській області: с. Великий Олек
син і с. Пересопниця Рівненського району, Золотолин Костопільського
району, с. Малинськ Березнівського району, смт Млинів (Муравиця).
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Рис. 1. Карта окремих пам'яток стжижовської культури.
Умовні позначення: 1 – Бужанка; 2 – Литовеж; 3 – Заріччя; 4 – Во"
лодимир"Волинський; 5 – Зимно; 6 – Бубнів; 7 – Фалемичі; 8 – Тур; 9 – Тор"
чин ІІ; 10 – Торчин; 11 – Валентинів; 12 – Шепель; 13 – Іванчиці; 14 – Бу"
ків; 15 – Рокині; 16 – Баїв; 17 – Полонка; 18 – Гірка Полонка; 19 –
Голишів; 20 – Боратин (Великий); 21 – Маяки; 22 – Жидичин; 2 – Вишків;
24 – Сокиричі; 25 – Гнідава; 26 – Підгайці; 27 – Ставок; 28 – Торговиця;
29 – Люб'язь; 30 – Башлики; 31 – Цумань; 32 – Клевань; 33 – Ничогівка;
34 – Гораймівка; 35 – Майдан"Липно; 36 – Осова; 37 – Осова ІІ; 38 –
Великий Мидськ; 39 – Золотолин; 40 – Заслуччя.
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Рис. 2. Підгайці. Матеріали стжижовської культури з поховання.
Умовні позначення: 1"2, 4 – кераміка; 3 – крем'яний серп.
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Рис. 3. Торчин"2. Матеріали стжижовської культури. Поховання № 5.
Умовні позначення: 1 – горщик; 2 – бочкоподібна посудина; 3"4 – серп;
5 – браслет. 1"2 "кераміка, 3"4 – кремінь, 5 – бронза.
В статье подана информация о стжижовской культуре на Западной
Украине, Люблинщине и Волынском Полесье. Раскрыты вопросы истории
изучения и генезиса культуры, некоторые особенности ремесел, поселений,
топографические особенности памятников.
Ключевые слова: стжижовская культура, эпишнуровые культуры,
Западная Волынь, Люблинщина, Волынское Полесье.
In the article information is given about a stzhizhovskа culture on Western
Ukraine, Lyublinschine and Volhyn Poles'e. The questions of history of study and
genesis of culture, some features of handicrafts, are exposed, settlements, topo"
graphical features of monuments.
Keywords: a stzhizhovska culture, late cord cultures, Western Volhynia, Lyub"
linschinе, Volhyn Poles'e.
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І. Р. Михальчишин
ПІДСУМКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПАМ'ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ У 2005 – 2013 рр.
У статті наведено результати обстежень пам'яток археології націо"
нального значення, проведених на території 17 областей України протягом
9 років. Подано короткий аналіз облікової документації пам'яток, стану
збереженості та характерних причин їх руйнування.
Перед відділом науковометодичного забезпечення формування
Державного реєстру нерухомих пам'яток України та науковофондової
роботи НДІ пам'яткоохоронних досліджень було поставлене завдання
проведення інвентаризації пам'яток археології національного значення
України. Мета інвентаризації – встановлення наявності та точного місця
розташування об'єктів, території, уточнення адреси, перевірка стану
їхнього збереження, відповідності категорії національних, наявності
облікової документації та її відповідності реальному розташуванню
пам'яток, їх розмірам, збереження і т. ін.
Упродовж 2005 – 2013 рр. було проведено інвентаризацію пам'яток
національного значення у Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільській,
Рівненській, Львівській, Волинській, Вінницькій, Житомирській, Кіро
воградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській,
Харківській, Черкаській, Донецькій, Луганській областях. Усього обсте
жено 247 пам'яток національного значення (з внутрішньокомплексними –
522). Це переважно городища літописних міст Київської Русі, ромен
ської культури, скіфського часу, курганні могильники скіфського та
слов'яноруського періодів. Встановлено місце розташування і обстеже
но 10 стоянок палеоліту та мезоліту, палеолітичне костище (18 тис. ро
ків), 8 Траянових валів, міднорудну копальню ІІ тис. до н. е., печерний
монастир.
Інвентаризація показала, що у більшості пам'яток стан збереження
хороший та задовільний і статусу національних предмет їхньої охорони
відповідає. Зокрема, слід відмітити добру збереженість городищ у Рів
ненській та Хмельницькій областях. Цікавий факт: на двох давньо
руських городищах сіл Хребтіїв та ПилипиХребтіївські Хмельницької
області релігійні общини старовірів встановили хрести, і пам'ятки ніхто
не руйнує. Збереженню городищ завдячуємо не лише працівникам
державних пам'яткоохоронних органів, членам Українського товариства
охорони пам'яток історії і культури та місцевим жителям, але й природі –
за останні 30 – 40 років їх територія вкрилася густою лісовою рослин
ністю або вони знаходяться в болотистій та іншій важкодоступній
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місцевості. Знамените Немирівське городище скіфського часу, хоч і
знаходиться на відкритій місцевості, але добре збережене завдяки Він
ницькому обласному управлінню культури та Немирівському районному
відділу культури і, зокрема, спеціалісту відділу культури з питань охо
рони культурної спадщини М. Ф. Денисенку, який часто буває на пам'ят
ці і попереджає спроби руйнувань її поверхні. Добру збереженість має
відоме не лише у нас, але в усій Європі Більське городище, завдяки
полтавським, сумським, харківським археологам, зокрема О. Б. Супру
ненку, В. В. Приймаку, Б. О. Шрамку та І. Б. Шрамко, німецькій дослід
ниці Ренаті Ролле.
Значних руйнувань та перепланувань території і оборонних споруд
зазнали дитинці деяких городищ у ХІV – ХVІІІ ст., коли вони присто
совувалися до потреб оборони із застосуванням вогнепальної зброї та
внаслідок спорудження кам'яних фортець, а у ХІХ – ХХ ст. їхній куль
турний шар та оборонні споруди знову зазнали значних руйнувань
внаслідок забудови житловими, виробничими спорудами, прокладання
вулиць і доріг, підземних комунікацій. Це, наприклад, городища, якот:
ВолодимирВолинський, Локачі, Сокіл, Шепель у Волинській області,
Степань у Рівненській області, Львів, Звенигород, Жидачів, Буськ у
Львівській області, Чернігів, Остер, Любеч у Чернігівській області, ста
родавня Полтава, Білопілля (Вир), Ромни у Сумській області та багато
інших. Повністю зруйновані оборонні вали городищ раннього залізного
віку Коломак Харківської області, літописних міст Вир (Білопілля)
Сумської, Сновськ (Седнів) Чернігівської, двох городищ стародавнього
Іскоростеня (Коростень), городища Городське І Житомирської області.
Зазнали часткових та серйозних руйнувань багато інших городищ,
курганів, курганних та ґрунтових могильників, Траянові вали.
Особливо потерпають кургани і курганні могильники від грабіж
ницьких розкопок. Так, налічується близько 50 зруйнованих насипів на
великому курганному могильнику раннього залізного віку с. Зелений Гай
у Сумській області. Зруйновано грабіжницькими розкопками більшість
насипів великого могильника VІІІ – ІV ст. до н. е. у м. Люботин Хар
ківської області. Коли йдеться про початкову кількість курганів
Люботинського могильника, то у різних дослідників вона різна: 500, 450
[Гречко, 2010, с. 40 – 41], кілька десятків. За нашими підрахунками, за
гальна кількість насипів в усіх групах могильника становить 248, але
більшість із них пошкоджено грабіжницькими розкопками. Групи
курганів Люботина розташовані одна від одної на відстані 1 – 1,5 км, а
"Совнаркомівська" група – на відстані 3 км. Хронологічні рамки у них
дещо різні: VІІІ – VІІ ст. до н. е.; VІІ – VІ ст. до н. е.; VІІ – ІV ст. до н. е.
Отже, можна вважати окремі курганні групи окремими могильниками,
що налічують 50, 73, 46, 23 насипи.
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Найпоширенішим видом руйнувань насипів курганів є розорюван
ня, зокрема, повністю розорано великий курганний могильник біля с. Ні
цаха Сумської області.
У результаті обстежень встановлено, що не відповідають категорії
національних 20 пам'яток. Це досліджені повністю і реставровані насипи
курганів "Чорна Могила", "Безіменний" та "Гульбище" у Чернігові, пов
ністю зруйновано курганний могильник Ніцаха Сумської області та
городище Уладівка у Вінницькій області, поселення VІІ тис. до н. е.
"Пляж І" у Рівненській області, зруйновані Траянові вали у Грубній та
Росошанах Чернівецької області. Кілька пам'яток, що втратили предмет
охорони, треба зняти з державного обліку, а іншим, які не відповідають
категорії національних, змінити категорію охорони.
Облікову документацію на пам'ятки археології національного зна
чення складено ще у 70 – 80х рр. ХХ ст., до неї не внесено зміни, які
відбулися на території пам'яток: руйнування, археологічні розкопки та
нові дані археологічних досліджень. Нерідко опис пам'яток у паспортах
поверховий, плани складено неякісно, навіть з переплутаними сторо
нами горизонту, без прив'язки до місцевості, населеного пункту та
орієнтирів, що ускладнювало їх пошуки. Часто в обліковій документації
городищами вважається лише територія в межах оборонних споруд
(дитинець), а посад за їх межами на планах не позначено, тоді як посад є
невід'ємною частиною пам'ятки. Щоб запобігти руйнуванню території
городища за межами оборонних валів, її необхідно включити у спільні
межі та спільну охоронну зону пам'ятки.
На деякі пам'ятки археології національного значення немає пас
портів. У списку пам'яток є малодосліджені городища та поселення без
виявленого культурного шару, іноді помилково визначено їхню хро
нологію та переплутано адреси. Не визначено межі пам'яток та межі їх
охоронних зон. Краще виглядають у цьому відношенні Дніпропетров
ська, Полтавська, Львівська області. З обліком картина краща там, де в
пам'яткохоронних органах працюють старі археологічні кадри. Наприк
лад, у Лідії Миколаївни Голубчик (Дніпропетровська область) визначено
межі всіх пам'яток археології області.
У ряді областей наукові співробітники пам'яткоохоронних органів
роками не бачать пам'яток археології національного значення через брак
коштів та транспорту для їх періодичного обстеження з метою попе
редження руйнувань і грабіжницьких розкопок, контролю за археологіч
ними розкопками.
На багатьох городищах не засипано археологічні розкопи, що
призводить до поступового руйнування пам'яток, особливо оборонних
земляних валів, зокрема у Житомирській, Сумській областях. Повністю
розкопані городища Городське ІІ (Житомирська область), Зимне
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(Волинська область), і культурного шару на них уже немає, але в облі
ковій документації це не зафіксовано.
Широкі археологічні розвідки проводяться у Львівській області під
керівництвом директора Інституту археології Львівського університету
ім. Ів. Франка М. А. Філіпчука. Ним знайдено десятки городищ різних
історичних періодів, він вміє досконало знімати топографічні плани
городищ, визначає межі пам'яток та охоронні зони. У Полтавській об
ласті О. Б. Супруненко готує облікову документацію для занесення ви
явлених городищ до Державного реєстру за категорією національних.
Майже в усіх областях обстеження пам'яток археології національно
го значення під час інвентаризації було добре організоване, особливо у
Львівській (В. І. Івановський), Волинській (В. О. Ворон), Рівненській
(М. В. Федоришин, Т. С. Войтюк), Хмельницькій (В. В. Яцишин), Хар
ківській (археологи відділу та директор краєзнавчого музею) Черні
гівській (В. В. Мултанен), Полтавській (О. Б. Супруненко), Черкаській
(М. О. Суховий), Дніпропетровській (Л. М. Голубчик), Кіровоградській
(Н. А. Лісняк), Донецькій (С. М. Дегерменджі), Луганській (В. Ю. Ви
борний) областях та ін.
Література
Гречко Д. С. Населення скіфського часу на Сіверському Дінці /
Д. С. Гречко. – К.: Інт археології НАН України, 2010. – 286 с.

Курган. с. Федорівка Донецької області.
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Курган № 2 курганного могильника "Могила Мечетна", типу "довгих".
смт Тамара Донецької області.

Курганний могильник "Могила Чорна". Кургани № 4, 5.
с. Петрівське Донецької області. Вид з північного заходу, з кургану № 1.
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Група курганів. Курган № 1.
с. Кам'яне Поле Дніпропетровської області . Вид з північного заходу.

Курган "Орлова Могила".
с. Лебединське (Лукіївка) Дніпропетровської області.
Вид з північного сходу.
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Городище літописного міста Донець. Вал і рів дитинця. м. Харків.

Вали VІ – V ст. до н. е. Північно"західний відрізок зовнішнього
оборонного валу. с. Журлинці – с. Хижинці Черкаської області.
Вид з південного заходу.
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Городище VІІ – V ст. до н. е., ІІ – V ст., ІV – VІІІ ст., ХVІІ – ХVІІІ ст.
"Мотронинське". Вал і рів ліворуч розриву. с. Мельники Черкаської області.
Вид з півдня.

Городище VІІІ – ХІІІ ст. літописного міста Пліснеськ.
Розкопки оборонного валу.
с. Підгірці Львівської області. Вид з півдня.
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Городище VІІІ – ХІІІ ст. літописного міста Пліснеськ.
Геодезичний план, складений М. А. Філіпчуком.
с. Підгірці Львівської області.
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Курганний могильник. Траншея на кургані.
с. Шпилівка Сумського району. Вид із заходу.

Міднорудна копальня ІІ тис. до н. е. Кар'єр.
с. Новозванівка Луганської області.
Вид з північного сходу.
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Міднорудна копальня ІІ тис. до н. е.
Вихід міднорудних покладів на поверхню.
с. Новозванівка Луганської області. Вид з південного сходу.
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Городище VІ – ІV ст. до н. е. "Більське".
с. Більськ Полтавської області.
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Городище VІ – ІV ст. до н. е. "Більське". В'їзд на Західне укріплення.
с. Більськ Полтавської області. Вид з північного заходу.

Городище VІ – ІV ст. до н. е. "Більське".
Руйнування валу під час добування селітри ХVІІ – ХVІІІ ст.
с. Більськ Полтавської області.
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Курганний могильник скіфського періоду. Курган № 5.
с. Броварки Полтавської області. Вид з південного сходу.

Городище Х – ХІІІ ст. літописного міста Володимир.
м. Володимир"Волинський. Вид із заходу.
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Городище енеоліту, раннього залізного віку VІ – ХІ ст. літописного міста
Зимне. с. Зимне Волинської області. Вид з південного сходу.

Городище ХІ – ХІІІ ст.
с. Посників Рівненської області. Вид з південного сходу.
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Городище ХІ – ХІІІ ст.
с. Посників Рівненської області. Вид з південного сходу.

Курганний могильник Х – ХІІ ст.
Грабіжницький розкоп на кургані. с. Городець Житомирської області.
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Городище Х – ХІІІ ст. літописного міста Гродеськ. Городське ІІ.
с. Городське Житомирської області. Вид з північного сходу.

Городище ІХ – Х ст. літописного міста Іскоростень. Коростень І.
м. Коростень Житомирської області. Вид з півночі.
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Городище Х – ХІІІ ст. літописного міста Котельнич.
с. Стара Котельня. Житомирської області. Вид з півдня.

Курган Х ст. "Чорна могила". Реконструкція ХІХ ст.
м. Чернігів. Вид з півдня.
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Курган Х ст. "Чорна могила". Стела на насипу ХІХ ст.
м. Чернігів. Вид з півдня.
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Курганний могильник Х – ХІ ст. Центральна ділянка.
с. Липове Чернігівської області. Вид з півдня.
В статье приведены результаты обследований памятников археологии
национального значения, проведенных на территории 17 областей Украины
на протяжении 9 лет. Подается краткий анализ учетной документации
памятников, состояния сохранности и характерных причин их разрушения.
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С. В. Переверзєв
ПРО ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
м. ЧОРНОБИЛЬ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЬ У 2013 році
У статті подано стислий опис ходу розкопок і розглянуто попередні ре"
зультати археологічних досліджень у м. Чорнобиль (зона відчуження) та на
його околицях у 2013 році. Надано характеристику методики розкопок літо"
писного городища Чорнобиль. Коротко представлено опис виявлених об'єк"
тів та археологічних артефактів. Представлено результати розвідок у зоні
відчуження, у тому числі на території середньовічного домініканського мо"
настиря.
Ключові слова: археологія, археологічні розвідки, археологічні розкопки,
археологічна спадщина, археологічний об'єкт, матеріальна культура, рухо"
мі пам'ятки археології, культурний шар, городище Чорнобиль, Київська Русь,
Середньовіччя.
Розкопки городища Чорнобиль
З 18 вересня до 24 жовтня та з 8 листопада до 13 листопада 2013 р.
сектором археології та пам'яткознавства ДНЦЗКСТК було поновлено
археологічні розкопки літописного городища Чорнобиль [1] та розвіду
вальні роботи з дослідження околиць пам'ятки з метою отримання не
обхідних даних щодо його паспортизації для внесення до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України.
У результаті дослідження літописного городища очікувалось оста
точне встановлення його розмірів, виявлення та фіксація захисних спо
руд, а також виявлення його інфраструктури з метою встановлення охо
ронних зон пам'ятки, зон охоронюваного ландшафту, зон охорони архео
логічного культурного шару, умови можливої експлуатації та ін. Додат
кового уточнення потребували планіграфія, стратиграфія та хронологіч
ні рамки існування пам'ятки. Очікувані результати необхідні при скла
данні паспорта пам'ятки для внесення її до Державного реєстру нерухо
мих пам'яток України як археологічної пам'ятки національного значен
ня та взяття її під державну охорону.
Отримані відомості повинні були суттєво доповнити загальну карти
ну історичного минулого потерпілого від аварії на ЧАЕС регіону.
Крім працівників сектору, у роботах взяли участь фахівцімедієвісти
ІА НАН України с.н.с. відділу давньоруської та середньовічної археології
к.і.н. А. Томашевський та к.і.н. В. Івакін, м.н.с. С. Павленко, археозоо
лог ІА НАН України с.н.с. відділу зоології к.і.н. О. Журавльов, пров.н.с.
відділу археології Вишгородського історикокультурного заповідника
Д. Бібіков, с.н.с. науководослідного відділу музеєфікації археологічних
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об'єктів Музею історії Десятинної церкви І. Зоценко та ін. Крім того, до
участі у роботах було залучено працівників ДП "Чорнобильська Пуща".
Для розкопок було обрано ділянку, що безпосередньо прилягає до
північнозахідного куту розкопу 2008 р. (рис. 1). Основним завданням
було закладання траншеї до краю мису з метою виявлення меж городи
ща, а також встановлення планіграфічних та стратиграфічних особли
востей цієї ділянки пам'ятки. Одночасно було заплановано закладання
двох траншей на сході та на північному сході в місцях можливого розта
шування захисного рову.
За допомогою працівників Чорнобильської Пущі необхідну ділянку
було розчищено від дерев та кущів. Після цього закладено траншею роз
міром 2 х 14 м, що зорієнтована за віссю північний захід – південний
схід. Розкоп розплановано на умовні квадрати 2,0 х 2,0 м. По всій його
площі розбито літерноцифрову сітку. У процесі відпрацювання розкопу,
з метою вирішення планіграфічних особливостей, було вирішено зроби
ти прирізку розміром 4 х 6 м. Таким чином, загальна площа розкопу 2013 р.
становить 52 м2. До того ж було розконсервовано зачищену та частково
відпрацьовану ділянку культурного шару 2008 р. площею 12 м2.
При відпрацюванні всієї площі розкопу було застосовано таку методи
ку: перший горизонт знято лопатами нарізками потужністю по 3 – 5 см, усі
інші шари відпрацьовувалися ножами та кельмами з подальшим пересіван
ням відпрацьованого седіменту через сито з отвором 0,3 мм. Пересіяний
седімент з об'єктів додатково було промито через сито з отвором 0,15 мм.
Під час розкопок загалом було підтверджено стратиграфію, виявлену
в попередні роки. У південносхідній частині розкопу (де розкоп 2013 р.
безпосередньо прилягає до розкопу 2008 р.) стратиграфія майже не від
різнялася від зафіксованої у розрізах у 2008 р. та налічувала п'ять страти
графічних горизонтів [2].
На дослідженій площі було зафіксовано 36 та відпрацьовано 35 архео
логічних об'єктів: одна споруда, одна піч, 3 конструкції, що попередньо
інтерпретовані як горни, 9 невизначених об'єктів, 18 господарчих ям, 3
рівчаки (залишки давньоруських парканів) (рис. 2).
Під час розкопок було виявлено три об'єкти, які викликали певні
суперечки вже під час їх польових досліджень (рис. 2, об. 4, 9). Попе
редньо вони були інтерпретовані як горни для плавлення кольорових
металів (?). Горни (?) розташовані в лінію по вісі південьпівніч через
рівні проміжки. Найбільш збережений було вирішено "взяти" цілим
для камеральної обробки в лабораторних умовах з метою його подаль
шої музеєфікації. Горн (?) було ретельно зачищено, висушено, прове
дено його обробку спеціальним консерваційним розчином та знято за
допомогою дворучної пили. Проведено фото та відеофіксацію про
цесу.
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Крім того, зафіксовано 34 стовпові ями різних розмірів та глибини,
приналежність яких можна визначити тільки після додаткових дослід
жень широкою площею.
При зачистці розконсервованої ділянки культурного шару 2008 р. ви
явлено чотири (?) об'єкти, що були зачищені та зафіксовані згідно з мето
дикою. Всі зафіксовані об'єкти уходять в стінки, тому за браком часу було
прийняте рішення про їх подальшу консервацію до наступного польового
сезону. Є сподівання, що один із об'єктів може бути житлом, які до цього
часу, як це не дивно, на досліджених раніше ділянках були відсутні.
З усіх закритих комплексів відібрано значну кількість деревини, де
ревного вугілля, луски риби, палінологічних та палеоботанічних зразків.
Загалом під час досліджень городища було виявлено близько 10 тис.
артефактів, в тому числі 6 762 фрагменти кераміки, серед яких 3 – ам
форні, 136 фрагментів скляних браслетів, 32 скляні намистини та про
низки, 3 натільні хрестики та сім прясел, у тому числі одне – орнаменто
ване з овруцького пірофілітового сланцю, 8 виробів з кістки та рогу; ви
роби з металу: бронзова сережка, бронзова каблучка, значна кількість
цвяхів, рибальські гачки, ножі, вістря стріл, ключі, замки та велика кіль
кість металевих виробів, що можливо інтерпретувати тільки після рес
таврації. Загалом 270 одиниць. Знайдено значну кількість остеологічних
матеріалів. Всі знахідки нанесено на план по квадратах та глибинах за до
помогою оптичного нівеліру.
У результаті проведених польових досліджень восени 2013 р. було
підтверджено стратиграфію та хронологічні рамки існування пам'ятки,
з'ясовано деякі її планіграфічні особливості. Отримано значну кількість
археологічного та зоологічного матеріалів, відібрано зразки для прове
дення палінологічних та радіовуглецевих аналізів.
Отримані результати досліджень матимуть значний інтерес як для
фахівцівархеологів, так і для широкого кола істориків, краєзнавців,
викладачів. Виявлені археологічні об'єкти можуть бути використані у му
зейній і виставковій діяльності та в майбутньому – включені до мережі
туристичних маршрутів.
На жаль, за браком коштів та часу не було виконано основну части
ну завдання експедиції. Для досягнення запланованої мети необхідні по
дальші археологічні дослідження городища Чорнобиль більш значними
площами.
Археологічні розвідки м. Чорнобиль та його околиць
Під час експедиції було додатково обстежено пам'ятки Ковшилівка
1 – 7, околиці села Лелів та м. Чорнобиль. Загалом було закладено 12 шур
фів та зачисток загальною площею 22 м2.
Доповнено крем'яні та керамічні колекції пам'яток Ковшилівка 1 – 4.
Розвідки околиць села Лелів у пошуках городища або давньоруського
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поселення знов не дали результатів. Можлива причина – значна захара
щеність обстежуваної території, тому пошуки необхідно проводити ран
ньою весною із використанням палеомагнітного методу.
Під час досліджень у місті Чорнобиль на території колишньої ро
сійськомовної школи (місце розташування домініканського монастиря
ХVІІ ст.) у шурфі розміром 2 х 2 м було виявлено господарчу яму кінця
ХІХ – початку ХХ ст. та п'ять поховань (ХVІІ ст.?). Господарчу яму
відпрацьовано, виявлений матеріал (керамічний та скляний посуд, мета
леві вироби) знаходиться в стані камеральної обробки. В заповненні
шурфу – керамічні вироби від ХVІ ст. (?) до сучасності. Знайдено вінця,
можливо, кінця ХІІ – початку ХІІІ ст.
Два з п'яти виявлених поховань було розкопано. Виявлено одне ди
тяче та одне жіноче поховання (фото 1). Поховання безінвентарні. В жі
ночому похованні знайдено невелику кількість кераміки (ХVІІ ст.?), про
те, можливо, вона потрапила в заповнення поховання випадково. У дитя
чому похованні виявлено залишки труни. Дуже можливо, що ці похован
ня є погостом домініканського монастиря ХVІІ ст. Проте поряд знахо
диться місце розташування православної церкви першої третини ХІХ ст.,
що була зруйнована комуністами у 20х рр. ХХ ст. Тому антропологічні
залишки та залишки труни були відібрані для проведення необхідних
аналізів та, в тому числі, радіовуглецевого датування. Було прийняте рі
шення, що після проведення необхідних досліджень буде проведено пере
заховання антропологічних комплексів на місці їх виявлення.
Досліджувана тема є логічним продовженням вивчення археології
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи територій. Отри
мана у результаті дослідження інформація дозволяє ширше оцінити за
гальну картину історичного минулого регіону.
Література
1. Ипатьевская летопись / ПСРЛ. – М., 2001. – Т. ІІ. – 648 с.
2. Переверзєв С. В. Дослідження городища Чорнобиль. Проблеми та
перспективи середньовічної археології в зоні відчуження / С. В. Перевер
зєв // Археологія і давня історія України. Вип. 1: Проблеми давньорусь
кої та середньовічної археології. – К.: Інт археології НАН України, 2010. –
С. 328334.
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Фото 1. Чорнобиль 2013. Горн?

Фото 2. Чорнобиль 2013. Поховання XVII ст.
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Рис. 1. Чорнобиль 2013. Загальний план розкопу
(з/д – законсервована ділянка; бр. – невідпрацьована бровка).

Рис. 2. Чорнобиль 2013. План розкопу 2013 року.

178

Iсторикокультурна спадщина:
архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

В статье дано краткое описание хода раскопок и рассматриваются
предварительные результаты археологических исследований в г.Чернобыль
(зона отчуждения) и его окрестностях в 2013 году. Дана характеристика
методики раскопок летописного городища Чернобыль. Коротко представ"
лено описание выявленных объектов и археологических артефактов. Пред"
ставлены результаты разведок в зоне отчуждения, в том числе на терри"
тории средневекового доминиканского монастыря.
The article represents the brief description of the excavation and observes pre"
liminary results of the archaeological research in Chernobyl (Exclusion Zone) and
Chernobyl's surrounding in 2013. Also the article presents the characteristics of
excavations methodic of Chernobyl settlement. It briefly represents found objects
and archaeological artifacts. The article describes results of exploring in Exclusion
Zone, also results of exploring the territory of the middle"aged Dominican
Monastery.
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В. В. Собчук, С. Є. Черновол
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ
м. КІРОВОГРАДА
2013 р. робочою групою Науководослідного інституту пам'яткоохо
ронних досліджень проведено інвентаризацію об'єктів культурної спад
щини м. Кіровограда, у тому числі й археологічних об'єктів, для виготов
лення історикоархітектурного опорного плану міста.
Археологічну спадщину міста представлено лише поховальними
пам'ятками – курганами. Об'єктами, що перебувають на державному об
ліку, є лише три кургани – пам'ятки археології місцевого значення. Од
нак, слід зауважити, що після повного дослідження з'ясувалося, що одну
з цих трьох пам'яток потрібно виключати з переліків. Проте, після архео
логічних розвідок, проведених В. В. Бобчуком 2011 р., та результатів ін
вентаризації археологічної спадщини міста у 2013 р. було виявлено та
зафіксовано ще вісім об'єктів археології. Це вісім курганів, пропонова
них для взяття на облік. Авторським колективом історикоархітектурно
го опорного плану рекомендовано відповідним органам підготувати об
лікову документацію для занесення їх до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України. Також це стосується і двох пам'яток місцевого значен
ня, які не мають облікової документації встановленого зразка. Слід та
кож зауважити, що адреси пропонованих об'єктів не можливо вказати
конкретно, тому для кожного кургану вказано його координати (центри
курганів, окрім кургану № 6).
Курганна група І. Знаходиться на відстані 1 км на схід від східної око
лиці с. Нове, близько 50 м на північ від території колишнього чавунно
ливарного заводу. Курган № 3 (N 48°31.629', E 032°08.861'), пам'ятка архео
логії місцевого значення (взято на державний облік відповідно до рішен
ня виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради народних депу
татів від 4 березня 1992 р. № 51). Висота – 8 м, діаметр – 60 м, округлий
в плані. Задернований. На північній полі насипу зафіксовано обвал
землі, пов'язаний, можливо, з демонтажем електроопори. На відстані 30 м
у західному напрямку від кургану № 3 розташовано курган № 14
(N 48°31.639', E 032°08.828'). Висота – 0,3 м, діаметр – 30 м, округлий в
плані. Розорюється.
Курган № 4, пам'ятка археології місцевого значення (взято на держав
ний облік відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської
обласної ради народних депутатів від 4 березня 1992 р. № 51). Пам'ятку
досліджено на всій площі і по всій глибині культурного шару у 2004 р. Су
гоклейською археологічною експедицією Інституту археології НАН Ук
раїни. У подальшому має бути офіційно знято з державного обліку.
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Курган № 6 (N 48°29.453', E 032°14.993' – координати північно
західної поли), пам'ятка археології місцевого значення (взято на держав
ний облік відповідно до рішення виконавчого комітету Кіровоградської
обласної ради народних депутатів від 4 березня 1992 р. № 51). Знаходить
ся за адресою: м. Кіровоград, вул. Курганна, 56.
У результаті огляду було зафіксовано факт знаходження за зазначе
ною адресою житлового будинку. Інформацію щодо долі пам'ятки було
отримано від мешканців будинку, розташованого по вул. Курганна, 54.
За їх словами, руйнація кургану відбулася ще в 50х рр. минулого століт
тя у результаті роботи трактора. Однак робота техніки була призупинена
тодішньою місцевою владою. За словами мешканки будинку по вул. Кур
ганна, 54, на поверхні кургану вона бачила людські кістки (нижня кін
цівка, череп). У подальшому курган входив до зони присадибної ділян
ки, яка не була забудована, але на якій регулярно проводили сільсько
господарські роботи власники ділянки.
Приблизно чотири роки тому на території, яку займала пам'ятка,
розпочалися будівельні роботи, результатом яких і стало спорудження
будинку за адресою вул. Курганна, 56б. За словами мешканців будинку
по вул. Курганна, 54, курган знаходився на території сучасної асфальто
вої дороги, а також займав територію, де знаходиться садиба по вул. Кур
ганна, 56б.
Огляд території, на якій знаходилася пам'ятка, засвідчив, що через
північнозахідну полу кургану було прокладено асфальтовану дорогу, в
той час як південносхідна частина пам'ятки зникла у результаті споруд
ження будинку за адресою вул. Курганна, 56б.
Курган № 8 (N 48°27.786', E 032°16.337'). Знаходиться на південній
околиці міського мікрорайону Масляниківка. Висота – 6 м, діаметр – 50 м,
округлий в плані. Задернований. На вершині насипу знаходиться триго
нометричний пункт першої половини ХХ ст., що являє собою бетонну
тумбу висотою приблизно 2,5 м з металевою литою табличкою на ній. На
табличці напис українською мовою: "ТРИГОНОМЕТРИЧНИЙ ПУНКТ
ОКРКОМГОСПУ пункт охороняється декретом Р.Н.К. з 16/ІІІ 1921 р. за
псування пункту – карна відповідальність декрет Р.Н.К. з 9/VІ 1922 р.".
На табличці три ненаскрізні дірки, – можливо, результати потрапляння
куль. З півночі насип обмежений полезахисною лісосмугою, а його пола
підрізана нещодавно прокладеною ґрунтовою дорогою. З півдня та захо
ду курган оточений земельними ділянками городнього товариства
"ГірничийК".
Курган № 9 (N 48°29.052', E 032°17.962'). Знаходиться за 300 м на південь
від південної околиці міського мікрорайону Кущовка, за 300 м на південь
від брукованої дороги на с. Клинці. Висота – 0,9 м та діаметр – 28 м, округ
лий в плані. Задернований. Курган розташований в лісонасадженнях. На
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всій поверхні кургану ростуть дерева. На вершині насипу зберігся топо
графічний знак у вигляді 4кутного ровика, в центрі якого знаходиться
вкопаний бетонний стовпчик.
Курган № 10 (N 48°29.172', E 032°18.100'). Знаходиться на південній
околиці міського мікрорайону Кущовка, за 50 м на південь від брукова
ної дороги на с. Клинці. Висота – 1,9 м, діаметр – 48 м (північпівдень),
40 м (східзахід), видовжений в плані. Задернований. Курган перебуває
поряд з населеною зоною, у зв'язку з чим на всій його поверхні знахо
диться сміття. Північна пола насипу зрізана щонайменше на 8 м. На по
верхні кургану ростуть дерева.
Курган № 11 (N 48°29.492', E 032°19.743'). Знаходиться на відстані 740 м
у південнозахідному напрямку від розвилки Кільцевої дороги з вул. Ге
нерала Родимцева. Висота – 1,5 м, діаметр – 50 м (північпівдень), 55 м
(східзахід), видовжений в плані. Розорюється. По західній полі насипу
проходить лісосмуга.
Курган № 12 (N 48°29.637', E 032°19.884'). Знаходиться на відстані 430 м
у південнозахідному напрямку від розвилки Кільцевої дороги з вул. Ге
нерала Родимцева та за 270 м у північносхідному напрямку від кургану
№ 11. Висота – 1,5 м, діаметр – 55 м, округлий в плані. Розорюється.
Кургани № 11 та № 12 входять до курганної групи І, що знаходиться
на території Бережинської сільської ради.
Курган № 13 (N 48°34.802', E 032°15.610'). Знаходиться на відстані 0,1 км
у південному напрямку від дороги, що обмежує з півдня с. Підгайці та
сполучає вул. Московську з Кільцевою дорогою, та на відстані 0,12 км у
північному напрямку від комплексу з шахтою з видобутку марганцю. Ви
сота – 3 м, діаметр – 70 м (північпівдень), 58 м (східзахід), видовжений
в плані. Задернований. Північна, південна та західна поли насипу розо
рюються на 14 м кожна, а східна пола – на 6 м. У центрі кургану вкопа
но бетонний стовпчик з металевою маркою. У центрі насипу та на його
південній полі ростуть поодинокі дерева.
Курган № 15 (N 48°31.799', E 032°13.857'). Розташовано по вул. Салти
коваЩедріна на перетині з пров. Гірським. Знаходиться безпосередньо
біля АЗС та напроти кладовища. На полах кургану знаходяться пооди
нокі могили.
Література
1. Собчук В. В. Звіт про археологічні розвідки на території Кірово
градського району Кіровоградської області в 2011 році / В. В. Собчук //
Науковий архів ІА НАНУ. – Кіровоград, 2012.
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Курган № 3. Загальний вигляд з північного боку.

Курган № 14. Загальний вигляд зі східного боку.
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Курган № 6. Загальний вигляд заасфальтованої поли кургану
зі східного боку вул. Курганної.

Курган № 8. Загальний вигляд з південного боку.
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Курган № 8. Загальний вигляд тригонометричного пункту
першої половини ХХ ст. на вершині насипу.
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Курган № 8. Загальний вигляд литої таблички
тригонометричного пункту на вершині насипу.

Курган № 9. Загальний вигляд із західного боку.
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Курган № 10. Загальний вигляд із західного боку.

Курган № 11. Загальний вигляд з північно"східного боку.
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Курган № 12. Загальний вигляд з південного боку.

Курган № 13. Загальний вигляд з південно"західного боку.
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Курган № 15. Загальний вигляд з південного боку,
вздовж вул. Салтикова"Щедріна.
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Ю. І. Толкачов
ДЕЯКІ ФАКТИ ПОРУШЕНЬ
ПАМ'ЯТКООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
На території Київської області на сьогодні на обліку знаходиться 2 010
пам'яток археології, що не підлягають приватизації (23 пам'ятки націо
нального значення).
Списки пам'яток, подані та запропоновані для занесення до держав
ного Реєстру нерухомих пам'яток України, затверджено рішенням Ки
ївської обласної ради від 19.06.2003 р. № 09908ХХІV "Про заходи щодо
охорони археологічних пам'яток від руйнування та пошкодження в ході
будівельних та сільськогосподарських робіт, що знаходяться на території
Київської області".
Однією з загальних причин пошкодження та руйнування пам'яток
археології є передача земельних ділянок у приватну власність без погод
ження з органами охорони культурної спадщини всупереч чинному за
конодавству. На сьогодні на території області співробітниками Київ
ського обласного Центру охорони і наукових досліджень пам'яток куль
турної спадщини (надалі – Центр) виявлено такі порушення.
У с. Білогородка КиєвоСвятошинського району було зафіксовано
факт грубого порушення чинного законодавства головою сільської ради.
На території дитинця давньоруського Білгорода (пам'ятка національно
го значення, за адресою вул. Поштова, 2 (охор. № 100011, постанова
КМУ від 03.09.09 р. № 928) с. Білогородка КиєвоСвятошинського райо
ну Київської області, без погодження з органами охорони культурної
спадщини, встановлено залізобетонний паркан і проводяться плану
вальні земляні роботи впритул до оборонного валу дитинця. Працівники
Центру разом з представником Інституту археології НАН України скла
ли акт про порушення і необхідність негайного припинення робіт. Акт
про порушення направили до Державної служби з питань національної
культурної спадщини. Державна служба надіслала листа до Білогород
ської сільради. Сьогодні, незважаючи на вищенаведене, на дитинці ви
сочить водонапірна вежа.
У ході проведення перевірки виявлено порушення дотримання
пам'яткоохоронного законодавства – руйнацію пам'ятки археології
оборонна споруда Давньоруського часу "Змієвий Вал", яка в древні ча
си виконувала роль суцільних загороджень і була ефективним засобом
захисту осілого населення від легкої кінноти степових кочівників, зво
дячи нанівець їхню головну перевагу – швидкість просування та рап
товість нападу. Те, що зараз виглядає, як залишки невиразних земля
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них насипів, колись було потужним та складним укріпленням висотою
10 – 15 м та шириною основи до 20 м. Вал знаходиться біля повороту
на с. Здорівка Васильківського району Київської області поруч з тра
сою Київ – Одеса. Землерийними роботами зруйновано близько 6 м
валу (фото 1).

Фото 1. Руйнування валу Давньоруського часу.
Під час інспекційних поїздок співробітників Центру біля с. Личанка,
на території якого наприкінці 90х років ХХ ст. було проведено розпаю
вання земель КСП "Шпитьківське" КиєвоСвятошинського району
Київської області, знаходиться пам'ятка археології – курган доби бронзи –
раннього залізного віку, відомого з кінця ХІХ ст. [1]. Розпаювання про
водилося без погодження з державними органами охорони пам'яток
культурної спадщини, і тому наявність пам'ятки на землях, що підлягали
розпаюванню, не було враховано. У ході перевірки виявлено значне
пошкодження пам'ятки, яка готувалася до занесення до Переліку
пам'яток археології Київської області, рекомендованих до занесення до
Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини України.
Під час планувальних землерийних робіт, які проводяться безпосередньо
191

Розділ I

в охоронній зоні пам'ятки, будівельниками було зрізано східну полу кур
гану, викопано ями, що є грубим порушенням ст. ст. 22 та 24 Закону Ук
раїни "Про охорону культурної спадщини", ст. 19 Закону України "Про
охорону археологічної спадщини". Було складено акт про порушення
законодавства охорони культурної спадщини, видано припис про при
пинення будьяких землерийних робіт (фото 2).

Фото 2. Курган біля с. Личанка (зруйнована східна пола кургану).
Також у ході перевірки виявлено знищення культурного шару на ба
гатошаровому поселенні в с. Софіївська Борщагівка по вул. Васнєцова, 9,
10 – 14 з використанням землерийної техніки. У результаті розкопок на
зазначеній території співробітниками ІАНАН України, Центру та науко
водослідного інституту пам'яткоохронних досліджень виявлено ма
теріали значної наукової та музейної вартості, в їх числі – знахідки
кам'яної доби, пізнього етапу трипільської культури, періоду другої по
ловини І тис. н. е., часів Київської Русі та українського козацтва. Дослід
жено низку об'єктів житлового та побутовогосподарського призначен
ня, у тому числі закриті житлові комплекси часів Батиєвої навали. Отри
мані результати надзвичайно важливі для вивчення господарства і побу
ту давньої людності і проливають світло на маловідомі сторінки життя
давнього населення України (фото 3) [2, с. 30 – 32, 254 – 255].
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Фото 3. Розкопки по вул. Васнєцова у с. Софіївська Борщагівка
після руйнування культурного шару.
На пам'ятці археології Мале Ходосівське Городище та на багатошаро
вому поселенні в межах Ходосівської сільської ради зафіксовано руйну
вання культурного шару. На поселенні в урочищі Березове, на схід від
с. Ходосівка, що було відкрите у 2007 р. в ході розвідкових робіт, на по
верхні якого під час шурфування зафіксовано фрагменти кераміки доби
бронзи, раннього залізного віку [3, с. 82 – 83], проводиться вибірка ґрун
ту землерийною технікою. На значній частині пам'ятки зафіксовано зни
щення культурного шару та намив піску. Усі роботи здійснюються без
погодження з органами культурної спадщини (фото 4 – 5).

Фото 4. Урочище Березове.
Початок землерийних робіт на пам'ятці археології.
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Фото 5. Урочище Березове (руйнування пам'ятки археології).
Співробітниками Центру разом з науковим співробітником Бари
шівського райвідділу культури В. В. Коваленком було виявлено факти
руйнування – спроби пограбування "чорними" археологами курганів
біля с. Лукаші Баришівського району. Справу передано до органів міліції
(фото 6).

Фото 6. Руйнування кургану біля с. Лукаші.
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Співробітниками Центру за участю кандидата історичних наук
ІАНАН України С. Д. Лисенка були проведені обстеження території
пам'ятки археології національного значення – унікального Малополо
вецького багатошарового археологічного комплексу (охор. № 100025Н,
постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.09 р. № 928), який знахо
диться на території Малополовецької та Яхнівської сільських рад
Фастівського району Київської області й матеріали з якого представлено
різними культурноісторичними епохами. Це знахідки пам'яток палеолі
тичної доби, раннього залізного часу, черняхівської культури, ранньо
середньовічного та давньоруського часу, які увійшли до узагальнюючих
праць з археології та давньої історії України [4, с. 17 – 19].
Пам'ятка розташована між західною околицею с. Малополовецьке та
східною околицею с. Яхни на лівому березі р. Суботь і знаходиться част
ково в адміністративних межах Малополовецької, частково – в межах
Яхнівської сільських рад.
У результаті обстеження було виявлено факт руйнування культурного
шару пам'ятки на площі близько 50 м2 на території Малополовецької
сільської ради. Через проведення землерийних робіт по укріпленню дамби
було знищено частину культурного шару на глибину 50 – 70 см (фото 7).

Фото 7. Знищення культурного шару
на Малополовецькому археологічному комплексі.
За повідомленням голови Малополовецької сільської ради, на тери
торії пам'ятки археології національного значення – Малополовецький
археологічний комплекс рішенням Фастівської районної адміністрації
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пропонується відведення земельних ділянок у власність. Для запобіган
ня можливого порушення пам'яткоохоронного законодавства до Фас
тівської ОДА було направлено попередження.
У вересні 2013 р. співробітники Центру разом з молодшим науковим
співробітником Інституту археології НАН України М. В. Квітницьким
провели обстеження території пам'ятки археології національного зна
чення – городища давньоруського міста ІХ – ХІІІ ст. Витачева (охор. № 39,
Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 липня 1965 р. № 711) у с. Витачів
Обухівського району Київської області. Згадується Витачів як великий
порт на р. Дніпро у творі візантійського імператора Костянтина Багря
нородного 946 р. [5].
Саме тут, на Дніпрі, біля Витачева, формувалася флотилія для подо
рожі до Візантії в ІХ – ХІ ст. На Витачівському городищі у 1961 – 1963 рр.
розкопками відомого вченого Б. Рибакова було досліджено залишки сиг
нальної башти, на верхній площадці якої розводили сигнальне вогнище і
таким чином передавали інформацію у Київ та інші населені пункти про
можливу небезпеку. Фортецю було побудовано для охорони одного з най
важливіших дніпровських бродів, що відкривав дорогу на Перепетове по
ле. Саме цим, можливо, пояснюється особливо важлива роль Витачева се
ред інших сторожових фортець, яку було відмічено Костянтином Багря
нородним [6]. Багато разів згадується Витачів у зв'язку з бойовими діями
руських князів. 1085 р. Володимир Мономах побив половців біля стін Ви
тачевої фортеці. 30 серпня 1110 р. руські князі зібралися у Витачеві на з'їзд,
скликаний Святополком Святославовичем і Володимиром Всеволодови
чем Мономахом. На цьому з'їзді князі замирили між собою перед лицем
спільної загрози – половців. Місто було зруйноване монголами у 1240 р.
Давньоруське городище відоме з ХІХ ст.: "В селе есть городище четы
рехугольное, обнесенное двойным валом и рвом 90 сажень в окружнос
ти", – писав В. Б. Антонович у 1895 р.
Кожна частина міста мала свої укріплення, а крім того, всі три части
ни були оточені спільним валом довжиною 1 100 м. Воротав'їзд розта
шовані неподалік від пристані з боку широкої балки в південній частині
міста. Від воріт збереглася частина надбрамної башти. Кріпосні стіни
складалися зі зрубів різної ширини довжиною 3,6 – 4,5 м.
З оборонних споруд було досліджено залишки сигнальної башти, а та
кож кутову башту з потужними міжповерховими засипками. Під вузьким
приміщенням з невеличким вогнищем було виявлено яйцеподібну по
рожнину, викопану у материку і заповнену глиною (вертикальний діаметр
197 см, поперечний – 152 см). Це був "Слух" – величезний підземний ре
зонатор, який дозволяв прослуховувати звуки підкопу по двох лініях ук
ріплень. На посаді було досліджено давньоруські житла. У 60х роках
ХХ ст. з площі городища близько 80 000 м2 було досліджено менше 800 м2.
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При проведенні обстеження на території городища було виявлено та
ке. Північна частина городища, дитинець на площі близько 1 000 га, спла
нована будівельною технікою. Серед ділянки на забетонованому фунда
менті знаходиться каркас величезного будинку, біля нього колодязь,
трансформаторна будка, господарські будівлі, туалет. З культурного ша
ру підсипано під'їзні дороги. На спланованій поверхні знаходяться чис
ленні фрагменти кераміки давньоруського часу. Зустрічаються харак
терні сліди діяльності "чорних" археологів. На відстані близько 7 м від
новобудови розташовано інформативну дошку з написом "Тут стояв
давньоруський городпорт Витачів ХХІІІ століття".
Роботи на городищі проводяться без погодження з органами охоро
ни культурної спадщини. Археологічні дослідження не проводились.
За інформацією сільської ради, усю територію пам'ятки археології
національного значення – городища давньоруського міста ІХ – ХІІІ ст.
Вітачева у 2000х роках було передано у приватну власність, що є пору
шенням чинного законодавств.
Після встановлення факту правопорушення представники Центру
разом зі співробітником Інституту археології склали акт про порушення
і надали припис про негайне припинення будьяких дій, що можуть при
вести до подальшого руйнування пам'ятки. Але, незважаючи на попе
редження, роботи на пам'ятці тривають, тому справу передано до проку
ратури (фото 8 – 9).

Фото 8. Пошкоджений культурний шар на території пам'ятки.
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Фото 9. Будівництво на території пам'ятки національного значення
літописний Витачів.
Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати той факт, що на
шляху пам'яткоохоронної діяльності існує ряд серйозних проблем, які
потребують негайного вирішення. Одна із загальних причин передачі у
приватну власність, всупереч чинному законодавству, і, як наслідок,
руйнування та пошкодження пам'яток археології в подальшому.
Згідно зі ст. 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини",
"будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести
до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщи
ни, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів…". Щоб
запобігти можливому пошкодженню пам'яток археології, до "Земельно
го Кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 25,
ст. 354) були внесені доповнення про обов'язкове погодження відведен
ня земельних ділянок з органами охорони культурної спадщини. Також
останнім часом на території Київської області почастішали випадки гра
бування пам'яток археології "чорними" археологами, які оснащені сучас
ним пошуковим обладнанням і мають можливість визначити наявність
під шаром ґрунту цінних археологічних знахідок, чим завдають непо
правної шкоди пам'яткам археології. На жаль, незважаючи на існування
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ст. 298 КК України про кримінальну відповідальність за завдання шкоди
пам'яткам археології, жодного з порушників не було притягнуто до від
повідальності. У таких випадках представники міліції не вбачають скла
ду злочину або просто гублять заяву. Варто відзначити також гостру не
стачу коштів, необхідних для регулярних інспекційних виїздів з метою пе
ревірки стану пам'яток, що теж негативно впливає на збереження архео
логічної спадщини та пам'яткоохоронної роботи Центру. Для збережен
ня пам'ятки треба вчасно припинити її руйнацію, розорення та розграбу
вання. Про такі випадки необхідно повідомляти правоохоронні органи,
відділи культури та Обласний центр з охорони культурної спадщини.
Одним із важливих заходів щодо захисту пам'яток культурної спад
щини є їх популяризація. Суспільство має не тільки володіти знанням
про культурну спадщину, а й усвідомлювати її значущість та необхідність
збереження [7, с. 338 – 339].
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Л. В. Томілович
САДИБИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ:
ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ
Статтю присвячено висвітленню історії, стилістичним особливостям,
стану збереження історичних садиб Чернігівської області. Проаналізовано
найважливіші проблеми, що стосуються дослідження, використання, збе"
реження цього типу пам'яток. Запропонований огляд дозволяє зробити вис"
новок про значимість такого різновиду культурної спадщини, як садиби, для
історії та культури України, їх значний науковий, освітній та туристич"
ний потенціал.
У вересні 2013 р. експедицією НДІ пам'яткоохоронних досліджень на
виконання планової наукової теми було проведено обстеження 27 істо
ричних садиб на території Чернігівської області. Зазначимо, що Черні
гівську область було досліджено нами четвертою (після Вінницької, Жи
томирської та Київської) щодо інвентаризації наявності та стану збере
ження історичних садиб, що дозволяє зробити порівняльний аналіз і з
культурологічної, і з пам'яткоохоронної точки зору. У цій статті запропо
новано певні висновки проведеної роботи щодо вивчення історичного
розвитку, архітектурних особливостей, сучасного стану згаданих вище
садиб, а також перспектив збереження та використання цього різновиду
культурної спадщини.
Чернігівська область розташована на півночі України, на лівому бе
резі Дніпра, у межах Поліської низовини та лісостепової зони При
дніпровської низовини. Таке низинне місце розташування зумовило
значні площі болотистих територій, особливо на півночі, північному
сході та північному заході області. Близько 20% площі області вкрито лі
сами. Її територією протікає близько 1 200 річок загальною протяжністю
близько 8,5 тис. км. Найбільшими серед них є: Дніпро, Десна з притока
ми Сейм, Остер, Снов, Убідь, Удай. Своєрідність природних умов та
особливості історичного розвитку Лівобережжя визначили оригіналь
ність архітектурних рис садиб Чернігівщини та їх особливе місце в історії
та культурі України.
Під особливостями історичного розвитку ми маємо на увазі те, що у
ході Національновизвольної війни під проводом Б. Хмельницького те
риторія Чернігівського воєводства увійшла до складу козацької авто
номії – Гетьманщини. Після Андрусівського перемир'я (1667) та Вічного
миру (1686) між Московською державою та Річчю Посполитою Лівобе
режжя залишилось у складі першої, продовжувало входити до Гетьманської
автономії. Маєтки, які почали тут засновуватися ще наприкінці XVII ст.,
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стали родовими гніздами козацької старшини. З цього часу і до сер.
XVIIІ ст. пануючим стилем в архітектурі тут було т. з. "козацьке бароко".
1763 р. автономію Гетьманщини було ліквідовано, почалося нівелюван
ня цих земель до рівня інших у складі Російської імперії. На Лівобережжі
раніше, ніж на Правобережжі, з'являються землеволодіння, а згодом і са
диби, російських можновладців. І навпаки, вихідці з козацької старши
ни роблять кар'єру при імператорському дворі, наймають відомих у
СанктПетербурзі та Москві архітекторів для зведення або розбудови
своїх садиб. Таким чином, на цій території раніше і відчутніше простежу
ються впливи російської культури, ніж, наприклад, на території Право
бережної України. Це ті історичні обставини, які впливали на створення,
появу характерних рис історичних садиб на Лівобережній Україні взагалі
і на Чернігівщині зокрема.
Отже, перше, чим звертають на себе увагу садиби Чернігівщини, – це
наявність залишків колишніх садиб, що у минулому належали представ
никам козацької старшини і були зведені наприкінці XVII – на поч.
XVIII ст. у стилі українського бароко. До них належать садиби Кочубеїв
у Батурині та Тиниці, Драганів у Козельці, Полуботка у Любечі, Лизо
губів у Седневі. Характерно, що будівлі кін. XVII – поч. XVIII ст. зберег
лися до поч. ХХ ст. Збереглися зазвичай тому, що власники спадкових
маєтків пам'ятали і пишалися своїм корінням, незважаючи на процеси
русифікації у середовищі української шляхти, особливо Лівобережної та
Слобожанської України, а також на те, що представники таких родин,
якот Лизогуби та Кочубеї, зробили блискучу кар'єру при імператор
ському дворі, посідали значні посади, перебували на дипломатичній
службі і мешкали переважно або в столицях, або за кордоном, а родинні
гнізда відвідували лише зрідка. При цьому давні кам'яниці ремонтували
ся, зберігалися, хоча, зрозуміло, зазвичай за основним призначенням –
як житлові – не використовувалися. Найчастіше на території садиби зво
дився новий палац або житловий будинок, сучасніший, який відповідав
тогочасній моді, смакам, був зручним для проживання або принаймні
тимчасового перебування під час літнього відпочинку.
До останнього часу найяскравішим прикладом такої садиби, яка
ілюструвала кілька етапів розвитку, починаючи від кін. XVII ст. і до поч.
ХХ ст., і яка зберегла у своєму складі і житлову, і культову складову (ро
динну церквуусипальню), а також палац І пол. ХІХ ст. та парк, який бу
ло закладено ще у XVIII ст., а у ХІХ ст. перетворено на пейзажний і який
ув'язав мережею стежок у єдину композицію складові XVII та ХІХ століть
була Седнівська.
Село Седнів Чернігівського району розташоване на високому правому
березі р. Снов за 25 км від Чернігова. Вперше згадується у літописних
повідомленнях під назвою городища Сновська (залишки давньоруських
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укріплень включено до території парку). Поблизу нього 1068 р. князь
Святослав з трьома тисячами воїнів розбив 12тисячне військо половців.
Виник зі слов'янських поселень у VІІІ – ІХ ст. і входив до складу Черні
гівського князівства. Назва походить від річки Снов ("сна" – омивати, ку
патись) [8]. У Х – ХІ ст. Сновськ був одним із укріплених пунктів Київ
ської Русі, центром окремої адміністративної одиниці – Сновської тисячі.
У 50х рр. ХІV ст. місто увійшло до складу Великого князівства Литов
ського. З ХVІ ст. має сучасну назву Седнів. У 1648 – 1781 рр. – центр Сед
нівської сотні Чернігівського полку.
З кінця XVII ст. і до революційних подій 1917 – 1920 рр. Снов – родо
вий маєток впливових козацьких старшин, а пізніше представників
української аристократії Лизогубів. Першим з цієї родини власником
Седнева був Яків Кіндратович (? – 1698) – чернігівський полковник
(1687 – 1698). На кінець XVII ст. тут було зведено Вознесенську церкву
усипальню Лизогубів (1690), кам'яницю (1690) і розбито чудовий парк
(нині його площа становить близько 22 га), окрасою якого є 600літня
липа і алея вікових каштанів.
Кам'яниця Лизогубів – одноповерхова будівля з глибокими велики
ми підвалами. За плануванням будівля є подібною до традиційної ук
раїнської хати, розділена на дві половини. Житлові кімнати мають ви
сокі склепіння. Під усім будинком – високий склепінчастий підвал, пла
нування якого повторює житловий поверх.
На поч. ХІХ ст. було побудовано новий садибний будинок (палац),
переплановано парк у романтичному стилі – влаштовано грот, місток,
руїни, альтанку, яку дуже любив поет та байкар Л. Глібов. До родинної
кам'яниці було добудовано башту, яка надала будівлі вигляду романтич
ного замку.
Не одне покоління родини Лизогубів були шанувальниками літера
тури та мистецтва. Тож свого часу у них гостювали поети й письменни
ки: Т. Шевченко, Б. Грінченко та Л. Глібов; художники: Л. Жемчужни
ков, Л. Лагоріо, О. Сластіон. Саме в Седневі знаходиться та сама "гора
високая", увічнена Глібовим у вірші "Журба". Зокрема, Т. Шевченко гос
тював у Седнівській садибі у 1846 та 1847 рр. Перший раз поет перебував
тут, коли працював у складі Археографічної комісії. Вдруге вже просто
приїхав у гості з початку березня до початку квітня. В Седневі були на
писані поема "Відьма" та передмова до другого видання "Кобзаря". Лизо
губи виділили талановитому гостю окремий флігель, котрий той називав
"малярнею", – існує версія, що це й була відома кам'яниця XVII ст.
Зберігся малюнок Тараса Григоровича цієї будівлі. У цей період господа
рем у Седневі був Андрій Іванович Лизогуб, гарячий фанат поезій Шев
ченка, художникаматор, який намалював ікони для Воскресенської
церкви, розташованої на території садиби.
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З радянського періоду і донедавна на території колишньої садиби ко
зацьких полковників та меценатів Лизогубів діяла місцева загально
освітня школа. 2012 р. було відкрито нову школу. Зведена на території
історичної садиби, уклинившись між її XVIІвічною та ХІХвічною час
тинами, вона розірвала мережу стежок, що були так талановито і проду
мано сплановані свого часу, ніби поєднуючи "минуле" і "сучасне". Окрім
того, сама будівля школи, хоча і є спробою стилізації, у традиційне сере
довище не вписується – вона занадто об'ємна і висока, у кольоровому
відношенні – занадто яскрава, завдяки чому перебирає на себе роль
домінанти, "забиваючи" і "задавлюючи" історичні будівлі. До того ж піс
ля її зведення історичні будівлі залишилися без догляду.
Окрім школи, яка виїхала з будівлі колишнього палацу ХІХ ст., на те
риторії садиби містяться лікарня і республіканський будинок творчості
Спілки художників України.
На цей час в області опрацьовується питання створення відділу На
ціонального архітектурноісторичного заповідника "Чернігів стародав
ній" – історикокультурного заповідника "Садиба Лизогубів".
Звертає на себе увагу те, що, окрім невдалого втручання у традиційне
середовище Седнівської садиби, Чернігівська область взагалі приємно
здивувала значною активністю щодо реставрації історичних садиб, зок
рема об'єктів кін. XVII – поч. XVIIІ ст. Причому відбувається це за раху
нок переважно не бюджетних коштів. Так, згадану вже кам'яницю Лизо
губів було відреставровано 2001 р., до 10річчя незалежності України,
ВАТ ЕК "Чернігівобленерго". Ще кілька років тому кам'яниця Полубот
ка у Любечі, незважаючи на те, що мала статус пам'ятки архітектури
національного значення, являла собою суцільну руїну і здавалася втраче
ною назавжди. Однак 2009 р. розпочалися її археологічні дослідження та
відновлення. 2012 р. відновлену кам'яницю було відкрито. Одночасно
провадилися реставраційні роботи у ближній печері св. Антонія та впо
рядкування навколишньої території – у ХІХ – на поч. ХХ ст. це були
складові садиби Милорадовичів, які свого часу успадкували її від Полу
ботків. У 2003 – 2009 рр. відбувалася реставрація кам'яниці Кочубея кін.
XVII ст. у Батурині, а також відтворення її флігеля та в'їзної брами. Най
масштабнішим проектом щодо реставрації та відтворення об'єктів куль
турної спадщини не тільки на Чернігівщині, але й на території всієї Ук
раїни стали роботи у Батуринській садибі Розумовських.
Батурин, як відомо, засновано на поч. XVII ст. 1625 р. уряд Речі Пос
политої на території Батурина закладає потужну фортецю. У перший рік
визвольної війни 1648 – 1657 рр. Батурин було звільнено від польських
військ і утворено Батуринську сотню, яка увійшла до складу Чернігів
ського, а з 1649 р. – Ніжинського полку. За Зборівським договором 1649 р.
територія Чернігівського воєводства увійшла до гетьманської автономії.
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У 1669 р. Д. Многогрішний перетворює Батурин на гетьманську рези
денцію – фактичну столицю Гетьманщини. 1672 р. на козачій раді в Ко
зачій діброві гетьманом Лівобережної України було обрано Івана Самой
ловича. Саме за його правління Батурин значно розбудовується.
Особливого статусу Батуринська резиденція набуває за часів прав
ління Івана Мазепи (1687 – 1708), коли Батурин перетворюється на
центр політичного життя Гетьманщини. Тут перебувала вища державна
адміністрація – Генеральна військова канцелярія, Генеральний Суд, зво
дяться резиденції високопосадовців. Однією з них є садиба В. Кочубея,
про яку вже згадувалося вище, що складається з житлового будинку
(кам'яниці) та парку.
Після переходу І. Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ у ході
Північної війни, однією з каральних акцій з боку російського царя Пет
ра І стало знищення гетьманської столиці у 1708 р. Тоді ж резиденцію
Гетьманщини було перенесено до м. Глухова. 1750 р., за гетьмана К. Ро
зумовського, Батурин знову стає столицею Гетьманщини і зберігає цей
статус до скасування останньої у 1764 р. При цьому розбудова резиденції
К. Розумовського не припиняється і після цих подій. 1776 р. останній
гетьман України повертається до Батурина. Тут за його наказом було зве
дено вишуканий палацовопарковий комплекс над Сеймом за проекта
ми Ч. Камерона і А. Рінальді, Воскресенську церкву, в якій його і було
поховано 1803 р.
Ансамбль садиби К. Розумовського складався з палацу, двох флігелів
та парку пейзажного типу. Палац будували у 1799 – 1803 рр. Ця трипо
верхова будівля – рідкісний в Україні зразок палладінства, адже Ч. Каме
рон, за проектом якого велося будівництво, був палким прихильником
творчості Андреа Палладіо. Палац мурований. Один фасад прикрашено
лоджією, другий – балконом. Бічні фасади мають напівротонди, що
значно збагатили силуети палацу. В інтер'єрі напівротонди відкривають
ся овальними залами. Будівлю палацу було франковано двома симетрич
ними флігелями. Нині їх відновлено за збереженими креслениками.
Зі смертю останнього гетьмана будівництво припинили, а Батурин,
Яготин з низкою інших володінь успадкував його син Олексій Розу
мовський, відомий дипломат, попечитель Московського університету,
пізніше Міністр Народної Освіти (1810 – 1816). Більшу частину життя
він провів за кордоном. Маєтками управляли довірені особи, які не зав
жди сумлінно виконували свої обов'язки та дбали про майно власника.
За однією з версій, саме такий не дуже сумлінний управитель, щоб при
ховати сліди своїх крадіжок, підпалив палац.
На початку ХХ ст. палац стояв руїною. 1908 р. на XIV Всеросійсько
му Археологічному з'їзді у Чернігові було порушено питання про подаль
шу долю палацу. З 1911 р. ним опікувалось "Товариство захисту і збере
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ження в Росії пам'яток мистецтва і старовини", на замовлення якого пе
тербурзький архітектор Олександр Білогруд зробив обміри і численні
фотографії палацу, а також опрацював проект його відбудови. Розпоча
лися реставраційні роботи, що тривали до 1913 р. Подальші трагічні події
у світі й країні надовго відвернули увагу наукової спільноти і художньої
громадськості від цього шедевру. У ІІ пол. XX ст. було здійснено кілька
спроб реставрації палацу, але жодного разу її не було завершено.
2002 р. Кабінетом Міністрів України було ухвалено комплексну прог
раму відбудови пам'яток заповідника "Гетьманська столиця". Основний
розробник цього проекту – Київський інститут "УкрНДІпроектрестав
рація", директором якого був О. Є. Антонюк. Було відреставровано па
лац з відтворенням інтер'єрів (гіпотетичним), відбудовано (фактично на
ново, за збереженими креслениками) флігелі, огорожу, частково парк.
На сьогодні, незважаючи на суперечки щодо доцільності історичних
"новобудів" та ефективності використання на них коштів замість вкла
дання їх у порятунок автентичних пам'яток, які потребують термінових
реставраційних заходів, Батуринська садиба Розумовських є однією з
найвеличніших та найкраще доглянутих на території України.
До відтворених садиб належить і маєток Оленівка (хутір Мотронин
ський) Борзнянського району – це був один із перших досвідів відродження
об'єктів культурної спадщини в Україні. Мотронинська садиба посідає
особливе значення в історії та культурі України, оскільки пов'язана з
ім'ям Пантелеймона Куліша – одного з найяскравіших діячів україн
ського національного відродження ХІХ ст., члена КирилоМефодіївсько
го товариства, товариша Т. Г. Шевченка, відомого письменника, автора
славнозвісної "кулішівки".
Хутір Мотронівка був заснований батьком української письменниці
Олександри Михайлівни БілозерськоїКуліш, яка більше відома як Ган
на Барвінок, Михайлом Білозерським серед старого гаю. Це була
предківщина його дружини Мотрони Василівни – тому і хутір, на її
честь, було названо Мотронівкою. інші назви – Кулішівка, Ганнина Пус
тинь: коли згорів перший український рукописний переклад Біблії, Пан
телеймон Куліш на честь дружини перейменував Мотронівку на Ганни
ну Пустинь, а та, у свою чергу, назвала хутір Кулішівкою по смерті
Куліша.
Пантелеймон Куліш з дружиною Ганною Барвінок оселився в Мот
ронівці лише 1883 р. Тут він знайшов землю, про яку мріяв, про яку на
писав багато творів. Саме на хуторі у письменника дозрів задум роману
"Чорна Рада", тут він перекладав Шекспіра, Гете, Байрона, завершив
працю "Отпадение Малоросии от Польши"…
1999 р. тодішній Президент України Л. Кучма та Голова Верховної
Ради України І. Плющ заклали на хуторі Мотронівка закладний камінь з
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написом: "Тут буде споруджено історикомеморіальний музейзаповід
ник Пантелеймона Куліша "Ганнина Пустинь"". Того ж літа розпочалося
будівництво комплексу. Було впорядковано місце поховання подружжя
Кулішів та брата Ганни Барвінок – Василя Білозерського, встановлено
мармурові надмогильні плити та хрести. Поряд розташована капличка
св. Пантелеймона, споруджена 2001 р., та реконструкція хреста, зведеного
Ганною Барвінок на честь свого чоловіка 1897 р., відтворена за історични
ми документами з архівів Чернігівського історичного музею ім. В. В. Тар
новського.
Нині до складу садибимузею входять: садибний будинок, де народи
лася і жила Олександра БілозерськаКуліш; відтворена хата Куліша, по
будована 1877 р., з розташованими поруч господарськими спорудами –
клунею, колодяземжуравлем, стежкою до копанки Куліша, на березі
якої стоїть Шевченкова альтанка (всі об'єкти відтворені); Алея кохання,
яка веде до меморіального поховання подружжя Кулішів і Василя Біло
зерського.
Заради об'єктивності варто зазначити, що не усі об'єкти, навіть кін.
XVII – поч. XVIIІ ст., на території Чернігівщини перебувають у задовіль
ному стані і належним чином використовуються. Низка будівель, що
своїм історичним та культурним значенням не поступаються тим, про
які йшлося вище, перебувають у занедбаному, практично аварійному
стані. Прикладом є садибні будівлі у Тиниці та "Покорщини" у Козельці.
Село Тиниця Бахмацького району розташовується у верхів'ях р. Малий
Ромен, у 8 км від Бахмача. Вперше у писемних джерелах село згадується
у 1659 р. 1695 р. гетьман Іван Мазепа передав його Ребриковському, а піз
ніше воно відійшло до Генерального судді Василя Кочубея. На поч. ХІХ ст.
власниками маєтку були Галагани, яких пов'язували з Кочубеями тісні
родинні зв'язки. Саме ці дві родини причетні до створення і розбудови
Тинницької садиби.
Нині існуючий садибний будинок було зведено у XVIII ст. за Кочу
беїв. Це рідкісний зразок садибної забудови на Чернігівщині цього пе
ріоду. Будівля одноповерхова, мурована, прямокутна у плані зі строго си
метричною композицією фасадів. Стіни декоровано рустованими пиля
страмилопатками, вікна прикрашено наличниками і сандриками. По
всій довжині стін над вікнами будинку зроблено профільований покрив.
Будинок має два входи. Перший розташований на західному фасаді, ак
центований рустованими пілястрами і напівкруглою нішею над входом з
радіальним рустом по контуру. Другий вхід – з боку південного фасаду.
На східному фасаді спостерігаються сліди численних перебудов: на ньо
му розташовані напівколонки з нетрадиційними по формі капітелями і
сандрики, вірогідно, навколо закладених отворів або ніш. Тут же розта
шований вхід у підвальне приміщення.
206

Iсторикокультурна спадщина:
архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

Неподалік від головного садибного будинку розташований ще один,
який використовувався як скарбниця. Тут Кочубеї зберігали одяг, книги,
зброю тощо. За переказами, тут, окрім портрета В. Л. Кочубея, зберіга
лась і його закривавлена сорочка, знята з нього після страти (був страче
ний за наказом гетьмана І. Мазепи разом з полковником Іскрою за зви
нуваченням у зраді, а фактично за донос, який вони відправили Петру І
і в якому викривали союз І. Мазепи з Карлом ХІІ).
Будівля є зразком цивільної архітектури поч. XVIII ст. Вона квадрат
на у плані, мурована, двоповерхова. Із заходу до основного об'єму при
лягає галерея з арками стрілчастої форми. Над аркадою влаштовано де
рев'яний портик. Західній аркаді відповідає декор першого поверху реш
ти фасадів будівлі у вигляді аркових пласких ніш. У цих нішах зроблено
прямокутні віконні отвори, напівкруглі ніші. У тимпані – маленькі ок
руглі ніші. Вікна другого поверху – прямокутні, позбавлені декору. Ви
няток становить південний фасад, декорований напівциркульними ніша
ми зі стрілчастими архівольтами. 1917 р. будівля згоріла, і лише у 1967 р.
було зроблено капітальний ремонт, в ході якого значно змінено первин
ний вигляд як фасадів, так і інтер'єрів скарбниці. Проте фасад, розташо
ваний з боку парку, зберіг оригінальний вигляд.
Парк садиби створювався одночасно з Сокиринським за ініціативи
тогочасного власника обох маєтків – Григорія Павловича Галагана
близько середини ХІХ ст. До останнього часу тут у загальних рисах
зберігалася планувальна структура: чотири алеї – ялинкова, кленова,
каштанова та липова променями сходяться до центру. Нині парк заріс,
розпланування майже не проглядається.
Центром як паркової композиції, так і садиби був будинок Кочубея.
Перед його головним фасадом розташовувалась регулярна частина пар
ку, що мала прямокутну форму. Алеї розділяли її на 16 малих квадратів.
Крім того, по діагоналі розташовувались дві алеї, що пересікались. За бу
динком починалася пейзажна частина парку. Крім багатовікових дубів,
лип, кленів, ясенів і каштанів тут збереглися й унікальні для нашої
кліматичної зони деревні насадження – кедри заввишки 20 м, вік яких
сягає 100 – 150 років, горіх чорний приблизно такого ж віку. Нині
кам'яниця знаходиться у заростях, заледве проглядається, паркові ком
позиції практично більше не існують.
До революції парк був огороджений дубовим парканом і охоронявся.
Останньою власницею садиби була графиня Марія Кочубей. Після 1888 р.
(рік смерті Г. П. Галагана) вона успадкувала її від Галаганів. На початку
1912 р. на території садиби було завершено будівництво великого двопо
верхового мурованого будинку.
1921 р. на території садиби була організована сільськогосподарська
школа, 1979 р. – СПТУ. У минулому площа садиби складала близько
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70 га, на сьогодні – близько 38, із них: 32 га – парк, 3,7 га – ставки,
2,6 га – садок.
Зараз садиба не використовується. СПТУ покинуло її приміщення
близько 20 років тому, і тепер вони руйнуються, перебувають в аварійно
му стані, особливо будинок 1912 р., парк заріс.
На східній околиці м. Козельця, по дорозі до Даневського СвятоГе
оргіївського монастиря знаходиться урочище Покорщина з садибою, яка
належала сестрі Олексія Розума (пізніше графа Олексія Розумовського,
фаворита і морганатичного чоловіка імператриці Єлизавети Петрівни).
Завдяки щасливій випадковості і чудовому голосу Олексія представники
колишньої козацької родини Розумів опинилися на вищих щаблях вла
ди та заможності у Російській імперії та Гетьманщині. Так, Віра Гри
горівна, сестра Олексія та Кирила (останнього гетьмана України) Розу
мовських, із простих козачок стала дружиною козелецького полковника
Дарагана. Назва ж урочища і садиби, за однією з легенд, походить від то
го, що саме на цьому місці імператриця Єлизавета Петрівна прихилила
голову ("покорилася") своїй свекрусі – Наталі Розумисі.
Існуючі нині будівлі садиби датуються другою половиною XVIII ст.:
невеликий, затишний одноповерховий дерев'яний садибний будинок,
потинькований та побілений. Дах чотирискатний, жерстяний з двома
димоходами. На поч. ХІХ ст. парадний вхід до будинку було прикраше
но портиком з трикутними фронтонами та напівкруглим вікном у тим
пані та колонами тосканського ордеру. Колони виконано з ретельно
обтесаного та побіленого липового дерева. Вікна, за місцевою тради
цією, прикрашено дерев'яними наличниками округлої та ромбоподіб
ної форми.
Інтер'єр будинку був оздоблений розписами художника Г. Стеценка,
кахельними печами, а також добре умебльований. Основою сюжету роз
пису зазвичай був родовий герб, а також портрети, можна припустити,
найбільш відомих та уславлених представників родини.
За будинком, при бічному в'їзді до садиби, на схід від центрального
будинку, знаходиться кам'яниця поч. XVIII ст.
По боках центральної алеї, яка провадить до головного житлового бу
динку садиби, у минулому розташовувались два одноповерхові дерев'яні
флігелі, з яких зберігся лише один. Зліва від центрального в'їзду зберігся
дерев'яний каретний сарай, також прикрашений різьбленням (нині у
напівзруйнованому стані).
За радянських часів у садибі розташовувався гуртожиток викладачів
технікуму, склад, цех гаптувальниць. Понад десять років будівлі садиби
не використовуються, знаходяться в аварійному стані, особливо цент
ральний будинок (незважаючи на те, що є пам'ятками архітектури на
ціонального значення).
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Садиба у минулому мала чудовий парк, що розкинувся у заплаві ріки,
нині дуже запущений, частково забудований спорудами розташованої
поруч лікарні.
Найбільш значними, відомими, найкраще збереженими садибами
Чернігівської області є Качанівська (Ічнянський район), Сокиринецька
(Срібнянський район), Тростянецька (Срібнянський район, більше відо
ма як дендропарк, палац не зберігся, а садибні будівлі перебувають фак
тично за сучасними межами дендропарку, знаходяться у занедбаному
стані). Ми спеціально не зупиняємося на цих об'єктах, оскільки вони є
досить добре дослідженими, мають власну бібліографію1 і в оглядовій
статті, присвяченій наявності, стану збереження та використання садиб
Чернігівщини ми навряд чи зможемо додати щось до вже написаного
про них. Єдине, на чому хотілося б акцентувати увагу, – це те, що дос
татньо широка популярність цих об'єктів, гідний сучасний стан збере
ження (особливо порівняно з іншими садибами) – наслідок створення
на їх території дендропарку (на правах відділу АН України) – у Тростянці
та державного історикокультурного заповідника – у Качанівці.
Проте є низка садиб, навіть із тих, що до нашого часу, принаймні
частково, збереглися (на поч. ХХ ст. їх було значно більше), які ані
своїми мистецькими якостями, ані історичним значенням (оскільки бу
ли пов'язані з видатними особистостями і знаними подіями) не поступа
ються Качанівським або Тростянецьким маєткам. Проте доля їх склала
ся значно драматичніше, а сучасний стан збереження викликає занепо
коєння. До таких, зокрема, належить садиба у с. Вишеньки Коропсько
го району, незважаючи на те, що має статус пам'ятки архітектури
національного значення.
Села Вишеньки та Черешеньки (Коропський район) розташовані в 10 км
від м. Короп. Обидва у сер. XVIII ст. належали видатному полководцю,
фельдмаршалу, президенту ІІ Малоросійської колегії графу П. Рум'янце
вуЗадунайському. За перемоги у російськотурецькій війні 1768 – 1774 рр.
він отримав величезні маєтності на території колишньої Гетьманщини.
У Вишеньках та Черешеньках протягом 1782 – 1787 рр. зводились па
лацовопаркові комплекси на березі р. Десна. Палац був зведений спеці
ально до приїзду Катерини ІІ, яка по дорозі до Криму у 1787 р. відвідала
1
Каждан Т. Культурная жизнь усадьбы во второй половине ХІХ в. в Качановке. Взаимосвязь искусств в
художественном развитии России второй половины ХІХ в. / Т. Каждан. – М.: Наука, 1982; Каждан Т. Ка
чанівка. Культурне життя садиби в другій половині ХІХ ст. / Т. Каждан // Хроніка2000. – К., 2001. – Вип.
41 – 42. – С. 395429; Карпенко Ю. О. "Качанівка" очима натуралістів / Ю. О. Карпенко, М. В. Графін. –
Чернігів, 2002; Косаревский И. А. Парки Украины / И. А. Косаревский. – К., 1961; Косаревський І. Качанівка
/ І. Косаревський, Г. Фрумін // Соціалістична культура. – 1956. – № 2; Липа О. Л. Визначні сади і парки Ук
раїни та їх охорона / О. Л. Липа. – К.: Видво Київського університету, 1960; Папета С. Доля Качанівсько
го Едему / С. Папета // Хроніка2000. – Вип. 16. – С. 132190; Петренко Г. Національний історикокуль
турний заповідник "Качанівка" / Г. Петренко. – Ічня, 2001; Родічкін І. Д. Старовинні маєтки України : кни
гаальбом / І. Д. Родічкін, О. І. Родічкіна. – К.: Мистецтво, 2005; Родичкин И. Сады, парки и заповедники
Украинской ССР / И. Родичкин, О. Родичкина, И. Гринчак и др. – К., 1985.

209

Розділ I

маєтки графа П. Рум'янцева. Будівля розташована на пагорбі над ставом,
вдало вписана в ландшафт. Своєрідне поєднання рис готики, класициз
му та східної архітектури створює неповторний образ палацу. Величний
фасад прикрашено декоративними вежами, для будівлі характерні різні
за формою та розмірами вікна, а також контраст кубічних об'ємів з ок
руглими баштами та нішами. Від центральної частини палацу дугами
розходяться симетричні крила – переходи до бокових флігелів. Подеку
ди в інтер'єрі збереглося чудове ліпне оздоблення, подібне до арабесок.
Турецькі мотиви мали нагадувати про переможні походи власника
маєтку на Схід.
Палац будувався під наглядом учня М. Мосципанова (вірогідного ав
тора проекту Качанівського палацу) – архітектора Д. Г. Котляревського.
Автор проекту будівлі достеменно не відомий, припускається, що у його
розробці міг брати участь сам М. Мосципанов. Серед можливих авторів
називають В. Баженова та Дж. Кваренгі – найбільш іменитих та модних
на той час архітекторів.
Відомо, що безпосередньо перед приїздом імператриці у 1787 р. буді
вельні роботи було завершено, тоді ж було освячено нову СвятоУс
пенську церкву. Окрім того, відомо що 1796 р. у господаря маєтку гостю
вав ще один видатний полководець – О. В. Суворов, який відвідав Ви
шеньки по дорозі до нового місця служби – Тульчина.
До наших часів збереглася церква (у минулому входила до складу ма
єтку, але село розросталося, забудовуючи територію садиби, і тепер палац
садиби та церква розділені забудовою) та лише половина палацу. 1809 р.
син і спадкоємець П. Рум'янцева Сергій продав садибу місцевому поміщи
ку Судієнку, але пізніше передумав. Щоб розірвати договір, він наказав
розібрати половину палацу. Те, що залишилось, наступний власник князь
Долгорукий відремонтував у 1840 р. У радянський період на території сади
би було влаштовано піонерський табір. Нині тут знаходиться дитячий оз
доровчий табір "Сузір'я". Палац перебуває в аварійному стані, територія са
диби забудована спорудами, зведеними на потреби піонерського табору у
1960 – 1980х рр., – спальними корпусами, господарськими будівлями.
У Черешеньках нічого від садибних будівель Рум'янцева не залиши
лось, а у період розквіту садиби тут, окрім житлових будинків, були кан
целярія, кухня, господарські приміщення, пташник, казарма, пральня та
китайська альтанка.
Загалом, характеризуючи збережені садиби Чернігівщини, зауважи
мо, що лише незначна частина з них становила великі резиденції – крім
згаданих вище, до таких можна віднести також садиби у с. Дігтярі (Сріб
нянський район), м. Ніжин (садиба І. Безбородька, невдовзі після зве
дення передана ним під ліцей), у минулому до таких можна було віднес
ти також садиби у смт Линовиця (Прилуцький район) та м. Любеч – нині
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від них залишилися лише окремі складові або, як від садиби у с. Стольне
Менського району, лише парк. Решта репрезентують садиби середньоза
можної та дрібної шляхти. Більшість збережених садиб було зведено у
ХІХ ст., причому переважно у середині або наприкінці століття. Щодо
стилістики, більшість архітектурних споруд вирішено у стилі класициз
му, також представлена еклектика. Стан збереженості цих об'єктів вик
ликає занепокоєння – якщо терміново не буде вжито заходів, у найближчі
10 – 20 років буде незворотно втрачено більшість із них.
До найоригінальніших у минулому садиб Чернігівщини можна
віднести маєток у с. Білорічиця Прилуцького району. Вперше поселення
згадується 1727 р. як хутір Кривеньки. Входив до Монастирищенської
сотні Прилуцького полку. У XVIII ст. було закладено і садибу. 1869 р.
О. О. Рахманов (тодішній власник маєтку) одружився на дочці декабрис
та С. Г. Волконського, онуці героя вітчизняної війни 1812 р. генерала
М. М. Раєвського – О. С. ВолконськійКочубей, і землі Вейсбахівського
маєтку (Вейсбах – родина, яка володіла садибою з XVIII ст.) перейшли
до подружжя. В цей час і починається розбудова нової садиби. До її
комплексу входили палац (1886), флігель для гостей (1878), пекарня та
церква (1850). На території села (воно, зрештою, у другій половині ХІХ ст.
отримало статус містечка і було досить промислово розвиненим) у ХІХ ст.
було: два парки, три фруктові садки з теплицею, ставок Мокрець (пізніше
перейменований на Криве), ставки Ревня (200 м від садиби з двома
штучними острівцями) і Млаки.
У маєтку РахмановихВолконських жили український архітектор
АЕ. Ю. Ягн (1848 – 1922), за проектом якого і розбудовувалася садиба, і
художник В. М. Соколов (його учень, пензлю якого належала більшість
розписів інтер'єрів садиби) (1841 – 1921); тут їх і було поховано. За про
ектом Ягна споруджені флігель (1878) і палац (1886) в стилі українського
модерну.
Треба зазначити, що ОлександрЕдуард Юлійович Ягн – знакова
постать в українській культурі: український архітектор, художник, май
стер художньої кераміки. Він був одним із засновників стилю український
модерн, організував художньовиробничі майстерні в селі Вороньки
(Чернігівська обл.), де відновив виготовлення художньої майоліки і тера
коти з мотивами народної орнаментації. 1902 р. за ескізами Ягна було
виготовлено майолікове оздоблення храму біля міста Шипки в Болгарії.
До нашого часу збереглася лише будівля флігеля для гостей, в якому
нині розташовується СвятоМиколаївська церква. В цьому витворі ек
лектично змішані риси російської (характерні для XVII – XVIII ст.) і ук
раїнської народної архітектури. В плані є подібним до української хати,
розділеної на дві половини. Перший поверх – мурований, другий – де
рев'яний. Будинок мав високий черепичний дах, виступаючі мансарди та
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"ґанок". Наличники та сандрики виконані у типовому російському стилі.
Білі потиньковані стіни були прикрашені яскравими майоліковими встав
ками та наличниками (частково збереглися). Колони і піч також оздоб
лені теракотою та майолікою.
Головний будинок (палац), в якому мешкали господарі, був подіб
ним до флігеля за формами і стилістикою, але триповерховим. Вхід до
нього був вирішений у вигляді ґанку із шатровим покриттям. Окремі йо
го елементи нагадували про т. з. повалушу – елемент руських палацівте
ремів XVII ст. На жаль, палац було зруйновано під час Великої Вітчизня
ної війни. Церкву, що входила до складу палацового комплексу, було
розібрано вже у післявоєнний період (1962). На даний час територія са
диби забудована сільськими садибами, її планування повністю змінено,
інтер'єр флігеля, що нині пристосований під церкву, також не зберігся,
проте архітектурне вирішення та оздоблення фасадів з використанням
майоліки та різьблення справляє незабутнє враження.
Відкриттям експедиції стало виявлення садиби у с. Переволочна
Прилуцького району. Ця садиба посідає особливе місце у вітчизняній
культурі, про що буде згадано нижче, при цьому у науковій та краєзнав
чій літературі згадується як нині неіснуюча, на державному обліку не пе
ребуває. Село розташоване на річці Удай, за 22 км від райцентру і заліз
ничної станції Прилуки. Вперше згадується в Іпатіївському літописі 1092 р.
як "град" (місто). Зруйнована під час монгольської навали 1239 р. Відро
дилася на початку XVII ст. під назвою Межиріччя або Переволочна. До
1648 р. Переволочна належала князям Вишневецьким. За часів Гетьман
щини містечко (таким воно числиться з 1666 р.) відносилось до рангових
маєтностей генеральних суддів. З середини ХІХ ст. більша частина Перево
лочної належала Милорадовичам, а частина – поміщиці Арсеньєвій – ба
бусі М. Ю. Лермонтова, садиба якої не збереглася.
Милорадовичі походили зі старовинного українського шляхетсько
го роду, який мав коріння в Сербії (за Малоросійським гербовником Г.
Милорадовича – з Чорногорії). Під час російськотурецької війни
(1710 – 1713) багато його представників пішли служити в армію
російського царя. Майбутній Київський військовий губернатор Ми
хайло Андрійович Милорадович, який дістане цю посаду в доленосні
роки (1810 – 1812), народився в жовтні 1771 р. в сім'ї чернігівського
намісника. Він здобув блискучу освіту і виховання, навчаючись в
університетах Геттінгена і Кенігсберга, але тяжіння до військової служ
би було у нього в крові. 1797 р. йому присвоїли звання полковника. У
битві біля Басильяно під ним було вбито трьох коней. Під час штурму
АльтДорфа Милорадович пройшов попереду колон по мосту, що палав
у вогні. За мужність і героїзм у битві біля Аустерліца Милорадовича бу
ло представлено до присвоєння звання генераллейтенанта з вручен
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ням ордена Святого Георгія III ступеня. Після битви з турками на Дунаї
він одержав золоту шпагу і орден Святого Володимира II ступеня. Вже
будучи генералом від інфантерії, за наказом імператора Олександра I
Михайло Андрійович приступає до виконання нелегкої місії: стає Ки
ївським військовим губернатором. Були серед представників цієї роди
ни й інші яскраві постаті.
Початок садибі у Переволочній поклав підпоручик Радіон Мико
лайович Милорадович, який купив кріпаків і оселився в Переволочній;
У 1844 р. йому належали 193 душі селян. Садиба знаходиться в урочищі
Пруси, у минулому тут був розкішний парк з липовою алеєю, ставками,
гарний будинок з великою бібліотекою, господарські споруди. Садибний
будинок було зведено орієнтовно у ІІ пол. ХІХ ст., дерев'яний, а у ІІ пол.
ХХ ст. обкладено цеглою. Збереглася також дерев'яна господарська бу
дівля (клуня) та залишки парку у мальовничій місцевості в оточенні
ставків. Будинок перебуває в аварійному стані, на території садиби роз
ташовується сільськогосподарський трест, але будівлі садиби не вико
ристовуються, руйнуються.
Аналіз ситуації щодо стану збереження та використання садибних
комплексів дозволяє зробити висновок, що ті садиби, які використову
вались і використовуються, збереглися краще – у садибах сіл Дігтярі і
с. Сокиринці Срібнянського району розташовуються навчальні заклади.
Після відселення із садиб у с. Богданівка Прилуцького району, с. Седнів
Чернігівського району, с. Тиниця Бахмацького району будівлі руйнують
ся швидкими темпами. Окрім того, величезне значення має позиція міс
цевої влади, розуміння нею значення об'єктів, розташованих на ввіреній
їй території, бажання шукати шляхи їх збереження.
З усього наведеного можна зробити такі висновки. Садиби Чернігів
щини є надзвичайно різноманітними, оригінальними витворами люд
ського генія, займають визначне місце у вітчизняній історії та культурі.
Найбільш гострою проблемою є стан збереження цих об'єктів та пер
спективи їх використання. На території Чернігівської області, як ніде в
інших місцях, є велика кількість прикладів того, що коли є бажання,
можна знайти шляхи вирішення цієї проблеми.
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Статья посвящена изучению истории, характерных стилистических
особенностей и степени сохранности исторических усадеб Черниговской об"
ласти. Проанализированы наиболее важные и актуальные проблемы, касаю"
щиеся исследования, использования и охраны этого типа памятников, что
позволяет сделать выводы относительно значимости такой составляющей
культурного наследия Украины, как усадьбы, их значительного научного,
просветительского и туристического потенциала.
The article is devoted of history, stylistic touches and degree of maintenance of
historical farmsteads of the Chernihiv area. The most essential problems, which
touch research, are analysed, used and guard of it as monuments, that allows to
draw a conclusion in relation to meaningfulness of such constituent of cultural lega"
cy of Ukraine as farmstead, them considerable scientific, educational and tourist
potential.

214

Iсторикокультурна спадщина:
архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

c. Седнів. Кам'яниця Лизогубів. Кін. XVII ст.

с. Седнів. Вознесенська церква"усипальня Лизогубів. 1690 р.
215

Розділ I

м. Любеч. Кам'яниця Полуботка. Кін. XVII ст. Фото 2013 р.

м. Батурин. Палац К. Розумовського. Друга пол. XVIII – поч. ХІХ ст.
216

Iсторикокультурна спадщина:
архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

м. Батурин. Правий флігель садиби К. Розумовського (відтворення).

м. Батурин. Кам'яниця Кочубея. Кін. XVII ст.
217

Розділ I

с. Оленівка. Житловий будинок на хуторі Мотронівка –
садиба Білозерських"Кулішів (відтворення).

с. Тиниця. Кам'яниця Кочубея. Кін. XVII – ХІХ ст.
218

Iсторикокультурна спадщина:
архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

м. Козелець. Садиба Дараганів. Житловий будинок сер. XVIII ст.

м. Козелець. Садиба Дараганів. Кам'яниця поч. XVIII ст.
219

Розділ I

с. Вишеньки. Палацово"парковий комплекс
П. Рум'янцева"Задунайського. 1782 – 1787 рр.

с. Білорічиця. Флігель садиби Рахманових"Волконських.
1870"ті рр. (перебудований на Свято"Миколаївську церкву).
220

Iсторикокультурна спадщина:
архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

с. Переволочна. Садиба Милорадовичів. Житловий будинок. Сер. ХІХ ст.

с. Переволочна. Садиба Милорадовичів. Господарська будівля. Кін. ХІХ ст.

221

Розділ I

с. Ліновиця. Залишки в'їзної брами садиби де Бельменів. Сер. ХІХ ст.
222

Iсторикокультурна спадщина:
архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

с. Ліновиця. Флігель садиби. Сер. ХІХ ст.

с. Ліновиця. Господарський будинок садиби. Перша пол. ХІХ ст.
223

Розділ I

О. В. Харлан, Е. Ю. Градун
ІСТОРИКО МІСТОБУДІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
м. МЕЛІТОПОЛЬ1 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Статтю присвячено дослідженню міста Мелітополь – історичного
міста України, що розташований на території Запорізької області. Прове"
дено локалізацію містобудівних утворень різних часів і пам'яток культурної
спадщини на теренах міста, а також аналіз його архітектурно"плануваль"
них особливостей.
Ключові слова: Мелітополь, історичне місто, архітектурно"містобу"
дівні дослідження, історико"архітектурний опорний план.
У 2012 – 2013 рр. співробітниками НДІ пам'яткоохоронних дослід
жень виконано науковопроектну документацію "Історикоархітектур
ний опорний план і проект зон охорони та визначення меж і режимів ви
користання історичних ареалів м. Мелітополь"2. Робота виконувалася на
замовлення Українського Державного науководослідного інституту
проектування міст "Діпромісто", оскільки розроблення історикоархі
тектурного плану – це обов'язковий етап у розробці нового генерально
го плану Мелітополя як історичного населеного пункту.
Необхідність здійснення такої роботи випливала з вимог Закону Ук
раїни "Про охорону культурної спадщини" та низки постанов Кабінету
Міністрів України, до того ж цей проект мав бути першою відповідною
нормативнометодичною розробкою містобудівної документації відпо
відно до сучасного стану об'єктів культурної спадщини м. Мелітополь з
урахуванням провідних законодавчих і нормативнометодичних доку
ментів сучасного пам'яткоохоронного законодавства України та держав
них будівельних норм України в частині "Планування та забудова міст і
функціональних територій"3.
Мета досліджень полягала у забезпеченні збереження пам'яток та
об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища
м. Мелітополь шляхом розроблення історикоархітектурного опорного
плану міста та проекту зон охорони пам'яток, визначенні меж і режимів
використання територій історичних ареалів міста.
1
Мелітополь – місто обласного підпорядкування, адміністративний центр Мелітопольського району За
порізької області. Розташоване на правому березі р. Молочна неподалік від Молочного лиману Азовсько
го моря.
2
Цю роботу виконано під науковим керівництвом кандидата архітектури О. В. Харлана колективом нау
ковців НДІ пам'яткоохоронних досліджень у складі магістра історії Е. Ю. Градуна (відповідальний викона
вець), магістра історії А. Ю. Закружецької та магістра історії О. О. Попельницького.
3
У 1994 р. було виконано "Генеральный план г. Мелитополь Запорожской области" (Український держав
ний інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО", Ю. М. Білоконь, О. К. Кононенко, О. В. Кравчук), для
якого не виконувався розділ "Історикоархітектурний опорний план".
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Під час здійснення роботи було застосовано методи теоретичних
досліджень, а саме: історичний метод при системному підході, коли об'єкт
вивчення розглядається у виникненні й розвитку4. При цьому системний
підхід полягав у комплексному вивченні об'єкта як певної єдності з уз
годженим функціонуванням частин і цілого. Оскільки об'єкт досліджен
ня є складною взаємопов'язаною багатоелементною системою (включає
такі ієрархічні рівні, як міське середовище, його фрагменти, архітектурні
комплекси й ансамблі, окремі будівлі і споруди), то для його вивчення
було застосовано методи структурногенетичного аналізу і синтезу й ме
тоди бібліографічних, архівних, картографічних, іконографічних дослід
жень, а також методи емпіричних досліджень: спостереження, натурні
дослідження, порівняння та картографування.
Тож об'єктом дослідження у цій роботі виступали території історич
них районів міста Мелітополь (в сучасних адміністративних межах).
Предметом дослідження – розпланувальнопросторовий устрій міста,
ландшафт території міста, пам'ятки і об'єкти культурної спадщини.
Результатом роботи стали історикоархітектурний опорний план
м. Мелітополь, комплексні зони охорони пам'яток, визначені межі і режи
ми використання території історичного ареалу, рекомендації щодо збе
реження традиційного характеру середовища. Окрім текстової частини5
було розроблено графічну частину6. До того ж було виконано фотофік
сацію характерних видів на пам'ятки та їх оточення, перспектив і пано
рам історичних районів міста7.
Практичне значення цієї роботи полягало у призначенні її для вико
ристання при розробленні Генерального плану розвитку м. Мелітополь.
Основою історикомістобудівних розробок для Мелітополя у зміс
товному плані, як і для інших історичних населених пунктів, постає істо
рія міста. Тому робота має за мету детальний розгляд і відстеження віх
виникнення та існування населеного пункту, виділення основних етапів
містобудівного розвитку Мелітополя.
Місце нинішнього Мелітополя8 у часи Запорозької Січі знаходилося
на території, підпорядкованій Туреччині та Кримському ханству. До
4
Дослідницькі методи висвітлено в праці В. Вечерського "Спадщина містобудування України: Теорія і
практика історикомістобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць" (К.: НДІТІАМ, 2003. –
560 с.).
5
З додатками, де наведено списки пам'яток культурної спадщини різних видів і категорій, а також вияв
лених об'єктів культурної спадщини.
6
До неї увійшли: Історикоархітектурний опорний план м. Мелітополь – основний кресленик, Схема те
риторіального та розпланувального розвитку м. Мелітополь та Схема ландшафту м. Мелітополь.
7
Див. Історикоархітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використання зон охорони
пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополя Запорізької області. Т. І. Пояснювальна записка. – К.:
НДІПОД, 2013. – 105 с.; Історикоархітектурний опорний план з визначенням меж і режимів використан
ня зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Мелітополя Запорізької області. Т. ІІ. Іконографія та
ілюстрації. – К.: НДІПОД, 2013.
8
В перекладі з грецької – "медове місто".
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зруйнування Запорозької Січі у 1775 р., за свідченнями історіографів, ця
місцевість була безлюдною і складала частину "Дикого поля". Після руй
нування Січі тут ненадовго осіли кочівники Ногайської орди, утворив
ши 1793 р. аул Кизияр9 [6, с. 24 – 25].
Поява топоніма "Мелітополь", відповідно до території сучасної Ме
літопольщини, датується 1784 р. (саме в 1784 р. Катерина ІІ своїм Указом
затверджує Таврійську губернію10). Тоді Г. Потьомкін, виконуючи бажан
ня цариці побудувати повітовий центр на місці нібито існуючого колись
поблизу Молочного лиману грецького міста Меліта11, у своїй реляції що
до адміністративного устрою Таврійської губернії пропонує один із
повітів назвати Мелітопольським, для якого "построить город на Молоч
ных водах, наименовав оный "Мелитополь""12.
Окрім того, 22 червня 1784 р. Г. Потьомкін доручає Таврійському
наміснику Каховському провести обстеження Мелітопольського повіту і
надати не тільки план всієї території, але й дані щодо "доброту земли са
дов и роды фруктов". Каховський згідно з розпорядженням Г. Потьомкіна
провів огляд земель на Молочних Водах, де передбачалося закладення
адміністративного центру Мелітопольського повіту і склав звіти.
Ще до виникнення нового міста на березі р. Молочна його було поз
начено на "Генеральной карте Российской Империи с разделением на
новоучрежденные губернии и уезды 1785 г." [3], а в "Новом и полном ге
ографическом словаре Российского государства" Л. М. Максимовича
сказано: "Мелитополь, город в Таврической области, при речке Молоч
ных водах" [11, с. 173]. Навіть після того, як у 1797 р. до СанктПетербур
гу було надіслано рапорт правителя Таврійської області (в якому зазнача
лося: "…в описании городов помещенном в Месяцеслове Императорс
кою академиею наук ежегодно издаваемых хотя и означены в области
Таврической города вновь учрежденные: …и Мелитополь, но они не су
ществуют" [19, с. 99]), ситуація не змінилася. "Мелітополь", як повітове
місто, продовжує з'являтись у виданнях: "Месяцесловы" з 1804 по 1806 рр.
[12; 13; 14], повний "Географический словарь Российского государства"
А. М. Щекатова (1805), де з'явився запис: "Мелитополь, уездный с 1785
года город Таврической губернии, лежит по реке Молочные воды, сос
тавляющих, так называемое, Молочное озеро... расстоянием от Санкт
Петербурга в 2488, Москвы 1768, от губернского города Симферополя к
9

З тюркського – "червоний берег", за іншою версією з татарського – "дівочий яр".
Складалась із семи повітів, один із яких – Мелітопольський – охоплював значну територію: західний
кордон проходив по дніпроазовському степу, на сході – до р. Берда. На північному сході Мелітопольський
повіт сягав р. Конка, а на півдні кордон доходив до Азовського моря. Загальна площа Мелітопольського
повіту складала близько 200 000 квадратних верст (1 верста дорівнює 1,0668 км).
11
Див. Архив Русского Географического Общества, разр. 39, оп. 1, д. 2, л. 2. – ("Разоренный город Баты
ем при нашествии Татар").
12
Указ від 8 лютого 1784 р. "О составлении Таврической Области из 7 уездов, и об открытии Присутствен
ных мест в оных городах" офіційно затвердив топонім "Мелітопольський" за одним із утворених повітів.
10
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северу в 220 верстах" [21, с. 231]. Насправді ж існував Мелітопольський
повіт, а повітового міста Мелітополь довгий час не було [10, с. 259 – 265].
Внаслідок російськотурецької війни (1787 – 1791) припинилося пе
реселення відставних солдат і селян на землі Північної Таврії, а місто,
яке з'явилося в державних документах, на картах і в словниках, мало ін
шу назву, а також втрачало відповідне адміністративне значення (рис. 1). У
цей час поселення називається Кизияр13.
Центр Мелітопольського повіту у 1796 р. переноситься до м. Токмак,
а в 1801 р. – до м. Орехів [5, с. 739].
Відомо, що після указу Катерини ІІ від 1795 р. "О дозволении пере
хода татарам (ногайцям. – Прим. авт.) с Кизлярской степи в Тавричес
кую область на Молочне Воды", на правому березі ріки Молочної вже
проживали ногайці Єдисанської і Буджакської орд в поселенні Кизияр14.
У 1795 – 1796 рр., після закінчення російськотурецької війни, на Мо
лочних водах у балці Піщаній біля села Кизияр оселяються відставні су
воровські солдати і утворюють слобідку Новоолександрівка (на честь
О. Суворова)15. Пізніше обидва поселення перетворяться на передмістя
нового населеного пункту, а довгий час їх будуть називати загальною
назвою – КизиярНовоолександрівка16.
Слід згадати, що на поч. ХІХ ст. на території повіту, завдяки реформам
та політиці уряду, відбувалися значні міграційні процеси. Наприклад, но
гайцям було виділено велику територію17 від р. Молочної до р. Берда18. Зав
дяки зусиллям місцевої адміністрації у 1808 – 1810 рр. основну масу но
гайців саме тут було переведено до осілого способу життя [7, с. 38]19.
До того ж у 1800 р. на Молочних водах оселилася перша група німців
менонітів (150 сімей), які зайняли лівий берег і утворили поселенняко
лонії [9, с. 142]20. А в 1802 р. Олександр І підписав указ "О переселении
обитающих в Новороссийской и СлободскоУкраинской губерніях духо
борцев на поля, лежащие… по течению реки Молочная" [16], після чого
значна кількість їх оселилася в регіоні.
13

За назвою балки і колишнього татарського аулу.
У 1796 р. в ньому існувало 7 хат.
15
Територія сучасного міста розчленована балками Кизиярською (на півночі) та Піщаною (на півдні), які
впадають в р. Молочна, що тече з півночі на південь.
16
Слід вказати, що на сьогодні ще й досі питання часу заснування поселень на теренах сучасного
Мелітополя залишається дискусійним. З цього приводу існують різні думки і певна плутанина з наз
вами перших поселень на теренах Мелітополя. Див.: Крылов Н. К вопросу основания города Мели
тополя / Н. Крылов // Регіональна історія України. Вип. 1. – К.: Інт історії України НАН України,
2007. – С. 270.
17
У кількості 353 тис. десятин.
18
Тобто східну частину Мелітопольського повіту.
19
Тоді у Мелітопольському повіті утворилося 4 043 господарства, які складали 67 аулів, а у 1842 р. вже налі
чувалось 70 аулів.
20
Протягом 1804 – 1805 рр. було засновано 17 менонітських селищ, які отримали в користування 120 тис.
десятин землі, а у 1806 – 1822 рр. – ще 16 селищ. Протягом 18191820 рр. на р. Молочну переселилося ще
254 менонітські сім'ї.
14
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З першої пол. XIX ст. поселення НовоалександрівкаКизияр через
адміністративні, соціальні, природні та економічні процеси стає знач
ним населеним пунктом Північної Таврії. Вигідне фізикогеографічне
розташування поселення перетворило його в подальшому на земле
робський і промисловий центр південного степу, який заселявся новими
поселенцями з України, Росії, Литви, Білорусії (рис. 2).
7 січня 1842 р. указом (№ 15193) імператора Миколи І у зв'язку з новим
адміністративним поділом Таврійської губернії було визначено: "Уездными
городами назначить: в Мелитопольском уезде казенное поселение Ново
Александровку наименовав оное Мелітополем… – Возложить на обязан
ность местного начальства – составить для города Мелитополя приличный
герб и план, и оные предложения обустройства хозяйственных способов
сего города… внесть на утверждение… даровать городу Мелитополю все
права и преимущества… обратить в мещане тех жителей… которые изъявят
на это желание, а прочих оставить в состоянии поселян…" [17, с. 2].
Перехід частини жителів у міський стан і збереження іншими стату
су державних селян визначили виділення у 50ті роки ХІХ ст. із території
Мелітополя сіл Кизияр і Піщане. Зміна статусу сприяла певному соці
альноекономічному розвитку населеного пункту.
Незважаючи на випадкові лихоліття сер. ХІХ ст.21, у місті відбувалися
значні будівельні процеси: у 1847 р. у місті відкрилося перше парафіяль
не училище, а трохи пізніше – друга парафіяльна однокласна і приватні
єврейська і караїмська школи, в яких навчалось близько 100 дітей [20,
с. 62, 154], протягом наступних 3 – 5 років у місті з'явилося 5 заводів, які
виготовляли цеглу і черепицю. Тільки у 1849 р. у Мелітополі із цегли бу
ло збудовано 360 будинків і 15 лавок, у місті проживало 2 385 чоловік
[2, с. 92, 112, 177, 180]. Відомо, що у місті в сер. ХІХ ст. кожного дня зби
ралися базари, а тричі на рік – великі ярмарки22.
Вже у 1853 р. в Мелітополі діяло 7 заводів: 4 цегельні, 1 салотопний і
2 олійні. До 1913 р. кількість підприємств збільшилася до 8923. Традицій
но важливу роль у житті Мелітополя відігравала торгівля24.
У ІІ пол. ХІХ ст. в регіоні також відбувалися значні еміграційні про
цеси: після завершення Кримської війни (1856), напередодні селянської
реформи 1861 р., близько 50 тис. ногайців залишили мелітопольський
повіт та емігрували на територію Туреччини [8, с. 9], а з 1860 – 1862 рр.
на території Мелітопольського повіту почали оселятись болгари, гагаузи,
греки, албанці, чехи.
21
У липні 1845 р. у Мелітополі сталася сильна пожежа, внаслідок якої згоріло 30 будинків, у тому числі
будівля повітової управи державного майна.
22
Головним товаром були сільськогосподарські вироби (зерно, м'ясо, вовна та ін.), а також різноманітні
вироби ремісничого та промислового виробництва.
23
Вартість продукції склала 3 601 795 рублів, а кількість робітників – 1 972 чол.
24
У 1853 р. у Мелітополі працювали 14 крамниць із цегли і 18 крамниць із дерева.
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У 1867 р. було затверджено план будівельних перетворень і архітек
турного обличчя Мелітополя, в якому подальша розбудова міста перед
бачалась на правому березі р. Молочна між Кизиярською і Піщаною бал
ками. У центрі міста, поруч із збудованою з дерева у 1830 р. церквою
Олександра Невського, планувалося звести торгівельні ряди (крамниці,
лавки) та інші споруди громадського призначення.
На цей час в Мелітополі проживало близько 18 тис. чоловік. Забудо
ва центральної частини міста складалась, переважно, з кам'яних бу
динків, критих черепицею. Більшість вулиць Мелітополя були не замо
щені. На околицях міста поступово з'являлися крупні землеволодіння
Фелібера, Корвацького та ін., в центральній частині та прилеглих райо
нах виникали торгівельні заклади, постоялі двори, трактири, горілчані
склади і льохи, розвивалася мережа закладів освіти25, ярмаркова торгів
ля, зароджувалася промисловість26.
Наприкінці ХІХ ст. розвитку промисловості і торгівлі27 сприяло бу
дівництво ЛозовоСевастопольської залізничної дороги28.
На поч. ХХ ст. Мелітополь стає помітним торговоекономічним цент
ром Півдня України, своєрідними "воротами в Крим", що сприяло збіль
шенню міського населення29 і створенню відповідної інфраструктури30.
Під час революційних подій поч. ХХ ст. місто, завдяки своєму гео
графічному розташуванню, перманентно перебувало під владою числен
них угрупувань та державних утворень. Остаточно радянська влада у міс
ті була встановлена наприкінці 1920 р. [1, с. 237].
Певний період Мелітополь залишався повітовим центром, але після
адміністративної реформи 1923 р. місто стало центром однойменного
округу.
Після завершення громадянської війни особливий розвиток отримала
промислова галузь31. Реалізація нової економічної політики обумовила
25
У 1870 р. у місті почали діяти жіноча гімназія, а з 1873 р. – реальне училище. Щорічно у жіночій гімназії
навчалося близько 400 чол., у реальному училищі – близько 300 чол., в парафіяльному – 239 чол. Станом
на 1896 р. у місті діяло 12 навчальних закладів (5 церковнопарафіяльних шкіл, реальне училище, жіноча
гімназія, 3 Толмудтори, парафіяльне училище, німецька школа).
26
У першу чергу, переробка сільськогосподарської продукції, будівельна індустрія.
27
У 1886 р. у передмісті Мелітополя брати Классени відкривають завод сільськогосподарських машин.
Пізніше виник завод Голубчина і Зафермана, на якому виготовлялись обладнання для млинів і нафтові двигу
ни. На кінець ХІХ ст. у місті налічувалось 360 торгівельних закладів, річний обіг яких сягав до 500 тис. рублів.
28
1874 р. починає функціонувати станція "Мелітополь", а з 1876 р. мелітопольці без пересадки могли доїха
ти до СанктПетербурга, Варшави, Відня, Одеси, Владикавказу, Риги та інших міст Російської імперії і
Західної Європи. Всі ці фактори сприяли і зміні соціальної складової міста.
29
На 1913 р. у Мелітополі проживало 31 666 осіб.
30
У 1909 р. в місті було створено історичний музей, у 1913 р. почав діяти перший кінематограф, а у 1914 р. –
невеликий приватний театр Стамболі. Станом на 1910 р. в Мелітополі діяло 29 нижчих і 4 середніх навчаль
них закладів (реальне і комерційне училища, міська жіноча гімназія та приватна жіноча гімназія). Медичні
заклади на початку ХХ ст. представляли міська лікарня, повітова земська лікарня, єврейська лікарня. На
початку ХХ ст. для задоволення потреб міста в електроенергії у нижній частині Фонтанної вулиці розпоча
лося будівництво електростанції, яка до громадянської війни працювала цілодобово: вночі – на освітлен
ня, вдень – на промислове навантаження.
31
Дослідники вказують виробництва, якот: металообробка, деревообробка, текстильне, крохмалепатокове,
миловарне, шкіряне, поліграфічне, тютюнове, цегляночерепичне, макаронне, борошномельне, консервне.
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постійне збільшення у місті промислових і кустарних підприємств, як за
рахунок відновлення діяльності дореволюційних, так і новостворених32.
22 травня 1928 р. Мала Президія ВУЦВК затвердила нову межу Меліто
поля, до якої увійшли: Червоногірське селище, Юрівка, частина села Ки
зияр і Новий Мелітополь (від вул. Д. Бєдного до лінії залізничної дороги).
У 30ті роки Мелітополь продовжував розширювати свої кордони за раху
нок приєднання селища Журавлівка (1938), сіл Піщане, Кизияр (1939).
У зв'язку з ліквідацією округів у 1930 р. Мелітополь було переведено
до розряду районних центрів Дніпропетровської області.
У передвоєнні роки простежується інтенсивний розвиток промисло
вості на теренах міста. Здійснювалася реконструкція підприємств, роз
ширювалося виробництво і асортимент продукції, будувалися нові про
мислові об'єкти33.
У 1939 р. м. Мелітополь було віднесено до розряду міст обласного
підпорядкування новоствореної Запорізької області.
Станом на 1941 р. чисельність населення Мелітополя сягала 85 тис.
чоловік. У місті велось інтенсивне будівництво: виникали нові квартали
і громадські споруди. На початок 1941 р., порівняно з 1925 р., житлова
площа виросла більш ніж удвічі та складала 227 тис. м2.
6 жовтня 1941 р. місто окупували фашисти і перетворили його на
крайовий центр під назвою "Мелітопольський край"34. 26 вересня 1943 р.
радянські війська розпочали прорив ворожої оборони і 23 жовтня 1943 р.,
після важких і тривалих боїв, звільнили Мелітополь.
За роки війни у місті було зруйновано або виведено з ладу: електро
станція, 10 найзначніших заводів і фабрик, два інститути, технікум, місь
ка бібліотека, кінотеатр, залізничний вузол. Із загальної кількості житло
вих будинків придатними для відновлення було лише 34%.
Зростання економічного потенціалу міста в післявоєнний період
визначив і зміни його зовнішнього вигляду. У 1948 р. міська рада затвер
дила генеральний план забудови, згідно з яким житлове будівництво
мало здійснюватися у верхній, нагорній частині Мелітополя. Саме тут у
50 – 80ті роки виросли нові мікрорайони. Колишня Межова вулиця з
початку 50х років почала перетворюватись на сучасний проспект
Б. Хмельницького.
32
На 1 жовтня 1925 р. в Мелітополі налічувалось 256 підприємств дрібної промисловості та 147 кустарно
ремеслових промислів. Основу промислової бази на той час складали машинобудівні заводи "Перемога",
ім. Воровського, ім. Балицького, верстатобудівний ім. ОГПУ, депо, електростанція, артілі: металістів, це
гельна "Будівельник", швейна "Промтекстиль", взуттєва "Гігант", харчова "Ударник", м'ясокомбінат. Із 19
діючих металообробних, ливарних і машинобудівних заводів 8 перебувало у державній власності. З 572 тор
гових закладів 86 були державними, 93 – кооперативними, інші залишались у приватній власності.
33
Зокрема: у 1933 – 1937 рр. – маслозавод плодоконсервний, мотороремонтний заводи; у 1938 – 1941 рр. –
верстатобудівний завод, хлібозавод, елеватор, крупорушка, макаронна, меблева і лакофарбова фабрики.
34
До його складу входило 24 райони, включаючи частину Криму (до Джанкоя і вся Херсонська область).
У самому місті розмістились чисельні адміністративні й силові органи (жандармерія, комендатура, польова
комендатура, міська поліція тощо).
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До кінця 40х років були відновлені та реконструйовані провідні
підприємства міста35, виконано та впроваджено проекти з благоустрою
міських територій36.
У 1953 р. інститутом "Гіпроград" було розроблено новий генеральний
план розвитку м. Мелітополь, затверджений Радою Міністрів України у
1954 р. [4, с. 16 – 66].
Згідно з новим генеральним планом основне багатоповерхове будів
ництво передбачалося здійснювати на вільних від забудови ділянках
(район Червоної Гірки), а також за рахунок реконструкції центральної
частини міста, на якій розташовувалась одноповерхова садибна забудова.
У 1956 р. в місті розпочалося будівництво державного фонду житла.
В різні роки нові квартали виникали в районі Південного житлового ма
сиву і Нового Мелітополя, на Червоній Гірці. Інтенсивно розвивалось
індивідуальне будівництво. В цей же час в Мелітополі було збудовано і
введено в дію найбільший в України завод кольорового литва, а також аг
регатний завод.
На 1966 р. чисельність населення Мелітополя сягнула 115 тис. чо
ловік. Багатоповерхова забудова останніх років радянського часу була
зосереджена у південній частині проспекту Б. Хмельницького, а малопо
верхова садибна забудова здійснювалася переважно в західній і півден
ній частинах міста.
У зв'язку зі швидким розвитком промисловості та зростанням насе
лення Мелітополя, для виконання доручення Міськбуду України у 1967 р.
колективом Гіпрограду було зроблено коригування Генерального плану
міста. Зазначений генеральний план було затверджено Запорізьким обл
виконкомом у 1969 р.
Останній чинний генеральний план міста розроблявся у 1994 р. Ук
раїнським Державним інститутом проектування міст "Діпромісто".
Після ландшафтного аналізу міської території і вивчення карто
графічних джерел поч. ХІХ – ХХ ст. слід зазначити, що в цілому природний
рельєф території міста характеризується як пагорбний з плавним пони
женням в долини річок і балок. Найбільш сталим структурним та формо
утворюючим чинником зазначеної території є пологий південносхідний
схил невисокого плато, що спускається в долину р. Молочної37. Основні
природні елементи плато складаються з двох мисів, що утворилися між
35
У 1950 р. в Мелітополі налічувалось 47 промислових підприємств, із них 16 – союзного та рес
публіканського підпорядкування. Основою промислового розвитку стало машинобудування. Поряд з ма
шинобудуванням важливу роль у промисловому комплексі відігравала харчова та переробна промис
ловість.
36
У місті були обладнані чисельні зелені зони – близько 240 га. Розпочато роботи з розчищення русла
р. Молочна, що в результаті убезпечило місто від щорічних повеней і дозволило мати достатню кількість
води для поливу земель сільськогосподарського призначення.
37
Схил має вигляд великого амфітеатру з видовженою нижньою терасою (саме тут розміщується най
давніша частина міста).
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балками Піщаною, Кизиярською та Семенівською, що впадають в доли
ну річки Молочної.
У формуванні планувальних систем житлових районів та історичних
поселень, що увійшли в адміністративні межі Мелітополя, природні фак
тори рельєфу враховувалися повною мірою; композиційні та плануваль
ні особливості відзначаються достатнім ступенем різноманітності та ін
дивідуальністю.
В історії розвитку міста було визначено чотири основні етапи. Період
зародження постійного поселення. Розробка перших проектів розвитку
міста (ІІ пол. XVIII ст. – І пол. ХІХ ст.). Тривав від появи перших посе
лень, які стали згодом ядром формування Мелітополя у ІІ пол. XVIII ст.,
і пов'язаний з активним рухом ногайських орд, а пізніше у зв'язку з ко
лонізацією нових земель російською державою. Пам'ятки цього періоду
можливо досліджувати археологічно.
Поселення Кизияр (1793) розташовувалося в гирлі однойменної бал
ки та Новоолександрівка (1795 – 1796) в гирлі балки Піщаної (пізніше їх
часто називали КизиярНовоолександрівка). Однак на мапах цього часу
замість них продовжує фігурувати назва "Мелітополь". В той же час
Мелітопольський повіт вже існував, хоча повітовим містом в той час бу
ло м. Оріхів (до пожежі 1842 р.).
Перша відома на сьогодні проектна мапа поселення на теренах
майбутнього міста відноситься до 1814 р. Це мапа поселення Олек
сандрівка38 [15]. На основі її дослідження і робіт ряду дослідників мож
на зробити висновок, що зазначене поселення на поч. ХІХ ст. було
незначним за розмірами, будівництво велося за квартальною систе
мою. 10 прямокутних кварталів було запроектовано на низинній тери
торії навпроти гирла балки Кизияр. Шість великих кварталів, видов
жених з півночі на південь, планувалося розмістити поближче до
річкового русла, а вже від них в західному напрямку прямували чоти
ри квартали (по два з півночі й півдня), утворюючи посередині базар
ну площу (рис. 3).
Добре видно, що проектування нових кварталів велося на вільних те
риторіях. Зовсім не застосовувалися принципи фортифікаційного мис
тецтва, оскільки на нинішній момент приєднання Криму до Росії зняло
проблему оборонного будівництва.
У 1816 р. в слободі Олександрівка вже існував дерев'яний молитов
ний будинок, а в "Экономических примечаниях" до планів Генерального
межування Мелітопольського повіту Таврійської губернії (1834) вказува
лося на наявність в КизилярНовоолександрівці (Олександрівці) де
рев'яної церкви на честь Олександра Невського (збудовано 1830 р.).
38
Територіально локалізується між існуючими Кизияром та Новолоександрівкою, їх показано на мапі.
Тому часто поселення називали КизиярНовоолександрівка.
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У 1842 р. село Олександрівку перейменовано в повітове місто Мелі
тополь, а в 1843 р. сюди переведено присутственні місця: канцелярію го
родничого, дворянський суд, казначейство, поштову експедицію, духов
не управління та ін. Слобідки Кизияр та НовоОлександрівка (пізніше
Піщана, Піщана Балка) вже називалися приміськими.
Мелітополь розвивався як торгівельне місто, що знаходилося на пе
рехресті кількох важливих торгівельних шляхів. Більшість будівель І пол.
ХІХ ст. було збудовано з хмизу та глини, дахи робили з очерету та соло
ми. У сер. ХІХ ст. у місті побудовано 5 цегельних і черепичних заводів,
продукція яких використовувалась для забудови міста. У 1849 р. в Мелі
тополі було збудовано 360 кам'яних будинків і 15 цегельних лавок.
Тож на першому етапі відбулося утворення трьох населених пунктів:
Кизияр, Олександрівка та НовоОлександрівка. Саме при проектуванні
слободи Олександрівка (пізніше Мелітополя) при формуванні житлово
го середовища застосовано прямокутну планувальну схему, компактність
плану, прагнення пов'язати регулярну композицію з природним рельє
фом, що свідчить про пошук нового підходу в будівництві цього часу, яке
отримало розвиток в ХІХ ст. Кизияр та НовоОлександрівка (Піщанка)
довгий час залишалися приміськими слобідками, що не відмежовували
ся від території міста.
Період формування планувальної і об'ємно просторової структури
Мелітополя та його передмість (ІІ пол. ХІХ ст. – 1917 р.) розпочинається
тоді, коли масовий потік населення на південь Росії, активізація сіль
ського господарства і торгівельнопромислової діяльності на поч. ХІХ ст.
призвели до швидкого зростання нового поселення і його передмість,
перетворення Мелітополя на важливий торгівельнопосередницький
центр. За статистичними даними 1864 р., у м. Мелітополь і приміських
слобідках проживало 5 865 мешканців, існувало 598 будинків, одна пра
вославна церква, вірменогригориянський молитовний будинок, єв
рейська і караїмська молитовні школи, мечеть, приходське училище,
міська лікарня, поштова станція.
У 1867 р. затверджено план будівельних робіт Мелітополя, після
чого формується концепція будівництва міста. На початку нового
будівництва ще вистачало ділянки між Кизиярівською та Піщаною
балками. У центрі поселення, поблизу вже збудованої у 1830 р. де
рев'яної церкви, розпочалося будівництво торгівельних рядів, плану
валося поблизу розмістити торгівельні контори, банки, навчальні
заклади і т. ін.
За картографічними джерелами ІІ пол. ХІХ ст. добре простежуєть
ся, що центральне ядро поселення поєднувалося із прилеглими слобо
дами системою лінійних протяжних вулиць, прокладених уздовж схи
лів плато і балок, з урахуванням луговин русел струмків, що протікали
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по дну балок та русла р. Молочної. Планування слобід Кизияр та
Піщане за своїм характером було мальовничим, хоча з часом в Піща
ному (Піщаній балці) утворилася частина, що мала планування,
близьке до прямолінійної системи з прямокутними кварталами
внаслідок невеликих розмірів, утвореними за рахунок розмежування
садиб. Квартали цих слобід тягнулися вздовж пругу рельєфу. Також
добре видно слободу Кизияр, що розрослася у протилежний від
Мелітополя бік (на північ) по низині однойменної балки (рис. 4). Сло
бода мала одну вулицю, до червоної лінії якої виходили садиби (сучас
на вул. Сопіна). Кілька провулків перетинали головну вулицю. Голов
ний майдан слободи Кизияр розміщувався на південній окраїні (в
районі сучасного Мелітопольського заводу будівельних матеріалів)
поселення. Територія слободи Піщаної, що розміщувалася на південь
від Мелітополя (Олександрівки), розташовувалась по дну балки Піща
ної, виходила до її гирла і займала рівну низину річкової долини Мо
лочної. Станом на ІІ пол. ХІХ ст. територія слободи Піщаної ло
калізується ділянкою, що тягнеться балкою між сучасними вул. Друж
би і Береговою (від пров. Калініна до вул. Тельмана) і низинною ділян
кою річкової долини, обмеженою сучасними вулицями О. Невського,
Бєлякова, Бадигіна.
На північ від Мелітополя, вздовж русла Молочної в ІІ пол. ХІХ ст.
існувала ще невеличка слобідка (куток) з однією вулицею, яка локалі
зується ділянками сучасних вулиць К. Лібкнехта і Пушкіна (північніше
Кизиярівської балки, від вул. Селянської до вул. Гоголя).
На лівому березі Молочної, на схід від Мелітополя, існували вели
чезні слободи Константинівка і Вознесенське, територія яких була знач
но більшою Мелітополя і приміських слобід. Планування цих слобід за
своїм характером було близьке до прямокутнопрямолінійної системи,
локалізація кожної з них у просторі місцевого ландшафту закріплювала
ся постановкою на височинах господарських споруд – млинів, а на
прикінці ХІХ – поч. ХХ ст. культових споруд (на мапі 1889 р. в Кизиярі і
Піщаному вже показано церкви). Система домінант виявляла законо
мірності організації планування і підкреслювала провідну роль природ
ного ландшафту у формуванні силуету.
Міський силует, що відбивав розосереджену структуру поселень, був
орієнтований на сприйняття з річкової долини. Окрім зон скупчення за
будови з вертикалями господарських та культових будівель, які чергува
лися з просторовими розривами, силует містобудівних утворень містив
також схили плато, складаючи основу унікальності і своєрідності пано
рами. До того ж головними точками сприйняття самого міста і поселень
навколо нього виступали траси вулиць, що прямували вздовж пругу
рельєфу (тягнулися вздовж обривів верхнього плато).
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Планувальна схема самого Мелітополя мала такий вигляд. Навколо
церковної площі, де розміщувався базар та громадські установи39, існува
ли 10 кварталів різних розмірів40.
На південь від міських кварталів розташовувалася територія новоут
ворених кварталів, що було визначено першим генпланом міста. Кварта
ли ще не були щільно забудовані, на більшості ділянок розміщувалися
приватні садиби з великими ділянками садів та городів. Існував новий
величезний майдан41, від якого в південному напрямку прямувала доро
га, що об'єднувала Мелітополь зі слободою Піщаною42. Це не дивно, ос
кільки зростання обсягів торгівлі зумовило формування Ярмаркової
площі на південній околиці міських кварталів і розростання навколо неї
нового житлового району.
Добре видно також траси вулиць, що відповідають сучасним вулицям
Петровського (від вул. Кірова до вул. Пахомова) та Пахомова (що прохо
дить від сучасних вул. Петровського до вул. О. Невського).
Багато в чому помітна схожість планувальної структури Мелітополя
(його центральної частини) ІІ пол. ХІХ ст. з більш ранньою картогра
фією слободи Олександрівка поч. ХІХ ст. Тож основу планування міста
започатковано першими планами слободи, але напрямок розвитку ново
го міста визначено вже у ІІ пол. ХІХ ст. – на південь вздовж русла р. Мо
лочної до гирла балки Піщаної.
У 1873 р. статистичні дані про населення міста (без слобідок Кизияр
та Піщане) вказують про наявність 2 587 чоловік населення, 668 будин
ків житлових і нежитлових, фабрик та заводів.
У 1874 р. поблизу Мелітополя було введено в експлуатацію Лозово
Севастопольску залізницю, що надало новий поштовх розвитку міста і
збільшення його території. З західної сторони вздовж залізниці виникло
селище залізничників, що назвали Юр'ївка. Освоювались території, роз
ташовані між станцією та центральною частиною міста. Виникає також
район під назвою Новий Мелітополь. На мапах 1910 – 1914 рр. добре
видно нові квартали, що поступово забудовувались на захід від централь
ної частини міста у напрямку залізниці.
З'являються нові будівлі для громадських закладів (міська управа,
поліцейська ділянка, 3 корпуси реального міського училища, 2 корпуси
жіночої гімназії), прокладаються та обладнуються нові шляхи та вулиці
(головна 3верстова мостова від залізниці до міста, центральні вулиці
навколо ринкової площі). У дореволюційному Мелітополі існували дві
публічні бібліотеки, три типографії, зимовий театр Стамболі, літній
39

У межах сучасного кварталу, обмеженого вул. К. Маркса, Свердлова, Дзержинського та О. Невського.
Пляма території, де в сер. ХІХ ст. розташовувалися зазначені міські квартали, обмежується сучасними
вулицями Луначарського, Профінтерна, Леніна, Парковою і Чернишевського.
41
Сучасний квартал обмежений вулицями Леніна, О. Невського, Костенко і К. Маркса.
42
Сучасна вул. О. Невського.
40
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театр Шульмана, кінотеатр "Ілюзіон", три лікарні, дві аптеки, пошта, те
леграф, комплекс тюрми.
На початку ХХ ст. у місті з'являються доходні будинки (Шаца і
Чернікова на сучасній вул. К. Маркса), особняки (Чередниченка, Ади
ровича, Юріцина), споруда театру "Модерн", дім Хохловкіна, новий ан
самбль соборної площі з ринковими рядами, собором (1899 р. будівницт
ва) і каплицею.
У 1913 р. в місті налічувалось 50 підприємств фабричнозаводського
типу і близько 100 ремісничих і кустарних підприємств, понад 350 торгі
вельних підприємств. Серед них найбільшими були: завод з виготовлен
ня сільськогосподарських машин та приладів Классена (пізніше завод
ім. Воровського), майстерня Зафермана (пізніше Моторний завод), що
виробляла нафтодвигуни, лікерогорілчаний завод Хохловкіна і спирто
очисний завод Альтишулера і Штейнера. Після початку Першої світової
війни 1914 р. було внесено корективи у виробництво багатьох підпри
ємств в бік військової продукції, що поліпшило економічний розвиток
міста. Події 1917 р. зупинили на певний час економічний розвиток міста
та його передмість.
У цей період найбільш активно забудовується територія сучасної
центральної частини міста. Будівлі, що збереглися з того часу, складають
основну забудову сучасних вулиць Фрунзе, Луначарського, Дзержинсь
кого, Свердлова, Кірова, Чернишевського, О. Невського і К. Маркса.
В основу плану закладено прямокутносітчасту систему, що пізніше
надала регулярності і компактності новим кварталам, а також зручності
при розділенні і отриманні ділянок під забудову. Урахування ландша
фтних особливостей місцевості при втіленні регулярних містобудівних
принципів дозволило уникнути одноманітності в плануванні Меліто
поля та надати його архітектурному середовищу індивідуальних рис.
Центральна історична частина міста контрастувала з мальовничим
розплануванням прилеглих слобід та їх традиційною одноповерховою
забудовою.
Період соціалістичної реконструкції, будівництва соцміста, після
воєнного відродження (1920 – 1950). Після завершення громадянської
війни і революційних подій мешканці Мелітополя зосередилися на від
новленні зруйнованого господарства. Особлива увага приділялася роз
витку таких виробництв, як металообробка, деревообробка, текстильне,
крохмалепатокове, миловарне, шкіряне, поліграфічне, тютюнове, цег
ляночерепичне, макаронне, борошномельне, консервне. Реалізація но
вої економічної політики обумовила постійне збільшення у місті про
мислових і кустарних підприємств як за рахунок відновлення діяльності
дореволюційних, так і новостворених. На 1 жовтня 1925 р. в Мелітополі
налічувалось 256 підприємств дрібної промисловості та 147 кустарноре
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меслових промислів. Основну промислової бази на той час складали ма
шинобудівні заводи ("Перемога", ім. Воровського, ім. Балицького),
верстатобудівний ім. ОГПУ, депо, електростанція, артілі: металістів, цег
ляна "Будівельник", швейна "Промтекстиль", взуттєва "Гігант", харчова
"Ударник", м'ясокомбінат. Із 19 діючих металообробних, ливарних і ма
шинобудівних заводів 8 перебувало у державній власності. З 572 торго
вих закладів 86 були державними, 93 – кооперативними, інші залиша
лись у приватній власності. Будівництво промислових підприємств в
Мелітополі зосередилося на схід від історичного центру, безпосередньо
на березі річки Молочної, відрізавши житлову та громадську територію
міста від головної природної домінанти навколишнього середовища,
знизивши екологічні, візуальні та санітарні особливості населеного
пункту. У майбутньому саме ця тенденція стане головною містобудівною
бідою для розробників планувальної структури міста, оскільки промис
лові підприємства розросталися на старих місцях і в певний час досягли
критичного стану, спотворивши не лише міське середовище, а й ство
ривши екологічні проблеми для місцевого населення.
У передвоєнні роки інтенсивно розвивалася промисловість Меліто
поля. Здійснювалася реконструкція, розширювалося виробництво і
асортимент продукції, яку випускали мелітопольські підприємства, бу
дувалися нові промислові об'єкти, зокрема: у 1933 – 1937 рр. – маслоза
вод, плодоконсервний, мотороремонтний завод; у 1938 – 1941 рр. – вер
статобудівний завод, хлібозавод, елеватор, крупорушка, макаронна, меб
лева і лакофарбова фабрики.
Після періоду відновлення, на початку 1930х років в Мелітополі
розгорнулися масштабні будівельні роботи, пов'язані з реалізацією дер
жавних програм соціалістичної індустріалізації, яким передували про
ектні роботи.
У 1939 р. м. Мелітополь було віднесено до розряду міст обласного
підпорядкування новоствореної Запорізької області. У місті будувались
нові житлові будинки, облаштовувались і впорядковувались вулиці, скве
ри, міський парк. Довжина вулиць міста на поч. ХХ ст. сягала 32 км, з
них – 13 км вкрито гранітом, діяв водопровід загальною довжиною 4,5 км.
У місті діяло 7 поліклінік, 11 медичних пунктів, 5 лікарень на 420 лі
жок, 2 пологові будинки, санітарноепідемічна та протималярійна
станції та багато інших медичних закладів. Розвивалася народна освіта
(у 1940 – 1941 навчальному році працювало 11 середніх і 7 початкових
шкіл, 2 вищі навчальні заклади – педагогічний і технічний – завод ВТУЗ,
кілька технікумів, у т. ч. бібліотечний), функціонувало 2 кінотеатри, місь
кий парк культури і відпочинку. Напередодні Великої Вітчизняної війни у
місті діяло 39 підприємств, у т. ч. 7 союзного і 11 республіканського зна
чення.
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За 1941 – 1943 рр. було зруйновано або виведено з ладу численну кіль
кість приватних та громадських будівель.
В післявоєнний період поступово зростає економічний потенціал
Мелітополя (до кінця 40х років було відновлено та реконструйовано йо
го провідні підприємства). За генеральним планом 1948 р. будівництво
велося у верхній, нагорній частині міста. В 50 – 80ті роки виросли нові
мікрорайони вздовж колишньої Межової вулиці (сучасний проспект
Б. Хмельницького).
У 1950 р. в Мелітополі налічувалось 47 промислових підприємств, із
них 16 – союзного та республіканського підпорядкування. Основною
промислового розвитку стало машинобудування. Поряд з машинобуду
ванням важливу роль у промисловому комплексі відігравала харчова та
переробна промисловість.
За новим генеральним планом 1953 р. основне багатоповерхове
будівництво передбачалося здійснювати на вільних від забудови ділян
ках (район Червоної Гірки), а також за рахунок реконструкції кварталів
приватного сектора, що розташовувались у центральній частині міста.
У місті було обладнано чисельні зелені зони – близько 240 га. Розпо
чато роботи з розчищення русла р. Молочної, що в результаті убезпечи
ло місто від щорічних повнів і дозволило мати достатню кількість води
для поливу земель сільськогосподарського призначення.
Також було виділено період сучасного будівництва (1960 – 2010). Згідно
з Генпланом 1964 р. у цей період передбачалися реконструкція забудови
центральної частини Мелітополя і будівництво багатоповерхівок на те
риторіях сучасного району Червоної Гірки та на вільних територіях пів
денної околиці міста.
Розміщення індивідуального садибного будівництва планувалося в
західній частині міста (в районі Юр'ївки – Новий Мелітополь).
За новим Генеральним планом міста (розробник – Гіпроград), відко
ригованим у 1967 р. і затвердженим у 1969 р., багатоповерхова забудова
була зосереджена у південній частині проспекту Б. Хмельницького, в
західній і південній частинах міста переважала садибна забудова.
1975 р. Гіпроградом було виконано "Проект детального планування
центральної частини міста Мелітополя", в 1976 р. "Проект детального
планування району Красної Гірки". Розміщення нового багатоповерхо
вого будівництва виконувалось відповідно до генплану, затвердженого в
1969 р. В центральній частині міста будівництво відбувалося в районі ву
лиць Крупської, Кірова, вздовж пр. Б. Хмельницького, окрім численних
житлових багатоповерхівок було реалізовано будівництво комплексу
пл. Перемоги з широкими розлогими сходами, що об'єднали низинну
територію з новоутвореними міськими ділянками (з новими міськими
домінантами – громадським центром, до якого увійшли будівлі Палацу
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культури, готелю "Мелітополь", ресторану та фонтану з колонадою). Ве
лося також освоєння західної частини Червоної Гірки. На жаль, у цент
ральній частині міста продовжувалося будівництво на територіях старих
промислових підприємств, що розміщувалися безпосередньо серед жит
лової забудови і р. Молочною без необхідних санітарних розривів (інку
баторна станція, автоколона, завод "Спектр" та ін.). Більше того, в пів
денній частині міста розпочато формування промислового району. Саме
туди планувалося перевести промислові підприємства з центральної час
тини міста.
Однак не було виконано заплановане будівництво на північ (східний
район Червоної Гірки) та на південь (за генпланом території колгоспу
"Зоря") від центральної частини міста. Відступом від проектних рішень
вважається розміщення мікрорайону багатоповерхівок у районі Юр'ївки.
У 1992 р. київським інститутом "Укрпроектреставрація" було підго
товлено "Матеріали з інвентаризації історичної забудови м. Мелітополя".
Чинний генеральний план міста розроблено у 1994 р. Українським
Державним інститутом проектування міст "Діпромісто".
Сьогодні Мелітополь, де мешкає понад 160 тис. осіб – місто маши
нобудування і металообробки43, легкої44 та харчової45 промисловості.
Інтелектуальний потенціал представляють освітні заклади46. До послуг
громади 3 парки47, краєзнавчий музей, 9 бібліотек, Палац культури імені
Т. Шевченка та два будинки культури.
У результаті здійснених заходів за час реалізації попереднього генпла
ну у місті з'явилася значна кількість багатоповерхових житлових будівель,
сформовано новий громадський центр (в районі пр. Б. Хмельницького від
вул. Кірова до вул. Луначарського), впорядковано головну магістраль –
пр. Б. Хмельницького, що відповідає масштабу великого міста.
Актуальним на сьогодні залишається питання обвідної дороги для
виведення транспорту із центральної магістралі міста, усунення значної
кількості промислових підприємств у центральній частині міста, що не
відповідають екологічним, санітарним і моральним критеріям сучасного
цивілізованого світу.
Проведені просторовий і візуальний аналізи ландшафту та аналіз
етапів містобудівного розвитку дозволяють визначити характер і спря
мованість розвитку планувальної структури міста, обумовленої різними
чинниками (природнокліматичними, соціальноекономічними, інже
нернотехнічними).
43
Слід згадати підприємства ВАТ "Мелітопольпродмаш", ВАТ "Автогідроагрегат", ДП "Гідромаш", Ме
літопольський моторний завод ГРП "АвтоЗАЗМотор".
44
Трикотажна та швейна фабрики.
45
М'ясний і хлібний комбінати, молочний, пивоварний заводи та ін.
46
Два університети, п'ять технікумів, сім ПТУ.
47
Пам'ятки садовопаркового мистецтва (імені М. Горького, Красногірський, Залізничний).
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На першому етапі розвитку міста основний вплив на формування
його структури відігравала природна підоснова. Вона визначила роз
міщення історичного центру міста на злитті русла давнього яру Кизияр
та прирічкової низини р. Молочної (Молочні води) і формування цент
рального композиційного ядра. Гирла двох давніх балок слугували осно
вою розвитку передмість.
Верхні кромки схилів і вододіли задали планувальний каркас міста.
Місце переправи через Молочну вплинуло на розташування плануваль
ної сітки історичного ядра і визначили головну роль вулиць, що прохо
дили вздовж річки. Природні височини ландшафту використовувалися
архітекторами для постановки архітектурних домінант, стали основою
формування силуету міста. З характером рельєфу було пов'язане і трасу
вання залізниці.
У період індустріалізації і будівництва 1930х рр. йшло формування
нової планувальної структури, основою якої став пр. Б. Хмельницького.
Композиційних завдань щодо формування цілісного вигляду міста в цей
період не ставилося. Знищення важливих історичних архітектурних до
мінант, які утримували міський простір, призвело до втрати спадкоєм
ності в силуеті та панорамах міста.
Спроби вирішити цю проблему були зроблені в післявоєнні роки,
коли основну увагу було приділено формуванню міського інтер'єру шля
хом створення низки архітектурних акцентів у нагорній частині міста.
Ця ідея отримала розвиток в подальших генеральних планах. В їх ос
нові було рішення про створення нового композиційного ядра – гро
мадськоадміністративного центру міста, виявленого об'єктами підви
щеної поверховості. Паралельно йшло формування планувальної струк
тури з активними композиційними осями – пр. 50 років Перемоги,
пр. Б. Хмельницького, вул. Дзержинського, вул. Ломоносова, вул. Круп
ської. Накладення старої і нової планувальних сіток повинно було сфор
мувати єдиний структурний каркас міста.
Орієнтація лише на функціональне зонування без вирішення просто
рової і візуальної єдності міського середовища, використання екстенсив
них методів типового будівництва не дозволили виконати це завдання.
Для сучасного Мелітополя характерна неоднорідність архітектурно
го середовища в стильовому, хронологічному і ціннісному відношенні.
Розглянуті вище особливості містобудівного розвитку свідчать, що до сьо
годні збереглися окремі цілісні фрагменти історичного середовища, які
містять соціокультурні нашарування та визначають неповторність і
своєрідність міста.
Типи міського середовища, що формують вигляд міста, відповідають
етапам містобудівного розвитку Мелітополя, які відображають еволюцію
соціальних і культурних процесів.
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У результаті проведеного дослідження виділено основні типи місько
го середовища:
1. Історичний центр міста, що склався на поч. ХІХ – поч. ХХ ст., в
якому визначені принципи регулярного планування і забудови у поєд
нанні з поселенням Олександрівка.
2. Фрагменти історичного середовища кін. ХІХ – поч. ХХ ст. районів
Юр'ївки, Новий Мелітополь, Червона Гірка, передмістя Піщане.
3. Післявоєнна забудова пр. Б. Хмельницького, площ Перемоги і
Кірова. Остання є цікавим зразком включення нового будівництва в
історичний контекст міста.
4. Великопанельна типова забудова 1960 – 1990х років.
Історична частина Мелітополя містить два способи планування. Ре
гулярна схема трасування вулиць і прямокутних кварталів поєднується з
нерегулярною мережею передмість, що підпорядкована ландшафту.
Вивчення архівних матеріалів і натурні обстеження рядових кварталів
середмістя доводять, що певних норм забудови, окрім трасування вулиць,
не існувало. Будинки різняться розмірами, знаходяться на різних відста
нях один від одного. Але єдиний фронт забудови створено огорожами,
в'їзними брамами, характером декору головних фасадів споруд. В архітек
турнопросторовому відношенні вулиця виступає як цілісне утворення,
що складається з індивідуальних житлових угрупувань. У глибині ділянок
домоволодінь розташовано різні за плануванням, матеріалом і призначен
ням споруди, невиразні в архітектурнохудожньому відношенні.
У системі історичної забудови композиційним ядром є громадський
центр, розташований навколо колишньої соборної площі, де стояв
ОлександроНевський собор48. Поверховість будівель, характер їх деко
ративного оформлення відбивають етапи розвитку громадського центру.
Різноманітність стилістичних рис відступає на другий план перед компо
зиційною і масштабною єдністю трактування фасадів, яка визначила
традиційний характер забудови.
Ділянки характерного житлового середовища передмість найповніше
збереглися в районах Піщаного та Юр'ївки, а також в районі Кизияру.
Цікавим фрагментом, що зберіг колорит, масштаб і пропорційний
лад традиційного житлового середовища передмістя, є забудова поблизу
залізничного вокзалу (на схід від вокзалу), яка утворює певний архітек
турний ансамбль.
У забудові Мелітополя кін. ХІХ – поч. ХХ ст. поруч з архітектурно
художніми враженнями значне місце посідають конкретноісторичні
асоціації. Меморіальні дошки на будинках свідчать про спадкоємність та
48
Вельми актуальним є питання відтворення головної містобудівної і громадської домінанти Мелітополя –
ОлександроНевського собору та ринкового комплексу поруч з ним. Ця тема є предметом окремого
дослідження, що зараз готується до друку.
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історичну глибину міста, вказуючи на те, що тут жили громадські діячі,
представники вітчизняної інтелігенції, які брали участь у культурно
історичних процесах держави.
Забудова районів періоду соціалістичного будівництва є прикладом
пошуку нової просторової організації житлового середовища періоду
індустріалізації. Його житлове середовище вирішено комплексно, з ура
хуванням вимог до організації нового побуту і відпочинку мешканців.
Житлова забудова, що зведена наприкінці 1940 – 1950х рр., пов'язана зі
значними містобудівними заходами з формування нової планувальної
структури. Будівлі цього часу (вздовж пр. Б. Хмельницького) до сьогодні
є домінантами міського інтер'єру зазначеного району. Житлове середо
вище, створене у 1970 – 1980ті рр., пов'язане з індустріальним масовим
великопанельним будівництвом. На сьогодні воно домінує в міській
структурі і своєю не масштабністю, утилітарністю нівелює історичний
образ міста. Дисонуючою забудовою, що псує історичне середовище, є
забудова промислових комплексів, що розміщується в центральній час
тині міста вздовж р. Молочної і відрізає місто від річкової долини.
Проведені архітектурномістобудівні дослідження уможливили вив
чити більш детально терени міської ділянки, проаналізувати структуру
міста і скласти графічну і текстову науковопроектну документацію, що
стане в нагоді при виконанні Генерального плану м. Мелітополь Запо
розької області. Ця робота не вичерпує напрацьованих матеріалів з вив
чення культурної спадщини міста, вона лише розпочинає цикл праць з
історії виникнення і формування цікавого населеного пункту на теренах
Південної України.
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Рис. 1. Карта Мелітопольського повіту 1793 р.

Рис. 2. Територія Мелітопольського повіту
на "Генеральной Карте Таврической губернии с показанием почтовых и
больших проезжих дорог, станций и разстояния между оными верст",
складеній і гравійованій полковником Пядишевим. 1822 р. Фрагмент.
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Рис. 3. "План Таврической губернии участков
в Мелитопольском уезде, которые отведены под селение
при урочище Кизлияре, Новоалександровку".
Ноябрь 1814 г. Фрагмент.
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Рис. 4. Мелитополь на трехверстовой карте Таврической губернии
военно"топографического депо 1865 г. Фрагмент.
Статья посвящена исследованию Мелитополя – исторического города
Украины, расположенного на территории Запорожской области. Проведе"
но локализацию градостроительных образований разных времен и памятни"
ков культурного наследия на территории города, а также выполнен анализ
его архитектурно"планировочных особенностей.
Ключевые слова: Мелитополь, исторический город, архитектурно"гра"
достроительные исследования, историко"архитектурный опорный план.
This article is dedicated to research of historic city – Melitopol, that located in
the Zaporizhia region. There localization of urban formations of different ages and
cultural heritage on the territory of the city, as well as the analysis of the architec"
tural and planning features is done.
Keywords: Melitopol, historic city, architectural and urban research,
Historical and Architectural basic plan.
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О. В. Харлан
ДО ПИТАННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ТА АРХІТЕКТУРНО ПЛАНУВАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
КОМПЛЕКСУ АЗІЗА МАЛІК АШТЕРА В м. БАХЧИСАРАЙ
Статтю присвячено дослідженню культового комплексу Азіз – давньої
сакральної пам'ятки, що формувалася протягом XVI – XX ст., залишки якої
розташовуються на території м. Бахчисарай в Україні. Проведено локалі"
зацію місця розташування складових комплексу і реконструкцію архітек"
турно"планувальних особливостей втраченої пам'ятки.
Ключові слова: Бахчисарай, Ескі"Юрт, Азіз, мечеть, мимбер, дюрбе.
У ході проведених досліджень територій м. Бахчисарай НДІ пам'ят
коохоронних досліджень 2011 – 2012 рр. було виконано натурні обсте
ження і опрацьовано значну кількість архівних джерел, що стосуються
архітектурномістобудівної спадщини міста. Стало цілком зрозумілим
що різні пам'ятки та комплекси досліджено неоднаково, є велика кіль
кість пам'яток, що заслуговують на ретельне вивчення.
Незважаючи на незначну кількість середньовічних пам'яток на тере
нах Бахчисарая, їх дослідження певний час не проводилося з відомих
причин та, на жаль, навіть сьогодні, коли нічого не заважає дослідникам
вивчати вказані пам'ятки, бракує наукових праць з вивчення архітектур
номістобудівних особливостей справжніх шедеврів мистецтва, розпо
рошених по різних районах міста.
Заслуговують на увагу пам'ятки малочисельної групи погребальних
споруд, що виникли на теренах Криму під потужними впливами мусуль
манського світу. До когорти досі маловідомих пам'яток належать і спору
ди, що знаходяться в західній частині міста, поблизу району залізнично
го вокзалу – території колишнього передмістя ЕскіЮрту під назвою
Азіз. Це сакральні споруди, що вцілілою частиною являють зразки над
могильних кам'яних пам'яток середньовіччя та своїми коренями сягають
часів язичницьких вірувань і повною мірою вказують на домінуючі
стилістичні віяння періоду заснування Кримського ханства. Саме ви
світленню архітектурномістобудівних особливостей вцілілих пам'яток і
знищеного комплексу Азіз було присвячено доповідь [20, с. 36], а також
цю роботу.
В історичних джерелах та в працях дослідників культовий комплекс,
залишки якого збереглися на теренах Бахчисарая в нижній течії р. Чу
рукСу поруч з трасою Сімферополь – Севастополь (район колишнього
"Нового ринку"), іменується Азізом (Азісом), або Азізом МалікАштера
(Малік Аштера, МаликАждера, МалєкУштура, МєлєкГайдера). Ще до
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появи Бахчисарая з XIV ст. тут існувало поселення під назвою ЕскіЮрт.
Воно входило в агломерацію поселень долини ЧурукСу, до якої входили
також поселення Салачик і фортеця КиркЄр. Довгий час ЕскіЮрт роз
ташовувався окремо від Бахчисарая і лише з часом потрапив до складу
міста як його західне передмістя. У радянські часи (1946 – 1948) населе
ний пункт називався "Підгороднє".
Відомо, що ЕскіЮрт складався з двох частин – головного масиву і
передмістя під назвою Азіз. На сьогодні віднайдено невелику кількість
джерел, що стосуються історії Азізу, тим більше його зовнішнього вигля
ду у різні періоди існування.
Найдавнішими з виявлених джерел є коротка згадка про ЕскіЮрт та
його мечеть (начебто влаштованої з християнського храму) зі спостере
жень Мартіна Броневського (1578) [5, с. 345], священика Іакова (1634)
[19, с. 691] та опису первинних архітектурних рис поховань на теренах
колишнього цвинтаря правителів і поважних осіб ЕскіЮрту, виконаний
Евлією Челебі в сер. XVII ст. (1666). Якщо перші два вказують на наяв
ність кам'яної мечеті (ймовірно, базилікального типу) на теренах цвин
таря ханів та знаті, в зазначені роки, то в останньому наводиться назва
"поховання" МалікаАштера та її зовнішнього вигляду з прив'язкою до
місцини під назвою ЕскіЮрт.
Згадані записки Е. Челебі видавалися багато разів, під час прочитан
ня ми використовували переклад Є. Бахревського [10]. У Евлії Челебі
знаходимо таке: "…Нижче на захід від міста Бахчисарая, на околиці садів,
в давні часи було велике місто ЕскіЮрт, у дві тисячі кроків довжиною…"
[10, с. 59]. Після того як мандрівник вказує місце розташування давньо
го поселення, він розповідає про головні культові споруди, що розташо
вуються тут: "…В цьому місці на цвинтарі, під трьома банями, що вкрито
свинцем, лежать, назавжди замовкнувши, шахіншахихани. Кожну баню
наповнено світлом, там є майстерно виготовлені підвіски і світильни
ки…" [10, с. 60]. Евлія вказує наявність трьох значних за розмірами уси
пальниць ханів з певними архітектурними рисами, змальовує їх облад
нання і значимість для місцевих мешканців. Потім він перераховує найз
начніші поховання самого цвинтаря, використовуючи термін "зіярет"
(з араб. "зіярет" – у мусульман ходіння по святих місцях, а також позна
чення самих святих місць). Тож у сер. XVII ст. на теренах цвинтаря Ескі
Юрту, за даними Евлії Челебі, існувало давнє кладовище з похованнями,
що мали статус "святих місць" (іноді "святими місцями" називають моги
ли предків, а іноді – місця, присвячені відомім релігійним і історичним
діячам, якимось чином пов'язані із вшануванням їх пам'яті. – О. Х.).
Це дуже важливо для нашого дослідження, оскільки певна традиція
відвідування "святого місця" на цвинтарі вже існувала у сер. XVII ст. Та
кож цікавим є перелік осіб, похованих на теренах сакрального місця, хо
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ча достовірність деяких даних викликає сумніви. Серед них автор згадує
й ім'я Маліка Аштера. Слід вказати, що Малік Аштер – полководець з ве
ликих сахабів, герой мусульманських легенд, що мав реальний прототип
у першому столітті ісламу. В численних переказах він згадується поруч
ще з однією легендарною постаттю – Мансуром Медіні, якому було
присвячено ще один "Азіз" – Азіз ГазиМансур (залишки цього комплек
су теж знаходяться в Бахчисарайській долині (на схід від Бахчисарая), а
саме у підніжжя гори ЧуфутКалє у витоків балки МаріамДере) [1].
Розповівши коротенько історію Малік Аштера, Евлія робить опис
місця його "поховання" (шанування): "…Маліка Аштера поховано в Ескі
Юрті. Над його похованням нема ані слідів бані тюрбе, ані високої спо
руди. Його поховано на облаштованій ділянці поруч з мечеттю нашого
господаря Мухамеда Герайхана (мається на увазі, що саме Мухамед Ге
райхан IV, який приймав Евлію, збудував ту мечеть. – О. Х.). В головах і
в ногах його вкопано стовпи, присвячені його пам'яті. Розмір їхній – усі
50 аяків. А навколо начебто сади Ірема і гулістани…" [10, с. 67]. З наведе
ного опису стає зрозумілим, що поруч із "похованням" святого шахіда
Малік Аштера, яке вже в сер. XVII ст. носить статус зіярету, існувала ме
четь. Про заснування вказаної мечеті теж знаходимо дані у Євлії Челебі.
Він зазначає, що під час будівництва усипальниці для Мухамеда Герай
хана 1658 р. було знайдено мармурову квадратну дошку з написом джа
гатайською мовою, де вказувалося на поховання МалікАштера (Малєк
Уштура). Після чого Мухамед Герайхан IV, залишивши думку про
будівництво власної усипальниці, збудував баню над знайденим похо
ванням (можливо, мається на увазі баня мечеті, яку збудовано поруч,
оскільки вище наведено цитату, де автор вказує на відсутність бані над
похованням. – О. Х.) і заснував теке (текіє, монастир) з тюрбедарем (наг
лядачем за монументом) [23, c. 245].
Добре відомо про відношення Мухамед Герайхана IV до братства
мевлевіййа, про його суфійську поезію, влаштування ним суфійських
зібрань і звичку носити суфійський головний убір та хирку, тож інфор
мація про заснування сакрального комплексу, яку приводить Евлія Че
лебі, має цілком вірогідний вигляд. На її підтримку говорять й інші дже
рела, відомі за працями сучасних дослідників суфізму в Криму [2, с. 399],
де також говориться про заснування ханом мевлевіхане (обителі брат
ства) неподалік від Бахчисарая [24, c. 57]. Але не слід забувати й інфор
мацію про існування мечеті на цвинтарі ЕскіЮрту в спогадах Мартіна
Броневського (відвідував Крим у 1578 р.) та священика Іакова в 1634 р.
(автор вказує, що саме в ній ховали ханів та їх родичів). Тож йдеться про
існування мечеті на теренах Азізу (наявність в ній поховань ханів та їх ро
дичів вказує саме на територію Азізу. – О. Х.) у 1578 і 1634 рр. Обидва авто
ри звертають увагу на те, що мечеть було влаштовано з християнського
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храму. Священик Іаков також відзначає значні розміри споруди та гар
ний вигляд.
Будівництво ж мечеті у 1658 р. здійснювалося, як виходить з історич
них джерел, на новому місці і прив'язкою для неї виступало місце зіяре
ту МалікАштера (існують припущення, що в цьому місці було поховано
одного з Чінгізідів (особу царського титулу нижнього рангу) [21, с. 146]).
Про архітектурні риси першої мечеті даних поки не виявлено. Відо
мо лише, що на поч. ХХ ст. стара культова споруда була приземкувата і
непоказна, мала притвор і вузенькі двері [22, с. 180 – 181].
Інші відомі на сьогодні літературні джерела, які вказують рік засну
вання та описи первинного зовнішнього вигляду комплексу (походять з
сер. ХVIII ст. до поч. ХХ ст.), вже повторюють в різних інтерпретаціях
описи Евлії Челебі, та все ж мають неабияку цінність, бо в них присутні
описи культових суфійських ритуалів та традицій, що мали безпосереднє
місце в Азізі [6, с. 392; 22, с. 180 – 181; 18, с. 393 – 394; 17, с. 83].
Археологічне вивчення ЕскіЮрту проводилося у 1924 – 1925 рр.
[3, с. 295 – 311], у 1990 р. [4, с. 183], а також у 2005 р. [8, с. 182 – 184; 9]. Ма
теріали досліджень вказують на потужний археологічний шар XIV – XV ст.,
що підтверджує існування на цій території значного поселення. Воно
розташовувалось на старому торгівельному шляху, що об'єднував торгі
вельні порти ПівденноЗахідного Криму (Чембало в Балаклаві і Калами
ту в Інкермані) зі степовими регіонами. Період розквіту поселення при
падає на час найбільшого пожвавлення торгівлі між Середземномор'ям і
Євразійським степом. На жаль, такі незначні розкопки не можуть відпо
вісти на існуючі запитання та пролити світло на архітектурномістобудівні
особливості поселення, цвинтарю та сакрального комплексу.
Заслуговує на увагу велика кількість іконографічних джерел, що до
помагають скласти уявлення про останній період існування культового
комплексу Азізу. Користуючись нагодою, вводимо до наукового обігу
низку зображень XIX – поч. XX ст., на основі яких нами було виконано
графічні прориси пам'яток Азізу і довкілля. Серед значної кількості іс
нуючих видів було вибрано найбільш інформаційні.
Найдавніше зображення досліджуваної ділянки – малюнок Карасьо
ва "Дєрєвня Азі" 1804 р. На ньому зображено загальний вигляд комплек
су Азізу з південного боку (з існуючого шляху). Ми не наводимо це зо
браження, оскільки, незважаючи на якісне зображення окремих складо
вих комплексу, в ньому досить умовно їх розміщено. Це джерело вказує
на відсутність будівлі "старої" мечеті, огорожі мечетітекіє і дрібних над
гробків посеред існуючих дюрбе на поч. ХІХ ст.
Наступне зображення, що заслуговує на увагу, – гравюра "ЕскіЮрт"
Х.Г. Г. Гейслера (1805). На ньому зображено зовнішній вигляд кладови
ща Азізу з півдня. На жаль, територію дослідження відображено лише
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частково. Добре видно дюрбе АхмедБея та південносхідний кут низь
кої кам'яної огорожі, що розміщувалася на захід від цього мавзолею. На
прилеглій території цвинтаря добре видно залишки невисоких огорож
колишніх ділянок сакральних комплексів з каменю. З часом вони пере
творилися на руїни і ледве простежуються в багатьох місцях. Також добре
видно огорожу навколо дюрбе Мухамеда ІІ Гірея. Аналіз зображення,
охопленого цим видом, показав, що навколо трьох відомих на сьогодні
дюрбе на поч. ХІХ ст. існувала значна кількість залишків інших гроб
ниць, ділянки яких було окреслено кам'яними огорожами. На північ від
сакрального комплексу Азізу розташовувалося невеличке поселення,
будівлі якого розміщувалися на правому (протилежному) березі р. Чу
рукСу. В поселені існувала мечеть з високим мінаретом і стрункими
пропорціями.
В нагоді стали і фотоматеріали поч. ХХ ст. На мал. 2 представлено
зображення "чеше" в Азізі. Відомо, що воно існувало ще на поч. ХІХ ст.
На дальньому плані чітко простежується силует дюрбе АхмедБея та ого
рожа навколо нього. Тож стає зрозумілим, що територія комплексу збіль
шилася порівняно з контурами огорожі поч. ХІХ ст. Навколо дюрбе Му
хамеда ІІ Гірея залишки огорожі вже відсутні. На захід та північний захід
від комплексу Азізу тепер добре видно житлову забудову, яка розміщу
ється вже на лівому березі р. ЧурукСу, безпосередньо поруч із цвинта
рем. Як бачимо, представлені ранні архівні джерела не дають відповіді
про містобудівні особливості комплексу Азізу, про місце розташування
старої мечеті, її архітектурні властивості тощо. Можна констатувати ли
ше наявність кількох (різних) контурів огорожі в безпосередній близь
кості до дюрбе АхмедБея.
Архівні джерела 1910 – 1920х р. (див. мал. 3 – 6) презентують дані про
характер та риси нової мечеті (за одними даними збудованої в 1914 р., за
іншими перебудованої в цей час) і місце її розташування відносно вці
лілих пам'яток. Нова споруда мечеті являла собою значну за розмірами
будівлю, яка домінувала серед інших складових комплексу. Однією з ха
рактерних рис ісламської релігійної архітектури є мінарет. Поблизу пів
нічнозахідного куту мечеті було збудовано високий гранчастий мінарет,
до цокольної частини якого прилягала кам'яна огорожа. Мінарет мав ок
ремий вхід в цокольній частині зі сходу. За архівними джерелами можна
зробити висновок, що мінарет проіснував менше, ніж будівля самої ме
четі. На наведених ілюстраціях добре видно мечеть, яка існувала певний
час без "маяка" (мінарет – від араб. манара, або маяк).
Головний вхід мечеті був звернений на північ (в бік сучасної вул.
Будьонного). Споруда була прямокутною в плані з чотирискатним да
хом, критим черепицею. Зі східної сторони існувала менша прибудова –
квадратна в плані з трискатним дахом, також критим черепицею.
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На сьогодні збереглося лише дві складові, що колись були частиною
архітектурного ансамблю сакрального місця текіє (мал. 8, 9), – "Дюрбе
кубовидне" та "Мимбер". Дюрбе АхмедБея ("Дюрбе кубовидне"), гроб
ниця XVI ст. – пам'ятка архітектури національного значення, охор.
№ 298 [16, с. 310]. Є невеликою кам'яною спорудою кубічної форми з
восьмигранним завершенням. Усередині мавзолею не збереглося над
гробків та написів. Перекрите напівсферичною банею на парусах, ззовні
має шатрове низьке завершення. Облицювання кам'яне, порядовою клад
кою. Баню викладено з черепашнику. Усередині стіни потиньковані. У
серпні 1921 р. поруч зі стінами дюрбе було знайдено мармурову надгроб
ну стелу з ім'ям "щасливого мученика Ахмедбея, сина Ібрагімбея" (да
тована 1557 р.), тому дюрбе умовно називають його ім'ям [11, с. 23 – 24].
Мимбер (мембер) – малий мінарет XVIXVII ст. (пам'ятка архітекту
ри національного значення, охор. № 298) [16, с. 310]. Невисока кам'яна
башточка з гостроверхим шатровим завершенням і 11 сходинами, які ве
дуть зі східної сторони. Відноситься дослідниками до типу окремо
розміщуваного мінарету. Цей тип був характерним для кримськотатар
ської архітектури і достатньо часто зустрічався у міській забудові Бахчи
сараю, але зараз мінарет в Азізі є останнім зразком, що зберігся на тери
торії Україні. Пам'ятка датується XVI ст. Вважається, що він існував по
руч з мечеттю XVII ст. За фотоматеріалами поч. ХХ ст. добре видно, що
між мимбером, дюрбе та мечеттю розташовувалися численні поховання
мусульман з кам'яними надгробками.
При вивчені пам'яток м. Бахчисарая в 2011 – 2012 рр. окремо було
досліджено ділянку, де розташовуються пам'ятки Азізу. Використовуючи
сучасну топозйомку, де нанесено існуючі межі житлових ділянок та тра
сувальну вуличну мережу, було розроблено схему меж буферних зон з
визначенням внутрішньої диференціації з різними за суворістю обме
женнями щодо використання (охоронні зони пам'яток, зона регулюван
ня забудови) [14]. На жаль, ділянки заповідних територій, буферної зони
набагато менші за історичну ділянку кладовища, а решта території Азізу
знаходиться на ділянці існуючої автошколи (західна сторона). Тому і ви
никла ідея ретельного опрацювання джерельної бази та уточнення місця
локалізації сакрального комплексу. Необхідно було перш за все встано
вити місця розташування та орієнтацію будівель, що не збереглися, після
чого спробувати визначити планувальну структуру комплексу, або хоча б
його пляму забудови, з прив'язкою до сучасної забудови. На основі вико
наних прорисів, які фіксують ансамблеві будівлі з різних ракурсів, мето
дом відновлення планового взаєморозташування елементів ансамблю
шляхом співставлення різних видових точок, було отримано схему місця
розташування складових сакрального комплексу Азізу на поч. ХХ ст.
(мал. 7). Темною заливкою на схемі показано пам'ятки, що збереглися,
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трохи світлішою втрачені елементи ансамблю (мечетьтекіє з бічною
прибудовою, мінарет), ще світліше залито ділянку комплексу, на якій
позначено місця деяких поховань, і пунктиром місце первинної огорожі
на захід від дюрбе АхмедБея. Також на схемі вказано місця видових то
чок, з яких було виконано фотографування та малювання.
У цій статті основні положення попереднього дослідження доповне
но спостереженнями, покликаними знову привернути увагу до зазначе
ної ділянки і до вцілілих пам'яток. Всім добре відомі резонансні події, що
відбувалися свого часу на досліджуваній ділянці після оприлюднення
ідеї будівництва "Нового ринку". Як результат – поява дуже важливих на
той час праць із залученням фахівців у галузі історії та архітектури. Тоді
вперше було порушено питання про захист, збереження і музеєфікацію
пам'яток Азізу. У 2005 р. майстернею Ш. У. Халілова було виконано
ескізний проект "Музеєфікація комплексу азізу МалікАштера в істо
ричному районі ЕскіЮрт по вул. Будьонного в м. Бахчисараї", що мав
на той час рятувальний характер і вказував можливий напрямок вико
ристання зазначеної ділянки в музейнорелігійному контексті. Саме у
2004 – 2005 рр. дослідниками акцентувалася увага на велике культуро
логічне значення вказаних пам'яток [13; 7; 15; 12]. Хотілося б лише за
значити, що в майбутньому при виконанні схожих робот слід звернути
увагу на ретельне археологічне дослідження історичних ділянок і попе
реднє вивчення існуючих архівних джерел.
Поперше, археологічне вивчення ділянки комплексу дозволить
направити пам'яткоохоронні зусилля у вірному напрямку, без необдума
ного нового будівництва на цій території і з максимальним збереженням
автентичності вцілілих пам'яток архітектури. Подруге, після повного
археологічного вивчення території, зазначеної в цій роботі, може йтися
про розроблення спеціального проекту ревалоризації і ревіталізації для
реабілітації сакрального комплексу і кладовища правителів у цілому.
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Список скорочень
БГИКЗ – Бахчисарайский государственный историкокультурный
заповедник.
ЗООИД – Записки императорского Одесского общества истории и
древностей.
КПАРМ "УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" – Крымская комплексная
архитектурнореставрационная мастерская "УКРПРОЕКТРЕСТАВРА
ЦИЯ".
КРЫМУЧПЕДГИЗ – Крымское учебнопедагогическое государ
ственное издание.
Статья посвящена исследованию культового комплекса Азиз – древнего
сакрального памятника, который формировался на протяжении XVI – XX ст.,
остатки которого расположены на территории г.Бахчисарая в Украине.
Проведена локализация месторасположения составляющих комплекса и ре"
конструкция архитектурно"планировочных особенностей утраченного ан"
самбля.
Ключевые слова: Бахчисарай, Эски"Юрт, Азиз, мечеть, мимбер, дюрбе.
There is the cult complex Aziz in Bakhchisaray – ancient Sanctuary, which
was formed during the XVI – XX centuries is investigated in this article. The defi"
nation of localization of Aziz complex components and reconstruction architectur"
al and planning features is made in this article.
Keywords: Bakhchisaraj, Eski"Yurt, Aziz, Mosque, mymber, dyurbe.
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Мал. 1. Зображення мавзолею Ахмед"бея з гравюри Гейслера Х.".Г. Г.
"Ескі"Юрт" (1805). Фрагмент. Прорисовка автора статті. 2012 р.

Мал. 2. Місцевість Азізу до будівництва нової мечеті.
З фото 1910"х рр. Прорисовка автора статті. 2012 р.
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Мал. 3. Зовнішній вигляд мечеті на Азізі. З фото 1910"х рр.
Прорисовка автора статті. 2012 р.

Мал. 4. Зовнішній вигляд північної частини Азізу в 1925 р.
Прорисовка автора статті з малюнку К. Богаєвського.
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Мал. 5. Зовнішній вигляд комплексу Азіза з північного сходу.
З фото 1920"х рр. Прорисовка автора статті. 2012 р.

Мал. 6. Зовнішній вигляд комплексу Азіза з північного заходу (1920"ті рр.).
Прорисовка автора статті з малюнку Є. В. Ногаєвської.
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Мал. 7. Схема місця розташування складових сакрального комплексу Азіза
на поч. ХХ ст. з позначенням видових точок представлених історичних
видів (мал. 1 – 6).
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Мал. 8. Мавзолей Ахмед"Бея. Сучасний стан.
Малюнок автора статті. 2012 р.

Мал. 9. Малий мінарет Азізу. Сучасний стан.
Малюнок автора статті. 2012 р.
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О. В. Харлан
РОЗРОБКА НОМІНАЦІЇ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ДО СПИСКУ
ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ ЮНЕСКО
"ІСТОРИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СТОЛИЦІ КРИМСЬКИХ ХАНІВ
У МІСТІ БАХЧИСАРАЇ" У 2011 – 2012 роках
Відповідно до ратифікованих міжнародних конвенцій, зокрема Кон
венції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, Євро
пейської ландшафтної конвенції, Конвенції про охорону архітектурної
спадщини Європи, Україна взяла на себе зобов'язання щодо збереження
національної спадщини на належному рівні та здійснення відповідних
заходів щодо охорони культурної спадщини. Заходи, про які йтиметься
нижче, відбувалися у контексті виконання взятих державою міжнарод
них зобов'язань перед світовою спільнотою та втілення послідовної
політики держави.
Формування Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО відповідно до
"Настанов, що регулюють виконання Конвенції про охорону всесвітньої
спадщини" створюється на основі ретельно встановлених критеріїв, оці
нок кваліфікованих експертів та ретельно розроблених процедур [2, с. 26].
На сьогодні від України до попереднього Списку (Tentative List) внесено
низку об'єктів, що належать до різних категорій. Серед них є об'єкт під
назвою "Бахчисарайський ханський палац" [3, с. 39].
Комплекс Ханського палацу на теренах КРУ Бахчисарайського істо
рикокультурного заповідника є одним із раритетних об'єктів культурної
спадщини Криму і України XVI – XIX ст. і цілком заслуговує на відпо
відне визнання в світі. Палацовий комплекс є головною архітектурною і
містобудівною домінантою старої частини сучасного Бахчисарая.
Саме з цієї пам'ятки й було розпочато розробку номінації під назвою
"Палац кримських ханів в Бахчисараї" у 2003 р. Згідно з настановами що
до втілення у життя Конвенції про всесвітню спадщину1 виняткова за
гальнолюдська цінність означає культурну та природну значущість обра
ного для номінації об'єкта, настільки виняткову, що вона виходить за
межі власне національних кордонів та презентує той же неоціненний ха
рактер для сучасних і прийдешніх генерацій усього людства.
Щоб бути включеним до Списку світової спадщини, об'єкти повинні
мати універсальне значення і відповідати, як мінімум, одному з десяти
критеріїв. Ці критерії пояснюються в оперативних директивах з вико
нання Міжнародної угоди про охорону культурної і природної спадщини
1
Документ WHC. 05/2 – "Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial"
(фр.) або "Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention" (англ.) – включав усі
зроблені зміни та доповнення (станом на 02.02.2005 р.), нові коригування документів виконано у 2011 р.

261

Розділ I

світу, які, окрім тексту угоди, є головним робочим інструментом при під
готовці включення об'єктів до Списку ЮНЕСКО.
Процедура включення до Списку всесвітньої спадщини передбачає
обов'язковий етап – включення до попереднього Списку, що офіційно
реєструється Центром всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Парижі. З 2004 р.
(у 2003 р. державним науководослідним інститутом НДІТІАМ2 викону
валася науководослідна робота "Розробка попередніх пропозицій на за
несення Бахчисарайського палацу до Списку ЮНЕСКО"3) від України
до попереднього Списку внесено і Бахчисарайський ханський палац4.
При розгляді пропозиції на внесення до Списку зверталася увага на
складання резюме (досьє) об'єкта, де надавалася його вичерпна характе
ристика та обґрунтування критеріїв, що є підставою внесення його до
Списку. Під час підготовки необхідної документації критерії визначення
загальнолюдської цінності опрацьовувалися і уточнювалися колективом
фахівців зазначеного інституту.
Об'єкт було внесено до попереднього Списку [4], але за певних відо
мих причин роботу в цьому напрямку було припинено, а НДІТІАМ при
пинив існувати.
З початку 2011 р. над номінацією починають працювати фахівці НДІ
пам'яткоохоронних досліджень, після того як питання про розроблення
відповідної документації було винесено на Громадську гуманітарну раду
22 грудня 2010 р.5
Фахівцями заповідника, НДІ пам'яткоохоронних досліджень та неза
лежними експертами Євросоюзу було порушено питання про перегляд
відповідності об'єкта номінації зазначеним критеріям, до того ж об'єкт
не мав відповідної охоронної документації. Для посилення об'єкта
номінації експертами було запропоновано розширити об'єкт за рахунок
ще кількох об'єктів. Після проведених досліджень стало зрозумілим, що
зазначені заходи потребують коригування назви номінації, також поста
ло питання про розробку відповідної пам'яткоохоронної документації.
З метою забезпечення збереження традиційного характеру середови
ща та врегулювання процесів активних містобудівних перетворень при
леглого міського середовища, з урахуванням рекомендацій експерта мо
ніторингової місії ЮНЕСКО професора Фон Дроста (червень 2011 р.) та
його помічниці доктора Рікарди Шмідт, опрацьовувалися відповідні
2

Науководослідний інститут історії і теорії архітектури та містобудування.
Див. Звіт про науководослідну роботу "Розробка попередніх пропозицій на занесення Бахчисарайсько
го палацу до списку UNESCO" (договір № 77/03 від 20 листопада 2003 р.) / Наук. консультант Є. В. Тима
нович; Відпов. вик. О. І. Тищенко. – К.: НДІТІАМ, 2004. – 49 с., іл.
4
Концепція плану організації території історикокультурного заповідника у м. Бахчисарай з визначенням
меж та режимів використання зон охорони пам'яток / Директор НДІ пам'яткоохоронних досліджень
О. М. Сердюк; Наук. керівник роботи О. В. Харлан. – К.: НДІ пам'яткоохоронних досліджень, 2011. – С. 18.
5
Див. Протокол за результатами засідання Громадської гуманітарної ради 22 грудня 2010 р. (Голова Ради –
Президент України В. Янукович, секретар Ради – Г. Герман) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.president.gov.ua/news/19110.html
3
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проектні пропозиції щодо розробки меж охоронних зон комплексу спо
руд Бахчисарайського історикокультурного заповідника з урахуванням
їх поєднання з навколишньою територією. В нагоді стали матеріали про
екту "Концепція плану організації території історикокультурного за
повідника у м. Бахчисарай з визначенням меж та режимів використання
зон охорони пам'яток" (НДІ пам'яткоохоронних досліджень, 2011 р., ди
ректор О. М. Сердюк, наук. кер. О. В. Харлан), який було розроблено до
цього6. У цій роботі система охоронного зонування базувалася на сучас
них дослідженнях нерухомої культурної спадщини і традиційного харак
теру середовища старої частини міста Бахчисарай. За ступенем історико
культурної цінності було виділено території пам'яток, охоронна зона за
повідника в історичному центрі міста, охоронні зони дискретно розта
шованих пам'яток, зона регулювання забудови та зона охоронюваного
ландшафту, для яких було визначено режими використання (зазначену
роботу затверджено Наказом Міністерства культури України № 814 від
31.07.2012 р.).
У результаті натурних досліджень, використовуючи висновки і ре
зультати "Концепції", аналізу та дискусії експертів, з огляду на критерії
Комітету світової спадщини ЮНЕСКО, робоча група спеціалістів реко
мендувала для продовження роботи з підготовки подання про внесення
до Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО такі пам'ятки Бахчи
сарая: Ханський палац, печерне місто ЧуфутКалє і місцевість Салачик з
комплексом давніх пам'яток. Відповідно, найменування об'єкта було
змінено – "Культурноісторичний ландшафт Бахчисарайської долини:
ЧуфутКалє, Салачик, Ханський палац".
Тож за основу номінації було взято організуючий фактор для істо
ричного містобудівного комплексу Бахчисарая – природний каркас (до
лина річки ЧурукСу). Було визначено обґрунтування видатної загаль
носвітової цінності об'єкта, сформульовано критерії і підготовлено по
дання до попереднього Списку. Після численних дискусій і опрацювань,
у зв'язку з переглядом кількості складових номінації (їх кількість знову
збільшилася), було вирішено змінити назву. Найменування об'єкта (над
бання) у поданні до попереднього Списку отримало назву "Історичне се
редовище столиці кримських ханів в місті Бахчисараї". У зазначений
термін саме під такою назвою подання до попереднього Списку було
відправлене до Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Протягом 2011 – 2012 рр. відбулося кілька місій експертів ЮНЕСКО,
організація роботи яких стала можливою завдяки сприянню представни
цтва ЄС в Україні. Під час їх проведення було підготовлено низку до
повідей за результатами досліджень: доповідь О. В. Харлана "Розробка
6
Склад виконавців проекту: О. М. Сердюк, О. В. Харлан, І. В. Єрзіна, Р. М. Осадчий, В. П. Ієвлєва, В. М. Бо
рисов, О. А. Трофімов, О. Є. Гайворонський.
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концепції плану організації території Державного історикокультурного
заповідника у м. Бахчисарай з визначенням меж та режимів використан
ня зон охорони пам'яток" (Міжнародна наукова конференція "Мето
дичні проблеми пам'яткоохоронних досліджень", присвячена пам'яті
П. Т. Тронька, 19 – 20 квітня 2012 р., м. Київ); підготовлено доповідь
О. В. Харланом та В. Є. Науменком "Охоронне зонування Бахчисарай
ського історикокультурного заповідника" для робочого засідання "Работа
по продвижению номинационных объектов в Список памятников все
мирного наследия ЮНЕСКО" (м. Севастополь, Херсонес, 18 – 19 липня
2012 р.); доповіді В. Є. Науменка7, Т. А. Бобровського8, О. Г. Герцена9,
Р. Шмідт10, Б. фон Дросте11 і О. В. Харлана12 на семінарі "О номинирова
нии объекта "Историческая среда столицы крымских ханов в городе Бах
чисарае" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО" (організованого на
базі Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського
27 липня 2012 р.): "Общее описание номинации. Границы и режимы"
(В. Є. Науменко, О. В. Харлан), "Культурная ценность и критерии номи
нации" (О. Г. Герцен, Р. Шмідт), "Угрозы и риски, а также другие факто
ры, влияющие на сохранность, безопасность и доступность объекта"
(Т. А. Бобровський), "Основные вопросы управления объектом номина
ции" (О. В. Харлан), "Перспективы на будущее" (Б. фон Дросте), підго
товлено доповідь "Управление туристическими потоками" А. Брудер
сом13); доповідь О. В. Харлана "Планировка Бахчисарайского дворцово
паркового комплекса по архивным материалам XVIII – XIX веков" на
Всеросійській науковій конференції "Архитектурное наследство"
(29 жовтня 2012 р., Президія РААБН, НДІ теорії і історії архітектури і
містобудування м. Москва) та ін.
Також численними були виступи на телебаченні, публікації останніх
повідомлень та рішень міжнародних експертів, оприлюднених у пресі та
мережі Інтернет (слід згадати значну кількість інтерв'ю генерального ди
ректора В. Є. Науменка та Берна фон Дросте).
В той же час робоча група активно працювала з текстом номіна
ційного досьє. Відбувалися робочі зустрічі працівників заповідника з
фахівцями НДІ пам'яткоохоронних досліджень в Бахчисараї та Києві,
7
Науменко Валерій Євгенович – колишній генеральний директор КРУ "Бахчисарайський історикокуль
турний заповідник", м. Бахчисарай.
8
Бобровський Тимур Анатолійович – кандидат історичних наук, заст. директора НДІ пам'яткоохоронних
досліджень, м. Київ.
9
Герцен Олександр Германович – кандидат історичних наук, доцент ТНУ ім. В. І. Вернадського, м. Сімфе
рополь.
10
Рікарда Шмідт – доктор (кандидат історичних наук), експерт ЄС з питань культурної спадщини,
м. Мюнхен.
11
Берн фон Дросте – професор, старший експерт ЄС з питань культурної спадщини, м. Париж.
12
Харлан Олександр Вікторович – кандидат архітектури, старший науковий співробітник НДІ пам'ятко
охоронних досліджень, м. Київ.
13
Арнольдс Брудерс – експерт проекту ЄС "Підтримка і диверсифікація туризму в Криму".

264

Iсторикокультурна спадщина:
архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

під час яких опрацьовувалися пункти по кожній території, що номінува
лася, кожному окремому об'єкту. Крім того, бралися до уваги побажання
експертів про звернення уваги на інші об'єкти культурної спадщини, що
розташовуються в буферних зонах навколо головних об'єктів номінації в
старій частині м. Бахчисарая і ілюструють історію формування цієї міс
цевості, підкреслюючи унікальність збереженого природного та культур
ного ансамблю (печерні стоянки епохи мустьє, ранньовізантійські нек
рополі і поселення в балці МарьямДере, пов'язані з готоаланським
періодом в історії ПівденноЗахідного Криму, Успенський монастир,
кладовище в Іосафатовій долині, Зинджерли медресе, мавзолеяхдюрбе і
мечеті золотоординської епохи і часу існування Кримського ханства).
Потрібно сказати, що саме наявність на відносно невеликій території до
лини р. ЧурукСу цілого комплексу різноманітних і різночасових архео
логічних та архітектурних об'єктів, що підкреслюють традиційну тут
полікультурність і поліконфесійність, є потенційно головною родзин
кою і перевагою пропонованої номінації, яка не має рівних серед інших
існуючих і потенційних об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
На жаль, стан деяких пам'яток викликав занепокоєння експертної
групи. Наприклад, пам'ятки Салачика після проведення реставраційних
робіт втратили значний відсоток автентичності, а Успенський монастир,
внаслідок активного сучасного будівництва, взагалі було викреслено з
об'єктів, запропонованих до номінації.
Тож у зазначений термін наприкінці 2012 р. було представлено текст
подання, до складу якого входили план управління територіями і об'єк
тами заповідника та досьє (дві книги у перекладі англійською мовою).
Том "План управління об'єкта культурної спадщини "Історичне середо
вище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї" було виконано як пла
нову роботу НДІ пам'яткоохоронних досліджень.
Головний том "Номінація для внесення до Списку всесвітньої спад
щини "Історичне середовище столиці кримських ханів в місті Бахчиса
раї" згідно з вимогами ЮНЕСКО має відповідну структуру14. Підготува
ли досьє номінації О. В. Харлан та В. Є. Науменко (колишній генераль
ний директор заповідника). Також слід згадати фахівців різних галузей,
що брали участь у комплексній роботі подання, попередніх розробках і
надавали інформаційну та організаційну допомогу під час досліджень:
Берн фон Дросте, Рікарда Шмідт, Т. А. Бобровський, О. М. Сердюк,
О. Г. Герцен, О. О. Волошинов (завідуючий відділом заповідника), В. М. Бо
рисов (колишній головний архітектор заповідника), О. Є. Гайворонський
(колишній заст. директора з наукової роботи заповідника), Є. В. Петров
(колишній генеральний директор заповідника), І. В. Єрзіна (науковий
14
Номінація для внесення до Списку всесвітньої спадщини "Історичне середовище столиці кримських
ханів в місті Бахчисараї". – К. – Бахчисарай, 2012. – 95 с., іл.
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секретар НДІ пам'яткоохоронних досліджень) за методичного керів
ництва Департаменту охорони культурної спадщини Міністерства куль
тури України. Окремо хотілося б відзначити роботу Маргарити Мико
лайчик – фахового перекладача з ТНУ ім. В. І. Вернадського. Завдяки її
рівню й розумінню провідних питань робота з міжнародними експерта
ми була плідною і координованою.
Щодо змісту подання, то у першу чергу слід зупинитися на складових
частинах подання.
Визначено окремі складові номінації: ЧуфутКалє та Салачик, Хан
ський палац в Бахчисараї, дюрбе ЕскіДюрбе, дюрбе Мухамеда ІІ Гірея,
дюрбе АхмедБея та мимбер на Азізі, дюрбе МехмедБея, мавзолей Бей
ЮдеСултан.
Формулювання видатної цінності об'єкта у світовому масштабі. Істо
ричний простір столиці кримських ханів в Бахчисараї сформувався
внаслідок розвитку цілої низки поселень, що виникали в умовах різно
манітного і неповторного ландшафту каньйону р. ЧурукСу з прилег
лими до нього долинами і гірськими плато. Природна захищеність цієї
місцевості та розташування на межі між степом і горами сприяли її за
селенню носіями різних культурних традицій – таврською, скіфською,
готською, аланською, грецькою, вірменською і караїмською, а у XIV –
XVI ст. була використана татарами для організації адміністративного
центру Кримського ханства. Кожен з народів, що в різний час прожи
вав на зазначеній території, залишав тут виразні сліди свого перебуван
ня – житлові, господарські, фортифікаційні будівлі, різні за призна
ченням печерні споруди, могильники та релігійні комплекси, а також
численні залишки, що зберігаються в археологічних шарах. Об'єкти
номінації, що виникли у різні часи в етнокультурному процесі
взаємодій і взаємовпливів, несуть у собі історичну пам'ять і свідоцтва
про різні за походженням і культурними особливостями етноси, фор
мують важливе уявлення про одвічні цінності людської праці в гар
монійному поєднанні з природою, а також являють унікальний прик
лад довгого і плідного співіснування різних за своїми духовними орієн
тирами груп людей [1, с. 4].
Визначено критерії. Критерій iіі. Пам'ятки ЧуфутКалє, Салачика,
ЕскіЮрта і Старого міста у Бахчисараї є унікальним свідченням бага
тьох культур: вже зниклих (мустьєрської, таврської, готської, аланської);
тих, що знаходяться на межі зникнення (караїмської), і тих, що продов
жують розвиватися (кримськотатарської). Ці пам'ятки вписано у видат
ний по красі ландшафт, основні риси якого залишилися недоторканими
впродовж тисячоліть. Пам'ятки Хансараю, ЧуфутКалє, Салачика та
ЕскіЮрта – єдині у світі збережені до нашого часу палацові, культові і
поховальні комплекси, в яких втілено архітектурні традиції кримських
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татар. Поселення ЧуфутКалє з кенасами та іудейським могильником
значною мірою зберегло свою автентичність і є свідком традиції зникаю
чої культури караїмів.
Критерій v. Печерне місто ЧуфутКалє як традиційне поселення, що
виникло в період, коли цю територію населяли готи та алани (VI ст.) і
згодом (у XVI – XIX ст.) перебудоване татарами та караїмами, дійшло до
нашого часу в усій своїй автентичності і цілісності, гармонійно розвиваю
чись з урахуванням його стратегічного місця розташування та ландшафт
ного оточення. Караїмський некрополь, що знаходиться на ЧуфутКалє,
являє собою видатний приклад поховальної практики середньовічної
доби та нового часу.
Критерій vi. Різноманітні поселення з історичними пам'ятками, які
формували історичний простір Бахчисарайської долини (ЧуфутКалє,
Салачик, Старе місто та ЕскіЮрт), завдяки своїй унікальній мульти
культурності дотепер зберігають високу асоціативну цінність для різних
народів.
Бахчисарайський ханський палац – духовна святиня кримських та
тар, символ їхньої державності, гордості, єдності і згуртованості на всі
часи.
Упродовж багатьох століть палац з його історичним і природним ото
ченням надихав визначних митців багатьох національних культур на
створення видатних літературних та художніх творів.
Бахчисарай, як резиденція кримських ханів, упродовж 250 років здій
снював визначальний вплив на долю Східної Європи.
ЧуфутКалє і прилеглі до нього долини розвивалися як сакральний
ландшафт, що символізував для кримських іудеїв, християн і мусульман
святі місця Єрусалиму.
Також у текстовій частині розглянуто й проаналізовано розділи:
"Стан збереженості та фактори, що впливають на об'єкт", "Охорона та
управління територією", "Моніторинг" та "Документація" (фотографії,
кресленики, бібліографія). Зазначені назви розділів відповідають вимо
гам ЮНЕСКО, їхній зміст і насиченість вимагали потужного опрацю
вання величезної кількості інформації, що розпорошена в документації
та джерелах з різних галузей. Робота такого напрямку вперше виконува
лися для територій Бахчисарайського заповідника. Її цінність полягає в
тому, що вперше досліджено і порушено низку питань з пам'яткоохорон
ної, юридичної, наукової, господарчої та інших напрямів діяльності КРУ
"Бахчисарайський історикокультурний заповідник".
До початку 2014 р. робота над номінацією продовжувалася, робоча
група чекала додаткових побажань та роз'яснень фахівців Центру
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, сподіваючись, що вирішення питання
подання буде позитивним, і українська культурна спадщина ще раз
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отримає очікувану підтримку на світовому рівні, але сумнозвісні події в
Криму внесли непередбачувані корективи у робочий процес над бахчи
сарайською номінацією.
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Середньовічне місто Чуфут"Калє. Фото О. Харлана. 2012 р.
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Пам'ятки Салачика у підніжжя Чуфут"Калє.
Фото О. Харлана. 2011 р.

Ханський палац в Бахчисараї. Фото О. Харлана. 2011 р.
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Гробниця "Дюрбе великий восьмигранник"
(Дюрбе Мухамеда ІІ Гірея). Фото В. Ієвлєвої. 2011 р.

Гробниця "Дюрбе кубовидне" (Дюрбе Ахмед"Бея).
Фото В. Ієвлєвої. 2011 р.
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Гробниця Ескі"Дюрбе. Фото О. Харлана. 2011 р.

Мимбер на Азізі. Фото Р. Осадчого. 2011 р.
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Мавзолей "Дюрбе малий восьмигранник" (Дюрбе Мехмед"Бея).
Фото О. Харлана. 2011 р.

Мавзолей "Старовинне дюрбе" (Мавзолей Бей"Юде"Султан).
Фото В. Ієвлевої. 2011 р.
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План об'єкта, що номінується до Списку всесвітньої спадщини:
1.1 – Чуфут"Калє. 1.2 – Салачик. 2.1 – Ханський палац. 2.2 – Ескі"
Дюрбе. 3.1 – Дюрбе Мухамеда ІІ Гірея. 3.2 – Дюрбе Ахмед"Бея. 3.3 – Мим"
бер. 3.4 – Мавзолей Мехмед"Бея. 3.5 – Мавзолей Бей"Юде"Султан.
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О. О. Шамраєва
ІСТОРИКО АРХІТЕКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДОМІНІКАНСЬКОГО КОСТЬОЛУ
У м. ТУЛЬЧИН ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Нині існуючий СвятоРіздва Христового кафедральний собор у
центрі міста Тульчин Вінницької області є пам'яткою архітектури на
ціонального значення (охор. № 992). Споруджений на замовлення графа
Станіслава Щенсного Потоцького у 1784 – 1817 рр. як католицький
костьол домініканців з келіями і являв собою комплекс різночасових
споруд, складовою якого, окрім костьолу, були дзвіниця, будівлі "притча"
для духовенства та служителів костьолу, будівлі духовного училища, а
також споруди, що не дійшли до нашого часу, зокрема: огорожа, брама,
та інші елементи благоустрою території. Первісний проект костьолу до
мініканців та ім'я автора його не визначено.
Незважаючи на численну кількість публікацій про давній Тульчин,
історія будівництва Домініканського костьолу, який створювався про
тягом тридцяти трьох років, майже не вивчена. Впродовж двох століть, з
часу заснування Тульчина і до другої половини ХVІІІ ст., документальні
свідчення про освоєння міста і будівництво костьолу домініканців на
його території майже відсутні. Короткі повідомлення з'являються лише з
часу, коли Тульчин стає магнатською резиденцією польських графів
Потоцьких, і місто повністю перебудовується, а костьол відбудовується
на основі традицій класицизму за складеним наприкінці ХVІІІ ст. гене
ральним планом.
Комплекс Домініканського костьолу був невід'ємною частиною ус
лавленої тульчинської резиденції крупного земельного магната Ста
ніслава Щенсного Потоцького, який, оселившись у Тульчині, у 1782 р. за
проектом французького архітектора О. Лакруа та за участю архітектора
Ф. Лятура звів тут просторий палацовопарковий ансамбль, який отри
мав містобудівне і планувальне завершення завдяки Домініканському
костьолу, головний північний фасад якого орієнтовано на центральну
вісь південного фасаду головного корпусу палацу. Комплекс споруд
костьолу являв собою об'ємнопросторову домінанту міста. Він і дотепер
є центром головної площі.
Костьол домініканців з келіями розташований в межах історичного
Тульчина на невеликій площі в центрі міста, на перетині головної ма
гістралі – вулиці Леніна, 41, замикаючи своїм фасадом перспективу ву
лиці Суворова.
На старій площі замість нинішнього костьолу стояв дерев'яний
католицький костьол з Домініканським монастирем, споруджений у
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1631 – 1638 рр. магнатом Адамом Калиновським та розорений в період
визвольної війни 1648 – 1654 рр. Від нього залишилися монастирські
стіни, які вже на початку ХХ ст. знаходились у зруйнованому стані. З
відновленням міста у 1780 р. на кошти Станіслава Щенсного Потоцького
дерев'яний костьол було відбудовано [1]. У Тульчині до цього часу не
було іншої католицької церкви. Однак, за архівними дослідженнями, на
околиці "містечка", на кладовищі, існувала збудована у 1773 р. невелика
кам'яна каплиця, яка називалася "Старою церквою" і була одночасно
фамільним склепом Потоцьких [2]. На початку 1780 р. "мала та тісна
каплиця" стала настільки непридатною, що подальші поховання в ній
виявилися недоцільними, до того ж будівля знаходилася за межами па
лацової території. Через це Потоцький вирішив спорудити в Тульчині
римокатолицький костьол, який би нагадував в мініатюрі грандіозний
римокатолицький собор Святого Петра у Римі [3]. Будівництво Доміні
канського костьолу та інших споруд, які прилягають до нього, було
розпочато ЩенснимПотоцьким для поховання в ньому тіла покійного
першого власника Тульчина з роду Потоцького – генерала артилерії
Війська Польського Станіслава Потоцького та інших його нащадків [2].
Під будівництво католицького Домініканського костьолу було
відведено місце в самому центрі міста. Закладення нової кам'яної будівлі
відбулося 9 травня 1784 р., а будівництво його було розпочато лише через
два роки, у 1786му [4].
Втім закінчити будівництво костьолу Станіславу Щенсному Потоць
кому не вдалося. У 1805 р. він помирає, і будівництво затягується на ціле
десятиліття.
Таким чином, на момент смерті Потоцького у 1805 р. будівництво
Домініканського костьолу не було завершено, і тіло можновладця,
одягнене в парадний російський мундир з нагородами, виставили в туль
чинській кладовищенській каплиці. Проте не подбали про охорону: тієї
ж ночі грабіжники викрали не тільки коштовні нагороди, а й одяг По
тоцького, залишивши тіло під стіною [5].
1811 року велика пожежа знищує багато дерев'яних будівель міста,
серед яких і старий костьол "отцівдомініканців з монастирем і скле
пом", збудований ще А. Калиновським у 1631 – 1638 рр. та відновлений на
кошти С. Потоцького у 1780 р.
Того ж року на кошти трьох синів Потоцького (Єжи, Людвіка і Ме
числава) розпочато будівництво нового Домініканського костьолу на
фундаменті, побудованому ще їхнім батьком – Станіславом Потоць
ким [1].
Лише у 1816 р. недобудований кам'яний костьол перейшов у власність
останнього власника Тульчина – Мечислава Потоцького (1799 – 1879),
який на кошти матері його Софії Потоцької і закінчив будівництво.
275

Розділ I

У травні 1817 р. будівлю було освячено [2].
1830 р. відбулося Польське повстання в Україні, внаслідок якого за
наказом Синоду в Петербурзі у 1832 – 1833 рр. були скасовані "излишние"
римокатолицькі монастирі у Київській, Волинській та Подільській гу
берніях, у тому числі і Домініканський монастир у Тульчині. Тож костьол
домініканців у Тульчині було скасовано і передано православному
(грекоросійському) духовенству [2]. 1832 р. при переданні Домінікан
ського собору православному духовному відомству священик Єфрем Ві
тебський перейшов настоятелем новоутвореної православної церкви
Різдва Христового.
1835 р., за Мечислава Францішека Потоцького, сам костьол було
перейменовано на православну Різдва Христового церкву, освячену
Преосвященнійшим Кирилом, архієпископом Подільським і Брац
лавським. Відомості ці були написані на мідній дошці, яка зберігалася
в Храмі [6].
З цього часу собор став єпархіальним для віросповідання право
славних парафіян. Відомо, що до середини ХІХ ст., у процесі перебудови
основного об'єму, до північного фасаду його вже було прибудовано
двоповерховий об'єм, передбачений під дзвіницю, але без завершення.
1851 р. на його фронтоні була надбудована первісно дерев'яна дзвіниця,
тинькована ззовні й усередині, покрита залізом, пофарбованим в зеле
ний колір. За опублікованим джерелом, це завершення проіснувало до
1882 р., тоді ж на кошти Потоцьких була прибудована і кам'яна дзвіниця.
Дзвони дзвіниці були виготовлені з перелитих мідних літер з напису та
позолоченого герба Потоцьких, який колись прикрашав фронтон
головного корпусу палацу. Будівництво дзвіниці було започатковано
священиком Антонієм Колаковським. Після його смерті у 1882 р. свя
щеник Федір Гречулевич завершив недобудовану дзвіницю та провів
ремонт будівлі церкви, а також спорудив цегляну огорожу навколо
церкви.
До середини ХІХ ст. до західного і східного фасадів дзвіниці вже були
прибудовані два цегляні двоповерхові корпуси, які раніше належали
Домініканському монастирю. Точної дати їх будівництва не відомо. Час
тину їх було віддано під приміщення причта, інша – здавалася в оренду,
з оберненням доходів на потреби скасованого костьолу та причта. 1862 р.
за рішенням єпархії обидва корпуси було пристосовано під приміщення
духовного училища.
У 80ті роки ХХ ст. жодної з вищезазначених споруд вже не існувало.
Вони були розібрані у 30 – 40 рр. ХХ ст. як культові споруди, що розта
шовувались у центрі міста, назавжди порушивши первісний комплекс
храму. Можливо, фундамент дзвіниці використано під пам'ятник О. Су
ворову.
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Первісно собор був однопрестольним і мав назву Різдва Христова.
Пізніше у прибудованих до апсиди західного та східного приділах (при
будовах) з низькими склепінчастими стелями були влаштовані Троїць
кий та Духівський престоли.
Західний приділ було збудовано з метою влаштування під ним фаміль
ного склепу "генерального" адміністратора Тульчинських маєтків генерала
А. А. Абази на кошти його вдови і освячено 1867 р.; східний приділ прибу
довано у 1883 р. та пристосовано під церкву духовного училища. В цей
приділ з училищної церкви, яка розміщувалася раніше в будинку учи
лища, були перенесені одноярусний іконостас та церковне начиння.
Церква мала три притворинартекси з західного боку: один – Різдва
Христового, другий – в ім'я Святої Трійці, західний притвор, і третій,
східний, – в ім'я Святого Духа. На початку ХІХ ст. інтер'єр костьолу
прикрашали мозаїчні вівтарі, в одному з яких було зображення зняття
Ісуса з хреста, виконане італійським митцем. Інтер'єри ділили на три
нефи високі тяжкі філери, стіни прикрашали коринфські пілястри. Під
масивним куполом збереглися первісні розписи і кесоновий ліпний
декор [5].
1984 р. Науковопроектним інститутом "УкрНДІпроектреставрація"
були вперше проведені попередні роботи – архітектурне, інженерне та
геологічне обстеження об'єкту з метою визначення об'єму і видів ре
монтнореставраційних робіт і подальшого пристосування пам'ятки під
концертний зал.
У 1988 р. будівля костьолу використовувалася під ДЮСШ (Дитяча
юнацька спортивна школа) та середню школу.
Архітектуру костьолу вирішено в спокійних і гармонійних формах.
Він характеризується виключним розмахом, втілюючи художні смаки і
світогляд свого власника, і досі вражає своєю класицистичною величніс
тю й романтизмом, бо відтворює в мініатюрі шедевр світової архітектури –
собор Святого Петра в Римі.
За доби яскравого розвитку архітектури у стильових формах класи
цистизму, саме при спорудженні палацовопаркового ансамблю, завдяки
Домініканському костьолу у Тульчині створено гармонійне життєве
середовище міста, про яке мріяв і якого прагнув його замовник – граф
С. Щ. Потоцький.
Тут все, починаючи від планувального рішення монументальних
палацових споруд з просторим пейзажним парком "Хороше" і до вер
тикального його акценту – костьолу, виконувалося в єдиному дусі й було
підпорядковано принципам класичної архітектури, природної у своїй
простоті і разом з тим урочистої. Усе це справляє незабутнє враження та
вказує на високий будівельний рівень його зодчого, ім'я якого, на жаль,
до цього часу не визначено.
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Панорама міста з висоти пташиного льоту. Фото 2000"х рр.
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Панорамний вигляд костьолу домініканців в м. Тульчині.
Зйомка 1871 – 1872 рр. французького архітектора Михайла Луїзе.

Вигляд собору Різдва Христова з боку Палацової вулиці в Тульчині.
Листівка. Початок ХХ ст.
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Загальний вигляд костьолу домініканців. Фото. 50"ті роки ХХ ст.

Загальний вигляд собору Різдва Христова. Фото 1987 р.
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Собор Різдва Христова, з пам'ятником О. В. Суворову. Фото 2011 р.

Вид на Собор Різдва Христова з боку палацу Потоцького. Фото 2011 р.
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Вівтарна частина з іконостасом. Фото 2011 р.

Фрагмент підкупольного простору церкви. Фото 2011 р.
282

Iсторикокультурна спадщина:
архітектурна, містобудівна, археологічна, історична, ландшафтна

С. М. Шпаковський, І. Р. Михальчишин
ПАМ'ЯТКООХОРОННА РОБОТА
У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ У 2012 – 2013 рр.
ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ
ПАМ'ЯТОК ТА ОБ'ЄКТІВ АРХЕОЛОГІЇ
У статті викладено результати обстеження пам'яток – відомих та
щойно виявлених об'єктів археології Хмельницької області. Подано їх загаль"
ний опис, намічено заходи щодо збереження об'єктів та пам'яток археології
згідно з чинним законодавством.
Ключові слова: пам'ятка, щойно виявлений об'єкт археології, дослід"
ження, інвентаризація, Державний реєстр нерухомих пам'яток України.
У Хмельницькій області налічується понад 2 700 об'єктів і пам'яток ар
хеології, які є нашою великою і неоціненною історичною спадщиною. До
Реєстру пам'яток та об'єктів археології Хмельницької області станом на
1 січня 2014 р. увійшло 255 пам'яток, із них 11 національного значення та
536 об'єктів археології. З 2010 до 2014 р. відділом охорони пам'яток історії
та культури у Хмельницькій області винесено межі в натурі (на місце
вості), встановлено зони охорони та режими використання 50 пам'яток
археології. Спільно зі співробітниками ДП "ОАСУ "Подільська Архео
логія" з 2008 до 2013 р. проводилася робота з обстеження території області
з метою виявлення об'єктів археології. Перелік щойно виявлених об'єктів
щорічно поповнюється, лише за 2012 р. їх виявлено понад 50. У лютому
2013 р. до переліку щойно виявлених об'єктів археології у Хмельницькій
області внесено ще 56 об'єктів археології (Шпаковський, 2013, с. 340).
2012 р. С. М. Шпаковським проведено польові дослідження на тери
торії п'яти районів Хмельницької області.
У Віньковецькому районі виявлено шість об'єктів археології.
Поселення трипільської та черняхівської культур розташоване на
південній околиці с. Гринева, на східному схилі пагорба над ставом. На
розораній поверхні 100 х 50 м помітні фрагменти ліпного посуду три
пільської культури, гончарного – черняхівської культури та грудки випа
леної глини.
Біля с. Адамівка С. М. Шпаковським спільно з В. А. Захар'євим знай
дено сліди трьох поселень. Одне розташоване на плато між долиною
р. Ушиця та яром, поблизу садка та польової дороги до с. Баранівки
(Адамівка – 1). Його площа близько 8 га, поверхня розорюється. Друге –
бронзовогораннього залізного віку (Адамівка – 2) площею 1 га знахо
диться на плато між видолинком та дорогою. Сліди поселення
трипільської культури (Адамівка – 3) простежуються на площі близько
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0,5 га між польовою дорогою на Круті Броди, ЛЕП, долиною р. Ушиця та
польовою дорогою з Адамівки до Баранівки.
Біля с. Зіньків обстежене курганоподібне підвищення із вмістом ка
менів у насипу. Воно розташоване між долиною р. Ушиця та ярком непо
далік траси СолобківціВіньківці при в'їзді в Адамівку. Висота насипу
1 м, діаметр 6 х 10 м. Можливо, це зруйнований насип кургану.
Поселення раннього залізного віку та черняхівської культури вияв
лене на південній околиці с. Яснозір'я. Розташоване на сільських горо
дах та на території старого садка. Окрім кераміки, на розораній поверхні
знайдено металевий наконечник дротика, бронзову фібулу.
У Городоцькому районі виявлене поселення трипільської культури та
раннього залізного віку. Воно розташоване на північному заході тери
торії курорту "Джерела Поділля" смт Сатанів, біля північного бювету міне
ральної води, на лівому березі р. Збруч. На залісненій площі 100 х 100 м
помітні фрагменти ліпного посуду трипільської культури та раннього
залізного віку.
У Летичівському районі виявлено два археологічні об'єкти. Поселен
ня черняхівської культури ІII – IV cт. розташоване за 1 – 1,2 км північні
ше с. Свічна на клиноподібному у плані пагорбі біля безіменного струм
ка. Його територія площею 3,3199 га простягається від штучного басей
ну з водою на заході, біля струмка, до лісу, на північний схід. Товщина
культурного шару 0,3 – 0,5 м, він складається з дрібних шматочків печи
ни та обпаленої глиняної обмазки. Поверхня задернована. Біля с. Запа
динці обстежено поселення бронзового віку, ранньозалізного віку, чер
няхівської культури. Воно розташоване за 1,5 км на південний захід від се
ла. На розораній поверхні помітні дрібні фрагменти ліпного та гончарно
го посуду, знайдено бронзові пряжки для одягу, частини бронзових фібул.
У Новоушицькому районі виявлено курган та поселення черняхів
ської культури. Курган знаходиться за 1,5 км на північ від с. Іванківці, на
вершині пагорба, за 150 м від дубової лісосмуги зі сходу, в ур. Могилка
(рис. 1). Діаметр насипу 40 м, висота – 2 м. Поселення черняхівської
культури III – IV cт. н. е. розташоване за 1,5 км на південний захід від
с. Куча, по обох берегах струмка, який впадає у притоку р. Дністер –
р. Петрів Батіг (Хребтіївку), в ур. Шевцова Криниця. Його площа близь
ко 10 га. Уламки гончарного посуду помітні на розораній поверхні пло
щею близько 10 га.
Городище раннього залізного віку обстежене біля с. Проскурівка Яр
молинецького району. Воно розташоване на клиноподібному мисі серед
поля, напроти (через яр) городища Київської Русі, на лівому березі
р. Ушки. Вали розорані і ледь помітні. На поверхні розораного ґрунту
простежуються дрібні фрагменти ліпного посуду, грудки випаленої гли
ни, глиняні пряслиця (Шпаковський, 2013, с. 2014).
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У 2013 р. відділ охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій
області при Управлінні культури, національностей та релігій Хмельниць
кої ОДА спільно з відділом науковометодичного та програмного забез
печення формування Державного реєстру нерухомих пам'яток України
Науководослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Міністер
ства культури України та відділом культури Кам'янецьПодільської РДА
провели інвентаризацію пам'яток та об'єктів археології Кам'янець
Подільського району з метою встановлення їх місця розташування, пе
ревірки наявності та стану збереження.
У складі експедиції з інвентаризації були старший науковий співро
бітник сектору охорони пам'яток археології відділу охорони пам'яток
історії та культури у Хмельницькій області С. М. Шпаковський, старший
науковий співробітник НДІ пам'яткоохоронних досліджень І. Р. Михаль
чишин, спеціалісти відділу культури Кам'янецьПодільської районної
державної адміністрації В. В. Горбняк, В. О. Соловодов, В. М. Клінов
ська. Спеціалістамипам'яткоохоронцями було надано науковометодичну
та практичну допомогу відділу культури зазначеної райдержадміністрації
в укладанні охоронних договорів на пам'ятки та об'єкти археології. Під
час натурного обстеження встановлено місцезнаходження відомих та
щойно виявлених археологічних об'єктів. Обстежені городища і посе
лення розташовані переважно на скелястому лівому березі р. Дністер та
на берегах його приток.
Залишки скельного печерного монастиря літописного міста Бакота
(пам'ятка археології національного значення) обстежені біля с. Гораївка,
на лівому березі р. Дністер, в ур. Монастирище. Три печери монастиря
знаходяться у вапняковій скелі на висоті 75 м над рівнем водної поверхні
річки. У 2012 р. визначено межі пам'ятки та встановлено охоронні зони.
Благоустрій території монастиря проводиться громадською організацією
"Бакота".
Монастир обстежено І. Р. Михальчишиним у 2005 р. (Михальчишин,
2005, с. 4). Змін та руйнувань не виявлено.
Обстежене городище ХІІ – ХІІІ ст., яке знаходиться на відстані 300 м
від північносхідної околиці с. Велика Слобідка. Воно розташоване на ти
повому для дністровських берегів мисі, трикутної у плані форми, між
лівим скелястим та обривистим берегом Дністра та лівим обривистим бе
регом р. Мукші. Укріплення городища (дитинець) 65 х 65 м займає півден
ний кінець мису в ур. Човнів (рис. 2, 2; 3, 1). З півночі та заходу дитинець
захищений дугоподібним у плані валом висотою 1,5 м і дещо замуленим
ровом, кінці яких виходять до обривистих схилів мису (рис. 4). Посад го
родища приблизно 350 х 200 м знаходиться на північ від оборонного валу.
З півночі він обмежений улоговиною. На поверхні посаду помітні дрібні
фрагменти гончарного посуду ХІІ – ХІІІ ст. Визначено межі пам'ятки.
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У паспорті городища посад не згадується.
Городище відоме з творів Є. Сіцінського (Сецинский, 1901, с. 326).
Воно досліджувалося археологами у 60 – 70х та 90х рр. ХХ ст. Культур
ний шар виявлено на дитинці та посаді (Маярчак, 2006, с. 29).
Перевірено стан збереження пам'ятки національного значення горо
дища ХІІ – ХІІІ ст., яке знаходиться біля південнозахідної околиці
с. Княгинин в ур. Городисько. Воно розташоване на мисі з крутими схи
лами між яром та долиною р. Жванчик. З півночі, при в'їзді, укріплення
захищене двома оплившими валами висотою 1,2 – 2 м, рови не просте
жуються. Третій вал висотою 1 м насипаний на відстані 100 м на південь
від двох північних, рів значно замулений. Поверхня площадки укріплен
ня задернована і нахилена на південь. На поверхні простежуються сліди
шурфів, біля яких помітні дрібні фрагменти гончарного посуду Київ
ської Русі ХІІ – ХІІІ ст. Посад в обліковій документації не згадується.
Городище обстежене І. Р. Михальчишиним у 2005 р. (Михальчишин,
2005, с. 4 – 5). Змін поверхні та руйнувань не виявлено.
Обстежено поселення черняхівської культури ІІІ – ІV ст. та Київської
Русі ХІІ – ХІІ ст., розташоване на клиноподібному у плані мисі лівого
берега р. Дністер, між ярами Великі і Малі Росохованці. Його територія
зайнята городами жителів с. Субіч. На поверхні розораного ґрунту поміт
ні дрібні фрагменти гончарного посуду черняхівської культури та
Київської Русі.
Встановлено місце розташування та обстежено городище ХІІ – ХІІІ ст.,
яке розташоване на відстані 1 км від південної околиці с. Цвіклівці
Перші (ЦвіклівціПерші І). Воно розташоване на трикутному у плані
мисі лівого берега р. Дністер з обривистими скельними схилами, біля
гирла р. Смотрич (правий берег), в ур. Щовб (рис. 2, 5). Поверхня пів
денного кінця мису, близько 100 х 50 м, зруйнована терасами з метою за
побігання змивання ґрунту (рис. 5), густо заросла деревами, кущами, ви
сокими бур'янами і погано простежується. Можливо, тут було укріплен
нядитинець. Поверхня мису, починаючи від терасованої території і про
тягом 120 м, підвищується на північний захід, а далі на 100 м понижуєть
ся до яру, який обмежує об'єкт з північного заходу. На поверхні розора
ного ґрунту 150 х 150 м помітні дрібні фрагменти гончарного посуду Ки
ївської Русі ХІІ – ХІІІ ст. та грудки випаленої глини. Розораний ґрунт
значно перемішаний з уламками та галькою кременю і вапняку. Обо
ронні споруди на об'єкті не простежуються, можливо, зруйновані та ро
зорані. Для того, щоб визначити, городище це чи поселення, необхідні
додаткові дослідження.
На відстані 200 м від південнозахідної околиці с. ЦвіклівціПерші,
зі східного боку польової дороги виявлено курганоподібне підвищення зі
значно зруйнованим насипом (ЦвіклівціПерші ІІ, рис. 2, 6; 6). Насип
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підорано, з північного та південного його боку вибрано ґрунт до підош
ви. Збереглася центральна частина насипу висотою 1,5 м. На вершині
знаходиться яма зі сміттям. Поверхня кургану густо заросла високими
бур'янами. На відстані приблизно 10 м на захід від об'єкта прокладено
водопровід.
Біля крамниці с. Устя обстежено курган, розташований на захід від
шосе Кам'янецьПодільський – Устя. Діаметр насипу 12 х 16 м, висота 1 м.
На задернованій поверхні насипу помітне каміння. Курган обстежено
Ю. М. Малєєвим, Б. А. Прищепою, В. О. Бондарчуком у 1978 р. (Мале
ев, 1979, с. 363).
В районі виявлено чотири поселення трипільської культури. Одне
знаходиться на лівому березі Дністра, на відстані 1 км від кладовища
с. Рогізна, в ур. Романів Яр. Його площа 600 х 150 м. Друге поселення роз
ташоване на відстані 0,7 км від південносхідної околиці с. Смотрич на
правому березі р. Смотрич (ліва притока р. Дністер), в ур. Кубачівське
поле. Площа близько 200 х 200 м. На поверхні та у відслоненнях ґрунту
помітні дрібні фрагменти ліпного посуду трипільської культури та шма
точки випаленої глини. З півдня та південного сходу поселення зруйно
ване кар'єрами. Поверхня задернована. Третє поселення знаходиться на
відстані 0,8 км від східної околиці с. Острівчани (Острівчани І). Воно
розташоване на південний схід від сільського кладовища, на лівому бе
резі струмка (права притока р. Смотрич), біля лісу "Стінка". Площа по
селення 1,05 га. Поверхня розорюється. З південнозахідного боку межа
об'єкта проходить лісом, з інших боків – територією орного поля. Межі
та охорона зона визначені. Біля того ж села виявлено поселення чер
няхівської культури (Острівчани ІІ). Воно розташоване на північний
захід від села, на південному схилі пагорба лівого берега безіменного
струмка, з північного боку ставка. Частина території поселення розо
рюється. На поверхні розораного ґрунту помітні дрібні фрагменти гон
чарної кераміки черняхівської культури ІІІ – ІV ст. та грудки випаленої
глини. Зафіксовано сліди шурфів незаконних розкопок. Четверте посе
лення трипільської культури виявлено на північний схід від с. Врублівці
на мисі лівого берега р. Тернава (ліва притока Дністра), в ур. Врублівець
кий Млак. Поверхня поселення 200 х 300 м зайнята сільськими городами.
Поселення Київської Русі ХІІ – ХІІІ ст. виявлено на відстані 0,4 км на
південь від с. Станіславівка і 0,5 км на схід від сільського кладовища. Воно
розташоване на обох берегах р. Баговиця (права притока р. Дністер), в
ур. Олексова Скала та Старі Виноградники. На території поселення на пра
вому березі річки стоїть опора ЛЕП. На поверхні ґрунту помітно дрібні
фрагменти гончарного посуду Київської Русі ХІІ – ХІІІ ст. та грудки і
шматки випаленої глини. Територію підмито водами річки. Більша части
на поселення задернована, друга частина зайнята під сільські городи.
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Обстежено городище ХІ – ХІІІ ст., яке знаходиться на відстані 200 м
від східної околиці с. Малинівці, в ур. Городисько. Воно розташоване на
трикутному у плані мисі лівого берега р. Дністер (рис. 2, 7). Зі сходу і за
ходу мис обмежений ярами у формі глибоких каньйонів, на крутих схи
лах яких споруджені тераси як захист від змивання ґрунту. Південно
східний кінець мису трикутний у плані, близько 50 х 70 м (рис. 3, 2). Йо
го поверхня, терасована і заросла густо деревами, кущами та високими
бур'янами, спадає на південь (рис. 7). Біля західного краю площадки по
мітне валоподібне підвищення, значно зруйноване прокладанням тера
си (рис. 8). Можливо, це був вал дитинця. Північносхідна ділянка горо
дища (близько 100 х 50 м) зайнята сільським кладовищем, густо зарос
лим деревами та кущами. Територія городища 300 х 250 м, на північ від
терасованої ділянки дещо спадає на південь. На розораній поверхні
городища помітні скупчення дрібних фрагментів гончарного посуду
ХІІ – ХІІІ ст. та грудок випаленої глини. Межі об'єкта пролягають із за
ходу, сходу та півдня по краю схилів мису, а з північного боку на відстані
250 м від південного краю мису по лінії східзахід, між ярами.
Городище, відоме з ХІХ ст., згадується Є. Сіцинським (Сецинский,
1901, с. 312). Воно досліджувалося археологами у 70 – 90х рр. ХХ ст. На
південній ділянці (нині терасованій) знаходився дитинець, захищений
двома валами та ровами (рис. 2, 2), а ділянка на північ була зайнята по
садом городища. Культурний шар виявлено на глибині 0,25 м від сучас
ної поверхні на дитинці та на посаді (Маярчак, 2006, с. 32).
Сліди поселення черняхівської культури виявлено на відстані 1 км
від західної околиці с. Баговиця, з північного боку дороги Баговиця –
Тарасівка, на високому, але пологому правому березі безіменного струм
ка (ліва притока р. Мукша) (рис. 2, 1), між дорогою на півдні і улогови
ною на півночі (рис. 9). Південну частину території об'єкта з заходу на
схід перетинає невеликий ярок. На поверхні чорноземного розораного
ґрунту, вздовж берега струмка у смузі 50 х 200 м, помітні дрібні фрагмен
ти гончарного посуду черняхівської культури та грудки випаленої глини.
На відстані 2 км від південносхідної околиці с. Тарасівка обстежено
курганну групу з семи насипів. Вона розташована на плато лівого берега
р. Мукша (ліва притока р. Дністер) (рис. 2, 3). Плато обмежене долиною
річки, ярами та улоговинами. Кургани насипані по лінії північпівдень
паралельно польовій дорозі. Поверхня двох курганів могильника розо
рюється, п'ять інших простежуються по залишках насипів, на яких кіль
ка років тому проведено археологічні розкопки (рис. 10).
Другу курганну групу з шести насипів обстежено біля с. Руда. Вона
знаходиться на відстані 1,5 км від північносхідної околиці села (рис. 2, 4).
На великому плато кургани витягнулися по лінії південний схід
північний захід паралельно польовій дорозі, що з півдня веде до дороги
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Руда – ЦвіклівціПерші. Поверхня трьох курганів розорюється. Інші
знаходяться в густих заростях лісопосадки і погано простежуються. Але
видно, що вони зруйновані якимись земляними роботами або архео
логічними розкопами. Їх насипи являють собою відвали ґрунту з глибо
кими кратероподібними ямами в центрі (рис. 11).
Один курган виявлено на південний схід від с. Демшин. Він розташо
ваний за 150 м від саду, 200 м від автобусної зупинки на північний схід від
перехрестя доріг на Демшин та Рогізну. Висота насипу кургану 1 м, діа
метр 25 м. На поверхні насипу видно виорані камені.
У Віньковецькому районі біля с. Яснозір'я (Бебехи) С. М. Шпаков
ським виявлено пізньосередньовічне польове земляне укріплення (замчи
ще?). Воно розташоване у західній частині села на високому пагорбі. З
західного його боку протікає безіменний струмок, з півдня прокладено
польову дорогу, з інших боків розташовані присадибні ділянки жителів
села. На південний схід від укріплення стоїть каплиця. Чотири бастіони
і вали укріплення насипано у формі прямокутника площею 1 га (рис. 12).
Ділянка між валами використовується як город, розорюється. На по
верхні розораного ґрунту знайдено дрібні фрагменти пізньосередньо
вічної кераміки сірого кольору із поливою, рештки кахлі зеленого кольо
ру, мідний ґудзик, свинцеву кулю з вушком, три польські срібні монети,
одна з них Сигізмунда ІІІ (1620). Укріплення можна датувати початком
ХVІІ ст. (Шпаковський, 2013, с. 346).
У Новоушицькому районі виявлено поселення трипільської культу
ри, яке знаходиться на відстані 0,6 км на південний схід від с. Шебутинці.
Воно розташоване на високому скелястому мисі, обмеженому з півдня і
сходу ярами і руслом р. Данилівка (ліва притока р. Дністер). На поверхні
ґрунту 250 х 300 м у шурфах (можливо, археолога Л. І. Кучугури) знайде
но фрагменти посуду трипільської культури, серед яких виділяється
вінчик з ялинковим орнаментом (Шпаковський, 2013, с. 346).
Біля с. Масівці Хмельницького району обстежено городище спільно з
землевпорядником ПП "Хмельницькгеопроект" В. В. Панчуком, який ви
явив об'єкт. Воно знаходиться на відстані 2 км на південний схід від села,
на північний схід від с. Богданівці та на північний схід від території ко
лишньої військової частини. Розташоване на мисі правого корінного бере
га р. Південний Буг з крутими схилами над широкою болотистою заплавою
річки, в лісі. Мис оточений з трьох сторін ярами. Площадка городища
овальної форми у плані, оточена валом висотою 3 – 4 м та ровом глибиною
1 м (рис. 13 – 14). На деяких ділянках рів замулено. Загальна площа об'єкта
10 га. У відслоненнях ґрунту (у ямах від коренів повалених дерев) на гли
бині 0,3 – 0,5 м помітні дрібні фрагменти ліпного посуду трипільської куль
тури і раннього залізного віку. Очевидно, городище споруджене на посе
ленні трипільської культури. Об'єкт потребує додаткового дослідження.
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Внаслідок проведення інвентаризації та перегляду відповідності
об'єктів і пам'яток археології Хмельниччини сучасним критеріям, певна
частина їх не буде пропонована для занесення до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України. Однак, враховуючи останні знахідки, ста
ном на сьогодні ми можемо констатувати збільшення переліку щойно
виявлених об'єктів археології Хмельницької області.
Виходячи з отриманих даних інвентаризації пам'яток та об'єктів ар
хеології Хмельницької області у 2013 р., на сьогодні завдання пам'ятко
охоронних органів – допрацювати облікову документацію (облікові
картки, паспорти) та занести виявлені та обстежені об'єкти археології до
Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Крім того, з метою
збереження археологічної спадщини Хмельниччини необхідно протягом
археологічного сезону проводити інвентаризацію з обстеженням та фо
тографуванням, складанням актів технічного стану пам'яток та об'єктів
археології, визначаючи межі їх території. Задля реалізації вищезазначе
них заходів необхідно розробити і затвердити обласну програму з питань
охорони культурної спадщини з виділенням коштів з обласного та місце
вих районних бюджетів. Такі заходи сприятимуть кращому збереженню
об'єктів і пам'яток археології Хмельницької області.
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Архівні матеріали
Михальчишин І. Р. Звіт про проведення науководослідних робіт по
інвентаризації пам'яток археології, історії та монументального мистец
тва національного значення Хмельницької області у 2005 році / І. Р. Ми
хальчишин. – К., 2005. – (Зберігається в НДІ пам'яткоохоронних дос
ліджень).
В статье изложены результаты обследования памятников – извест"
ных и недавно выявленных объектов археологии Хмельницкой области. По"
дано их общее описание, намечены меры по сохранению объектов и памят"
ников археологии согласно действующему законодательству.
Ключевые слова: памятник, недавно выявленный объект археологии, ис"
следования, инвентаризация, Государственный реестр недвижимых памят"
ников Украины.

Рис. 1. Курган. с. Іванківці Новоушицького району. Урочище Могилка.
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Рис. 2. Карта розташування об'єктів археології
в Кам'янець"Подільському районі.
Умовні позначення: 1 – місцезнаходження черняхівської культури у
с. Баговиця; 2 – городище ХІІ – ХІІІ ст., с. Велика Слобідка; 3 – курганна
група, с. Тарасівка; 4 – курганна група, с. Руда; 5 – городище ХІІ – ХІІІ ст.,
с. Цвіклівці"Перші І; 6 – курган, с. Цвіклівці"Перші ІІ; 7 – городище
ХІІ – ХІІІ ст., с. Малинівці.
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Рис. 3. Плани укріплень городищ ХІІ – ХІІІ ст.
Умовні позначення: 1 – Велика Слобідка; 2 – Малинівці.
(М. П. Кучера, 1983).

Рис. 4. Городище ХІІ – ХІІІ ст. Вал дитинця.
с. Велика Слобідка Кам'янець"Подільського району.
Вид з північного заходу.
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Рис. 5. Городище ХІ – ХІІІ ст. Тераси на південній ділянці.
с. Цвіклівці"Перші Кам'янець"Подільського району. Вид із заходу.

Рис. 6. Курган.
с. Цвіклівці"Перші Кам'янець"Подільського району. Вид зі сходу.
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Рис. 7. Городище ХІ – ХІІІ ст. Тераси на південній ділянці.
с. Малинівці Кам'янець"Подільського району. Вид з північного сходу.

Рис. 8. Городище ХІ – ХІІІ ст. Залишки валу і тераси на південній ділянці.
с. Малинівці Кам'янець"Подільського району. Вид з південного заходу.
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Рис. 9. Місцезнаходження черняхівської культури.
с. Баговиця Кам'янець"Подільського району. Вид з півдня, з дороги.

Рис. 10. Курганний могильник приблизно ІІ – І тис. до н. е. Курган № 2.
(Стрілкою позначено курган № 3).
с. Тарасівка Кам'янець"Подільського району. Вид з південного сходу.
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Рис. 11. Курганний могильник приблизно ІІ – І тис. до н. е. Курган № 4.
с. Руда Кам'янець"Подільського району. Вид зі сходу.

Рис. 12. Земляне укріплення (замчище) ХVІІ ст.
с. Яснозір'я Віньковецького району. Вид з півдня.
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Рис. 13. Поселення трипільської культури та городище
раннього залізного віку. Вал і рів.
с. Масівці Хмельницького району. Вид із заходу.

Рис. 14. Поселення трипільської культури та городище
раннього залізного віку. В'їзд.
с. Масівці Хмельницького району. Вид з півночі.
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