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ПРОБЛЕМИ РЕСТАВРАЦІЇ ТА АТРИБУЦІЇ
Статтю присвячено проблемам дослідження предметів єврейського куль!
тового мистецтва – суботніх підсвічників виробництва польських фірм
Fraget, Norblin та Szekman із колекції Національного Києво!Печерського
історико!культурного заповідника.
2012 р. із фондів Національного КиєвоПечерського історикокуль
турного заповідника на реставрацію було передано колекцію підсвіч
ників невідомого походження, що надійшли до музею у 1947 р. внаслідок
повернення речей з евакуації. Проблеми реставрації цих пам'яток поля
гали, передусім, у тому, що підсвічники довгий час використовувались за
призначенням, внаслідок чого утворився шар побутових забруднень ви
сокої щільності. До того ж були наявні продукти корозії, значні дефор
мації та розломи, усунуті у процесі реставрації. Під час реставрації під
брудопиловими нашаруваннями було виявлено клейма, що стало
підставою для атрибуції цих речей. Атрибуція проходила у кілька етапів,
за такими критеріями:
1) візуальне обстеження;
2) розподіл на типологічні групи;
3) пошук аналогів за видовими типологічними ознаками;
4) аналіз клейм.
Досліджувані пам'ятки за типологічними ознаками розподіляються
на три групи, що для зручності посилань позначимо групи І, ІІ та ІІІ. До
І та ІІ груп належать по два парні підсвічники, ІІІ складають шість одно
типних підсвічників, що може становити, відповідно, три пари.
Виходячи з парності підсвічників, маємо підстави локалізувати по
шук аналогів, а саме: зпоміж предметів єврейського культового призна
чення, звузивши ареал пошуку до групи шабатних (суботніх) підсвіч
ників. Оскільки на виробах виявлено клейма фірм Фраже, Норблін та
Шекман, звертаємося до каталогів виробів цих фірм та знаходимо прямі
аналоги досліджуваних підсвічників. Як і передбачалося, всі вони нале
жать до категорії суботніх та виготовлені у різні періоди ХІХ ст., про що
детальніше йтиметься далі.
ХІХ століття – час, коли на зміну майстрамювелірам приходить
фабричне виробництво, з'являються нові технології, завдяки чому виро
би стають масовими, дешевими та доступними для різних верств насе
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лення. Масовість породжує серійність виробництва, з'являються катало
ги речей не тільки побутового призначення, а також і ювелірних виробів.
Але, незважаючи на вищезазначене, ці вироби, хоч і не є витворами т. зв.
високого мистецтва, тим не менше, постають для сучасних дослідників
цінними артефактами, джерелами інформації з різних галузей історії та
мистецтвознавства. Речі подібного типу часто зустрічаються на аукціонах,
де представлені всі каталожні дані, передусім клейма, що є цінним дже
релом для вивчення цих предметів. Проте речі масового виробництва
протягом довгого часу не привертали уваги дослідників, залишаючись за
межами їх наукових зацікавлень. З огляду на це постає питання актуаль
ності зазначеного напрямку дослідження: введення до наукового обігу
малодосліджених пам'яток матеріальної культури, зокрема речей релі
гійного призначення єврейської культури.
Єврейська релігія багата на символи та церемонії. Протягом століть
в єврейських будинках, синагогах, у побуті та під час звершення обрядів
використовувались різні витвори мистецтва, що отримали загальну наз
ву юдаїка.
Складність пошуку та атрибуції предметів юдаїки полягає у тому, що
державні музеї СРСР практично не займалися збиранням матеріалів
єврейської тематики, більша частина предметів, що збереглися до нашо
го часу, знаходяться в приватних колекціях [2]. Єврейське мистецтво дов
гий час не було оцінено належним чином, лише друга половина ХІХ ст.
стає початком вивчення історичних пам'яток юдаїки. Саме в той час
вперше на найбільших виставках у Парижі та Лондоні, у 1878 та 1879 рр.
відповідно, були представлені так звані "єврейські цінності". Ці предме
ти поповнили колекції багатьох музеїв, зокрема Британського та На
ціонального музею в Празі. Єврейське гетто в цих місцях існувало з
ХІ – ХІІ ст. та відігравало помітну роль у житті цих міст. У ХІХ – ХХ ст.
значна кількість іудеїв проживала у Польщі. Саме там сформувалися ве
ликі приватні колекції, що згодом стали безцінним надбанням музеїв у
Познані, Кракові та Варшаві. Колекційні групи предметів юдаїки вини
кають також у Галичині, зокрема у Львові [5].
Велике зібрання юдаїки знаходиться у СанктПетербурзькому музеї
етнографії, значна колекція зберігається у Московському історичному
музеї. З українських зібрань відома, зокрема, колекція юдаїки Музею
історичних коштовностей України, що налічує близько 400 експонатів,
сформована переважно з речей, переданих музею під час націоналізації
(в основному – вироби з дорогоцінних металів). Перед Другою світовою
війною колекцію було відправлено до Москви, там у Держохороні вона
пролежала не розпакованою близько 20 років і у 1961 р. повернулася до
Києва. Унікальні експонати збереглися неушкодженими [7, 259 – 260]. У
1952 р. фонди Київського державного історичного музею поповнилися
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зібранням Одеського археологічного музею (230 предметів культового
призначення та ювелірні вироби), що у 1964 р. перейшло до створеного
Музею історичних коштовностей України [5]. Сьогодні близько 60 екс
понатів колекції юдаїки знаходяться в експозиції [1].
Помітне місце у культурному надбанні єврейського народу належить
традиційним художнім виробам з міді, бронзи та срібла. Серед пам'яток
юдаїки, що збереглися до нашого часу, особливе місце займають риту
альні предмети, зокрема суботні підсвічники. Один із найбільших
центрів обробки металів знаходився на території колишньої Речі Поспо
литої, що на той час входила до складу Російської імперії. Саме вироба
ми польських фірм представлена ця колекція.
Досліджувані підсвічники походять із фондів Національного Києво
Печерського історикокультурного заповідника, куди вони надійшли се
ред багатьох інших безпаспортних речей, повернутих з евакуації у 1946 р.
Дослідження пам'яток цієї групи ускладнюється відсутністю інвен
тарних описів стосовно їх походження та базується виключно на інфор
мації, що містить безпосередньо сам експонат, передусім, це клейма і на
писи. Методика дослідження пов'язана переважно з пошуком аналогів.
Як було зазначено раніше, за результатами дослідження встановле
но, що всі підсвічники цієї групи належать до пам'яток юдаїки, де куль
тові та обрядові світильники займають особливе місце. Найширше вико
ристовувались обрядові предмети домашнього вжитку. Серед тради
ційних обрядових предметів особливу групу становлять суботні під
свічники, переважно варшавського виробництва. Варшава була одним із
центрів сріблярства в Російській імперії. Тут виробляли різноманітну
продукцію, причому значне місце в ній займали традиційні єврейські
предмети. Всі вони використовувались, у першу чергу, на землях, що
входили раніше до складу Речі Посполитої та зберегли зв'язок із Варша
вою. Більшості виробів варшавських майстрів притаманна певна стри
маність, характерна для "міських" виробів, вони відзначаються певною
стилістикою та легко впізнаються серед предметів, виготовлених в
інших місцях.
Суботні підсвічники для домашньої молитви були обов'язковими ри
туальними предметами, що знаходились у кожному єврейському будин
ку. У п'ятницю, після заходу сонця, в них запалювали свічки – символ по
чатку святкування суботи. Цей обряд традиційно звершується жінкою,
після чого голова родини читає подячну молитву, що закінчується слова
ми "Благословен Ти, Господи, що освятив суботу". Предмети релігійного
культу за традицією зазвичай дарувались молодим, а потім передавались
із покоління до покоління як найбільша родинна реліквія. Донині у ба
гатьох родинах збереглися речі, вироблені майстрами відомих варшав
ських фабрик Фраже, Плевкевича, Норбліна та ін. [3].
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Суботні підсвічники із зібрання Національного КиєвоПечерського
історикокультурного заповідника належать до виробництва фірм
Фраже, Норблін та Шекман. Їх ідентифікація проводилася за класифіка
цією клейм, наведеною у роботах Світлани Честних (СанктПетербург)
[12; 13] та Давида Нікогосяна (Ірландія) [6; 17; 18].
Підсвічники І та ІІ груп належать до виробництва фірми Фраже.
Фірма отримала свою назву на честь засновника Йосифа Фраже (Josef
Fraget, 1797 – 1867), промисловця та політика, який 1824 р. (коли адмі
ністративна Рада Царства Польського намагалася створити місцеву про
мисловість) відкрив першу у Варшаві гальванічну лабораторію, заснував
фабрику золочення й сріблення мідних виробів гальванічним способом
(фото 1).
Першою садибою закладу був будинок по вул. Ясній, № 1365, у
1826 – 1844 рр. майстерня переїхала на вул. Крулевську, № 1036, у 1848 р. її
перенесено на вул. Електоральну, № 753 до власного будинку, зведеного за
проектом Анджея Голонського. Спочатку це був невеликий заклад, де та
кож виробляли предмети зі срібла. Переломним моментом став 1848 р., ко
ли було розширено виробництво продукції з т. зв. нового (польського)
срібла, що отримало також назву "срібла фраже" [15, 88 – 89]. З часом фаб
рика стала кращою в Європі. Поряд з плакіруванням холодним та гарячим
способом використовували гальваностегію (спосіб покриття поверхні од
ного металу іншим за допомогою електролізу) [11, 247 – 259], а також ви
готовляли посуд – миски, тарілки, кавоварки – зі "срібла фраже": сплаву
міді з нікелем (79:21). Слово "фраже" стало узагальнюючою назвою виробів
з міді або латуні, посріблених гальванічним способом – так називали виро
би, що були виготовлені не тільки на фабриках Фраже, а й Норбліна
(Norblin), Плевкевича (R. Plewkiewicz), Вернера (T. Werner), братів Хенне
берг (Bracia Henneberg), братів Бух (Bracia Buch) та ін. Недорогий посуд "під
срібло", прикрашений гравіюванням, литими маскаронами й гірляндами,
отримав широке розповсюдження наприкінці XIX – поч. XX ст., постійно
рекламувався та був дуже популярним майже до 1910х рр. Проте після
1910 р. так зване "варшавське срібло" вже вийшло з моди і вважалось озна
кою поганого смаку, міщанською претензією на розкіш [4, 36 – 37].
Справу, розпочату Йосифом Фраже, продовжив його син Юліан Ми
колай Фраже Молодший (1841 – 1906) [16, 29]. Спадкоємці зберегли наз
ву фірми, її магазини та склади було відкрито у великих містах Російської
імперії. 1906 р. Юліан загинув, а з 1906 р. фірмою керувала його дочка,
Марія Антоніна СвятополкМирська, яка померла у 1934 р. У 1939 р., з
початком Другої світової війни, компанія припинила свою діяльність.
Остаточно ліквідована у 1951 р.
Фабрика отримувала найвищі нагороди та медалі на численних вис
тавках: право зображення державного герба на Всеросійській виставці у
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Нижньому Новгороді у 1896 р., один Grand Prix, два почесні дипломи,
похвальний лист, бронзову медаль, чотири великі срібні медалі та сім ве
ликих золотих медалей. Фірма була постачальником Двору Його Імпера
торської Величності, багатьох королівських дворів, зокрема Двору ру
мунського короля [10; 9, с. 142].
Серед замовників були також відомі монастирі. У 1878 р. для престо
лу церкви Миколая Чудотворця СвятоУспенської КиєвоПечерської
лаври фірма виготовила мельхіорові позолоченні шати.
Приступаючи безпосередньо до атрибуції пари підсвічників І групи
(фото 2), насамперед аналізуємо клейма (фото 3), що є однаковими для
обох підсвічників: "FRAGET W WARSZAWIE", герб Російської імперії,
два схрещені молотки з циркулем, вписані в овал.
Варто зазначити, що, на відміну від таврування срібла, на посрібле
них виробах замість пробірних клейм проставляли логотип виробника та
число – кількість використаного срібла в грамах.
Герб Російської імперії (двоголовий орел) над логотипом "FRAGET
W WARSZAWIE" означає або золоту медаль на Всеросійській виставці,
або знак офіційного постачальника Двору Його Імператорської Велич
ності (як відомо, з 1815 по 1917 р. Царство Польське входило до складу
Російської імперії).
Два схрещені молотки з циркулем – герб корпорації мідників.
Рік виготовлення: 1896 (або період з 1872 по 1896 р.).
Підсвічники ІІ групи (фото 4), попри повну видову ідентичність, ма
ють відмінності у наборі клейм.
На першому підсвічнику розташовані клейма: "FRAGET N PLAQUE",
герб Російської імперії, два схрещені молотки з циркулем в овалі, № 4220,
ХVІ (фото 5).
PLAQUE – від франц. plaquer – накладати, покривати, означає, що
срібло нанесено не гальванічним способом, а плакіруванням, тобто на
несенням на поверхню металічних виробів тонкого шару інших металів
(у даному випадку – срібла) термомеханічним способом (тонкий шар
срібла накатувався на латунь).
Літера N – означає базовий метал – ALPACCA (нойзільбер, альфе
нід) – мідноцинковонікелевий сплав, на який було нанесено шар
срібла. Alpacca було винайдено у Німеччині у ХІХ ст. хіміками Енніндже
ром та Гейтнером. Іноді альпака називається німецьким сріблом або ні
келевим сріблом.
Номер, вірогідно, серійний, або з каталогу фірми.
На другому підсвічнику, окрім клейм "FRAGET N PLAQUE", гербу
Російської імперії, двох схрещених молотків з циркулем в овалі, № 4220,
з'являється ще одне клеймо, скоріше за все, майстра – прописна літера Н
(фото 6).
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Період виготовлення підсвічників – 1896 – 1914 рр.
ІІІ групу складають однотипні підсвічники, виготовлені Варшав
ськими фірмами Норблін та Шекман (фото 7, 8).
Фабрику Норбліна (Norblin) було засновано у 1809 р. у Варшаві, роз
ташовувалась вона у будинку по вул. Залізній, 42 [8, 328; 9, 142]. У 1821 р.
Ян Костянтин Норблін (син ЖанПьєра Норблена де ла Гурдена,
польського художника французького походження, одного із засновників
польського жанрового живопису) відкрив фірму "Норблін і К" з фабри
кою з виробництва бронзових та срібних речей. Після смерті Яна Кос
тянтина (1828) справа перейшла до його сина Вінсента Норбліна. 1865 р.
фірма була викуплена сином та дочкою Вінсента – Людовиком та Албер
тиною, а 1882 р. придбала завод у братів Бух. У 1893 р. "Норблін і К" ,
"Брати Бух" та "Темлер і К" організували "Акціонерне Товариство Фаб
рик з Металу Норбліна, Братів Бух та Т. Вернера". У 1914 р. у зв'язку з по
чатком Першої світової війни фабрику було евакуйовано до Росії, а після
війни вона знов повернулася до Варшави. Фірма з такою назвою існує у
Варшаві і зараз, проте з 2004 р. змінила профіль діяльності. Нині Фінан
сова група Норблін – це польський приватний інвестиційний фонд.
Два досліджувані підсвічники фірми Норблін мають подібний набір
клейм, третій вирізняється за клеймом і, відповідно, за часом виготов
лення.
Перший підсвічник містить клейма: "NORBLIN & Co + GALW: + WAR
SZAWA", герб Російської імперії, № 1139, А (фото 9, 10).
Другий – клейма: "NORBLIN & Co + GALW: + WARSZAWA", герб
Російської імперії (фото 11).
Надпис "GALW" означає "гальванізація", тобто, на відміну від покрит
тя механічним способом "plaque", застосовано електролітичний спосіб.
Період виготовлення – 1872 – 1883 рр.
На третьому підсвічнику – клейма "NORBLIN i Ska + GALW. +
WARSZAWA", герб Російської імперії (фото 12).
Напис "NORBLIN i Ska" польською (Норблін і Сполка) відповідає
англійському "NORBLIN & Co".
Період виготовлення – 1896 – 1901 рр.
Наступні два підсвічники ІІІ групи виготовлені Варшавською фір
мою Ізраеля Шекмана, що була заснована близько 1890х р. (вірогідно, у
1886 р.) та існувала до початку Другої світової війни. Організована у 1991 р.
майстерня з виробництва плакірованих та срібних виробів знаходилась
по вул. Джікей, 10, пізніше – по вул. Лєшні, 102а, а з 1912 р. розташову
валась за адресою вул. Геншей, 17. Фірмовим клеймом Шекмана (для ви
робів зі срібла) було зображення риби [14, 55].
Підсвічники тавровані клеймами: "J. SZEKMAN + GALW. + WARSZA
WA", № 1139, В (фото 13).
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Оскільки зазначені каталоги клейм не мають відомостей про вироби
цієї фірми, атрибуція підсвічників ускладнюється. За виглядом вони іден
тичні підсвічнику фірми Норблін за номером 1139. Датування, виходячи
з року заснування фірми, – не раніше середини 1880х рр.
До ІІІ групи належить також підсвічник з клеймом "WARSZAWА",
№ 1139 (фото 14) – аналог підсвічника фірми Норблін за номером 1139.
Виходячи з того, що серійні номери виробів співпадають, припускаємо,
що період виготовлення – 1872 – 1883 рр.
Отже, підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначити, що робо
ту дослідників мистецького спадку польських ювелірних фірм, зокрема
культових та обрядових предметів єврейського мистецтва, ще далеко не
завершено – значна кількість предметів, що мають не лише історичну, а
й художню цінність, потребує глибокого дослідження та відповідної ат
рибуції. Завданням дослідників є відкриття невідомих дотепер пам'яток,
їх всебічне дослідження та введення до наукового обігу.
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Статья посвящена проблемам исследования предметов еврейского куль!
тового искусства – субботних подсвечников производства польских фирм
Fraget, Norblin и Szekman, находящихся в коллекции Национального Киево!
Печерского историко!культурного заповедника.
The article deals with problems of research of the objects of the Jewish cult art –
the Saturday candlesticks produced by the Polish firms of Fraget, Norblin, and
Szekman from the collection of the National Kyiv!Pechersk Historical and Cultural
Preserve.

Фото 1. Фабрика виробів із срібла та накладного срібла Йосипа Фраже у
Варшаві. (Fabryka wyrob?w srebrnych i platerowanych "J. Fraget".
Режим доступу: http://madein.waw.pl/wola/index.php?option= com_ con!
tent&view=article&id=54&Itemid=88).
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Фото 2. Підсвічники виробництва фірми Фраже (І група).

Фото 3. Клейма (Фраже, І група).
309

Розділ II

Фото 4. Підсвічники виробництва фірми Фраже (ІІ група).

Фото 5. Клейма (Фраже, ІІ група, перший підсвічник).
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Фото 6. Клейма (Фраже, ІІ група, другий підсвічник).

Фото 7. Підсвічники виробництва фірм Норблін та Шекман із колекції
Національного Києво!Печерського історико!культурного заповідника.
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Фото 8. Підсвічники виробництва фірми Норблін. (Режим доступу:
http://www.norblin.eu/index.php?go=historia; Norblin, офіційний сайт).

Фото 9. Клейма (Норблін, перший підсвічник).
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Фото 10. Клейма (Норблін, перший підсвічник).

Фото 11. Клейма (Норблін, другий підсвічник).
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Фото 12. Клейма (Норблін, третій підсвічник).

Фото 13. Клейма (Шекман).
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Фото 14. Клейма (Варшава).
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С. О. Бондар
З ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЧНИХ ТА ПАМ'ЯТКООХОРОННИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАМКУ РАКОЧІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У статті розглянуто історію та результати археологічних і пам'ятко!
охоронних досліджень "замку Ракочі" Хмельницької області.
Станом на 01.01.2013 р. пам'яткоохоронний статус у Хмельницькій
області мають 345 пам'яток архітектури та містобудування (232 націо
нального значення), 126 пам'яток мистецтва (1 національного значен
ня), 2 368 пам'яток історії (4 національного значення), 1 пам'ятка науки і
техніки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка знаходиться у Хмельниць
кому та Ярмолинецькому районах, 256 пам'яток археології (із них 11 на
ціонального значення), а також 472 об'єкти археології [7, с. 529]. Серед особ
ливо цінних об'єктів культурної спадщини Хмельниччини, враховуючи її
археологічну, фортифікаційну складову, знаходиться "замчище Ракочі".
У двох кілометрах на схід від Меджибожа збереглася фортифікаційна
споруда "замчище Ракочі", або "Раковець", що належало колись (1657)
угорському князеві Ракочію, який стояв зі своїм військом під Меджибо
жем [8, с. 42]. Пам'ятка, що не має аналогів в Україні і яку можна вважа
ти класикою фортецебудування ХVІ – ХVІІ ст.
Досліджуване замчище належить до типу тенальних фортець з бічни
ми ламаними лініями куртин. Оточують його потужні вали з розривами
у північносхідному (сучасний в'їзд на замчище) та південнозахідному
кутах. У розривах розташовані округлі у плані насипи – ймовірні пло
щадки для вартових – кордегардії або бартизани. Баштоподібний насип
висотою до 3,5 м над рівнем площадки, що замикає вал з північно
східного боку, – кавальєр – підвищена артилерійська позиція. Ескарп
фортеці підсилений додатковим валом, який оточує укріплення з трьох
боків. Не виключено, що це залишки фоссебрея – захищеного скритого
проходу для просування залоги (див. додаток 3) [5, с. 7].
Вперше внесли ясність у дослідження цієї споруди археологічні ро
боти, проведені постійно діючою археологічною експедицією "Меджи
біж – 2000" (під керівництвом С. М. Стопенчука та директора Державно
го історикокультурного заповідника "Межибіж" О. Г. Погорільця) у черв
ні – липні 2001 р.
Роботи проводились у межах, передбачених дозволом на право про
ведення археологічних розкопок згідно з відкритим листом № 17 від
10.04.2001 р. У роботі експедиції взяли участь: С. Стопенчук – старший на
уковий співробітник відділу охорони пам'яток при управлінні культури
Хмельницької облдержадміністрації; Л. І. Виногродська – співробітник
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ІА НАНУ; С. Демидко – завідуючий відділом охорони пам'яток при уп
равлінні культури Хмельницької облдержадміністрації; С. Єсюнін та
Я. Михайловський – співробітники Хмельницького обласного крає
знавчого музею; О. Погорілець – директор громадської організації "Мед
жибіж – 2000"; В. Лисий та А. Фют – спеціалісти Хмельницького місько
го управління архітектури (фотографічна зйомка); І. Данілов – зав. сек
тором історії фортифікації Національного історикоархітектурного за
повідника "Кам'янець" [2].
Перша спроба археологічної розвідки на пам'ятці дала багатий ма
теріал: зброя, залізні та свинцеві кулі, кулелийки, фрагменти розірваних
гармат, фрагмент ядрагранати, уламки стволів гармат, деталі амуніції
(характерний тип пряжоккарабінів, що свідчить про перебування про
тягом певного часу на території фортеці кавалерійського підрозділу), по
бутові речі, цвяхи різних типів, фрагменти димленого посуду, уламки ту
рецької порцеляни, фрагменти кахлю, залишки будівельного матеріалу,
пломби, прикраси, серед яких: печатка, обручка з надписом "BOGMOY
NADZIEIAMOIA", обручка з надписом "BK WW IS" на внутрішній по
верхні [5, с. 9].
Археологічний пошук дав значний нумізматичний матеріал. До ко
лекції з території замчища входять монети кін. ХV – І пол. ХVІ ст.:
півгріш коронний Казимира ІV Ягелло (1479 – 1495, Краків); півгріш ко
ронний Яна Ольбрахта (1492 – 1499, Краків); 3 півгроші 1501 – 1506 рр.
(1 коронний, 2 литовські) Олександра Ягелло (Краків, Вільно); 2 пів
гроші литовські (1521, Вільно); гріш коронний 1547 р. Сигізмунда І "Ста
рого" (Краків); солід та гріш 1537 р. Альберта ІІ (монетний двір Круле
вець, герцогство Прусія); акче ДевлетГірея І (1550, монетний двір Кирк
Йєр, Кримське ханство); півгріш 1562 р. та 1563 р. Сигізмунда ІІ Августа
(Вільно) [5, с. 10].
Знайдений нумізматичний матеріал, який свідчить про грошовий
обіг, дає підстави вважати, що замчище могло відігравати пункт митного
контролю. Експедицією було знайдено багато свинцевих пластин, які
використовувались як товарні пломби. Загалом під час розкопок виявле
но чимало вцілілих та фрагментованих пломб двох типів: "висла" та "зак
лепка". "Висла" пломба з відбитком "двоголового орла", вірогідно, походить
з південних земель Священної Римської імперії (Австрії). Аналоги "закле
пок" з Ракочі знаходяться у матеріалах досліджень торгових міст Східної
Європи. Пломби західноєвропейського походження. Відбитки на двох
зразках з замчища відтворюють, ймовірно, герб німецького міста Мейсен.
Крім того, нумізматична колекція має виключне значення для дату
вання пам'ятки. За час досліджень виявлено 72 монети, з них на пло
щадці замчища – 55, у культурному шарі та об'єктах – 22 одиниці. Пере
важна більшість із них карбована між 1468 – 1564 рр., що окреслює
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період функціонування пам'ятки у межах кін. ХV – ХVІ ст. [3, с. 25]. Сис
теми укріплень, залишки боєприпасів, озброєння та відповідного спо
рядження підтверджують військове призначення об'єкта.
Продовженням археологічних робіт на цьому об'єкті став польовий
сезон 2003 р. – дослідження одного з системоутворюючих елементів –
кутового сполучення укріплення. Закладений розкоп 2003 р. загальною
площею 56 м2 дав змогу частково окреслити периметр будівлі (об'єкт
складається із поєднання Пподібної та підквадратної частин). У ході ар
хеологічних робіт виявлено фрагмент стіни, паралельної рову замчища
(висота збереженої частини до 1,2 м) та повністю відкрито західне пряс
ло стіни довжиною 36 м [6, с. 56].
До колекції знахідок цього сезону входять: орнаментовані кахлі, фраг
менти турецької порцеляни, монети кінця ХV – середини ХVІ ст. (36 шт.),
серед яких рідкісними є акче Кримського ханства часів Менглі Гірея
(1468 – 1515) та шилінг Тевтонського ордену часів Конрада ІV Ерліхша
узена (1441 – 1449), зразки зброї та керамічного посуду, печатка для
листів із зображенням гербу типу "Леліва" (родового гербу родини Си
нявських, які будували замок у Меджибожі).
Культурний шар замчища має складну характеристику, різну страти
графію на різних ділянках. На території замчища є кілька місць із залиш
ками кам'яної кладки, велика кількість використаних цвяхів, що дають
можливість припустити значні кам'яні та дерев'яні будівельні розбудови
на території замчища. Планографія, зафіксований різноманітний ма
теріал побутового, архітектурнодекоративного призначення дозволяє
припустити, що укріплення виникло та існувало відносно недовгий час,
виконуючи військовооборонні та господарські функції.
Спектр проблем з історії пізньосередньовічної пам'ятки "Замок Ра
кочі" є достатньо широким на сьогодні. Проведення на ній стаціонарних
археологічних досліджень є перспективним як у науковому плані, так і з
точки зору формування музейного фонду Державного історикокультур
ного заповідника "Межибіж".
У лютому 2013 р. науковим відділом ДІКЗ "Межибіж" підготовлено пе
релік (26) об'єктів культурної спадщини (за видом архітектура та містобу
дування) смт Меджибіж і Летичівського району та передано в управління
культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації
з метою занесення їх до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
Замок Ракочі (фундаменти) ХVІ ст., який знаходиться за 2 км на півден
ний схід від смт Меджибіж, включено до зазначеного переліку.
Враховуючи, крім археології, архітектурну складову – фундаменти,
підвальні приміщення (?), які ще потрібно досліджувати, об'єкт може бу
ти занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України за ви
дами археологія та архітектура.
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Станом на сьогодні необхідно виготовити паспорт на зазначений
об'єкт культурної спадщини та винести його межі території, зони охоро
ни в натурі, із чітким встановленням режимів їх використання.
У рамках виконання "Комплексної програми паспортизації об'єктів
культурної спадщини на 2003 – 2010 роки" (прийнятої рішенням сьомої
сесії Хмельницької обласної ради від 25 червня 2003 р. № 16 – 7/2003) у
вересні – листопаді 2010 р. відділом охорони пам'яток історії та культури
у Хмельницькій області було започатковано процес створення проектів
меж територій пам'яток археології, зон охорони та режимів їх викорис
тання. У 2010 р. виготовлено охоронну технічну документацію (з паспор
тами) та винесено межі в натурі (на місцевості) десяти пам'яток місцево
го значення у Новоушицькому, Дунаєвецькому, Кам'янецьПодільсько
му, Городоцькому та Теофіпольському районах: 9 городищ (біля сіл Ко
лубаївці, ПривороттяДруге, Міцівці, Тимків, Глибівка, Рудківці, Горо
диська, Великий Карабчіїв, Остапківці) і одного кургану (біля с. Єлиза
ветпіль) [10, с. 600]. Станом на 01.04.2013 р. у Хмельницькій області роз
роблено 39 проектів меж та режимів використання пам'яток та об'єктів
археології (з обласного бюджету використано близько 140 тис. гривень).
Відділом охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій об
ласті спільно з науковцями ДІКЗ "Межибіж" заплановано у 2013 р. вине
сення меж в натурі (на місцевості) території пам'ятки "Замок Ракочі" зі
встановленням її охоронних зон.
Згідно з чинним пам'яткоохоронним законодавством до зон охорони
пам'ятки належать: охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охо
ронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару
[4, с. 143].
У зазначеній роботі будуть враховуватися: територія об'єкта та межі
розповсюдження культурного шару на місці (визначені під час проведен
ня попередніх археологічних досліджень), природні і штучні кордони
(яри, схили каньйону річок, краї плато, дороги тощо), а також збере
женість історичного ландшафту біля пам'ятки.
Зокрема, буде врахована зона охоронюваного ландшафту р. Півден
ний Буг, переважно природна, з розосередженою іншою традиційною
забудовою територія за межами охоронної зони, з якою пам'ятка має ак
тивний візуальний зв'язок. Вона визначається для збереження і реа
білітації природних територій та утворень, які є характерним історичним
середовищем пам'ятки і відіграють важливу роль в образі населеного
місця або окремому пейзажі, що містить пам'ятку.
Вищезазначені заходи щодо внесення об'єкта культурної спадщини
"Замок Ракочі" до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, ви
несення меж в натурі (на місцевості) території пам'ятки зі встановлен
ням її охоронних зон, враховуючи зв'язок (територіальний, історичний
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аспект) з Меджибізькою фортецею [11], дозволять у майбутньому вклю
чити цю пам'ятку до складу Державного історикокультурного за
повідника "Межибіж" або до створеної у майбутньому історикокультур
ної (історикоархеологічної) заповідної території.
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Додаток 1

План "замчища Ракочі" Є. Сіцінського.
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Додаток 2

Схема розташування замчища.
Додаток 3

План замчища:
А – вали; Б – кордегардії або бартизани; В – кавальєр, Г – фоссебрея.
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Додаток 4

Топографічна схема ділянки "замчища Ракочі".
Додаток 5

Сучасний стан пам'ятки.
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Додаток 6

Сучасний стан пам'ятки.
В статье рассматривается история и результаты археологических ис!
следований и работа по охране памятника "крепость Ракочи" Хмельницкой
области.
In the article is considered history and results of archeological researches and
work of cultural heritage the "Rakochi's castle" in Khmelnitsky district.
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С. В. Василенко
ДОСЛІДЖЕННЯ ОДНОГО ПАРКУ НА ОСТРОВІ ХОРТИЦЯ:
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
У статті проведено дослідження розвитку одного парку на острові Хортиця
Острів Хортиця – надзвичайно мальовничий острів, який у будьякі
часи привертав увагу людей. Зацікавленість Хортицею в давні часи виз
началася її розташуванням на морському торговельному шляху "із варяг
у греки" (від Балтійського моря до Чорного). Перші письмові повідом
лення про острів і його найдавнішу назву містяться у трактаті візантій
ського імператора Костянтина Багрянородного "Об управлении импери
ей", що датується Х ст. н. е. [3, c. 214].
Унікальність острову в наш час полягає у тому, що на його відносно
невеликій території, розташованій в центрі індустріального міста Запо
ріжжя, виділяють кілька природнотериторіальних комплексів, кожен з
яких має сприятливі умови для розвитку притаманних рослин та тварин.
У 70х рр. минулого століття на степовій ділянці біля Інституту ме
ханізації тваринництва в центральній частині острова Хортиця було зак
ладено парк (так званий "Дендропарк"). У цей період активно розпочи
нається масове озеленення деревинночагарниковими рослинами, в то
му числі тими, батьківщина яких знаходиться на інших континентах. За
словами колишніх співробітників, деякі дерева привозили з Нікітського
ботанічного саду, збільшуючи видовий склад парку.
Про масштабність цього проекту можна судити, переглянувши ос
новні положення Генерального плану розвитку міста Запоріжжя, затвер
джені ще 1985 р. Постановою Ради Міністрів УРСР. Одним із пунктів
Постанови передбачався розвиток міського парку у центральній частині
острова Хортиця зі збереженням історикокультурного заповідника та
заказника "Дніпровські пороги" [1].
Особиста зустріч з одним із проектантів парку В. С. Ступаченком до
вела, що парк мав би неабиякі перспективи розвитку у разі втілення йо
го проекту у життя.
До створення проекту цього парку також долучився доктор біоло
гічних наук, професор Леонід Іванович Рубцов, який брав участь у роз
робці багатьох "зелених" об'єктів, серед яких Національний ботанічний
сад ім. М. М. Гришка НАН України, Дендропарк біосферного заповідни
ка "АсканіяНова" та багато інших [8, c. 91 – 94].
1990ті рр. внесли свої корективи: Інститут механізації тваринництва
був на межі банкрутства, запроектований міській парк здебільшого зали
шився на папері та не отримав жодного природоохоронного статусу.
325

Розділ II

Лише отримання наприкінці 2007 р. державного акту на право пос
тійного користування земельною ділянкою дало змогу Національному
заповіднику "Хортиця" (історикокультурний заповідник) розпочати
втілення у життя проектів, пов'язаних з цим парком: відділом охорони
природи заповідника було складено обґрунтування щодо облаштування
парку та збільшення його території до 30 га (С. Г. Охріменко). Згодом об
ґрунтування було доповнено С. В. Василенком функціонувальним зону
ванням парку та проектом його відновлення. Площу пропонувалося не
збільшувати до 30 га через наявність капітальних споруд на прилеглій до
заповідника території. Крім того, унікальність парку (про це буде сказа
но нижче) дозволила розробити дендрологічну екскурсію та виділити ці
каві об'єкти на його території. У подальшому функціональне зонування
парку стало основою для дипломних проектів студентів факультету садо
вопаркого мистецтва у ХННРБЦ. Вперше М. А. Муленком та Г. О. Кар
пенком було створено 3D модель цього парку та прив'язку його об'єктів
до системи координат за допомогою GPSнавігаторів.
Унікальність власне парку полягає не тільки у видовому різноманітті
дерев та чагарників, а й у композиціях рослинних об'єктів. Зараз важко
сказати, на чому ще 30 – 40 років тому хотіли зробити акценти автори
первинного проекту парку. Крім того, відсутність догляду впродовж де
сятиліть далася взнаки: захаращений парк, територія якого більше нага
дувала "непролазні джунглі", заріс представниками Amorpha fruticosa,
Ligustrum vulgare, Acer neg?ndo тощо. Але, разом з цим, він створений та
ким чином, що складається враження, ніби рослини тут вже росли, а лю
дина знайшла серед них вільне місце, тобто створюються пейзажні ком
позиції, які створюють ілюзію природності. Він начебто просто відтво
рює природний пейзаж, але в ньому існує свій порядок, ієрархія, строгий
підбір рослин, дотримуючись яких утворюється сад, однаково чудовий в
усі пори року.
Нам вдалося виділити в цьому парку такі об'єкти: ялівцевий гай, ду
бова та березова алеї, алея закоханих, кільце бажань, сходинки витрим
ки, сонячна галявина, вовча стежина. Дуже зручним виявилося розташу
вання природних об'єктів. Так, знаходячись в одній точці, можна наочно
продемонструвати різницю видів в межах одного роду або акцентувати
увагу на корінних та інтродукованих деревах та чагарниках.
Усе перераховане могло б дати нам можливість назвати цю територію
ботанічним садом, де з науководослідною, освітньою та навчальною ме
тою культивуються, вивчаються і демонструються рослини різних час
тин світу і різних кліматичних зон. Проте територія, оголошена бота
нічним садом, вилучається на користь останнього [2]. Сама думка, що
територія острова Хортиця, багата на культурну та археологічну спадщи
ну, буде вилучатися на користь ботанічного саду, є неприпустимою. То
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му, враховуючи концепцію композиції об'єктів парку, співробітниками
заповідника було прийнято рішення порушити клопотання про надання
парку статусу паркупам'ятки садовопаркового мистецтва місцевого
значення. Територія для таких парків може не вилучатися у землекорис
тувачів та землевласників.
Наразі в межах міста Запоріжжя налічується 6 парківпам'яток садо
вопаркового мистецтва загальною площею 42,9 га [4, c. 5].
Паркипам'ятки садовопаркового мистецтва – це найвизначніші та
найцінніші зразки паркового будівництва, створені з метою охорони
природи і використання її в естетичних, виховних, наукових та оздоров
чих цілях. Природа, особливо в урбанізованих містах, повинна посідати
належне місце, адже вона має неабиякий вплив на розвиток людської
особистості:
– Патріотичний. Заповідні об'єкти прив'язують націю до культури,
релігії, історії, традицій.
– Освітній. Дає можливість для організації фенологічних спостере
жень, екологічної освіти.
– Історикокультурний. Відновлення корінних фітоценозів дає змо
гу відвідувачам уявити корінні (характерні) види для даної місцевості в
минулі часи та порівняти їх з новими.
– Рекреаційний та естетичний. Лікувальний ефект від спілкування з
природою. Краса, що зберігається у природі, має велетенський вплив на
моральний і духовний розвиток людства.
– Етичний. Забезпечує духовне начало охорони природи, виправдо
вує охорону природи (людина відповідальна за збереження природи).
На наш погляд, парк на острові Хортиця задовольняє всі вищезазна
чені вимоги, тому оголошення його паркомпам'яткою садовопарково
го мистецтва є обґрунтованим.
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В статье проведено исследование развития одного парка на острове
Хортица.
The article is about development of the park situated in the island of Khortitsa.

Композиція з каштану та бузку.
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Мальовнича стежина.

Сонячна галявина.
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Алея закоханих.

Дубова алея.

Ялівцевий гай.
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В. Л. Верещагін, Л. А. Верещагін
МЕТОДИ АНАЛОГІЙ ТА ЕРЕДИТАРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ЯК
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МУЗЕЙНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
У статті запропоновано принципи здійснення аналізу музеїв як інфор!
маційних комплексів та міждисциплінарні функціональні моделі, що відоб!
ражають специфіку основних інформаційних впливів.
Методи аналогій та моделювання за тривалий час розвитку науки на
були широкого застосування як міждисциплінарні методологічні засади
наукових досліджень та пізнання світу [1 – 3].
Моделювання природних і соціокультурних явищ і подій є по суті ос
новою формування музейних експозицій і традиційно базується на ви
користанні статичних моделей (інколи одночасно з оригінальними об'єк
тами) за принципами прямих фізичних аналогій та принципами геомет
ричної подібності (макети об'єктіворигіналів або їх відображення у виг
ляді картин, скульптур, фотоматеріалів), а віртуальні музейні експозиції
реалізуються на принципах інформаційного моделювання [1 – 4].
Разом з цим тенденції розширення в сучасних умовах музеєфікації
культурної та індустріальної спадщини [5; 6] обумовлюють не лише до
цільність модифікації окремих традиційних рішень [7; 8], а й необхід
ність створення принципово нових спеціалізованих музейних інфор
маційних технологій на основі розробок відповідних базових методів та
принципів побудови мультифункціональних автоматизованих інфор
маційних систем, адаптованих належним чином до специфіки об'єктів
музеєфікації як за призначенням і складом (підсистем, модулів, термі
налів), так і за технічною реалізацією та дизайном.
Складний характер взаємодії комплексу фізичних чинників, що впли
вають на формування мікрокліматичних умов просторових зон розміщен
ня експонатів, а також потокові процеси переміщень за екскурсійними
маршрутами відвідувачів експозицій, зокрема в режимах потоків груп
відвідувачів у супроводі екскурсоводів, викликають необхідність пошуку
нових підходів і створення принципових рішень на міждисциплінарній
основі з використанням деяких результатів раніше виконаних розробок
(у галузі автоматизації промислових та біомедичних технологій), зокрема
методів ередитарного моделювання потокових процесів [9 – 12].
Як приклади реалізації фахівцями науковоінноваційної лабораторії
"Динамічні моделі" зазначеного підходу може бути наведено розробки
таких основних тематичних напрямів.
Розробки методичних принципів детального обстеження та аналізу
специфіки умов діючих музеїв або нових об'єктів музеєфікації при
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індивідуальному проектуванні спеціалізованих музейних автоматизова
них інформаційних систем передбачають, зокрема, класифікацію експо
зиційних приміщень, видів експонатів, параметрів екскурсійних марш
рутів, статистичних показників режимів роботи музейних закладів та
узагальнених параметрів потоків відвідувачів (диференційовано щодо
сезонних періодів та інших умов функціонування музеїв) [13 – 15].
Принципи математичного та фізичного моделювання (а також мето
ди проведення досліджень і моніторингу) процесів формування склад
нонапружених станів таких унікальних об'єктів, як художні полотна па
норам та діорам, передбачають урахування значної складності сукупнос
ті фізичних процесів та специфіки умов, зокрема унікальних геометрич
них параметрів художніх полотен і особливостей динаміки потоків по
вітряного середовища в приміщеннях значних розмірів [13 – 15].
Постановка задач і розробка принципів ередитарного моделювання
потоків відвідувачів музейних експозицій базується на методах форму
вання систем аналогій та ередитарного моделювання потокових про
цесів [9 – 14] і спрямовані на визначення та оптимізацію узагальнених
показників потоків відвідувачів (потоків груп відвідувачів – у відповід
них режимах), а також на оцінку впливів цих показників на різні аспек
ти функціонування музейних закладів.
Спеціалізовані інформаційні технології моделювання, аналізу та
моніторингу параметрів мікроклімату музеїв спрямовані на вирішення
актуальних проблем збереження експонатів [7; 13; 16 – 19] і потре
бують застосування методів ередитарного моделювання фізичних по
лів і потоків [9 – 12], що обумовлено як суттєвою динамікою відпо
відних фізичних процесів, так і специфікою умов музейних приміщень
[9; 11 – 15].
Ередитарний характер фізичних процесів, що формують динаміку
мікроклімату приміщень музеїв, в тому числі в локальних просторових
зонах, визначаються, зокрема, явищами тепломасоперенесення, які ма
ють форму потоків повітряного середовища, що містить вологу, процеса
ми радіаційного енергообміну, а також формуванням умов динамічного
депонування вологи як в елементах конструкцій споруд, так і безпосе
редньо в музейних предметах [13 – 15; 17; 18].
Ередитарноінтегральні аналогії і моделі потокових процесів, а та
кож їх модифікації, що стосуються умов конкретної специфіки мікро
клімату музеїв, запропоновані на основі зазначених вище розробок базо
вих методів і структур реального часу, призначених для ередитарного мо
делювання матеріальноенергетичних потоків (в різних варіантах ре
алізації функціональних модулів і апаратнопрограмних рішень).
Інформаційні технології, що враховують зазначену специфіку, базу
ються на розробках методів попереднього моніторингу з оптимізацією
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алгоритмів функціонування відповідних автоматизованих інфор
маційних систем [13 – 15].
Методи, системи та модульні компоненти моніторингу та поперед
ження несанкціонованих дій в просторових зонах, сформованих для
проходження екскурсійних маршрутів в експозиційних залах музеїв або
художніх галерей, спрямовані на реалізацію багаторівневих принципів
оперативного контролю і аналізу ситуацій, попередження відвідувачів
(за певних умов та режимів обслуговування) та оповіщення відповідного
персоналу музейних закладів [13 – 15; 17; 19].
Методи і системи моделювання "історичної атмосфери" та відповід
ного інформаційного забезпечення відвідувачів створені та вдосконалю
ються в напрямку оптимізації параметрів [13; 14; 16; 19] та виконання
розробок, тематично орієнтованих щодо дизайну різноманітних мо
дифікацій технічних засобів, які підвищують відчуття "присутності та
участі" відвідувачів при відтворенні сценаріїв експозицій [20 – 22].
Впровадження базових варіантів, створених на основі викладених
міждисциплінарних підходів спеціалізованих музейних інформаційних
технологій, мультифункціональних автоматизованих інформаційних
систем та апаратнопрограмних комплексів здійснено в десятках музей
них закладів України [13 – 16; 18; 19], розробки основних принципових
рішень виконані на рівні винаходів і зараз перебувають на різних стадіях
патентування [20 – 25].
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nections and influences have been suggested.
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В. В. Вечерський
ЧИ МОЖЕ БУТИ ГОСТИННИЙ ДВІР У КИЄВІ
ПАМ'ЯТКОЮ АРХІТЕКТУРИ?
Статтю присвячено проблемі визначення автентичності сучасної спо!
руди Гостинного двору на Контрактовій площі у Києві. Доведено, що автен!
тичну пам'ятку архітектури повністю знищено під час проведення робіт з
реконструкції у 1983 – 1990 рр., а існуюча нині споруда становить певну
цінність тільки як невід'ємна складова ансамблю Контрактової площі як
пам'ятки містобудування.
Після прийняття постанови Кабінету Міністрів України від
15.08.2011 р. № 1380 "Про виключення будівлі Гостинного двору у м. Києві
зі Списку пам'ятників архітектури Української РСР, що перебувають під
охороною держави" у суспільстві поступово розгорілася дискусія довко
ла цього об'єкта, а саме – щодо його якостей, цінності та подальшої долі.
Якщо відкинути позиції та судження тих дискутантів, які є політично та
економічно вмотивованими, а подивитися на проблему Гостинного дво
ру з суто професійної точки зору, то з'ясується, що головне питання про
автентичність сучасної будівлі Гостинного двору розвело "по різні боки"
фахівців і громадськість. Професійна максима "не автентичний (тобто
несправжній, сфальсифікований) об'єкт не може бути пам'яткою" наш
товхнулася на позицію громадських активістів, яку можна було б сфор
мулювати так: "усе, що подобається людям (у тому числі й профанам),
що вони хочуть зберегти й не згодні змінювати, треба визнавати пам'ят
ками культурної спадщини". Остання позиція має право на життя у де
мократичному суспільстві, хоча вона прямо суперечить ідеології, закла
деній в основи вітчизняного (та й міжнародного) законодавства з питань
культурної спадщини. Згідно з чинним законодавством дилема "пам'ят
ка чи не пам'ятка" розв'язується експертними процедурами, і ніяк інак
ше. Тобто фаховий підхід і фахові висновки є єдиними підставами для
прийняття державних рішень щодо захисту і збереження тих чи інших
старожитностей.
Опубліковані матеріали досліджень, у тому числі архівні та бібліо
графічні, дозволяють з'ясувати, що Гостинний двір, розташований у
центрі Контрактової площі КиєвоПодолу, було побудовано у 1809 р. за
проектом відомого архітектора Луїджі Руска на місці дерев'яних крам
ниць, знищених пожежею 1803 р. Будівельні роботи велися під нагля
дом архітектора К. Ізмайловського. Новий Гостинний двір постав
замість старого, зведеного у 60ті рр. XVIII ст. за проектом архітектора
І. ГригоровичаБарського. Тоді, на початку ХІХ ст., було споруджено
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тільки один поверх, оскільки велика пожежа 1811 р. та війна 1812 р. пе
решкодили Київському магістрату закінчити будівництво так, як було
запроектовано. Проект переробили на одноповерховий варіант та пе
резатвердили.
Споруда Гостинного двору була традиційним для того часу торго
вельним комплексом у вигляді замкнутого прямокутника з внутрішнім
двором, у який вели шість проїздів. Зовнішній периметр споруди був
архітектурно вирішений арковими галереями. Гостинний двір вміщав
понад 50 крамниць, згрупованих у ряди – залізний, шовковий, сукон
ний, хутряний тощо. Кожна крамниця мала власний підземний склад,
зовнішній і внутрішній входи.
У 1828 р. Гостинний двір відновив і частково перебудував київський
міський архітектор А. Меленський. У другій половині XIX ст. його знову
перебудували. Постійні переробки, які спотворили первісну архітектуру
Гостинного двору, тривали впродовж усієї другої половини XIX ст., коли
власникам крамниць дозволили здійснювати перебудови на свій розсуд.
При цьому замурували аркові галереї, довільно пробили нові вікна тощо.
До 1970х рр. автентичний Гостинний двір був одноповерховою спо
рудою, яка завдяки своєму масштабу та масштабності ритмічних члену
вань фасадів композиційно об'єднувала Контрактову площу в єдиний
ансамбль, чому сприяла й класицистична стилістика.
Проте у 1980х рр. було здійснено так звану реставрацію споруди за
проектом архітекторів В. Шевченко та Ю. Лосицького з використанням
креслень первинного проекту Л. Руска, який так і не був реалізований у
ХІХ ст. Незважаючи на назву проекту "реставрація і пристосування", на
практиці стара будівля була поетапно цілковито знищена і на її місці
споруджена нова, двоповерхова, тобто удвічі вища. Після цього новий
двоповерховий Гостинний двір композиційно роз'єднав колись цілісний
простір Контрактової площі на кілька невеликих площ.
У 1979 р., тобто задовго до здійсненої у 1983 – 1990 рр. "реставрації"
споруди (а фактично – розбирання та нового будівництва), постановою
Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 р. № 442 Гостинний двір у тодішньо
му його вигляді було внесено до Списку пам'ятників архітектури Ук
раїнської РСР під охоронним № 872.
Перед початком будівельних робіт 1983р. були виконані необхідні ін
женернотехнічні дослідження і встановлено, що відсоток втрат первіс
ного вигляду пам'ятки на той момент оцінювався у 70%, а технічний стан
будівлі був украй незадовільним – усі конструктивні елементи виявили
ся непридатними до експлуатації. До цього призвело будівництво По
дільськоЧервоноармійської гілки метрополітену, яка, маючи неглибоке
залягання, пройшла просто під пам'яткою, послабивши її фундаменти й
основи. З огляду на це, автентичні стіни та фундаменти старого Гостин
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ного двору були не реставровані, а повністю розібрані. Таким чином ав
тентичну пам'ятку архітектури республіканського значення було повністю
втрачено. На місці старої одноповерхової будівлі було споруджено абсо
лютно нову, двоповерхову, яка радикально змінила не лише розплануваль
нопросторову структуру, а й об'єми та фасади первісної споруди.
Отже, в сьогоднішніх дискусіях ідеться про дві абсолютно різні будів
лі Гостинного двору (спільна в них лише назва):
1 – повністю втрачена пам'ятка архітектури республіканського зна
чення, яка існувала до 1979 р. та була занесена до Списку пам'ятників
Української РСР;
2 – споруда, збудована у 1980х рр., яка не має історикоархітектур
ної цінності, оскільки на 100% є новобудовою 1983 – 1990 рр.
У 2011 р. на замовлення АТЗТ СНРПБВП "Укрреставрація" провідні
фахівці Українського державного науководослідного та проектного
інституту "УкрНДІпроектреставрація" провели наукове дослідження з
визначення історикокультурної цінності зазначеного об'єкта. Виснов
ком наукової експертизи фахівців інституту, схваленим президією Нау
ковометодичної ради з питань реставрації та реконструкції історичного
середовища Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житло
вокомунального господарства, констатовано: сучасна будівля Гостин
ного двору не відповідає жодним критеріям, визначеним пунктами 10 та
11 Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів куль
турної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р.
№ 1760. Тобто споруда не містить предмета охорони і не може вважати
ся пам'яткою. Крім того, вона не підлягає державній реєстрації на під
ставі частини 2 статті 13 Закону України "Про охорону культурної спад
щини" як сучасна споруда, створена за старовинними проектами чи нау
ковими реконструкціями.
Аналіз фахових публікацій з цього питання підтверджує висновок
про те, що пам'яткою була та споруда, яку знищено під час будівельних
робіт 1983 – 1990 рр. Зокрема, в офіційному виданні 4томного каталогу
пам'яток містобудування та архітектури Української РСР у статті, яку бу
ло написано до початку будівельних робіт 1983 р., описано Гостинний двір
зовсім не таким, яким ми його бачимо сьогодні [1, с. 28]. Там уміщено
план і загальний вигляд існуючого на той час Гостинного двору [1, с. 29],
які радикально відрізняються від плану й загального вигляду того Гос
тинного двору, який існує сьогодні, про що свідчить порівняння зобра
жень, які ми тут наводимо.
У статтях автора зазначеного проекту В. Шевченко, присвячених
Контрактовій площі, міститься таке твердження: "Гостинний двір рес
таврується за проектом Л. Руска, тобто двоповерховим" [2, с. 37; 3, с. 26].
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Як наслідок будівельних робіт, здійснених у 19831990 рр., розгляда
ють Гостинний двір автори статті про Контрактову площу у першому
томі багатотомного фундаментального видання "Звід пам'яток історії та
культури України" [4, с. 478 – 480]. Авторами цієї статті є Тетяна Трегу
бова, Валентина Шевченко та Григорій Щербина – авторитетні й висо
копрофесійні фахівці сфери охорони архітектурної спадщини, причому
Валентина Шевченко – автор проекту, згідно з яким було знищено у
1983 – 1990 рр. автентичний Гостинний двір. У цій статті Гостинний двір
взагалі не віднесено ані до пам'яток, ані до об'єктів культурної спадщи
ни, а натомість зазначено: "Протягом 1970 – 1990х рр. за проектом ре
конструкції Контрактової пл. на історичній основі відновлено двоповер
ховий Гостинний двір, що мав значний вплив на формування площі
(1971 – 1990, арх. В. Шевченко), фонтан "Самсон" із ротондою (1977 – 1982,
архітектори В. Шевченко, Ю. Лосицький), церкву Богородиці Пиро
гощі…" [4, с. 480]. Таким чином сама авторка проекту поставила свій
витвір – двоповерховий Гостинний двір – у шерег об'єктів, які були
відтворені, тобто збудовані заново. Це підтверджується й тим фактом,
що стаття про Гостинний двір взагалі відсутня у Зводі пам'яток історії та
культури України.
Отже, як графічні матеріали, так і текстові свідчать про те, що спору
да Гостинного двору, яка існує нині, і та споруда Гостинного двору, яку у
1979 р. було внесено до Списку пам'ятників архітектури Української РСР
постановою Ради Міністрів УРСР від 06.09.1979 р. № 442, – це два зовсім
різні об'єкти.
Відповідно до цього висновок щодо автентичності сучасної будівлі
Гостинного двору може бути тільки негативним. Згідно з пунктом 10 По
рядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної
спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України (затвер
джено постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1760)
всі пам'ятки неодмінно мають відповідати критерію автентичності. Кри
терій автентичності означає, що пам'ятка повинна значною мірою збе
регти свою форму та матеріальнотехнічну структуру, історичні нашару
вання, а також роль у навколишньому середовищі.
Сучасна споруда Гостинного двору критерію автентичності не відпо
відає, оскільки:
– форму пам'ятки повністю змінено (змінено розпланувальну струк
туру, висоту і поверховість, архітектурне вирішення фасадів);
– матеріальнотехнічну структуру повністю змінено, оскільки існу
ючу нині споруду зведено з будівельних матеріалів, конструкцій і за буді
вельними технологіями 1980х рр.;
– історичні нашарування повністю втрачено;
– роль у навколишньому середовищі не збережено; вона змінилася,
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оскільки новий двоповерховий Гостинний двір композиційно роз'єднав
колись цілісний простір Контрактової площі на кілька невеликих ло
кальних площ.
Таким чином, сучасна споруда Гостинного двору не відповідає кри
терію автентичності, а тому не є пам'яткою культурної спадщини. Біль
ше того, у частині 2 статті 13 Закону України "Про охорону культурної
спадщини" зазначено: "Не підлягають державній реєстрації об'єкти, що є
сучасними копіями існуючих пам'яток або спорудами (витворами), ство
реними за старовинними проектами чи науковими реконструкціями". А
споруда, яку ми розглядаємо, якраз і є такою, тобто витвором, створеним
за старовинними проектами чи науковими реконструкціями.
Тому цілком логічно, що урядовою постановою Гостинний двір було
виключено зі Списку пам'ятників архітектури, що перебувають під охо
роною держави, затвердженого ще в 1979 р. У зв'язку з втратою Гостин
ним двором статусу пам'ятки архітектури, 05.07.2012 р. Законом України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприян
ня іпотечному кредитуванню" (закон № 5059VI) Верховна Рада України
виключила Гостинний двір із Переліку пам'яток, які не підлягають при
ватизації. А 26.04.2012 р. Київрада надала дозвіл Публічному акціонер
ному товариству "Укрреставрація" на розроблення проекту землеустрою
на Контрактовій площі, 4 для реконструкції будівлі Гостинного двору під
торгівельноофісний центр з гостьовою автостоянкою.
Проте, хоча споруда Гостинного двору і не пам'ятка архітектури, во
на є невід'ємним компонентом містобудівного цілого – ансамблю спо
руд Контрактової площі як центру Державного історикоархітектурного
заповідника "Стародавній Київ". З огляду на це, за поданням Головного
управління охорони культурної спадщини Київської міської державної
адміністрації, за результатами розгляду підготовленої ним облікової до
кументації, наказом Міністерства культури України від 21.12.2012 р.
№ 1566 комплекс споруд Контрактової площі у м. Києві внесено до Дер
жавного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятку містобудуван
ня та архітектури місцевого значення (охор. № 917Кв) та рекомендова
но до занесення до цього ж Державного реєстру за категорією національ
ного значення. У цій обліковій документації серед об'єктів, які входять
до складу комплексу споруд Контрактової площі, зазначено і споруду
Гостинного двору, проте не як пам'ятку, а як об'єкт, що входить до пе
реліку будівель, розташованих на Контрактовій площі.
Таким чином Гостинний двір не є пам'яткою архітектури, але він –
невід'ємна складова пам'ятки містобудування, тож його містобудівні па
раметри відтепер не підлягають змінам.
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Статья посвящена проблеме определения подлинности современного
здания Гостиного двора на Контрактовой площади в Киеве. Доказано, что
аутентичный памятник архитектуры полностью уничтожен во время про!
ведения работ по реконструкции в 1983 – 1990 гг., а существующее ныне со!
оружение представляет определенную ценность только как неотъемлемая
составляющая ансамбля Контрактовой площади как памятника градо!
строительства.
The article deals with the authentication of a modern building of Merchant
Court on Kontraktova Square in Kyiv. It is proved that the authentic monument com!
pletely destroyed during the course of work on the reconstruction in 1983 – 1990s.
And the existing building is now a value only as an integral part of the ensemble
Kontraktova square as a monument of urban development.
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Панорама Подолу з Контрактовою площею та Гостинним двором.
Гравюра 1870!х рр.

Фрагмент панорами Подолу з одноповерховим Гостинним двором.
Фото кінця ХІХ ст.
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Панорама Контрактової площі з одноповерховим Гостинним двором.
Фото поч. ХХ ст.

Гостинний двір. Фото 1946 р.
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План І!го поверху Гостинного двору до руйнування 1983 р.
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План І!го поверху сучасного Гостинного двору.
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Гостинний двір. Фото до руйнування 1983 р.

Гостинний двір. Сучасне фото автора.
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Л. І. Виногродська
ОХОРОННІ РОБОТИ
У ЛЯДОВСЬКОМУ СКЕЛЬНОМУ МОНАСТИРІ НА ПОДНІСТРОВ'Ї
Скельний СвятоУсікновенський Лядівський чоловічий монастир
ХІ – ХІХ ст. розташований у Вінницькій області МогилівПодільського
району на південній околиці с. Лядова. За легендою, його було закладе
но засновником КиєвоПечерської Лаври св. Антонієм Печерським 1013 р.
під час повернення з Афона у Київ [1]. Це – пам'ятка національного зна
чення архітектури, історії, археології, ландшафту (охор. № 020015Н).
Споруди монастиря займають кілька терас на схилах опокових скель
лівого берега Дністра (рис. 1) на пограниччі з Молдовою (верхня, перша,
друга). На верхній знаходиться новозбудована у візантійському стилі
дзвіниця. На першій терасі, яка має дворівневу довгу вузьку площадку
вздовж скель, знаходяться три печерні церкви, підземна споруда, цер
ковна лавка, кісниця, новозбудований корпус келій з церквою на третьо
му поверсі. На першому рівні розташовані: церкви Усікновення голови
Іоанна Предтечі та св. Параскеви Мучениці, кам'яна підземна споруда,
що складається з двох приміщень і проходу між ними, кісниця та цер
ковна лавка, що з'єднується проходом з церквою св. Параскеви і ко
лишньою трапезною монастиря (до неї, як кажуть у лавці, проходу не
має). На другому рівні першої тераси розташовані: церква св. Антонія,
келія Антонія і новозбудований корпус келій. Вздовж гори знаходяться
печерикелії, в яких, мабуть, і зараз живуть монахи. З першої тераси схо
динки ведуть до новозбудованого джерела з купальнею для паломників
(тераса 3). Слід зазначити, що будівництво споруд під келії і джерела
відбувалося навіть без нагляду археологів.
До 1848 р. печерні церкви не мали зовнішніх добудов. Їх розбудова і
оновлення почалися у ІІ пол. ХІХ ст., але у 30ті роки ХХ ст. споруди мо
настиря було підірвано. Нова розбудова монастиря почалася вже тільки
наприкінці ХХ – ХХІ ст. і продовжується зараз. За проектом архітектора
А. Танасійчука проходить оновлення і реконструкція монастирських спо
руд. Для захисту і реабілітації пам'ятки планується відродити функціо
нальну структуру монастиря шляхом спорудження на основній терасі
храмового комплексу (тераса 1) із прохідною галереєю (тераса 2), дзвіни
ці на історичній верхній ділянці гори (вже збудовано) та відповідних вер
тикальних зв'язківсходів і системи підпірних стін (тераса 2 і сходи до
дзвіниці). Церкви, що знаходяться на першому рівні першої тераси, а ра
зом з ними й графіті, закриються добудованими спорудами, які будуть
з'єднані з галереєю другої тераси. Опокову скелю, на якій стоїть дзвіни
ця, також буде обмуровано і до дзвіниці будуть споруджені сходи з пер
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шої тераси. Таким чином, пам'ятку національного значення буде схова
но від прямого огляду відвідувачами.
У зв'язку з вищезазначеними роботами вперше були проведені охо
ронні архітектурноархеологічні дослідження і зроблені обміри та крес
лення печерних храмів, хоча спробу реставраційних робот на пам'ятці
було зроблено ще у 1956 р., але не завершено. На кресленнях того часу бу
ло показано трапезну, що повністю знаходилась у скелі. Другу спробу ре
конструкції і реабілітації пам'ятки було здійснено у 1993 р. Інститутом
"Укрпроектреставрація", проте також не закінчено. У 1998 р. почалося
нове відродження монастиря. Під час будівельних робот навколо печер
них храмів було відкрито поховання і знайдено археологічні матеріали
від епохи бронзи, давньоруського часу до пізнього середньовіччя (за
повідомленням і наданим кресленням учасника відновлення монастиря
послушника Пантелеймона).
Основним завданням експедиції, згідно з планом реставраційних
робіт, було дослідження хронології культурних нашарувань та виявлення
рівня залягання материкової скелі на терасі 2, де повинні проводитися
архітектурнобудівельні роботи, а також архітектурноархеологічні ро
боти на терасі 1, де знаходяться основні монастирські храми. Крім цьо
го, було зафіксоване на фото графіті на відкритій скелі ліворуч церкви
Усікновення голови Іоанна Предтечі, що водночас є й стіною цієї церк
ви, та графіті на підлозі церкви св. ПараскевиП'ятниці.
Згідно з польськими джерелами, на місці Антонієвої церкви ще у VІІ ст.
знаходився печерний скит, заснований, мабуть, християнськими под
вижниками [2]. За описами дослідників ХІХ – поч. ХХ ст., храм мав
престол, вирізаний із опоку, що прилягав до прямої вівтарної стіни. По
ряд ліворуч знаходилася ніша жертовника, а праворуч – вхід у різницю,
яку пізніше було з'єднано з келією св. Антонія. Нещодавно у східній час
тині зроблено апсиду, що подовжила храм. У храмі також перероблено
підлогу: замість кам'яної – залито бетоном, що підняло її рівень. На
архівному кресленні, мабуть, 1956 р. бачимо храм прямокутний у плані
13,4 х 5,55 м. Зараз розміри храму становлять 17,0 м х 5,8 м і 4,5 м заввиш
ки. Коли проводилися ці роботи, у притворі перед входом було відкрито
поховання (фото в Інтернеті). Церква Усікновення голови Іоанна Хрес
тителя, розташована на першому рівні тераси 1, також спочатку мала
вирізаний з опоку престол, що прилягав до нерозвинутої прямої вівтар
ної стіни. Ця церква також мала ліворуч, у вівтарній стінці, жертовник, а
праворуч, у південній стінці, вхід до різниці і нішудияконник. Така сис
тема розташування основних архітектурноканонічних елементів храму –
літургійних приладів ранньохристиянського богослужіння, коли воно
проходить у вівтарі перед престолом за давніми чинами літургії – у Ієру
салимському або Олександрійському, характерна для багатьох печерних
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храмів Придністров'я. Зазвичай у таких храмах наос не відділено від вів
тарю вівтарною перепоною, що ми бачимо в обох первісних храмах,
об'єм яких був значно менше сучасного. Церква ПараскевиП'ятниці яв
ляє собою наступний етап розвитку ранньохристиянського богослу
жіння, коли воно проходить відповідно до нових вимог чину літургії свя
тителів Василя Великого і Іоанна Златоуста – служіння навколо престо
лу. Вона вже має апсиду і нерухомий престол, вирізаний з опоку, що зна
ходився у вівтарному просторі. Але жертовник, як і в попередніх храмах,
знаходиться ліворуч в апсиді і вхід у різницю праворуч у південній стіні,
що говорить про збереження первісних традицій богослужіння. Варто
відзначити, що церкву збудовано за готовим ескізом. Архітектор
відштовхувався для виведення апсиди від спочатку вирізаного в скелі
престолу, що досі зберігся (рис. 3). Під час ретельного обстеження храму
було виявлено фрагмент залишків стіни, вирізаної з опоку, ймовірно,
вівтарної перешкоди, яка відокремлювала вівтарний простір від наосу,
що вказує на розвиток канонічного літургійного богослужіння до сучас
ного традиційного проведення служби. На це вказує і винос жертовника
в наос перед новоствореним у ХІХ ст. іконостасом.
Під час дослідження підземної споруди в її південній кімнаті виявле
но на підлозі стерті сходи, вирізані у материковій скелі, що опускалися
до підпірної стіни і йшли нижче основи споруди (вони не розкопували
ся через загрозу руйнації стінки). На нашу думку, ці сходи вели до свято
го джерела (первісного), що знаходився нижче тераси 2. Він, мабуть,
існував до спорудження нового джерела.
Археологічні дослідження траншей на терасі 2, що були закладені
вздовж бетонної смуги з виступаючими бетонними биками перпендику
лярно схилу гори, дали цікаві результати щодо хронології пам'ятки.
Стратиграфія траншей складалася з верхнього шару будівельного сміття,
під яким лежав шар світлосірого кольору 0,6 – 0,8 м завтовшки, в яко
му знайдено багато фрагментів кераміки ХVІІ – ХVІІІ ст., в тому числі й
східного походження (турецька?). Розгляду кераміки цього часу присвя
чено окрему статтю [3]. Найцікавішим є шар темнотемносірого кольо
ру 0,3 – 0,5 м завтовшки, що знаходився під пізньосередньовічним ша
ром. Він містив у собі велику кількість фрагментів кераміки від слов'яно
руського часу (VІІ – І пол. ХІІІ ст.) до золотоординськолитовського
(сер. ХІІІ – ХV ст.). Знахідки археологічного матеріалу в скельних спору
дах – взагалі рідкісне явище, а в нашому випадку виділено і культурні
шари, знахідки в яких підтверджують наявність життя на цій території зі
слов'янського часу до ХVІІ – ХVІІІ ст. Під цим шаром з глибини 1,3 – 1,5 м
фіксувалися шари передматерикових відкладень різного кольору, від ко
ричневого до нижнього бурого, які були стерильними, без будьяких
знахідок і включень, а під ними на глибині 2,2 – 2,5 м знаходився мате
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рик – опокова скеля із включенням крем'яного каміння темносірого
кольору (рис. 4). Крім цього, зроблено зачистку нижньої частини під
пірної стіни з метою перевірки її основи. Вона була звільнена від землі
під час будівельних робот зі спорудження бетонної смуги. Під час зачи
стки виявлено фрагменти кераміки ХІІІ – ХІV ст. та залишки поховань,
що виходили зпід стіни. Переважну частину їх було знищено будівель
никами під час робіт із заливки бетонної смуги.
Опокова скеля з графіті знаходилася ліворуч від церкви Усікновення
глави Іоанна Предтечі і складала західну частину північної стіни церкви.
Свого часу вона була частиною скельного моноліту, в якому було вирізано
печерний комплекс. Верхня частина моноліту, на якій, на нашу думку, зна
ходилися старіші написи, частково облущилася, частково вкрита грибко
вим нальотом, що повністю скриває графіті і робить їх недоступними для
прочитання. Графіті нижньої частини моноліту були переважно згладжені
природно, навмисно здерті або потиньковані, причому при знятті розчи
ну відшаровується і напис. Чітких написів майже не збереглося.
Основна маса графіті належить до ХІХ ст. і частина до ХХ ст. Написи
російською, польською, вірменською, єврейською, іншими мовами, які
розібрати складно. Графіті розподіляються на: написані вільно на стіні, у
прямокутних рамках, у колі, у серцеподібній рамці, у картушах, інших
фігурних рамках. Графіті, написані вільно на стіні, вбирають в себе напи
си різного роду: звичайні ініціали з датою і без неї; підписи з ім'ям,
прізвищем і датою або без неї; з молитвою, підписом і датою. Але най
частіше – це ім'я, прізвище і дата. Графіті, написані в прямокутних рам
ках, також, в основному, містять прізвище і дату. Графіті в серцеподібних
і круглих рамках вже частіше містять більш розгорнуті написи і дату.
Найбільш розгорнуті написи зі зверненням, вказівкою регалій і т. п.
містяться у написах в рамках з вінків і картушах. Усі вони розміщені у
верхній частині моноліту, тому сфотографувати їх, а тим більше прочита
ти, не видається можливим. Три написи розміщені в картушах барочно
класицистичного образу. Над картушами розміщено корону, що гово
рить про приналежність авторів написів до царствуючих осіб або вищої
шляхти. Найстаріший напис належить до 1812 р. Цікавий напис на мар
муровій дошці, вирізаній у вигляді картушу. Зверху на ньому розташова
на корона. На жаль, фрагмент з датою відбито. Взагалі для прочитання
написів необхідні фахівці з цієї галузі. За історичними даними і свідоц
твом дослідників монастиря (Сіцінський, Гульдман, священик Стефа
новський, Ролле та ін.) найдавніший напис належить до кінця ХVІІ ст.
Було здійснено також археологічні розвідки в околицях монастиря,
під час яких відкрито поселення трипільського часу та епохи бронзи, а на
полі біля с. Нагоряни знайдено монету візантійського імператора Кос
тянтина ІХ Мономаха початку ХІ ст.
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Проведені архітектурноархеологічні дослідження на території Ля
дівського монастиря дали цікаві результати щодо виникнення монасти
ря і його існування протягом тривалого часу. Густо насичений матеріала
ми (кераміка) шар ХІІІ – ХV ст., із включенням фрагментів ліпної ке
раміки слов'яноруського часу, виявлений під час розкопок на терасі 2,
свідчить про існування монастиря (скиту?) зі слов'янського часу й упро
довж давньоруського та литовського часів. Розширення території монасти
ря у пізньосередньовічні та нові часи (ХVІ – ХІХ ст.) проводилося шляхом
перебудови й добудови існуючих об'єктів та будівництва нових. Обміри й
ретельна фіксація об'єктів дозволила дати попередні визначення щодо
будівництва скельних храмів за ранньохристиянськими прикладами.
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Рис. 1. Вид на монастир з боку Дністра.

Рис. 2. Вид із площадки перед дзвіницею на терасу 1
з печерними церквами і терасу 2 з розкопами.
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Рис. 3. Плани церков Усікновення глави Іоанна Предтечі
та Параскеви!П'ятниці.
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Рис. 4. План і стратиграфія тр. 2.
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Є. Є. Водзинський
КАТЕГОРИЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЙ ДАВНІХ МІСТ
ЗА ІСТОРИКОКУЛЬТУРНОЮ ЦІННІСТЮ
Статтю присвячено детальному середовищному зонуванню історичних
територій міст, категоризації цих територій за історико!культурною цін!
ністю та їх урахуванню в охоронному зонуванні.
З часу прийняття у 1978 р. Закону Української РСР "Про охорону і
використання пам'яток історії та культури" пройшло майже 35 років.
Цей закон, на відміну від багатьох попередніх нормативноправових до
кументів з охорони культурної спадщини, введеним в обіг терміном
"пам'ятки містобудування і архітектури" вперше чітко визначив важли
вість охорони містобудівної спадщини. А поставивши в ньому визначен
ня "містобудування" на чільне місце, підкреслив значимість охорони не
лише окремих історичних містобудівних об'єктів і утворень, але й у ціло
му широкого містобудівного підходу до охорони нерухомої культурної
спадщини.
Понад 12 років пройшло після прийняття у 2000 р. Закону України
"Про охорону культурної спадщини", в якому вже в якості самостійного
виду об'єктів культурної спадщини виділено "об'єкти містобудування" –
історично сформовані центри населених місць, вулиці, квартали, площі,
комплекси (ансамблі) зі збереженою планувальною і транспортною
структурою та історичною забудовою, у тому числі поєднаною з ланд
шафтом, залишками давнього розпланування та забудови, що є носіями
певних містобудівних ідей. Цим Законом також введено поняття "істо
ричний ареал населеного місця" (Cт. 1) та "історикокультурні заповідні
території" (Cт. 33), що конкретизують облік та охорону містобудівної
спадщини. Цей новий Закон зі змінами та доповненнями 2004 і 2010 рр.
створив необхідну правову базу для всебічного дослідження, фіксації,
охорони і використання містобудівної спадщини України як важливої
культурної цінності й основи своєрідності її історичних міст.
Однак, незважаючи на великий обсяг робіт у сфері виявлення і збе
реження містобудівної спадщини, що були здійснені за час дії цих за
конів, і велику кількість охоплених ними міст і містечок та розмаїття роз
робленої для них документації (історикоархітектурні опорні плани,
історичні ареали, зони охорони пам'яток, проекти організації за
повідників, пропозиції з охорони окремих архітектурних ансамблів,
комплексів та ін.), виявлення та охорона об'єктів містобудівної спадщи
ни все ще неспівставимі за своєю ефективністю з виявленням та охоро
ною архітектурної та археологічної спадщини. Ці складні територіальні
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об'єкти охорони найменш забезпечені і в нормативнометодичному
відношенні. Вони все ще залишаються найбільш вразливими і піддають
ся все зростаючому тиску вибірковими, слабо контрольованими пере
твореннями в багатьох містах та їх історичних центрах. Більшість пору
шень і втрат, що відбулися останніми роками у культурній спадщині, –
це порушення саме містобудівної спадщини [1; 3].
Значною мірою це визначається великим запізненням у вирішенні
проблем її охорони, а також великою складністю, а часом і певною не
визначеністю самих об'єктів містобудівної спадщини та їх зв'язку з
міським і природним оточенням. Попри помітний прогрес, пов'язаний
з послідовним застосуванням середовищного підходу та системних ме
тодів у сфері виявлення й охорони містобудівної спадщини в цілому,
стан у цій галузі залишається незадовільним, а в деяких конкретних ви
падках і конфліктним. Великою мірою це пояснюється недостатньою
кількістю фахівців у цій сфері. Це і результат дефіциту відповідних
спеціалізованих науководослідних і проектних установ, які могли б
накопичувати і систематизувати досвід такої діяльності, вдосконалю
вати її методику і готувати висококваліфіковані кадри, а також популя
ризувати набуті досягнення. Наприклад, у Російській Федерації таки
ми установами є Інститут реконструкції історичних міст та Інститут
культурної і природної спадщини ім. Д. С. Ліхачьова, які займаються
дослідженням та охороною містобудівної спадщини і культурних ланд
шафтів [5].
Однією з найбільш слабких сторін більшості здійснених в Україні
робіт з виявлення та охорони нерухомої культурної спадщини населених
місць є недостатня диференціація територій їх історичних частин та
нечіткість їх категоризації за історикокультурною цінністю. Вони зазви
чай дуже умовні і не деталізовані, що безпосередньо відбивається на
вірності визначення об'єктів спадщини і режимів їх охорони. Значною
мірою це є результатом схематичності аналізу міського середовища істо
ричних районів.
Послідовний середовищний підхід у здійсненні таких досліджень пе
редбачає тотальне обстеження і структурування історичних територій на
основі виділення в середовищі, що склалося, його елементарних інди
відуалізованих одиниць (архітектурних і природноландшафтних) з нас
тупним виокремленням середовищних комплексів більш високого щаб
лю (зазвичай до 2 – 3 щаблів). Таке зонування дозволяє аргументовано
встановити межі об'єктів містобудівної спадщини (рис. 1).
Деталізоване середовищне зонування є вихідним і для категоризації
історичних територій і, відповідно, містобудівних об'єктів в їхніх межах
за їхньою історикокультурною цінністю. Така категоризація є результа
том оцінки міських територій за концентрацією об'єктів спадщини,
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їхньою роллю в композиції і пейзажі міста і достоїнствами ландшафту.
Детальне середовищне зонування дозволяє більш чітко виділити об'єкти
і території різної цінності. Ділянки певної категорії зазвичай охоплюють
деяку кількість, іноді досить велику, найпростіших одиниць міського се
редовища (елементів). Вони, як правило, не співпадають з індивідуалізо
ваними містобудівними утвореннями і можуть охоплювати або їх части
ни, або кілька суттєво відмінних містобудівних комплексів.
Історикокультурна цінність міських територій, їхніх містобудівних
об'єктів є однією з основних, визначальних в оцінці культурної спадщи
ни. Вона коливається від надзвичайно високої до мінімальної і визначає
можливість перетворення цих об'єктів. Як і об'єкти архітектурної та ін
ших видів культурної спадщини, вони можуть поділятися на середо
вищні територіальні комплекси I, II, III, IV і V категорій цінності (кате
горії достатні для вирішення більшості питань охорони культурної спад
щини). Найцінніші з них – I і II категорій, цінні – III категорії, невели
кої цінності – IV і V категорій [2] (рис. 2).
Виявлення структури міського середовища історичної частини міста
пов'язане з виділенням його простіших елементарних складових утво
рень, історичних містобудівних об'єктів більш високого рівня, що
об'єднують групи найпростіших елементів середовища (квартал, блок) та
індивідуалізованих середовищних комплексів, що містять ряд таких
об'єднань (єдині в стильовому, природному чи функціональному відно
шенні ділянка або район) і далі – аж до історичних центрів і ареалів [6].
Детальне структурування історичного міського середовища сприяє
не лише вірному встановленню меж історичних містобудівних об'єктів
різного щабля, але і їх категоризації за історикокультурною, а по суті –
за історикомістобудівною цінністю. Категоризація залежно від величи
ни і складності виділених індивідуалізованих середовищних об'єктів і
комплексів може починатися з другого щабля, а в складних ситуаціях –
з третього, оскільки цінність визначатиметься не лише достоїнствами
тієї чи іншої складової в ньому, але й роллю її в ньому як цілому.
Найбільший науковий, культурний і практичний інтерес мають
особливо цінні історичні містобудівні об'єкти, які підлягають охороні.
Це перелічені у Законі історичні центри і райони міст, фортеці і старо
винні оборонні системи, архітектурні ансамблі і комплекси, квартали,
вулиці, площі, давнє розпланування, ділянки традиційної старої забудо
ви, а також парки, сквери і ландшафти, що тісно пов'язані з історичною
частиною міста. При вирішенні питань охорони містобудівної спадщини
необхідно визначити всі наявні в місті історичні містобудівні об'єкти [2].
Історичний містобудівний об'єкт – це старовинний квартал, комп
лекс споруд чи інше індивідуалізоване містобудівне утворення, розташо
ване в межах історичної частини міста або за його межами (монастирі,
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фортеці, садиби та ін.), такі, що мають певну історикокультурну
цінність. В самому загальному вигляді вони поділяються на пам'ятки
містобудування – найцінніші об'єкти I категорії та на значні історичні
містобудівні об'єкти – II, III категорій і рядові історичні містобудівні
об'єкти – IV, V категорій.
Пам'ятка містобудування – це особливо цінний цілісний історичний
містобудівний об'єкт, який характеризує містобудівну культуру певного
періоду, відіграє важливу роль у композиції й обличчі міста і концентрує
пам'ятки історії та культури [2; 4; 7 – 9]. Значний історичний місто
будівний об'єкт – цілісне містобудівне утворення в межах історичної
частини міста, яке має велике значення для її архітектурного обличчя і
містить окремі пам'ятки культури. Рядові історичні містобудівні об'єкти –
всі інші зафіксовані давні містобудівні об'єкти й утворення, які мають
історикокультурну цінність і відіграють допоміжну роль у структурі й
обличчі історичного населеного місця.
У містах з великою і складною містобудівною спадщиною можлива
більш детальна категоризація її об'єктів. Пам'ятки можуть бути поділені
на національні і місцеві, а значні і рядові об'єкти – на об'єкти I і II класів
відповідно.
Категоризація територій історичної частини міста є ключовою не ли
ше для виділення в ньому історичного ареалу як найбільш збереженої
частини, що визначає його своєрідність, та інших давніх утворень, але й
для охорони культурної спадщини міста у цілому. Перш за все це сто
сується встановлення охоронного зонування. На основі визначеної цін
ності територій ним виділяються заповідники – об'єкти I категорії; за
повідні території – об'єкти I, II категорій; території пам'яток – I і II ка
тегорій; охоронних зон – ІІ, III категорій; зон регулювання забудови –
III, IV категорій; зон охоронюваного ландшафту – IIIV категорій; охо
ронюваних археологічних зон – IV категорій.
В історичній частині міста необхідно також виділяти й містобудівні
об'єкти, які порушують його структуру і дисгармонують з традиційним
оточенням.
У багатьох історичних містах і в усіх містах з особливо цінною спад
щиною організовано історикокультурні заповідники і встановлено зони
охорони пам'яток. Охоронним зонуванням, як правило, повністю охоп
лені історичні частини міст, а в деяких із них зони регулювання забудо
ви і зони охоронюваного ландшафту виходять далеко за межі історичних
районів, охоплюючи сучасні міські території, забудова яких знаходиться
в зоні композиційновидового впливу пам'яток, і ландшафтні об'єкти,
тісно пов'язані зі структурою та обличчям історичних утворень. Усі ці
великі території дуже різноманітні за своїм складом, визначають зазви
чай єдиний, дуже загальний, режим їх використання, здебільшого не
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конкретизований щодо їх відмінних частин. У кращому разі в зонах ре
гулювання регламентується висота забудови.
Пам'яткоохоронне право, вимоги збереження культурної спадщини
діють на всій території міста. В одних місцях (історикокультурні за
повідники, території пам'яток, охоронні зони суворого режиму) ці вимо
ги щодо режиму використання територій є визначальними. В інших
(охоронні зони, історикокультурні заповідні території) вони провідні
або співставимі [порівнянні] з вимогами ощадливого поміркованого
розвитку, який не змінює їх основного характеру. У значних історичних
містобудівних об'єктах вимоги охорони є одними із суттєвих. На великих
територіях рядових історичних містобудівних об'єктів вони не суворі і
визначальними в них є численні вимоги щодо їх реконструкції та розвит
ку. Однак, в усіх цих зонах вони мають відчутний, а в деяких випадках і
визначальний, вплив на організацію міських територій. Їх містоформую
чий вплив реалізується не лише в межах історичних територій, але й в
опосередкованій дії на території, де він відсутній через викликаний ви
могами охорони перерозподіл перетворень у місті, тобто тією чи іншою
мірою вони впливають на структуру та обличчя міста у цілому. Врахо
вуючи важливу роль культурної спадщини в історичному місті, загаль
номіський характер її впливу, об'єкти його містобудівної спадщини і
особливості міського історичного середовища треба враховувати і в
адміністративному розподілі міста при визначенні меж його районів. А в
виключних випадках, через недостатню ефективність діючих за
повідників і затверджених історичних ареалів, встановлювати особливу,
відбиваючу специфіку міста одиницю – історикокультурний адмі
ністративний район (ІКАР).
Детальне середовищне зонування і категоризація історичних тери
торій міст за їх цінністю конкретизують режим їх використання і цим
сприяють підвищенню ефективності охорони спадщини цих міст. У
зв'язку з постійним поглибленням досліджень культурної спадщини і не
минучими змінами у ході розвитку історичних міст необхідно з часом
уточнювати історикокультурну цінність їх територій і відповідним чи
ном коригувати охоронне зонування.
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Рис. 1. Середовищне зонування історичного центру міста:
Середовищні зони: 1 – першого щаблю; 2 – другого щаблю;
3 – третього щаблю.
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Рис. 2. Історико!культурна цінність території історичного центру міста:
1 – I категорія; 2 – II категорія; 3 – III категорія;
4 – IV категорія; 5 – V категорія.
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В. Р. Гембарська
ДЕРЕВ'ЯНІ ХРАМИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАПОВІДНИКУ
"ДАВНІЙ ГАЛИЧ": ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОХОРОНИ
У статті висвітлено історичні та архітектурні особливості дерев'яних
храмів на основі натурних досліджень, порушено питання їх збереження та
охорони.
Ключові слова: дерев'яні храми, пам'ятки архітектури, церква, нава,
вівтар, охорона.
Пам'ятки архітектури XII – XVII ст., що розташовані на території На
ціонального заповідника "Давній Галич" (надалі – заповідник), належать
до найцінніших надбань багатої культурної спадщини України. Вони
свідчать про глибоку історію та велич одного зі стольних міст РусіУкра
їни – давнього Галича. Поряд зі спорудами, які використовуються за
прямим призначенням (церква св. Пантелеймона XII ст. у с. Шевченкове,
церква Різдва XIV ст. у м. Галич, Успенська церква XVI ст. у с. Крилос, кос
тел Кармелітів з монастирським комплексом XVII – XVIII ст. у смт Біль
шівці), знаходяться фундаменти 14 літописних церков XII – XIII ст.,
фундамент Успенського собору XII ст. [5, с. 68]. Усі вони мають велике
значення для пізнання минулого і найвідвідуваніші туристами. Не
менш важливе місце посідають дерев'яні церкви у межах історичного
ареалу заповідника (населені пункти за кілька кілометрів від Галича),
які мають певний статус, зумовлений їх унікальними історичними та
архітектурними особливостями. Храми є осередками наукового, духов
ного та культурного життя краю. Будучи найбільшими спорудами у за
будові населених пунктів, а нерідко і їх композиційними центрами,
потребують окремих підходів у справі дослідження, збереження та охо
рони на сучасному етапі.
Церква Вознесіння Господнього (1803) у с. Комарів Галицького району.
Церква розташована у центрі села. Протягом 1900 – 1905 рр. зазнала пе
ребудови [6, с. 13]. Певний вклад у відбудову святині вніс дідич Томаш
Городиський. При храмі діяли Братства: чоловіче й жіноче та Братство
тверезості. З 1845 по 1859 р. у селі парохував Антін Любич Могильниць
кий – священикпросвітитель, поет, якого І. Франко зачислив до "пер
ших будителів духа в Галичині". Після закінчення Львівської семінарії
(1837 – 1840) працював священиком й одночасно вчителював у різних
селах Галичини. Саме у с. Комарів з'явилися на світ відомі його твори,
якот: поема "Скит Манявський", балада "Русин – вояк", поезії "Судьба
поета" тощо. 1861 р. А. Могильницького обрано послом до Галицького
сейму [2, c. 356].
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Церкву зведено зі смерекових плениць на дубових підвалинах. В
об'ємнопросторовому вирішенні являє собою тридільну тризрубну од
новерху будівлю, орієнтовану за віссю південь – північ. Храм складаєть
ся з квадратного у плані об'єму – нави та прямокутних компартиментів:
бабинця і вівтаря. До бокових стін вівтаря (зі східного і західного боків)
прилягають ризниця та дияконник. Бабинець – рівноширокий з навою.
Вівтарна частина видовжена за рахунок добудови низького зрубу, накри
того двосхилим дахом, до якого веде окремий вхід. Вівтар і бабинець
вкриті двосхилими причілковими дахами. Бабинець увінчаний маківкою
на глухому ліхтарі, вівтар – хрестом на підхрестовому яблуці. Над навою
здіймається восьмерик на невисокому четверику, вкритому наметовою
банею з перехватом, увінчаною ліхтарем з маківкою. Оперізує церкву
піддашшя, оперте на східчасті випусти зрубів. Стіни храму шальовані
вертикально дошками. Віконні прорізи стін – прямокутного профілю.
Церква має чотири входи: головний – у південній стіні бабинця, бокові –
у західних стінах бабинця і добудованій частині вівтаря та у північній
стіні дияконника [4, с. 91, с. 94].
В інтер'єрі простір нави відкритий до основи ліхтаря. Перекриття ба
бинця і вівтаря – коробові склепіння лучкового типу.
Протягом 1900 – 1905 рр. велася перебудова церкви, внаслідок якої
порушилася первісна планувальна структура. Бабинець розширено до
розміру нави і видовжено у два рази. Вівтарну частину видовжено за ра
хунок добудови до її причілкової стіни низького прямокутного зрубу
[4, с. 95].
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Церква св. Миколая (1883) у с. Вікторів Галицького району. Церква
розташована у північносхідній околиці села на високому пагорбі, що
має назву "Миколаївська гора". Побудована на кошти громади та місце
вого дідича Адольфа Закревського. Велика заслуга у будівництві церкви
належить парохові о. Сидору Бобикевичу, який 1877 р. прибув сюди ра
зом із дружиною Марією, дочкою письменника М. Устияновича. Рідний
брат Марії – художник Корнило Устиянович також прислужився гро
маді, розписавши Миколаївський храм [2, с. 157].

Церкву зведено із смерекових плениць на дубових підвалинах. В
об'ємнопросторовому вирішенні являє собою тридільну тризрубну од
новерху будівлю. Орієнтована за віссю захід – схід. До нави прилягають
менші за шириною та рівні за висотою зруби бабинця та вівтарної части
ни і коротких бокових рамен. До східної стіни вівтаря прилягає прямо
кутна у плані вівтарна прибудова, північна та південна стіни якої є про
довженням бокових стін вівтаря. Верх центрального зрубу влаштовано за
типом "восьмерик на четверику", накрито високим наметовим дахом, з
перехватом унизу, завершено маківкою на широкому глухому ліхтарі, де
вказано рік побудови церкви – 1883й. Бічні зруби накрито двосхилими
причілковими дахами, над якими височать мініатюрні маківки на глухих
ліхтарях. Споруда має широке піддашшя, яке спирається на випусти
вінців зрубів. У церкві влаштовано два входи: головний – у південній
стіні нави, боковий – у західній стіні бабинця. Є ще один вхід у ризницю
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з південного боку. Церква освітлена великими прямокутними вікнами,
прорізаними у північній та південній стінах другого ярусу [1, с. 41].
В інтер'єрі простір центральної нави відкрито до основи ліхтаря. При
західній стіні бабинця влаштовано хори. На стінах церкви збережено
розписи художника К. Устияновича, які є унікальним зразком україн
ського монументального мистецтва ІІ пол. XIX ст. [8, с. 222].
Церква св. Михайла (1823) у с. Козина Тисменицького району. Церква
розташована у центрі села Козина (засноване 1577 р.). У радянські часи до
неї звозили іконостаси, старовинні церковні книги, сакральний реманент
з храмів Тисменицького району, перетворивши приміщення церкви на
склад. Проте тутешні жителі потай вибирали привезені ікони та вмонтову
вали їх в ряди іконостасу. Так, у намісному ярусі храму св. Михайла опи
нилися чудотворні ікони Богоматері і св. Миколая [3, с. 11, с. 14].

Церкву зведено з масивних ялинових плениць на дубових підвали
нах. В об'ємнопросторовому вирішенні являє собою хрещату п'ятизруб
ну одноверху будівлю, орієнтовану за віссю захід – схід. З північного бо
ку до вівтаря добудовано ризницю, ширина якої співпадає зі зрубом
центральної нави. До бабинця прилягає невеликий присінок, схований
під піддашшям. Вівтар і бабинець вкриті двосхилими причілковими да
хами, гребені яких завершені фігурними маківками, увінчаними хрестами
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на підхрестових яблуках. Над навою здіймається освітлений восьмерик,
вкритий наметовою банею, увінчаною сліпим ліхтарем з маківкою.
Оперізує церкву піддашшя, оперте на східчасті випусти вінців зрубів.
Стіни другого ярусу шальовані вертикально дошками, до піддашшя –
відкритий зруб. Входи у церкву влаштовані в західній та південній стінах
бабинця. Окремий вхід в ризницю з північного боку. Церква освітлена
прямокутними шестишибковими вікнами, прорізаними у північній та
південній стінах другого ярусу. Віконні прорізи восьмерика мають ана
логічний профіль та розмір [1, с. 51].
В інтер'єрі простір центральної нави відкритий до основи ліхтаря. У
вівтарі та бабинці – пласкі стелі. Церква має хори при західній стіні ба
бинця. Стіни церкви та підкупольного барабану зберегли орнаменталь
ний та сюжетний стінопис на євангельські теми. Розписи виконані
наприкінці XIX ст., поновлені на поч. ХХ ст., коли відбувався ремонт
храму. Іконостас – давньої сницерської роботи (дерев'яний різьблений
позолочений), виготовлений у ХІХ ст. невідомим майстром [3, с. 17].

Церква св. Параскеви (1872) у с. Курипів Галицького району. Церква
розташована на околиці села. Відомий священик УГКЦ о. Рудольф Мох
(1816 – 1892) – письменник, громадськокультурний діяч, один із про
довжувачів справи "Руської трійці", секретар "Руської ради народної" вів
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душпастирську працю у селі протягом 50ти років. Його збірка поезій
"Мотиль" (1841) – друга в Галичині після "Русалки Дністрової" книжка,
написана українською народною мовою. Саме він на заклик Львівсько
го митрополита Й. Сембратовича започаткував у Галичині Братство тве
резості. Похований на сільському цвинтарі. 1886 р. зусиллями провізорів
Г. Засєдка та Г. Федишина церкву поновлено усередині та розписано
місцевим художником Кроподрою. Його картини, датовані 1893 р., і сьо
годні зберігаються в церкві [2, с. 445].
Церкву зведено з ялинових плениць на дубових підвалинах. В
об'ємнопросторовому вирішенні являє собою тридільну тризрубну од
новерху будівлю, орієнтовану за віссю захід – схід. Зі сходу до нави
прилягає вужчий вівтар з дияконником та ризницею по боках, із захо
ду – рівноширокий до вівтаря бабинець з невеликим присінком з
півдня. Вівтар і бабинець вкриті двосхилими причілковими дахами,
гребені яких завершені маківками на глухих ліхтарях. Над навою
здіймається восьмерик на четверику, вкритий наметовою банею з пе
рехватом, увінчаною сліпим ліхтарем із маківкою. Церкву оперізує під
дашшя, оперте на східчасті випусти вінців зрубів. Стіни храму шальо
вані вертикально дошками. Віконні прорізи стін – невеликі (прямокут
ного профілю), у восьмерику – круглі (по одному з півночі та півдня).
Церква має два входи, влаштовані з південного боку. Традиційний
західний вхід відсутній.
В інтер'єрі простір нави відкритий до основи ліхтаря. У вівтарі та ба
бинці пласкі стелі. Хори розташовані при західній стіні бабинця. Стіни
нави та підкупольного барабану мають орнаментальний і сюжетний роз
пис кін. XIX ст. Іконостас церкви – дерев'яний різьблений позолочений,
XIX ст. Кивот розписано художником Кроподрою 1890 р. [1, с. 26].
Церква Воскресіння Господнього (1946) у Музеї народної архітектури
та побуту Прикарпаття (с. Крилос Галицького району). Церква споруджена
місцевими жителями, попередня згоріла під час Другої світової війни.
Перевезена до музею 1999 р. із с. Поплавники Галицького району. Зараз
у музеї репрезентується сакральне будівництво Опільського етнорегіону
[2, с. 605].
Зведена з ялинових плениць на дубових підвалинах, орієнтована за
віссю захід – схід. Являє собою дводільну однозрубну споруду. Дводіль
ність видно в інтер'єрі, бо ззовні – це один зруб, накритий двосхилим
причілковим дахом, увінчаним над навою маленькою банею на восьми
гранному світловому барабані. Покрівля даху – гонтова. Церква має тра
диційний західний вхід та північний, акцентований ґанком на чотирьох
стовпах [1, с. 28].
Вищезазначені дерев'яні храми є своєрідним зразком сакральної
архітектури малодослідженого етнографічного району Опілля. Належать
369

Розділ II

до тридільного та хрещатого типу, означений з кінця XVI ст. як український
храмовий стиль [7, с. 490]. Незважаючи на окремі порушення пропорції
(зміна планувальної структури церкви у с. Комарів), зберігають свої пер
вісні форми і належать до категорії пам'яток, які на сьогодні представля
ють неабияку історикоархітектурну цінність.
Церкви на території Галицького району, які дійшли до нашого часу,
є малодослідженими, потребують особливої уваги та захисту. Отже, ма
ють бути забезпечені відповідні пам'яткоохоронні заходи, створені
умови для дослідження та збереження. Першим кроком до їх збережен
ня є подолання інформаційного вакууму навколо них. Метою за
повідника є поширення інформації щодо пам'яток, до того ж не тільки
в засобах масової інформації, але й у проведенні практичних семінарів
для настоятелів храмів та керівників органів місцевого самоврядування
задля привернення уваги до проблем збереження святинь – перлин де
рев'яної сакральної архітектури. Відділ охорони культурної спадщини
заповідника постійно здійснює огляд технічного стану пам'яток та
контролює проведення ремонтнореставраційних робіт. Зберегти де
рев'яні сакральні споруди складно, навіть за значного фінансування, в
основному, не тільки через нетривкість матеріалу, з якого вони збудо
вані, а й через нефахові ремонтні роботи та зведення поряд із де
рев'яними нових мурованих споруд.
Одним із основних завдань на сьогодні науковці вбачають збережен
ня світлин автентичних церков, їх архітектурних описів та обмірів. У
зв'язку з цим було створено комплексну науководослідну експедицію у
2001 та 2003 рр., під час яких співробітники заповідника проводили на
турні дослідження храмів Галицького Опілля, які стали основою для пас
портизації об'єктів культурної спадщини. Як результат, храми взято на
державний облік як пам'ятки архітектури місцевого значення. З метою
забезпечення їхньої охорони також підписано охоронні договори між ге
неральною дирекцією заповідника та настоятелями церков.
Дерев'яні храми – це унікальний пласт національного і культурного
надбання, в якому закарбувалася багатовікова історія та культура народу.
Вони є визначними творіннями людської цивілізації і заслуговують на
світове визнання. Тож їх збереження та охорона є найактуальнішою
проблемою сьогодення.
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В статье рассматриваются исторические и архитектурные особеннос!
ти деревянных храмов на основании натурных исследований, затронут воп!
рос их сбережения и охраны.
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This paper focuses on the historical and architectural features wooden churches
on the basis of field studies raised the question of their preservation and protection.
Keywords: wooden churches, architectural monuments, the church, nave,
altar, protection.
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"ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ":
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ
У статті висвітлено історію та сучасний стан дослідження історико!
культурної спадщини в пострадянських державах у контексті реалізації
масштабного проекту в культурній сфері – підготовки фундаментального
багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та куль!
тури народів СРСР". Автори акцентують увагу на Зводі як на науковій ос!
нові створення Державних реєстрів нерухомих пам'яток.
Ключові слова: пострадянські держави, історико!культурна спадщина,
пам'ятки, Звід пам'яток історії та культури, Державний реєстр нерухомих
пам'яток.
Дослідження історикокультурної спадщини для країн колишнього
Радянського Союзу дуже актуальне. В умовах глобалізаційних процесів
відбуваються зміни, які негативно впливають на існуюче середовище, на
всі його формуючі сегменти, у тому числі пам'ятки історії та культури.
Серед пріоритетних завдань реалізації культурної політики важливим є
збереження культурних цінностей, національної культурної спадщини,
використання її для духовного та економічного розвитку суспільства.
Культурна спадщина – це значний пласт пам'яток історії та культури, од
на зі складових суспільного знання і масової інформації, доступної для
населення, важлива ланка туристичної інфраструктури. Без вирішення
проблем збереження пам'яток історії та культури неможливо вибудувати
чітку культурну політику, яка безпосередньо пов'язана з використанням
національної спадщини у духовному вихованні. "Пам'ятки минулого… –
писав академік Д. С. Ліхачов, – це значний і невблаганний лекторій, який
вчить патріотизму, сприяє естетичному вихованню" [1].
Одним із наймасштабніших проектів із вивчення і збереження
пам'яток історії та культури стала підготовка "Зводу пам'ятників історії та
культури народів СРСР", в якому об'єдналися зусилля державних уста
нов, громадських організацій, великого загалу пам'яткоохоронців. Пла
нувалося, що будуть видані томи Зводу в кожній союзній республіці по
областях. "Звід пам'ятників історії та культури" – це державний доку
мент, який включає всі пам'ятки, що знаходяться на державному обліку,
і щойно виявлені культурні об'єкти. Це ілюстроване науководовідкове
видання, матеріали якого дозволять ширше пропагувати вітчизняне
історикокультурне надбання, показати місце і роль національної куль
турної спадщини кожного народу в світовій культурі, сприятимуть вихо
ванню патріотизму, поширенню знань про видатні події і постаті, істо
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ричні, археологічні та художні цінності. Одна з головних умов роботи
над Зводом – це включення до Зводу пам'яток історії та культури, що вже
знаходяться на державному обліку і які виявлені у процесі дослідження.
Складність роботи полягала у вивченні всіх наявних письмових джерел
про видатних діячів, історичні події, у натурному обстеженні пам'яток із
встановленням точних адрес розташування, фіксації всіх меморіальних
об'єктів.
Мета статті – проаналізувати підготовку "Зводу пам'ятників історії та
культури народів СРСР" у пострадянських державах, реалізацію проекту
і реальний стан видання томів Зводу.
Відправною точкою на шляху до реалізації грандіозної, унікальної за
задумом ідеї, з урахуванням важливості і масштабності її втілення, стала
постанова від 2 жовтня 1967 р. "Про підготовку Зводу пам'ятників історії
та культури народів СРСР", прийнята на спільному засіданні Президії
Академії наук СРСР і колегії Міністерства культури СРСР. Ця робота
розглядалася як наукова основа для широкого вивчення, охорони і про
паганди історичних, архітектурномістобудівних, археологічних і ху
дожніх цінностей, співробітництва різних держав у сфері охорони істо
ричних та культурних пам'яток [2]. На основі Зводу планувалася підго
товка атласу пам'яток, створення довідкової бази з історикокультурного
надбання країни із включенням її до вітчизняних і міжнародних інфор
маційних центрів [3]. Науковоорганізаційна і методична робота покла
далася на Інститут історії СРСР, Інститут археології Академії наук СРСР,
Державний інститут мистецтвознавства Міністерства культури СРСР та
Інститут культури Міністерства культури РСФРР (нині НДІ культуро
логії РФ). До підготовки статей про пам'ятки воєнної історії, промисло
вої архітектури, історії техніки і промислового виробництва пропонува
лося залучити науковців Інституту воєнної історії Міністерства Оборони
СРСР (нині Інститут воєнної історії МО РФ) та Інституту історії приро
дознавства і техніки ім. С. І. Вавілова РАН. Вчені академічних інститутів
були першими авторами розробки наукових засад видання, методичних
рекомендацій з підготовки грандіозної за масштабом праці. 1968 р. вида
но перші методичні рекомендації, а з 1969 р. розпочалося натурне обсте
ження пам'яток, робота з архівними і літературними джерелами. Наукові
напрацювання щодо дослідження історикокультурного надбання, ме
тодику підготовки видання було викладено у наукових випусках "Мето
дические указания по подготовке Свода памятников истории и культуры
народов СССР" (Вып. 3. – М., 1972; Вып. 7. – М., 1975, М., 1986). В них
було сформульовано основні принципи підготовки і структуру як видан
ня у цілому, так і окремих томів, характер вступних статей, матеріалів
про пам'ятки різних видів, вимоги до ілюстративного і картографічного
матеріалу, представлено зразок уніфікованої форми звітної документації
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на нерухомі пам'ятки культурної спадщини. Згідно з проектом том про
пам'ятки кожної з областей містив вступну статтю із загальною характе
ристикою пам'яток краю, про що нагадують меморіальні будинки, похо
вання, пам'ятні місця, пов'язані з важливими подіями і видатними пос
татями. Нариси про пам'ятки готувалися за певною схемою: коротка ха
рактеристика події або постаті, з якою пов'язана пам'ятка, докладний
опис меморіальної частини, стан збереженості та використання пам'ят
ки. До всіх статей додавалася докладна бібліографія. За попередніми роз
рахунками все видання планувалося завершити упродовж 20 років, обсяг
тому по кожній області становив 24 – 25 друкованих аркушів зі 150 ко
льоровими і чорнобілими ілюстраціями і 100 планами.
Першими приступили до підготовки Зводу російські науковці. У 1966 р.
у Державному інституті мистецтвознавства Міністерства культури СРСР
було створено відділ Зводу пам'яток архітектури і монументального мис
тецтва. Перший етап спільної роботи з іншими інститутами передбачав
науковометодичну розробку єдиних принципів відбору і включення
пам'яток до Зводу. Наступна фаза складалася із суто практичних завдань.
Перед дослідниками стояли непрості завдання – вивчити літературні та
архівні джерела, провести повне обстеження нерухомих пам'яток архео
логії, історії, архітектури, містобудування, монументального мистецтва,
створивши банк даних з відповідним ілюстративним і картографічним
матеріалом. Після фронтального обстеження пам'яток на співробітників
відділу покладалися завдання з написання, редагування текстів, підбору
ілюстративного матеріалу, підготовки географічного, іменного покаж
чиків, безпосередня робота з видавництвом. У результаті обстеження
тільки Центрального регіону Росії у відділі було створено великий архів
з облікової документації, ілюстративного та картографічного матеріалу
на 70 тис. пам'яток. Рукописи перших підготовлених томів виявилися
обсягом 60 – 80 друк. арк., а кількість ілюстрацій становила від 1 200 до
1 500 у кожному томі. Проект, який планувалося завершити за 20 років,
виявився набагато складнішим, і реалізувати його в зазначені строки бу
ло нереально. Урахувавши досвід роботи над макетами перших томів,
Міністерство культури РФ, Академія наук СРСР і Державний комітет у
справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі СРСР у 1980ті рр.
прийняли рішення про випуск окремих томів Зводу з різних видів
пам'яток.
Для реалізації державної програми в Інституті археології АН СРСР у
1972 р. було створено відповідний відділ, співробітники якого протягом
1972 – 1975 рр. підготували сім випусків "Методичних рекомендацій з
підготовки Зводу пам'ятників історії та культури народів СРСР", акцен
туючи увагу на дослідженні пам'яток археології і підготовці архео
логічного розділу Зводу [4]. Розпочалося фронтальне обстеження і пас
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портизація 42 тис. пам'яток археології в 66 регіонах Росії. Паралельно з
обстеженням вчені приступили до написання археологічних розділів
Зводу. У 1982 р. до видавництва було передано рукописи перших томів,
присвячених пам'яткам археології Брянської та Смоленської областей.
На цьому робота з підготовки археологічної складової Зводу призупини
лася, оскільки відділ, який займався Зводом в Інституті археології СРСР,
з 1988 р. приступив до реалізації нового проекту – підготовки науково
довідкового видання енциклопедичного характеру "Археологічна карта
Росії". До 2012 р. було видано 28 томів про 23 033 пам'ятки археології [5].
20 листопада 1987 р. було прийнято постанову Ради Міністрів РСФРР
"Про видання Зводу пам'ятників історії та культури РСФРР". 12 січня
1988 р. затверджено план видання томів на період до 2010 р., створено
Головну редакційну колегію, до якої увійшли керівники міністерств, ві
домств, директори інститутів, у тому числі Інституту археології АН СРСР
академік Б. Рибаков, Інституту історії СРСР АН СРСР академік С. Хро
мов [6]. У зв'язку з великим обсягом Зводу передбачалося створення
спеціальної редакції у видавництві "Наука" з організацією попередніх за
мовлень через "Академкнигу". У 1989 р. оголошено підписку на "Звід
пам'ятників історії та культури РСФРР" у 80ти томах. Видання першого
тому по Брянській області, відповідальним редактором якого було при
значено заступника директора Інституту історії СРСР АН СРСР, докто
ра історичних наук А. Сахарова, заплановано на 1989 – 1990 рр. [7].
У постанові розглядалися питання фінансування Зводу за рахунок
цільового виділення коштів, бюджетних асигнувань на охорону і рестав
рацію пам'яток у регіони, спеціальних ресурсів місцевих органів охоро
ни культурної спадщини від передачі пам'яток в оренду та інших джерел.
Окремо передбачалося фінансування редакції Зводу у видавництві "Нау
ка". Пропозиція щодо включення теми "Звід пам'ятників історії та куль
тури РСФРР" у державні науководослідницькі плани бюджетних науко
вих установ підтвердила важливість виконання державного проекту.
Результатом роботи відділу Зводу пам'яток архітектури і монумен
тального мистецтва Державного інституту мистецтвознавства Міністер
ства культури РФ, який протягом сорока років очолювали доктори мис
тецтвознавства: засновник відділу І. Маковецький та один із ініціаторів
створення Зводу, членкореспондент РАН О. Швидківський, став вихід
друком у видавництві "Наука" восьми капітальних томів Зводу. Том "Зво
ду пам'ятників архітектури і монументального мистецтва" по Брянській
області вийшов 1998 р., наступним у 1999 – 2000 рр. був тритомник по
Іванівській області, у 2001 р. – том, присвячений Смоленській області. У
2002 і 2006 рр. побачили світ перші два томи дев'ятитомного Зводу по
Тверській області, у 2003 р. – перший із чотирьох томів по Володимирській
області, у 2009му – другий том. Водночас проводиться робота над
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Рязанським, Калузьким, Костромським і Ярославським томами. Розгор
тається обстеження пам'яток архітектури і монументального мистецтва
Архангельської, Вологодської і Нижньогородської областей [8]. В остан
ні роки робота з підготовки Зводу дещо призупинилася, незважаючи на
великий обсяг зібраного матеріалу і зацікавленість професіоналів не
тільки у виданні наступних томів, але й перевиданні попередніх, які вва
жаються бібліографічною рідкістю. При виділенні бюджетних коштів на
підготовку і видання Зводу плани випуску томів по Рязанській,
Тверській і Костромській областях не виконуються з 2009 р. Однією з
причин є переорієнтація наукового колективу на виконання інших пла
нових тем.
Поряд із централізованим виданням томів Зводу за рахунок фінансу
вання з федерального бюджету проводиться значна робота з досліджен
ня пам'яток на регіональному рівні. Видано каталог "Пам'ятники історії,
архітектури і монументального мистецтва Новосибірської області" у двох
книгах (2012), "Звід пам'ятників історії та культури Свердловської об
ласті" у двох томах (2008), опубліковано "Матеріали Зводу пам'ятників
історії та культури РСФРР" по Псковській (1975), Пермській (1978), Во
логодській (1979), Рязанській (1980), Ростовській (1989) областях [9].
Окрім підготовки томів Зводу, співробітники відділу проводять значну
роботу з дослідження широкого кола проблем архітектури і монумен
тального мистецтва. Починаючи з восьмидесятих років минулого століт
тя, видано сім випусків збірника "Пам'ятники архітектури і монумен
тального мистецтва" [10], каталоги по містах Тверської, архітектурі Іва
новської областей, Червона книга "Судьба культурної спадщини в ХХ ст."
(три томи), яка у 2003 р. отримала Золотий диплом Союзу архітекторів
Росії. Великий суспільний резонанс мають щорічні фотовиставки
"Невідома Росія", які з 2004 р. проводяться у різних містах. Питання охо
рони і збереження культурної спадщини окремим розділом визначені у
Федеральній цільовій програмі "Культура Росії (2012 – 2016 роки)", в якій
акцентується увага на продовженні програми з підготовки та видання
наступних томів Зводу [11].
Чисельний структурний колектив з підготовки Зводу пам'яток історії
і культури Білорусі працював у створеному 1969 р. при Інституті мистец
твознавства, етнографії та фольклору ім. К. Крапиви НАН Республіки
Білорусь секторі Зводу (з 1985 р. – відділ історії та культури, з 1995 р. –
відділ архітектури). Видання готувалося спільно з вченими Інституту
історії під керівництвом членкореспондента АН БРСР С. Марцелєва. У
видавництві "Білоруська енциклопедія", головним редактором якої був
письменник І. П. Шамякін, у 1984 – 1987 рр. видано семитомний "Звід
пам'яток історії та культури Білорусі" у восьми книгах білоруською мо
вою: шість томів по областях і дві книги по місту Мінськ. Це був резуль
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тат двадцятирічної праці колективу зі збору, систематизації та узагаль
нення даних про 16 тис. пам'яток історії, археології, архітектури і мону
ментального мистецтва, у тому числі про поховання воїнів, загиблих в
роки Другої світової війни, жертви фашизму, меморіали Брестська фор
тецягерой, Курган Слави, Хатинь. Загальний обсяг видання становить
452 друк. аркуші [12]. Звід став науковою основою Списку пам'яток, взя
тих під охорону держави, затвердженого урядом республіки у 1988 р. 1990 р.
перше енциклопедичне видання, присвячене дослідженню історико
культурної спадщини білоруського народу, отримало Державну премію
Білорусі.
З 1984 р. співробітники відділу продовжують роботу з вивчення куль
турної спадщини, проводять комплексні дослідження вітчизняних
пам'яток історії та культури. Науковометодичні принципи вивчення
об'єктів культурної спадщини сприяли появі нових проектів. У 2001 – 2005 рр.
у рамках Республіканської програми фундаментальних досліджень вико
нувалася тема "Архітектура Білорусі в контексті слов'янських культур",
яка актуалізувала проблему інтеграції білоруської культури в європей
ське співтовариство. Проведення таких досліджень дуже актуальні в
контексті наукового осмислення національного культурного надбання,
відтворення історичної пам'яті, збереження історичного вигляду старо
винних населених пунктів, історичних центрів міст, охорони, збережен
ня та реставрації пам'яток архітектури з використанням національних
традицій і регіональних особливостей.
Дослідження історикокультурної спадщини міст Білорусі, відкриття
археологічних пам'яток, архітектурних комплексів, ансамблів обумови
ли появу у 1985 р. нової фундаментальної теми з історії міст і сіл Білорусі.
Протягом 2004 – 2009 рр. у видавництві "Білоруська енциклопедія імені
П. Бровки" вийшли перші шість томів багатотомного наукового енцик
лопедичного видання "Міста і села Білорусі". У видання, до якого увій
шло понад 24 тис. статей, включено дані про соціальноекономічний,
історичний, культурний розвиток, архітектурнопланувальний і сучас
ний економічний стан усіх міст, селищ міського типу, сіл і хуторів Рес
публіки Білорусь з часу їх заснування, узагальнені матеріали про істори
кокультурну спадщину кожного населеного пункту, у тому числі знище
них у роки Другої світової війни, а також тих, які перестали існувати у
зв'язку з Чорнобильською катастрофою 1986 р. [13]. "Звід пам'яток
історії та культури Білорусі", до якого увійшли статті про пам'ятки історії
та культури, енциклопедичне видання з історії міст і сіл, де вміщено уза
гальнені матеріали про культурну спадщину кожного населеного пункту,
популяризують історичну і культурну спадщину білоруського народу,
значною мірою розширюють інформаційну базу про пам'ятки історії та
культури сусідньої слов'янської держави.
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У прибалтійських державах Звід пам'яток не належить до пріоритет
них завдань у культурній сфері, пам'яткоохоронні органи головну увагу
зосередили на складанні списків пам'яток усіх видів. У 1984 р. видано
Список пам'яток історії та культури Латвійської РСР, Список пам'яток
історії та культури Литви, який включає 1 073 пам'ятки [14]. На часі ство
рення Державного реєстру пам'яток культурної спадщини Естонії. Бага
то уваги державні органи приділяють збереженню як окремих пам'яток,
так і їх комплексів. У 2003 р. прийнято Закон "Про збереження і охорону
історичного центру Риги", спрямований на збереження культурного се
редовища міста та історикокультурних пам'яток латвійської столиці. В
державах Кавказького регіону над Зводом працюють грузинські науковці,
які видали п'ять томів "Зводу пам'яток історії та культури Грузії" (1990). У
Вірменії увагу пам'яткоохоронних органів зосереджено на складанні
Списку пам'яток історії та культури, до якого внесено близько 25 тис.
об'єктів історії та культури. Паралельно з роботою над загальним Списком
пам'яток історії та культури Азербайджану складено Список пам'яток, які
потребують невідкладної консервації та охорони з боку держави [15].
Охорона і збереження культурної спадщини знаходиться у полі зору
державних і громадських інституцій інших держав пострадянського прос
тору. Киргизстан, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, розташовані в
центрі євразійського материка, на "перехресті цивілізацій", отримали у
спадщину значне культурне та історичне багатство, яке відіграє важливу
роль у культурних зв'язках Сходу і Заходу. У центрі уваги державних органів
і громадських організацій – транскордонне співробітництво у культурній
сфері, зокрема зі збереження Великого Шовкового шляху, який став осно
вою мирного співіснування різних регіонів і культур. Ці питання розгляда
ються у контексті створення цілісної системи вивчення культурної спад
щини, відродження і розвитку історичного та етнокультурного середови
ща, відновлення пам'яток у середньоазіатському регіоні шляхом рестав
рації і консервації. Президент Республіки Узбекистан Іслам Каримов вис
тупив з ініціативою прийняття довготривалої програми з дослідження, збе
реження і відновлення унікальних пам'яток країни, серед яких 7 198
об'єктів національної культурної спадщини, 10 всесвітньо відомих історич
них міст, чотири з яких – Хіва, Бухара, Шахрисабз і Самарканд – внесено
до Списку всесвітньої культурної спадщини UNESCO [16]. Підготовка ба
гатотомного наукового видання "Звід археологічних і архітектурних пам'ят
ників Узбекистану", покладена на вчених Інституту мистецтвознавства
Академії мистецтв Узбекистану, розглядається як пріоритетне завдання з
виконання державної програми. У 2006 р. постанову з підготовки Зводу
прийнято урядом Таджикистану, а в Інституті історії, археології та етно
графії імені Ахмада Дониша АН Республіки Таджикистан створено відділ
історії культури і мистецтва, який займається Зводом [17].
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Значний доробок у підготовці Зводу у казахських колег, які одними з
перших приступили до реалізації державного проекту. У 1988 р. було
підготовлено макет першого тому "Зводу пам'ятників історії і культури
Казахської РСР. Чимкентська область" (з 1992 р. – ПівденноКазахстан
ська область) у трьох частинах, видрукуваний у видавництві "Наука" Ка
захської РСР і розісланий для обговорення. Рукопис тому складався зі
вступу, нарисів про місто Чимкент, 12 районних центрів і статей про
пам'ятки археології, історії, архітектури і монументального мистецтва
[18]. Із загальної кількості статей найбільше нарисів було присвячено
пам'яткам археології. Так, в Алгабаському районі Чимкентської області
пам'ятки розподілилися таким чином: археології – 48, історії – 1, архі
тектури – 7, пам'ятки мистецтва були відсутні [19]. Така тенденція зали
шалася і в подальшому. Перший том Зводу по ПівденноКазахстанській
області видано у 1994 р. Наступними стали томи Зводу по Жамбильській
(2002), Кизилординській (2005), ПівнічноКазахстанській областях
(2007), м. Алмати (2006). У 2011 р. вийшов том Зводу пам'яток Павло
дарської області.
Звід пам'яток історії та культури Казахстану став науковою основою
для складання Державного списку пам'яток історії та культури Казахста
ну із 25 тис. пам'яток. Але реалізація ідеї масштабного підходу до ор
ганізації виявлення, обліку, фіксації та охорони пам'яток і створення
Зводу, розпочата в 70 – 80ті роки минулого століття, дещо призупини
лася в останні роки, що викликало занепокоєння наукової і культурної
громадськості. Науковці Інституту історії та етнології ім. Ч. Ч. Валіхано
ва Академії наук Казахстану висловили свою стурбованість з цього при
воду і виступили з пропозицією створення в Інституті відділу з підготов
ки "Зводу пам'яток історії та культури Казахстану", координатора з
дослідження і збереження пам'яток історії та культури. Ця пропозиція
знайшла своє відображення у рамках Державної програми "Культурна
спадщина", ініційованої президентом Нурсултаном Назарбаєвим у 2004 р.,
яка активно втілюється у життя, а також проголошеної урядом Респуб
ліки програми "Рік зближення культур – 2010" [20].
Грандіозний проект зі створення "Зводу пам'ятників історії та культу
ри народів СРСР", розпочатий у середині минулого століття, реалізувати
повною мірою не вдалося. Але програма з вивчення і дослідження куль
турної спадщини започаткувала збір даних про всі пам'ятки, у тому числі
щойно виявлені, складання анотованих списків, архітектурнотопогра
фічних схем, проведення натурного обстеження пам'яток з необхідними
обмірами і фотофіксацією. Якщо на першому етапі підготовки Зводу
розроблялася наукова концепція видання, створювалися організаційні
структури і готувалися методичні рекомендації, то на другому – проводи
лася науководослідницька робота інститутів, музеїв, архівів, громадських
379

Розділ II

організацій зі створення наукового корпусу матеріалів і документів про
пам'ятки, який включає архівні, літературні джерела, значний комплекс
матеріалів, отриманих у результаті натурного обстеження історикокуль
турних об'єктів.
Заключний етап – це безпосередня підготовка томів, написання за
гальних розділів про дослідження історикокультурної спадщини кож
ного регіону, міста, селища, нарисів про окремі історикокультурні об'єкти.
Основну роботу виконували наукові співробітники спеціально створе
них відділів. Результатом двадцятирічної роботи сектору Інституту мис
тецтвознавства, етнографії та фольклору ім. К. Крапиви НАН Республі
ки Білорусь став вихід у 1984 – 1987 рр. семитомної праці про культурну
спадщину білоруського народу. Запланований у Російській Федерації
амбіційний проект – підготовка томів Зводу по кожній з областей від
однієї до дев'яти книг – не вдалося реалізувати. До 2009 р. видано лише
вісім томів Зводу в Російській Федерації та п'ять томів Зводу пам'яток
історії та культури Грузії.
В Україні спільно з Головною редакцією Зводу підготовлено і видано
дві частини першої книги тому "Звід пам'яток історії та культури Ук
раїни. Київ" [21], електронну версію третьої частини, частково опрацьо
вано том Зводу "Севастополь", відредаговано томи по Чернігівській і
Київській областях.
Підготовка Зводу пам'яток історії та культури Казахстану належить
до пріоритетних проектів державної програми "Культурна спадщина". В
інших пострадянських державах прийнято урядові рішення з підготовки
Зводу, створено відділи, але завершення роботи з виходу томів у світ пла
нується на перспективу.
Робота над Зводом показала, що цей проект виявився набагато
складнішим щодо виконання і забезпечення його фінансами. У ході
підготовки відчувається недостатня кількість досвідчених мистецтво
знавців, археологів, культурологів, архітекторів, які б могли у рамках
проекту понауковому працювати у сфері пам'яткознавства і забезпечи
ти роботу з дослідження пам'яток, обліку та охорони об'єктів культурної
спадщини, моніторингу їхнього стану. Створення Зводу, наукової основи
Державних реєстрів нерухомих пам'яток вимагає значних фінансів, ви
користання сучасних технологій у проведенні досліджень, зокрема
пам'яток археології, зусиль фахівців, забезпечення їх відповідною
технікою, і часу, який, на жаль, невблаганно діє на пам'ятки.
Незважаючи на те, що масштабний проект з підготовки і видання
Зводу пам'яток історії та культури не вдалося реалізувати повною мірою,
оскільки неможливо було осягнути весь обсяг робіт, кількість задіяних
фахівців, він підніс справу охорони і збереження історикокультурної
спадщини на державний рівень, заклав підвалини для проведення інвен
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таризації пам'яток, створення Державних реєстрів нерухомих пам'яток,
які є для пам'яток "охоронною грамотою", що унеможливлює руйнуван
ня або просто халатне і безвідповідальне ставлення до культурної спад
щини. Робота з дослідження пам'яток дозволила систематизувати науко
ву діяльність інститутів, творчих груп, окремих вчених у сфері пам'ятко
знавства, активізувала пошукову і дослідницьку діяльність громадських
організацій та об'єднань, широкого загалу шанувальників історичного
минулого, поставила на порядок денний ширше використання пам'яток
у туристичній галузі.
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В статье освещается история и современное состояние исследования
историко!культурного наследия в постсоветских государствах в контекс!
те реализации масштабного проекта в культурной сфере – подготовки
фундаментального многотомного издания "Свод памятников истории и
культуры народов СССР". Авторы акцентирует внимание на Своде как на!
учной основе создания Государственных реестров недвижимых памятников.
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The history and modern condition of study history!cultural heritage at the
postsoviet states are highlighted in this article. The preparation of the multi!volume
edition "The Register of the history and cultural monuments of people of the USSR"
are studied according to the realization of fundamental project in the cultural
sphere. There is the analysis of this work, which is scientific base of State register
of the immovable monuments.
Keywords: postsoviet states, history!cultural heritage, monuments, "The
Register of the historical and cultural monuments", State register of the immovable
monuments.
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А. І. Звіряка
ПАМ'ЯТКИ МІСТОБУДУВАННЯ м. КИЄВА
Статтю присвячено пам'яткам містобудування м. Києва як втіленню
комплексного підходу до збереження архітектурного середовища.
Київ як історичне місто має значну містобудівну спадщину. Історії та
архітектурі м. Києва присвячено велику кількість монографій та пуб
лікацій [4].
Питання охорони пам'яток містобудування висвітлено в публікаціях
науковців, якот: В. Вечерський [1], Є. Водзинський [2], Б. Колосок [6],
Л. Прибєга [17], Т. Скібіцька, Г. Савчук, О. Мокроусова [18], С. Черно
вол [19] та ін.
У Законі України "Про охорону культурної спадщини" [5] термін
"об'єкти містобудування" як окремий вид з'явився у 2010 р., до цього був
єдиний вид пам'яток "архітектури та містобудування".
У п. 2 ст. 2 Закону визначено, що об'єкти містобудування – це істо
рично сформовані центри населених місць, вулиці, квартали, площі,
комплекси (ансамблі) зі збереженою планувальною і просторовою
структурою та історичною забудовою, у тому числі поєднаною з ланд
шафтом, залишки давнього розпланування та забудови, що є носіями
певних містобудівних ідей.
На цей час до Державного реєстру нерухомих пам'яток України в
м. Києві занесено 6 пам'яток містобудування національного значення
(Вали і рови Госпітального укріплення Київської фортеці, Земляні ук
ріплення цитаделі з бастіонами Київської фортеці, Лисогірський форт
Київської фортеці, Звіринецьке укріплення Київської фортеці, Вали і
рови Васильківського укріплення Київської фортеці, Замкова гора –
Андріївський узвіз) та 3 місцевого значення (Комплекс споруд Контрак
тової площі, Вулиця Хрещатик, Вулиця Володимирська та вулиця Тере
щенківська).
Комплекс "Вулиця Костьольна" також є пам'яткою містобудування,
але, враховуючи те, що до Державного реєстру нерухомих пам'яток Ук
раїни вона була занесена у 2008 р., вважається пам'яткою "архітектури та
містобудування" та в загальній статистиці визнається за першою видо
вою приналежністю "архітектура".
На всі об'єкти складено облікову документацію (облікова картка,
паспорт).
Вулицю Костьольну занесено до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України відповідно до наказу Міністерства культури і туризму
України від 07.11.2008 р. № 1285/0/16. Облікову картку на об'єкт культурної
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спадщини було розроблено у 2008 р. Київським науковометодичним
центром по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, куль
тури і заповідних територій.
Пам'ятка розташована у Шевченківському районі м. Києва у квар
талі, що обмежений вулицями Трьохсвятительською, Михайлівською,
Хрещатиком, Майданом Незалежності.
Вулиця Костьольна пролягає від Майдану Незалежності до вулиці
Трьохсвятительської. Виникла у 30ті рр. ХІХ ст. під сучасною назвою
(від Олександрівського костьолу, розташованого на початку вулиці). У
1934 – 1991 рр. мала назву вул. Челюскінців (на честь подвигу учасників
полярного дрейфу на пароплаві "Челюскін" у 1934 р.) [3, с. 104].
Дата утворення об'єкта – 1830 – 1950ті рр.; орієнтовна площа – 4,7 га.
До складу пам'ятки входить Олександрівський костел (пам'ятка архі
тектури національного значення), 2 пам'ятки місцевого значення та 11
щойно виявлених об'єктів культурної спадщини.
Відповідно до облікової картки предметом охорони пам'ятки визна
чено автентичний архітектурномістобудівний комплекс, який включає:
– історичний культурний ландшафт вулиці;
– трасування з автентичною бульварною частиною;
– історичну конфігурацію садиб № 5, 7, 13 – 17, 8, що збереглася з
початку ХХ ст.;
– забудову значної естетичної цінності, що характеризується стиліс
тичною та композиційнопластичною виразністю, різних стильових
періодів – класицизму, історизму, модерну та конструктивізму, органічно
поєднаних між собою [7].
Замкову гору – Андріївський узвіз занесено до Державного реєстру не
рухомих пам'яток України відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 10.10.2012 р. № 929. Паспорт на об'єкт культурної спадщини
було розроблено у 2011 р. Науководослідним інститутом пам'яткоохо
ронних досліджень.
Дата утворення об'єкта – ІХ – ХІІІ; VІІ – ХХ ст.; орієнтовна площа –
20 га.
Гора Замкова (Киселівка, Хоревиця, Флорівська (Фролівська) – узгір'я,
історична місцевість у Подільському районі. Прилягає до місцевостей
Андріївська гора, Глибочиця, Гончарі, Кожум'яки, Поділ, Старий Київ,
Чорна Грязь і Щекавиця. Замкова гора спочатку становила єдине топо
графічне утворення з Андріївською горою, згодом поступово відокрем
лювалася від неї у процесі будівництва оборонних ровів довкола замку і
прокладання шляху від Верхнього міста на Поділ (тепер Андріївський
узвіз). Маючи форму природного укріплення (круті схили, довколишні
яри подібні до фортечних ровів), Замкова гора віддавна слугувала місцем
зведення городищ і замків. Відповідно до рішення Київської міської ра
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ди від 15.03.2007 р. № 254/915 "Про оголошення комплексними пам'ят
ками природи місцевого значення територій та об'єктів" схили між
Андріївським узвозом, урочищем ГончаріКожум'яки, Житнім ринком
та СвятоФлорівським жіночим монастирем площею 5,9 га було оголо
шено комплексною пам'яткою природи місцевого значення "Замкова
гора" як цінну природну та історичну місцевість з багатим біорізно
маніттям.
Андріївський узвіз проходить по схилу Старокиївського плато між
горами Андріївською (Уздихальницею) і Замковою, від перехрестя ву
лиці Десятинної і Володимирської до Контрактової площі. Перетинаєть
ся з вулицями Воздвиженською, Флорівською, Боричів тік, Покров
ською. У плані утворює дугу, що огинає підошву гори Уздихальниці, з ви
дового майданчика якої розкриваються панорами на Поділ і Задніпров'я.
Займає особливе топографічне положення між двома історичними
місцевостями, крупними містобудівними утвореннями, які до ХІХ ст.
мали яскраво виражену автономність – Старим (Верхнім) містом та По
долом. Забудова узвозу відзначається динамікою розкриття вуличного
простору, ансамблевістю та унікальністю архітектурноландшафтного
середовища. Прилягання до гір, наявність виходів до оглядових майдан
чиків з видами на Дніпро і Поділ визначили відкритий характер його за
будови, виразний силует якої з домінантою Андріївської церкви і акцен
том неоготичної башти будинку № 15 ("Замок Ричарда") відіграє важли
ву роль у загальноміських панорамах.
До складу території об'єкта включено Замкову гору, частини схилів
Андріївської (Уздихальниці), Старокиївської гори, і власне Андріївський
узвіз.
До складу пам'ятки входять: 2 пам'ятки національного значення, 30
пам'яток місцевого значення та 5 щойно виявлених об'єктів.
Замкова гора та Андріївський узвіз являють собою унікальний ланд
шафтномістобудівний комплекс (первісно Замкова та Андріївська гори
становили єдине топографічне утворення). Комплекс Андріївського уз
возу, що є невід'ємною складовою ландшафтного утворення Замкова го
ра, є цілісною містобудівною структурою, унікальною як з огляду загаль
ного планувального та об'ємнопросторового рішення, так і з огляду ар
хітектури окремих споруд, благоустрою та малих архітектурних форм.
Відповідно до паспорту предметом охорони пам'ятки визначено:
– природний ландшафт, що є невід'ємною складовою об'єкта місто
будування;
– загальну розпланувальну структуру території об'єкта містобудування;
– об'ємнопросторову композицію з усіма її цінними складовими,
що формують історикокультурну цінність в рамках цього містобудівно
го утворення, форму забудови;
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– складові, розташовані на території пам'ятки;
– історикомеморіальну цінність території, пов'язану з історичними
подіями та розвитком духовного життя, культури і мистецтва України і
м. Києва [13].
Вали і рови Госпітального укріплення Київської фортеці занесено до
Державного реєстру нерухомих пам'яток України відповідно до постано
ви Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. № 929. Паспорт на об'єкт
культурної спадщини було розроблено у 2011 р. Науководослідним ін
ститутом пам'яткоохоронних досліджень.
Укріплення розташоване на вершині Черепанової гори між вули
цями Госпітальною, Щорса та бульваром Л. Українки. Дата утворення
об'єкта – 1842 – 1849 рр.
Пам'ятка являє собою залишки укріплення полігональної системи,
що представлені такими складовими: 1й полігон, 2й полігон, 3й полі
гон, Північний фронт, Горжовий фронт. Дата утворення об'єкта –
1842 – 1849 рр.
Укріплення мало три полігони з капонірами, окремий Косий капо
нір, північний фронт з брамою і напівбаштою, Пподібний у плані буди
нок військового госпіталю. Укріплення кожного з трьох полігонів скла
дали міцний земляний вал заввишки близько 10 м з ескарповою цегля
ною стіною, сухий рів, гласис із прикритим шляхом. У валу було споруд
жено головну Північну браму з капоніром, прикриту віддаленою від бра
ми оборонною казармою – Північною напіввежею. З боку зверненого до
Печерська горжового фронту були рів і оборонна стіна з трьома брамами
та підйомними мостами (не збереглися) [8].
Земляні укріплення цитаделі з бастіонами Київської фортеці занесено
до Державного реєстру нерухомих пам'яток України відповідно до поста
нови Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. № 929. Паспорт на
об'єкт культурної спадщини було розроблено у 2011 р. Науководослід
ним інститутом пам'яткоохоронних досліджень.
Укріплення розташоване на високому правому березі Дніпра навко
ло Національного КиєвоПечерського історикокультурного заповідни
ка між вулицями Лаврською (вул. І. Мазепи), Суворова, Лейпцизькою,
Панфіловців, Цитадельною, Наводницькою та Дніпровським узвозом.
Дата утворення об'єкта – ХVІІІ ст.
Пам'ятка є унікальним витвором фортифікаційного мистецтва. На
цей час представлена такими елементами різного ступеня збереженості:
Рождественський бастіон; Семенівський бастіон; Олексіївський бастіон;
Андріївський бастіон; Кавалерський бастіон; Успенський бастіон;
Петрівський бастіон; Спаський бастіон; Павліський бастіон; Олек
сандрівський напівбастіон; люнет № 2; люнет № 3; люнет № 4; ближній
ретраншемент; НовоКиївський равелін.
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Протягом існування земляних укріплень було втрачено такі складові:
люнет № 1; дальній ретраншемент; люнет X; люнет Y; батарея № 1; бата
рея № 2; батарея № 3; батарея № 4; батарея № 5; Київський равелін, Ва
сильківський равелін.
Об'єкт відповідає критерію автентичності, тобто певною мірою збе
ріг своє розпланування, характер, композиційні та архітектурні компо
ненти, частково матеріальнотехнічну структуру та історичні нашаруван
ня, а також певну роль у навколишньому середовищі; справив значний
вплив на розвиток культури, архітектури, містобудування та мистецтва
країни; безпосередньо пов'язаний з історичними подіями, життям і діяль
ністю видатних людей; репрезентує шедевр творчого генія, став етапним
твором видатних архітекторів та військових фортифікаторів.
Відповідно до паспорту предметом охорони пам'ятки визначено:
– загальну розпланувальну структуру споруди;
– архітектурні та історичні складові споруди;
– об'ємнопросторову композицію споруди. [14]
Лисогірський форт Київської фортеці занесено до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 10.10.2012 р. № 929. Паспорт на об'єкт культурної спадщини
було розроблено у 2011 р. Науководослідним інститутом пам'яткоохо
ронних досліджень.
Укріплення розташоване в межах території Природного парку на
честь 1500річчя Києва по вул. СаперноСлобідська, 78. Дата утворення
об'єкта – 1871 – 1875 рр.
Пам'ятка є залишками укріплень Лисогірського форту, що представ
лені такими складовими: бастіон № 1; бастіон №2 ; бастіон № 3; редюїт.
Лисогірський форт являє собою окреме укріплення Київської фор
теці. З півночі форт було захищено окремим редюїтом і відступною бата
реєю, зі сходу – розташованою внизу земляною флешшю, оточеною во
дяним ровом. Суцільний головний вал бастіоннотенального абрису
обіймав форт із заходу та півдня. До нього входили бастіон № 1 (на пів
нічнозахідному розі), бастіон № 2 (західний) і великий бастіон № 3 не
правильної у плані форми, що прилягав до берега Дніпра [9].
Звіринецьке укріплення Київської фортеці занесено до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 10.10.2012 р. № 929. Паспорт на об'єкт культурної
спадщини було розроблено у 2011 р. Науководослідним інститутом
пам'яткоохоронних досліджень.
Укріплення розташоване в межах території Національного бо
танічного саду імені М. М. Гришка НАН України по вул. Тимірязєвській,
1. Дата утворення об'єкта – 1810 р.
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Пам'ятка є залишками Звіринецького укріплення, що представлено
такими складовими: Видубицький бастіон; Печерський бастіон; Повний
бастіон; горнверк; люнет; равелін.
Земляне укріплення бастіонного типу мало в плані форму непра
вильної пентаграми, пристосоване до своєрідного рельєфу місцевості.
Фортечний фронт складався із шести полігонів, висунутого до північно
го сходу гонверка (вал з виступом з двох напівбастіонів), чотирьох бас
тіонів (південні – Видубицький і Великий, північні – Повний й Пе
черський), доповнених ззовні редантами, люнетами і флешами [10].
Вали і рови Васильківського укріплення Київської фортеці занесено до
Державного реєстру нерухомих пам'яток України відповідно до постано
ви Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 р. № 929. Паспорт на об'єкт
культурної спадщини було розроблено у 2011 р. Науководослідним інсти
тутом пам'яткоохоронних досліджень.
Укріплення розташоване на південному заході Печерської височини
між вулицями Чигоріна, Перспективною та Щорса. Дата утворення
об'єкта – 1832 – 1839 рр.
Пам'ятка є залишками укріплення тенальної системи, що представ
лене такими складовими: 1й фронт, 2й фронт, 3й фронт, центральний
равелін.
Укріплення має зіркоподібну у плані форму (так званої тенальної
системи). Складалося з головного валу у вигляді тенальних фронтів і
центрального равеліну з цегляним капоніром (не зберігся) для обстрілу
зовнішніх ровів. Перед головним валом і равеліном розташовувався су
хий рів, прикритий шлях з гласисом. Земляні вали заввишки 10 м у чо
тирьох вхідних кутах мали цегляні на гранітних цоколях ескарпи (не збе
реглися). Лінія вогню вала складалася з 565 сажнів (1205,5 м).
Головний вал укріплення складався з трьох тенальних фронтів, що
були безперервно поєднанні між собою. Нумерацію фронтів розпочато з
боку вежі № 2 [11].
Комплекс споруд Контрактової площі занесено до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України відповідно до наказу Міністерства культури
України від 21.12.2012 р. № 1566. Облікову картку на об'єкт культурної
спадщини було розроблено у 2012р. Київським науковометодичним цент
ром по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і
заповідних територій та ДІАЗ "Стародавній Київ".
Контрактова площа розташована у низинній частині Києва, цент
ральній частині Подолу. Дата утворення об'єкта – Х – кінець ХХ ст.
Контрактова площа розташована між вулицями Петра Сагайдачно
го, Покровською, Андріївським узвозом, вулицями Фролівською,
ПритиськоМикільською, Костянтинівською, Межигірською, Спась
кою, Григорія Сковороди та Іллінською. Відома з часів Київської Русі
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як частина подільського Торговища (Торжища, разом із Житньоторзь
кою площею). Після побудови Контрактового будинку і перетворення
площі на місце постійного проведення контрактових ярмарків (т. зв.
"київських контрактів") вона з кін. XVIII ст. здобула сучасну назву. У
1869 – 1919 рр. мала назву площа Олександрівська (на честь російсько
го царя Олександра ІІ); з 1919 – Червона площа (або Красна). У 1944 р.
було прийнято постанову про повернення Контрактовій площі її істо
ричної назви. Проте деякий час паралельно існували обидві назви. З
середини 1950х рр. знову утвердилася назва "Червона" – до 1990 р., ко
ли вдруге прийнято постанову про повернення площі назви "Контрак
това" [3, с. 101 – 102].
До складу пам'ятки входить 6 пам'яток національного значення,
10 – місцевого, 3 – щойно виявлені.
Відповідно до паспорту предметом охорони пам'ятки визначено:
– тип архітектурного простору площі в межах, сформованих фрон
том навколишніх будівель, композиційно об'єднаних навколо Гостинно
го двору;
– об'ємнопросторову композицію, утворену засобами малоповер
хової забудови, характерної для Подолу, у складі пам'яток культурної
спадщини, відтворених на науковій основі будівель та фонових споруд;
– функціональну організацію території площі з пріоритетним роз
витком громадської, культурної та науковопросвітницької функцій;
– типологію Гостинного двору, що стилістично пов'язана з навко
лишніми будівлями і виражена в загальній формі "каре" та відкритій ор
дерній аркаді зовнішньої та внутрішньої галерей;
– масштабну, пропорційну відповідність складових комплексу – Гос
тинного двору та фронту навколишніх будівель, що не перевищує 15,0 м
і зберігає сектор огляду Андріївської церкви та літописних київських па
горбів;
– сформоване протягом історичного періоду традиційне середовище
(міський інтер'єр), що викликає у культурній свідомості усталену асоці
ацію з образом Подолу [12].
Вулицю Хрещатик занесено до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України відповідно до наказу Міністерства культури України
від 14.08.2013 р. № 757. Паспорт на об'єкт культурної спадщини було роз
роблено у 2012 р. Науководослідним інститутом пам'яткоохоронних дос
ліджень.
Вулицю Хрещатик прокладено в долині між Печерським і Старо
київським пагорбами, в місцях природних відступів рельєфу утворює
три площі – Європейську, Майдан Незалежності, Бессарабську. Пере
тинається з вулицями Інститутською, Трьохсвятительською, Архітек
тора Городецького, Прорізною, Лютеранською, Б. Хмельницького,
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бульв. Т. Шевченка, Володимирським узвозом. Дата утворення об'єкта –
початок ХVІІІ – 50 – 60і рр. ХХ ст. Орієнтовна площа – 60 га.
До складу території об'єкта включено частину схилів Дніпра, на яких
розташовується Хрещатий парк, схилів Печерська і власне вулицю Хре
щатик, яка прокладена в долині між Печерським і Старокиївським па
горбами в місцях природних відступів рельєфу, починається від Хреща
того парку (Шевченківський район) і закінчується Бессарабською пло
щею (Печерський район). Перетинається з вулицями: Інститутською,
Трьохсвятительською, Архітектора Городецького, Прорізною, Люте
ранською, Б. Хмельницького, бульв. Т. Шевченка, Володимирським уз
возом. Трасування вулиці має рівнинний характер, до якої сходяться ву
лиці, що мають ухил з південного сходу та північного заходу. Профіль ву
лиці Хрещатик має асиметричний характер: проїзна частина (ширина –
до 25 м), два тротуари (по 14 м кожний), які відокремлені від проїзної
частини рядами дерев. З непарної сторони вулиці, окрім тротуару, розта
шовано бульвар, засаджений каштанами, який відокремлює житлову за
будову від проїзної частини. В оформленні вулиці бере участь не тільки
забудова самого Хрещатика, а й будівлі на схилах Хрещатицької долини
і високих плато Старого Києва і Печерська.
До складу пам'ятки входять: 6 пам'яток національного значення,
44 пам'ятки місцевого значення та 23 щойно виявлені об'єкти.
Комплекс вулиці Хрещатик є цілісною містобудівною структурою,
унікальною як з огляду загального планувального та об'ємнопросторо
вого рішення, так і з огляду архітектури окремих споруд, благоустрою та
малих архітектурних форм.
Відповідно до паспорту предметом охорони пам'ятки визначено:
– природний ландшафт, що є невід'ємною складовою об'єкта місто
будування;
– загальну розпланувальну структуру території об'єкта містобудування;
– об'ємнопросторову композицію з усіма її цінними складовими,
що формують історикокультурну цінність в рамках цього містобудівно
го утворення, форму забудови;
– складові, розташовані на території пам'ятки;
– історикомеморіальну цінність території, пов'язану з історичними
подіями та розвитком духовного життя, культури і мистецтва України і
м. Києва [15].
Вулицю Володимирську та вулицю Терещенківську занесено до Дер
жавного реєстру нерухомих пам'яток України відповідно до наказу
Міністерства культури України від 14.08.2013 р. № 757. Паспорт на об'єкт
культурної спадщини було розроблено у 2012 р. Науководослідним інсти
тутом пам'яткоохоронних досліджень.
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Вулиця Володимирська орієнтована з північного сходу на південний
захід, завдовжки близько 2,5 км, бере початок від перетину Андріївсько
го узвозу і вулиці Десятинної до вулиці Короленківської.
З'єднує чотири важливі історичні райони міста: Старокиївську гору з
фундаментами давньоруських споруд, Софійську площу зі спорудами Со
фійського монастиря, Золотоворітський сквер, Театральну площу, парк
імені Тараса Шевченка і комплекс споруд Національного університету.
Перетинається з Десятинним провулком, вулицею Великою Жито
мирською, Володимирським проїздом, провулками Рильським, Георгі
ївським, вулицями Ірининською, Малопідвальною, Прорізною, Золото
ворітським проїздом, вулицею Богдана Хмельницького, бульваром Тараса
Шевченка, вулицями Льва Толстого, Саксаганського, Жилянською.
Вулиця насичена пам'ятками й пам'ятними місцями, пов'язаними з
важливими подіями історії Києва і всієї України, починаючи з часів
Київської Русі. Серед споруд Володимирської вулиці є пам'ятки історії
державного ладу, громадського, фінансовоекономічного й господар
ського життя міста. З вулицею пов'язані важливі події доби визвольних
змагань українського народу 1917 – 1920 рр., діяльність головних держав
них органів влади тих часів.
Вулиця Терещенківська проходить по південносхідному схилу Ста
рокиївського плато паралельно Хрещатій долині. Розміщена паралельно
до вулиці Володимирської. З'єднує вулицю Богдана Хмельницького з ву
лицею Льва Толстого, перетинає бульвар Тараса Шевченка. Простір су
часної вулиці сформовано фронтами забудови трьох кварталів та парком
імені Т. Шевченка. В різні періоди на вулиці проживали відомі представ
ники науки і культури, громадські, політичні, державні діячі.
Дата утворення об'єкта – 30 рр. ХІХ ст. Орієнтовна площа – 50 га.
До складу території включено власне вулицю Володимирську, яка бе
ре свій початок від перетину Андріївського узвозу і вулиці Десятинної до
заплави р. Либідь, до вулиці Короленківської та вулицю Терещенківську,
що проходить по південносхідному схилу Старокиївського плато пара
лельно до Хрещатої долини.
До складу пам'ятки входять 113 пам'яток та об'єктів культурної спад
щини.
Комплекс вул. Володимирської та вул. Терещенківської є цілісною
містобудівною структурою, унікальною як з огляду загального плануваль
ного та об'ємнопросторового рішення, так і з огляду архітектури окре
мих споруд, благоустрою та малих архітектурних форм.
Відповідно до паспорту предметом охорони пам'ятки визначено:
– природний ландшафт, що є невід'ємною складовою об'єкта місто
будування;
– загальну розпланувальну структуру території об'єкта містобудування;
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– об'ємнопросторову композицію з усіма її цінними складовими,
що формують історикокультурну цінність в рамках цього містобудівно
го утворення, форму забудови;
– складові, розташовані на території пам'ятки;
– історикомеморіальну цінність території, пов'язану з історичними
подіями та розвитком духовного життя, культури і мистецтва України і
м. Києва [16].
З викладеного вище бачимо, що об'єкти відповідають критеріям,
визначеним пунктами 10 (пам'ятки національного значення) та 11
(пам'ятки місцевого значення) "Порядку визначення категорій пам'яток
для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру не
рухомих пам'яток України", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27.11.2001 р. № 1760, та як єдиний вид пам'яток ма
ють спільний підхід у визначенні предмета охорони – характерної влас
тивості об'єкта культурної спадщини, що становить його історикокуль
турну цінність, на підставі якої цей об'єкт визнається пам'яткою [5].
Так для пам'яток містобудування спільними у визначенні предмета
охорони є:
– природний ландшафт, що є невід'ємною складовою об'єкта місто
будування;
– загальна розпланувальна структура території об'єкта містобудування;
– об'ємнопросторова композиція з усіма її цінними складовими, що
формують історикокультурну цінність в рамках цього містобудівного
утворення;
– форма забудови (для вулиць, кварталів);
– складові, розташовані на території пам'ятки;
– історикомеморіальна цінність території, пов'язана з історичними
подіями та розвитком духовного життя, культури і мистецтва України та
міста, в якому розташована пам'ятка містобудування.
Це може бути методичним орієнтиром при опрацюванні облікової
документації та визначення предмета охорони всіх наступних пам'яток
містобудування.
Таким чином, комплекси вулиць являють собою цілісні містобудівні
структури, які є унікальними як з огляду загального планувального та
об'ємнопросторового рішення, так і з огляду архітектури окремих спо
руд, благоустрою та малих архітектурних форм. Взяття на державний
облік пам'яток містобудування – це сучасне втілення комплексного
підходу до збереження об'єктів культурної спадщини та традиційного ха
рактеру середовища.
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О. О. Зливкова, Т. А. Полонська
ЩОДО ІСТОРИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ
ТА ЕТАПІВ ЗАБУДОВИ ОХОРОННОЇ (БУФЕРНОЇ) ЗОНИ
АНСАМБЛЮ СПОРУД СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ
У статті розглянуто історичне планування та етапи забудови охорон
ної (буферної) зони ансамблю споруд Софійського собору. Проаналізовано
містобудівні особливості розвитку забудови.
Ключові слова: охоронна (буферна) зона, "град", Софійський собор, фор
мування забудови, історична забудова.
У грудні 1990 р. під час роботи 14ї сесії Комітету всесвітньої спадщи
ни у Банффі (провінція Альберта), в Канаді, до Списку всесвітньої спад
щини ЮНЕСКО було внесено перший український об'єкт під назвою
"Київ. Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, КиєвоПе
черська Лавра" під № 527.
Охоронна зона є обов'язковим атрибутом кожної пам'ятки чи ан
самблю пам'яток, а особливо об'єктів, що перебувають на обліку як
пам'ятки всесвітнього значення. Забезпечення охорони, збереження й
популяризації цих об'єктів є обов'язком державучасниць, на території
яких вони розташовуються. Міжнародне пам'яткоохоронне законодав
ство передбачає безумовне збереження цілісності території пам'яток й
гарантії її охорони. Ще при включенні об'єкту до Списку представники
ІКОМОС (Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць)
звернули увагу на необхідність визначення охоронної зони навколо ан
самблів та дотримання норм будівництва, сумісних з винятковим харак
тером ансамблю Софійського собору.
Для збереження історикокультурної цінності і художніх якостей
архітектурного ансамблю Софійського собору та його домінуючої ролі в
історичній частині міста виникла необхідність розширення меж охорон
ної території, вдосконалення охоронного статусу та режимів її викорис
тання. Тому на замовлення Держбуду України 2004 р. авторським колек
тивом інституту НДІТІАМ було розроблено документ "Охоронна зона
ансамблю споруд Софійського собору. Межі та режими" з урахуванням
відповідних міжнародних вимог, який погоджено Архітектурномісто
будівною радою при Головному управлінні містобудування та архітекту
ри Київської міської державної адміністрації у березні 2005 р. та затверд
жено Наказом Міністерства культури і туризму України за № 1076 від
23.12.2005 р. Затвердження документу на міжнародному рівні відбулося
під час роботи 29ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у
липні 2005 р. у м. Дурбан (ПівденноАфриканська Республіка). Загальна
площа цієї охоронної (буферної) зони складає 111,81 га.
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На виконання рішення 33ї сесії Центру всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО, що відбулась у 2009 р., НДІ пам'яткоохоронних досліджень
Міністерства культури України було розроблено у складі історикоархі
тектурного опорного плану м. Києва охоронну зону об'єкта всесвітньої
спадщини "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди,
КиєвоПечерська Лавра" та затверджено наказом Міністерства культури
за № 511/0/1611 від 05.07.2011 р. Ця охоронна зона поширюється на
Дніпровські схили, а її східну межу було розширено до Майдану Неза
лежності [11, с. 192, с. 207212].
Охоронні зони ансамблів, які внесено до Списку ЮНЕСКО, станов
лять цілісну взаємопов'язану систему спеціально виділених територій, на
яких докладно регламентується землекористування, будівництво та інша
господарська діяльність з метою забезпечення збереження не тільки не
рухомої культурної спадщини, але й тісно пов'язаного з ним історичного
середовища. Дослідження та збереження пам'яток та об'єктів культурної
спадщини в охоронній (буферній) зоні Софії Київської є таким же акту
альним, як і об'єктів самого ансамблю. На цій території розташовано 355
пам'яток, серед яких 20 – національного значення.
Історія будівництва Софії Київської, формування архітектурного ан
самблю навколо неї та його історичного середовища тісно пов'язані із за
гальною історичною хронологією. Дослідження історичного планування
охоронної (буферної) зони, аналіз її історичної забудови з визначенням
етапів розвитку цієї території є актуальним в контексті вивчення та збе
реження ансамблю Софійського собору.
Дослідженням цих питань займались П. Толочко, Г. Івакін, Є. Вод
зинський, В. Вечерський, О. Сердюк, Т. Люта, М. Ксеневич, Т. Скибиць
ка та інші дослідники історії та історії архітектури м. Києва.
До охоронної (буферної) зони Софійського собору увійшли території,
забудова та планування яких складалися протягом багатьох століть, а їх
назви є сталими науковими термінами – "град Кия", "Київський дити
нець", "місто Володимира", "місто Ярослава", "місто Ізяслава" та ін.
Визначення етапів забудови охоронної зони Софії Київської пов'яза
но, насамперед, з історичною хронологією забудови Києва і можливе ли
ше при комплексному використанні всіх категорій історичних джерел.
Питання початку формування забудови цієї території свого часу
досліджувалося провідними істориками та археологами (В. Хвойком,
Б. Грековим, Б. Рибаковим та ін.). Активні дослідження здійснювалися
за радянських часів – особливо наприкінці 1960х – у середині 1980х рр.
Зокрема, у монографії П. П. Толочка певною мірою було узагальнено
різні версії про виникнення міста та відображено наукову базу, що
свідчить на користь версії про початок заснування Києва у VІ ст., тобто
за часів існування так званого "Найдавнішого Київського городища"
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князя Кия, відомого з давньої легенди про братів Кия, Щека і Хорива та
їхню сестру Либідь [32, с. 8 – 9]. Існують також малодосліджені теорії про
ще більш давнє виникнення Києва (2 – 2,5 тис. років тому). На території
міста десятки тисяч років існували численні поселення, які не мали ознак
комплексного містобудування та свідчать про те, що місцевість понад
Дніпром здавна була привабливою для заселення і розвитку господарства.
Дослідження архітектури того часу для Києва є дуже складним, оскільки
давній "містобудівний центр" і парцеляція були змінені більш пізньою за
будовою, зруйновані численними війнами. Внаслідок цього значною мі
рою було змінено функціональне використання давніх територій.
Початок формування забудови території охоронної (буферної) зони
Софії Київської пов'язаний з історичним розплануванням території так
званого "града Кия" (у межах здійснених розкопів він займає площу
близько двох гектарів (в районі сучасної вул. Володимирської, 2)). На
безперервне заселення Старокиївської гори у V – VІ ст. вказують архео
логічні матеріали. Територія "града Кия" починалась від сучасної
Андріївської церкви, перетинала садибу Національного музею історії
України і закінчувалась над урочищами Гончари і Кожум'яки. Природ
ними укріпленнями слугували круті схили гори, підхід з півдня захищав
ся земляними укріпленнями – валом і ровом, виявленими під час розко
пок (у 1980х рр. здійснено часткову реконструкцію валу та рову). Рів
проходив від північного урвища Старокиївської гори спочатку на
південь, потім – на південний захід, вздовж північної стіни Десятинної
церкви, потім – через північносхідну частину садиби Національного
музею історії України – до садиби № 6 по Десятинному провулку і, пере
тинаючи його, завершувався біля урвища Старокиївської гори над уро
чищем Кожум'яки [31; 13, с. 79 – 80].
У VІ – VІІІ ст. на території городища існували житлові та госпо
дарські споруди. Розкопками виявлено житла, печі, господарські ями то
що. Найдавніше житло на території городища було досліджене у 1971 р.
(розкопки П. П. Толочка, В. К. Гончарова) у західній частині "града Кия",
під фундаментом найдавнішого кам'яного князівського палацу Києва
[11, с. 29]. Житла VІІVІІІ ст. виявлено і на північнозахідних схилах Ста
рокиївської гори. Одне з жител VІІІ ст. було виявлене під фундаментами
Десятинної церкви у 2008 р. У центрі "града Кия" було влаштовано язич
ницьке капище (святилище), розкопане В. В. Хвойкою у 1908 р. і повтор
но досліджене М. К. Каргером у 1937 р. Святилище пов'язується з куль
том слов'янських богів Світовида або Перуна і датується VІ – VІІ ст. У
1980х рр. пам'ятку було законсервовано та реконструктивно позначено
на місцевості. Навколо капища знаходилися житла V – VІІІ ст. [11, с. 29;
12, с. 172 – 174]. Подальше зростання території і забудови "града" фіксує
літопис під 945 р. Йдеться про прибуття в Київ древлян до княгині
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Ольги: "і пристали вони під Боричевим у човні, бо тоді вода текла біля
Гори київської, і на Подолі не сиділи люди, а на горі. Город же Київ був,
де є нині двір Гордятин і Никифорів, і двір княжий був у городі, де є нині
двір Воротиславів і Чюдинів, а перевісите було поза городом; поза горо
дом і двір теремний другий, де є двір доместиків, – за святою Богороди
цею над горою, – саме тут був терем кам'яний" [20, с. 31]. Літописні згад
ки підтверджуються багатьма археологічними дослідженнями. Відкриття
у 1970х рр. фундаментів кам'яного палацу на території княжого двору в
"граде", залишки інших кам'яних споруд, міської площі – все це свідчить
про те, що частина території сучасної буферної зони Софії Київської є
територією найдавнішої частини Києва, що вже у ІХ – ХІ ст. стає дитин
цем міста. Територію за "градом Кия" займав великий курганний некро
поль, що розташовувався південніше найдавніших міських укріплень на
Старокиївській горі. Загалом тут зафіксовано близько 120 поховань, се
ред яких виділяються багаті поховання в зрубних гробницях. Останні бу
ло виявлено під фундаментами Десятинної церкви (зокрема т. зв. "буди
нок варяга", останні дослідження якого свідчать на користь поховально
го призначення споруди) та поблизу неї, в межах садиб по вул. Деся
тинній, 13 (колишня садиба Я. В. Кривцова), по вул. Великій Жито
мирській, 4 та по вул. Десятинній, 2. Вочевидь, некрополь припинив
своє функціонування не пізніше першої половини Х ст. у зв'язку з роз
ширенням міської забудови [11, с. 30].
П. П. Толочко визначив завершення першого етапу історії старо
давнього Києва, який він умовно називає "полянським", ІХ ст. Початок
нового етапу розвитку міста він визначає Х ст. і називає його "давньо
руським". На нашу думку, визначення наступного етапу розвитку охо
ронної (буферної) зони вкладається в історичні рамки від Х до початку
ХІІІ ст. і міг би отримати назву "давньоруський".
Ще до початку княжіння Володимира на території некрополя "града
Кия", очевидно, вільному від курганів, з'являються житлові комплекси.
Пізніше під міську забудову потрапила значна частина некрополя, яку
було обмежено новою лінією оборони, що складалася з земляних фор
тифікаційних споруд – валу та рову. Захисні споруди Києва часів князя
Володимира вдалося частково дослідити археологічними розкопками.
Простежені фрагменти укріплень "міста Володимира" свідчать, що від
урочища Гончари земляний вал проходив по північнозахідному краю
гори до яру, на південному сході, потім повертав на південь у напрямку
вул. Великої Житомирської, далі проходив уздовж її правого боку до пе
ретину з вул. Володимирською, де знаходились головні ворота "міста Во
лодимира" – Софійські. Залишки укріплень "міста Володимира" можна
було добре прослідити ще у ХVІІ ст., зокрема, вал та брами були зафіксо
вані у 1695 р. полковником І. Ушаковим на "Кресленні града Києва".
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Найвідомішими спорудами "міста Володимира" стали Десятинна церква
та князівські палаци. Десятинну церкву (церква Святої Богородиці Деся
тинної) – перша кам'яна церква у Київській Русі – було зведено у
989 – 996 рр. як композиційний центр єдиного архітектурного ансамблю
"міста Володимира" на ретельно спланованій ділянці київського дитин
ця (для цього, зокрема, засипали частину рову, що входив ще до ук
ріплення "града Кия"). У грудні 1240 р., під час захоплення Києва війсь
ками хана Батия, Десятинну церкву було зруйновано. У межах "міста Во
лодимира" розташовувалися резиденції київських князів. Археологічни
ми дослідженнями тут відкрито залишки чотирьох палацових споруд.
Найдавніший князівський палац – перша монументальна кам'яна спо
руда в Києві – було виявлено у 1970 – 1972 рр. (розкопки Київської ар
хеологічної експедиції під керівництвом П. П. Толочка та В.К. Гончаро
ва) на відстані близько 20 – 30 м на південний захід від сучасної будівлі
Національного музею історії України. Цей палац ототожнюється з пала
цом княгині Ольги, згаданим у літописі під 945 р. Археологічний мате
ріал, отриманий під час розкопок, як і літописні згадки, вказує на те, що
палац було зведено принаймні на 50 років раніше за Десятинну церкву. У
середині – ІІ пол. ХІ ст. його було знищено пожежею; на його території
виникли чотири боярські садиби, що також підтверджується як архео
логічними знахідками, так і згадкою у літописі. Другий палац був розта
шований над сучасним Андріївським узвозом (в районі сучасних садиб
по Андріївському узвозу, 36 – 38). Його ототожнюють з літописним
кам'яним "Теремом вне града" "за святою Богородицей" (за Десятинною
церквою), що також належав княгині Ользі, а згодом став особистою ре
зиденцією рівноапостольного князя Володимира. Залишки цієї мону
ментальної споруди (розмірами приблизно 21 х 10 м) – фундаменти і
фрагменти кладки – досліджувалися у різний час В. В. Хвойкою, Т. М. Мов
чанівським, М. К. Каргером, П. П. Толочком. Залишки кладки з тонкої
цегли (не більше 2,5 см завтовшки) свідчать на користь датування пала
цу Х ст. Південний палац, сучасний Десятинній церкві, розміщувався на
південний схід від останньої. Вперше його залишки було відкрито у 1868 р.
під час земляних робіт у садибі Десятинної церкви, а у 1910 – 1914 рр. –
частково досліджено Д. В. Мілєєвим. Надзвичайно близьке сусідство фун
даментів Південного палацу та Десятинної церкви дозволяє стверджува
ти, що обидві пам'ятки входили до складу цілісного церковнопалацово
го комплексу. Існує думка, що палац міг бути збудований водночас із Де
сятинною церквою для перебування в ньому митрополита, який прибув
"з грек" до Києва разом з князем Володимиром у 989 р. Західний палац
було відкрито у 1914 р. С. П. Вельміним по Десятинному провулку, 3 – 5.
Від нього збереглися кладки фундаментів у вигляді великих блоків, за
повнення фундаментних ровів та ін., що згодом дало можливість
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дослідникам уточнити технологічні особливості спорудження палацу.
Наразі пам'ятку законсервовано та реконструктивно позначено на
місцевості. Неподалік від Десятинної церкви (в районі садиби Націо
нального музею історії України по вул. Володимирській, 2) розташову
валося кілька виробничих комплексів, що були безпосередньо пов'язані
з будівництвом Десятинної церкви та палацових споруд "міста Володи
мира". На південний захід від Десятинної церкви виявлено залишки
об'єкта, що, можливо, був каменеобробною майстернею (дослідження
В. В. Хвойки 1907 – 1908 рр.). Неподалік від нього на невеликій ділянці
площею близько 400 м2 було відкрито у 1974 р. залишки печей другої по
ловини Х ст., складених з сирцевої цегли на глині і призначених для ви
палювання плінфи, яку потім використовували на будівництві. Ще одна
піч з випалу плінфи розташовувалася на північний захід від Десятинної
церкви. Її було досліджено у 1936 р., й до сьогодні вона не збереглася.
Окрім Десятинної церкви та палацових споруд і пов'язаних з ними ви
робничих комплексів, на території "міста Володимира" розміщувалися
боярські садиби, а на північний схід від Десятинної церкви перед
князівським палацом ("Теремом вне града") було розбито міську площу,
згадану в літописі під назвою "Бабин торжок". Також відомо, що до по
чатку будівельних робіт, які розгорнулися у Верхньому місті за часів
Ярослава Мудрого та появи укріплень "міста Ярослава", поряд з тери
торією навколо садиби Софійського собору існували окремі житлово
господарські осередки. Про це свідчать результати досліджень М. Сагай
даком фундаментів Георгіївської церкви, під якими було знайдено за
лишки культурного шару та будівель межі Х – ХІ ст. Ймовірно, що не
огороджена валами територія майбутнього "міста Ярослава" на межі
Х – ХІ ст. мала вигляд практично незаселеної місцевості з численними
насипами стародавніх курганів та окремими невеличкими слобідками,
які виникли біля шляхів на підходах до міста. Саме ця територія стала
плацдармом для великих будівельних робіт, які після смерті князя Воло
димира здійснив його син Ярослав Мудрий. До початку ХІ ст. сучасна те
риторія навколо садиби Софійського собору залишалася практично не
заселеною. У Х ст. на цій території існував міський курганний могиль
ник, а також знаходилось "поле вне града", що згадується у літописах. Тут
у 1036 р. відбулася вирішальна битва між киянами, очолюваними князем
Ярославом, та половцями. Ймовірно, що на межі Х – ХІ ст. окремі ділян
ки цієї території почали забудовуватися слобідськими садибами, що
сформувалися вздовж шляху, який прямував до брами "міста Володими
ра" з південного заходу. [7, с. 70 – 74].
Активна розбудова цієї місцевості розпочалася лише у другій третині
ХІ ст., після того, як вона увійшла до складу так званого "града Яросла
ва", і пов'язана, у першу чергу, з будівництвом Софійського собору та
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митрополичої резиденції при ньому. Згідно з літописами зазначене бу
дівництво було здійснене за ініціативи князя Ярослава Мудрого в період
1017 – 1037 рр. У цей час в межах досліджуваної території було збудова
но споруду собору, що став не лише головним храмом Давньої Русі, але й
місцем перебування митрополичої кафедри.
Собор та прилегла до нього територія в ХІ ст. були огороджені цегля
ною стіною, завдяки чому утворилася садиба площею близько 3,5 га.
Історична топографія цієї садиби у давньоруський час наразі залишаєть
ся практично недослідженою. Достеменно відомо, що в межах садиби
собору розміщувалися резиденція київського митрополита, а також велика
площа, яку іноді використовували для зібрань віча. Ймовірно, що вічовий
майдан знаходився перед головним (західним) фасадом собору, а будівлі
митрополичої резиденції були зосереджені на північ від будівлі собору. Зок
рема, тут було розкопано залишки лазні ХІ – ХІІ ст., яка найімовірніше за
все входила до ансамблю споруд цієї резиденції [32, с. 64 – 65].
Ззовні до території давньоруської митрополичої садиби прилягали
садиби двох княжих монастирів – Георгіївського та Ірининського, також
заснованих у першій половині ХІ ст. Північносхідна частина садиби Ге
оргіївського монастиря в пізніші часи потрапила до меж садиби Со
фійського собору, але дотепер її історична топографія залишається неві
домою. Також до південнозахідної частини садиби собору в більш давні
часи потрапили руїни церкви ХІ ст., яку деякі дослідники вважають за
лишками Ірининської церкви. Довкола цієї церкви археологічними
дослідженнями відкрито досить великий ґрунтовий некрополь серед
ньовічного часу [32, с. 65 – 66].
За часів княжіння Ярослава Мудрого виросла могутня фортеця і но
вий центр Києва. Фортечний вал починався від "міста Володимира",
проходив над схилами Михайлівської гори. Далі він спускався по су
часній вул. Костьольній до Майдану Незалежності, далі піднімався по
вул. Малопідвальній до Золотих воріт, а потім вздовж вул. Ярославів Вал
виходив на Львівську площу і по вул. Великій Житомирській підходив до
укріплень "міста Володимира". Площа нового міста становила близько
80 га. До "міста Ярослава" вело три брами – Лядська, Жидівська
(Львівська) та Золота. Остання була головним, парадним в'їздом до сто
лиці [11, с. 34]. У літописі кілька разів у зв'язку з різними подіями зга
дується княжий двір. Так, у 1068 р. кияни зібрали віче "на торжку" і ви
магали від князя видати їм зброю, аби оборонитися від половців. Коли
князь відмовив, спалахнуло повстання, під час якого кияни увірвалися
на княжий двір і пограбували його. Ще одна згадка подана під 1097 р. у
зв'язку з прибуттям князя Василька. Однак у ХІІ ст. в літописі з'являєть
ся нова назва – "Великий Ярославів двір". Низка дослідників, спираю
чись на літописні свідоцтва, висловила припущення, що він також
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знаходився на території "міста Володимира" і сформувався на місці "Те
рема вне града", комплекс якого був з часом розширений у північно
східному напрямі. Саме за часів Ярослава Мудрого, на думку Л. М. Твер
ського, яку підтримував і Ю. С. Асєєв, було закладено першу плануваль
ну схему міста [30, с. 24 – 25]. В літописах, зокрема, згадується велика
кількість боярських садиб.
Подальша розбудова сучасної території охоронної (буферної) зони
Софії Київської пов'язана, перш за все, з формуванням великих монас
тирських комплексів. Після смерті Ярослава князем Ізяславом Яросла
вичем на початку 1060х рр. було засновано у південній частині "міста
Володимира" Дмитрівський монастир, на Копиревому кінці у 1070х
Святослав Ярославич заснував Симеонівський монастир, 1086 р. на те
риторії міста Володимира Всеволодом Ярославичем було засновано
Андріїв (Янчин) монастир, у 1129 р. його онуком Мстиславом – Фе
дорівський. У 1183 р. у північносхідному куті "міста Володимира", в
районі сучасної вул. Десятинної, 2, було зведено церкву св. Василія, що
відігравала роль палацової церкви при княжому дворі. Її залишки було
досліджено у 1971 р. Крім того, у подвір'ї сучасної садиби по вул. Воло
димирській, 3 у другій половині ХІІ ст. було зведено рідкісну для давньо
руської архітектури споруду – ротонду. Крім князівської резиденції, на
території дитинця у цей період розміщувалися церковні та монастирські
двори, родові князівські та боярські садиби, житла городян, майстерні
ремісників (зокрема, поблизу Десятинної церкви розкопками 1907 – 1908
та 1936 рр. було відкрито дві ювелірні майстерні ХІІ – ХІІІ ст., майстер
ня емальєра та ін.). Планування території було садибним. Садиби бояр та
городян оточувалися дерев'яними парканами або й частоколами.
Наступний, третій період, пов'язаний із руйнуванням міста війська
ми Батия восени 1240 р. Ордою були знищені Десятинна церква і Со
фійська брама, через яку нападники увірвалися в центр стародавнього
міста, пошкоджено більшість монументальних споруд. Археологічні роз
копки вказують на зруйновані будівлі, згарища. При розкопках на тери
торії князівського палацу по вул. Десятинній, 2 знайдено десятки кістя
ків людей, які були вбиті або загинули у вогні, а також таємний підкоп
під Десятинною церквою, через який намагалися вийти її останні захис
ники, а ще чотири братські могили того часу (дві – в районі Десятинної
церкви та по одній – у садибах № 1 по вул. Володимирській та № 13 по
вул. Десятинній). Все це свідчить про розгром міста і загибель великої
кількості людей.
За ординських, а пізніше литовських часів населення зазначеної те
риторії зменшилось. Адміністративний центр міста перемістився на
Поділ. Але, все ж таки певні будівлі, зокрема храмові споруди та комп
лекси, були відремонтовані та продовжували функціонувати.
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Процес занепаду цих територій прискорився після 1482 р., коли Київ
було розгромлено та пограбовано військами хана МенгліГірея. Поль
ський автор М. Меховський у 1517 р. писав, що церкви Верхнього міста
"стоять і досі в полі серед терену й чагарнику в запустінні як притулок
для звірів".
У ХVІ – І пол. ХVІІ ст. Старокиївська гора, яка в тогочасних доку
ментах фігурує як Старе городище, була розділена на окремі юридики
між митрополичою кафедрою – Софійським собором, Печерським і
Михайлівським монастирями, Трьохсвятительською і Воздвиженською
церквами. В межах Старого городища проживали "митрополичі" та
"архімандричі" люди, які виконували різноманітні повинності. Загальна
кількість дворів не перевищувала кількох десятків, а загальна кількість
мешканців не перевищувала 800 осіб.
Наприкінці ХVІ ст. навколо Софійського собору за розпорядженням
князя Костянтина Острозького було утворено Софійську слободу, меш
канці якої звільнялися на 24 роки від сплати податків [7, с. 256]. Місто
будівну ситуацію початку ХVІІ ст. відображено на плані міста А. Кально
фойського 1638 р. [11, с. 37].
Четвертий етап може бути пов'язаний з історичними подіями другої
половини ХVІІ ст. Розбудова міста наприкінці 50х рр. ХVІІ ст. і у по
дальші десятиріччя відбувалася, за найбільш розповсюдженою версією
(не враховуючи кількох мазепинських козацьких полків), зусиллями
введених до міста після "возз'єднання" 1654 р. московських стрілецьких
та інших полків. Приклад цього наводить український історик В. Анто
нович, який зазначає, що київський "дитинець" (Верхнє місто) дуже ско
ро було перетворено на військовоадміністративний центр Києва, де бу
ли побудовані: "государевы дворы, где стоят бояре и воеводы, и дяки, и
генералмайоры, и стольники, и полковники, и других нижних чинов
начальствующие особы". Не забули й про "кружечный двор, казенные
погреба, кладовые и амбары" [16]. На території "Верхнього міста" зосе
реджувалися переважно адміністративні комплекси. Уявлення про них
дає згадуване "Креслення града Києва" 1695 р., складене І. Ушаковим.
Згідно з цим планом, у Верхньому місті були розташовані: Приказна па
лата, Воєводський двір, Государів двір та кілька інших дворів, де мешка
ли офіцери, думні бояри, дяки та ін. Приказна палата (розташовувалася
в районі садиби П. О. Трубецького по вул. Володимирській, 1) являла со
бою воєводське управління, де проводилися засідання і вирішувалися усі
справи царської адміністрації. Воєводський двір, місце розташування
якого співпадає з територією сучасної садиби № 1 по вул. Володимирській,
призначався для зупинки бояр та воєвод, які приїздили до Києва. До
воріт з вулиці прилягав арсенал ("амбар ружейный"). Центральну части
ну двору займала група житлових будівель: велика триповерхова будівля
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з галереєю, біля якої розташовано менші зруби. На господарському дворі
містилися дрібні будівлі. Біля двору було розбито сад. У 1910 р. під час
розкопок на глибині 4 м від сучасної денної поверхні в районі садиби по
вул. Володимирській, 1 було зафіксовано ділянку розгалуженої печерної
галереї заввишки близько 2 м і завширшки 1 м, імовірно, частина "льо
довика" (льоху) для зберігання припасів, що, як відомо, входили до
комплексу адміністративних будівель. Государів двір розташовувався на
північний захід від Воєводського, через дорогу, і являв собою невеликий
квадратний у плані двір з будівлями в його східній частині (біля воріт),
двоповерховим теремом, амбаром, колодязем та ін. Крім адміністратив
них комплексів та житлових споруд на території Верхнього міста знахо
дилися амбари і погреби для зберігання харчових запасів, військової
амуніції і гармат та ін., а також грошової казни.
"Креслення" І. Ушакова 1695 р. засвідчує існування наприкінці ХVІІ
ст. в межах цієї території до десяти храмів. Решту території було зайнято
житловою садибною забудовою, без регулярного планування. Безумов
но, два великі монастирські комплекси Софії Київської та Михайлів
ського Золотоверхого відігравали домінантну роль у тогочасній забудові
Верхнього міста. Садиба Софійського монастиря знаходилась у межах
укріплень Старокиївської фортеці Великого Верхнього міста, які загалом
зберігали конфігурацію укріплень ще княжої доби. Фортифікаційні ро
боти велися московськими воєводами за участю підпорядкованих ним
військових частин; ремонт і підсилення фортечних конструкцій прово
дились у 1655, 1678, 1682, 1730 рр. Найближче містобудівне оточення са
диби згідно з планами ХVІІІ ст. складали нерегулярні квартали житлової
забудови.
На початку ХVІІІ ст., після будівництва на Печерську нових фортеч
них укріплень, туди було перенесено адміністративнополітичний центр
Києва. Поступово на Печерськ перебрались усі державні й губернські
заклади, а слідом за ними і заможні власники садиб Старокиївської гори.
Ошатні садиби руйнувалися, а насипані у ХVІІ ст. вали Старокиївської
фортеці тепер все частіше чергувались лише з пустищами, садами та го
родами осілих тут відставних офіцерів, солдатів та дрібних чиновників.
Територію старого міста з розподілом валами на чотири частини
зафіксовано на плані Києва 1786 р. На згаданому плані Старе місто, на
відміну від інших частин Києва, мало проект незначної перебудови і
упорядкування міських кварталів. При збережені старих напрямків ву
лиць вони лише трохи розширювались та вирівнювались. Можна
розпізнати напрямок трьох існуючих нині вулиць: Стрілецької, Рей
тарської та Золотоворітської [23, с. 7].
З настанням ХІХ ст. найдавніша частина міста продовжувала занепа
дати. "Старий Київ, – писав у 1833 р. П. Лебединцев, – являв собою тоді
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не місто, а село з кривими й тісними вулицями, без бруківок і хідників й
будьякого освітлення, з тинами замість парканів, з садибами, в яких бу
ли маленькі будиночки, вкриті дошками й дранню, й сарайчики, вкриті
соломою, котрі належали частково паламарям, дияконам і священикам
Софійського собору, почасти дрібним урядовцям й відставним солдатам"
[2, с. 136 – 137]. З давньоруської доби і до початку ХІХ ст. на території
зберігалася садибна забудова та планування вулиць, побудоване на
прив'язках до домінант та важливих релігійних, суспільних або адмі
ністративних осередків.
Початок п'ятому етапу розвитку цієї території поклав розроблений у
1833 р. новий план міста. 1834 р. міською владою було затверджено по
ложення "Об устройстве Киева", а у 1837 р. – проект забудови міста, роз
роблений архітектором В. І. Беретті. З цього часу Старокиївська частина
міста швидкими темпами почала опоряджуватись і в подальшому розви
валася вже як центральний район. Так, напрямок сучасної вулиці Воло
димирської, трасованої згідно з планом Києва 1837 р., на території Верх
нього міста приблизно збігається з напрямом давньої дороги від Бориче
вого (Андріївського) узвозу до Софійської (Батиєвої) брами. Десятинна
вулиця зорієнтована уздовж північносхідного фронту укріплень Київ
ського дитинця. Володимирська вулиця розплановувалась як наскрізна
магістраль, в яку вливалися всі дороги стародавнього міста [2, с. 70; 11,
с. 59]. Вона об'єднувала старі квартали поблизу Андріївської церкви,
Софійського собору та Золотих воріт.
Збільшувалося населення Києва. Домовласництво стає вигідним
уміщенням капіталу. Розпочинається активне будівництво "прибуткових
будинків". Цей порівняно новий історичний вид будівництва було запо
чатковано на терені Східної Європи ще наприкінці XVIII ст. Але час йо
го розквіту припав на кінець ХІХ – початок ХХ ст., коли прибутковий
будинок стає визначальним елементом міських ансамблів зі щільною пе
риметральною забудовою кварталів. Внаслідок принципово нового типу
забудови змінюється організація внутрішнього простору кварталів і ок
ремих подвір'їв, площа ділянок максимально доцільно використовуєть
ся, нові багатоповерхові будинки зводяться впритул до межі сусідніх са
диб. Принципи організації житла, започатковані на зламі ХІХ – ХХ ст.,
обумовили новий масштаб і силует забудови, що тепер визначає історич
не середовище міста.
Активна забудова Києва кінця XIX – початку XX ст. зумовила посту
пове зменшення садиби Софійського собору за рахунок вилучення з її
території ділянок мурів, на яких були зведені 3 – 5поверхові будинки.
Таким чином були частково вилучені північносхідна (вздовж Рильсько
го провулку і частково Софійської площі), північнозахідна (вул. Стрі
лецька) і південна (вул. Золотоворітська) ділянки. Тут були споруджені
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прибуткові житлові будівлі КиєвоСофійського Митрополичого дому на
вул. Володимирській, 20/1, 22, пров. Рильському, 5/5, вул. Стрілецькій,
7/6, будинок причту у пров. Рильському, 3.
Упродовж ХІХ – на початку ХХ ст. на території визначеної охоронної
(буферної) зони ансамблю Софії Київської склалася досить щільна квар
тальна забудова. Споруди особнякового типу поєднувалися з масштаб
ними прибутковими будинками та громадськими будівлями. Серед бу
дівель, що були зведені у ХІХ – на початку ХХ ст., зокрема по вулицях
Володимирській та Великій Житомирській, значну частину складають
пам'ятки архітектури. У 1870х рр. на вул. Великій Житомирській, 2, у
будинку, зведеному за проектом О. В. Беретті, було відкрито Перше ре
альне училище, при якому побудовано домову церкву св. Олександра
Невського. У результаті планування території під це будівництво було
майже знищено горизонти культурного шару, що відносилися до
ХVІ – ХVІІІ ст. У будинку по вул. Великій Житомирській, 6/11 (на розі
В. Житомирської та Володимирської вулиць) з 1871 р. відкрито аптеку,
яка є найстарішою безперервно діючою аптекою в Києві. По вул. Воло
димирській, 10 розташовувалася будівля Земельного банку (1903 р., про
ект А. В. Кобєлєва), де за радянських часів розмістився Центральний те
леграф (у свою чергу, перенесений сюди з будівлі державної телеграфної
контори на вул. Володимирській, 22). Період другої половини ХІХ – по
чатку ХХ ст. є періодом формування цілісного містобудівного утворення,
яким стала територія охоронної (буферної) зони ансамблю Софії Київ
ської. Потужними містобудівними та смисловими домінантами цієї те
риторії, як і у більш ранні часи, були Софія Київська та Михайлівський
Золотоверхий монастир. Саме на цьому етапі складається основна жит
лова забудова, рекреаційні зони та середовищні ареали на території, що
на сьогодні є охоронною (буферною) зоною ансамблю Софії Київської.
Здійснені у цей час знесення валів Старокиївської фортеці, влаштування
Володимирського проїзду, розпланування території між Михайлівським
Золотоверхим і Софійським соборами, впорядкування головної Со
фійської площі було найбільшою зміною у планувальній мережі Верх
нього міста. Визначним громадським комплексом на цій території є
вирішені у формах пізнього класицизму будівлі: Присутніх місць
(вул. Володимирська, 15), Старокиївської поліцейської дільниці з
наріжною каланчею пожежного депо (вул. Володимирська, 13/5) та
Міського поліцейського управління (вул. В. Житомирська, 7). Цей
різноповерховий комплексквартал з наріжним акцентом пожежної вежі
склав єдину пентагональну структуру з внутрішнім двором. Закладений
на осі між двома монастирськими ансамблями, він став потужною
домінантою центру Старокиївської частини міста і загальноміською
домінантою, замкнувши бічними фасадами панорами з боку Софійської
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та Михайлівської площ. Формування на межі ХІХ – ХХ ст. 3 – 4повер
хової забудови Софійської площі певною мірою зменшило домінантну
роль Софійського ансамблю в навколишньому містобудівному середо
вищі і обмежило зону його композиційновидового впливу [3]. Це спри
яло закріпленню в його об'ємнопланувальній структурі провідної ком
позиційної ролі ансамблів давньоруських монастирів та церков. У цей
час сформувалася потужна композиційна вісь між ансамблями споруд
Софійського собору і Михайлівського Золотоверхого монастиря, яку бу
ло втрачено після руйнації у 1930х рр. головних будівель останнього і
відновлено впродовж 1997 – 1999 рр.
Значні зміни, що торкнулися історичної забудови цієї території, роз
почалися в середині 1930х рр. У 1936 р. було зруйновано дві церкви, зве
дені в ХІХ ст., – Десятинну та св. Олександра Невського на Великій Жи
томирській. Замість Десятинної церкви на краю гори постала споруда
Художньої школи (сучасна будівля Національного музею історії Украї
ни). У 1939 р. на розі вулиць Володимирської та Десятинної, на території
колишньої садиби П. О. Трубецького, за проектом М. О. Шехоніна та
О. Г. Недопаки було зведено споруду загальноосвітньої школи № 25 (су
часний № 1 по вул. Володимирській). Під час планування ділянки було
зрізано і вивезено земляний масив (об'ємом майже 5000 куб. м), який був
на місці будівлі вище за планувальну відмітку та у котловані. Поряд із
знесеним у 1934 р. Михайлівським Золотоверхим монастирем виросла
будівля ЦК КП(б)У (сучасна – Міністерства закордонних справ Ук
раїни). На місті відтинків мурів на півдні та погості Георгіївської церкви,
по осі Золоті ворота – брама Заборовського, було побудовано житловий
будинок для Київського військового округу за проектом архітектора
Й. Каракіса. Будівництво цієї будівлі навколо ансамблю Софійського
собору зумовило поступове зменшення його садиби. У повоєнні часи
(1940 – 1950ті рр.) на місцях поодиноких зруйнованих під час Великої
Вітчизняної війни будівель були споруджені нові, які доповнили фонову
забудову охоронної зони (вул. Володимирська, 19, пров. Рильський, 12,
вул. Золотоворітська, 11, вул. Ярославів Вал, 2, 13/2, 19, 20).
У 1960 – 1980ті рр. було знесено велику кількість аварійних та рядо
вих будівель. На пустих ділянках подекуди організовували дитячі май
данчики та місця відпочинку, а інколи забудовували зразками радянської
функціональної архітектури. До цих елементів забудови на території охо
ронної (буферної) зони належать: 78поверхова будівля колишнього
інституту НДІТІАМ на вул. Великій Житомирській, 9; 4поверхова
будівля Торговопромислової палати на розі Стрітенської і Великої Жи
томирської, 33; 9поверхова будівля дитячої поліклініки "Охматдит";
5поверховий типовий житловий будинок на вул. Стрітенській, 6; 8по
верхова будівля на Стрітенській, 79; 14поверховий житловий будинок
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на розі Рейтарської і Стрітенської, 17; 4 – 5поверхова споруда медично
го закладу на Георгіївському провулку, 9; 8поверхова адміністративна
будівля у пров. Рильському, 8; 9поверховий житловий будинок на вул. Ве
ликій Житомирській, 14; 5поверховий будинок на вул. Великій Жито
мирській, 16; 4поверховий будинок клубу КДБ (тепер Центр культури і
мистецтв СБУ) на вул. Ірининській, 6; 9поверховий типовий житловий
будинок на вул. Ірининській, 3; 5поверхова адміністративна будівля на
вул. Паторжинського, 9 та ін. До позитивних моментів містобудівної
діяльності цього періоду треба віднести благоустрій території вздовж
південного боку Володимирського проїзду, де були влаштовані сквери і
встановлено декоративну скульптуру (1970ті рр.).
У 1980 – 1990х рр. помітно підвищилась якість проектування з ура
хуванням особливостей довколишньої забудови. До таких зразків бу
дівництва цього періоду належать будинки: на вул. Стрілецькій, 6; у
пров. Георгіївському, 3; новий 6поверховий корпус Торговопромисло
вої палати на вул. Стрітенській, 10 та деякі інші. Позитивна сторона цьо
го процесу виявилася також і у відбудові Михайлівського Золотоверхого
монастиря, що відновило втрачену в попередні періоди містобудівну вісь
між ним і Софійським собором. Утім, у цей період в забудові району
з'явилися і певною мірою не відповідні історичному середовищу об'єкти,
до яких можна віднести 7поверховий офісний центр в сучасних плас
тичних архітектурних формах на вул. Володимирській, 12. Також у цей
період було надбудовано до 5ти поверхів будинок у пров. Рильському, 3
з північного боку від території Софійського ансамблю. Будівельні проце
си цього періоду дещо змінили архітектурнопросторові якості території
навколо Софії Київської, оскільки функціональна утилітарна архітекту
ра пізньорадянської доби помітно дисонує з розташованими поблизу ви
датними шедеврами архітектури.
На останньому етапі містобудівного та архітектурного розвитку охо
ронної буферної зони національного заповідника "Софія Київська"
Верхнє місто знову пережило період підвищення будівельної активності.
Інтенсивно заповнювалися вільні ділянки і ділянки з аварійною та ма
лоцінною забудовою, надбудовувались об'єкти фонової забудови. На
жаль, нові споруди здебільшого не відповідали за своїми композиційни
ми, масштабними та архітектурними якостями традиційному характеру
історичного середовища цього району. Негативні тенденції щодо підви
щення висотності забудови в районі довкола Софійського ансамблю збе
реглися. Несприятливий вплив на архітектурне середовище в районі
Софійського ансамблю спричинили надбудови з північного боку тери
торії Софійського ансамблю (надбудови до 7ми поверхів будинку у
пров. Рильському, 5, надбудова до 5ти поверхів будинків на вул. Воло
димирській, 20/1 і 22), які збільшили загальний масштаб забудови дов
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кола Софії Київської. Це призвело до зменшення її ролі як містобудівної
домінанти і значно обмежило її візуальне розкриття з півночі і північно
го сходу. Також відбулися зміни і в характері традиційного середовища в
найближчому оточенні ансамблю. 14поверховий комплекс готелю
"Хайятт" на вул. Володимирській, 17, через свою неспівмасштабність
оточенню і вирішення в сучасних, не притаманних для цього району за
будови, архітектурних формах і матеріалах, досить агресивно увійшов до
історичного масиву забудови вздовж осі Володимирського проїзду між
Софійським і Михайлівським соборами. У цей період тут також були
споруджені: 7поверхова адміністративна будівля на вул. Великій Жито
мирській, 11; 12поверховий офісножитловий будинок на вул. Великій
Житомирській, 2022; 9поверховий житловий будинок на вул. Патор
жинського, 14; 14поверховий житловий будинок на вул. Ірининській,
5 – 7; 10поверхова будівля готелю "Інтерконтиненталь" на вул. Великій
Житомирській, 2а; 10поверховий офісний центр на вул. Володимирській,
38; 10поверховий житловоофісний будинок на вул. Золотоворітській,
13; 10поверхова будівля "Донкредитбанку" в Рильському пров., 4; 9по
верховий офісний будинок в Рильському пров. 68, які через свої значні
габарити не відповідають існуючому архітектурному середовищу і є
неспівмасштабними невеликій ширині історичних вулиць, на яких вони
розташовані. Більш відповідними історичному середовищу архітектур
ними рішеннями і меншим масштабом характеризуються побудовані в
цей же період: 6поверховий житловоофісний будинок у пров. Георгі
ївському, 5; 5поверховий офісний будинок на вул. Золотоворітській, 7;
6поверхова будівля Мінюсту в Рильському пров., 10; 6поверховий бу
динок на вул. Стрілецькій, 4 – 6. Втім, вони здебільшого ущільнюють пе
риметральні фронти забудови вздовж прилеглих до ансамблю Софії
Київської вулиць і стають екрануючими об'єктами, які зменшують його
видове розкриття. На початок 2010х рр. будівельна активність в дос
ліджуваному районі дещо пішла на спад.
З огляду на дані, наведені вище, основні етапи забудови охоронної
(буферної) зони Софії Київської (за історичними відомостями про будів
ництво та планування) можна окреслити такими періодами:
1й етап: прадавній, V – VІІІ ст. (від перших поселень на зазначеній
території, "град Кия");
2й етап: давньоруський, ІХ – початок ХІІІ ст. (забудова "міста Воло
димира" та будівництво перших кам'яних храмів, забудова "міста Яросла
ва", формування храмових комплексів на території Верхнього міста);
3й етап: друга половина ХІІІ ст. – середина ХVІІ ст. (період "Руїни":
руйнація храмових споруд та забудови в період навали орди, набігів
кримських татар, виникнення Софійської слободи за князя К. Острозь
кого);
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4й етап: середина ХVІІ – кін. ХVІІІ ст. (відбудова храмових комп
лексів та Верхнього міста);
5й етап: початок ХІХ ст. – початок ХХ ст. (реалізація Генерального
плану В. Беретті 1837 р., формування сучасного архітектурного середо
вища);
6й етап: 1917 – початок 1990х рр. (руйнація 1930х рр., поява дисо
нуючих будівель, відбудова у повоєнний період);
7й етап: кін. ХХ – поч. ХХІ ст. (сучасний етап) (відновлення втраче
них пам'яток та дисонуюча забудова підвищеної поверховості в зоні
впливу Софії Київської).

Охоронна (буферна) зона
ансамблю споруд Софійського собору.
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Фрагмент плану м. Києва 1638 р.,
прикладений до "Тератургима" А. Кальнофойського.
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Фрагмент плану м. Києва (Старий Київ у 1695 р.)
полковника І. Ушакова.
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План Старого Києва (1240, 1800, 1864 рр.).
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Фрагмент плану 1780 р. "Старокиївської фортеці".
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Фрагмент плану м. Києва 1768 р.

Фрагмент плану м. Києва 1837 р.
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Фрагмент плану м. Києва 1925 р.
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В. П. Ієвлева
ЛАНДШАФТНА РЕКОНСТРУКЦІЯ
ІСТОРИЧНОЇ ЧАСТИНИ м. БАХЧИСАРАЙ
Статтю присвячено методичним аспектам ландшафтної реконструкції
історичної частини м. Бахчисарай; окреслено завдання та напрямки вико
нання дипломних магістерських робіт спеціалізації "Дизайн ландшафту".
Дипломні магістерські роботи, присвячені ландшафтній реконструк
ції історичної частини м. Бахчисарай, виконані в Інституті дизайну та
ландшафтного мистецтва Національної академії керівних кадрів культу
ри і мистецтв (протягом 2012 – 2013 рр.), мають надзвичайну акту
альність у зв'язку з внесенням до попереднього Списку всесвітньої спад
щини UNESCO номінації "Історичне середовище столиці кримських
ханів у місті Бахчисараї", яка включає історичні місцевості м. Бахчиса
рай, якот: Салачик, передмістя ЕскіЮрт під назвою Азіз (чотири гроб
ницідюрбе та мімбер), печерне місто Чуфуткале, гробниці ЕскіДюрбе
та палац кримських ханів [6, с. 4]. Зважаючи на це, практично вся істо
рична територія старого Бахчисарая повинна мати спеціальні режими
використання, які прописані у документах UNESCO [4; с. 54 – 65, 84 – 85,
86 – 89, 99 – 104, 119 – 126, 139 – 141, 147 – 149].
Для такого малого міста, яким є Бахчисарай, з населенням майже
26,5 тис. мешканців [5, с. 11] та площею 15,5 км2 [2, с. 56], номінування
історичних комплексів Бахчисарая у Всесвітню спадщину UNESCO має
суттєво вплинути на загальну економіку міста, ринок праці, соціальну та
містобудівну структуру, враховуючи при цьому суттєве збільшення
відсотку робочих місць у туристичному бізнесі.
По суті саме туристичному господарству буде підлягати соціальна
сфера Бахчисарая, якщо номінування успішно здійсниться, а місто
увійде до ряду міст, історичні території якого будуть мати охоронний ста
тус. Звичайно, враховуючи пам'яткоохоронний бік справи, у першу чер
гу необхідно розробити генеральний план м. Бахчисарай та прилеглих до
нього територій, в якому в якості підрозділу повинно бути розроблено
історикоархітектурний опорний план та зони охорони міста. У цих до
кументах необхідно врахувати певні туристичні спроможності міста,
тобто сформувати нову, відповідну до нових умов існування туристично
транспортну інфраструктуру, яка відповідатиме сучасним світовим ви
могам щодо туристичного використання. При цьому важливим має ста
ти оптимальне вирішення саме транспортної проблеми, адже старе місто
зараз не спроможне адекватно використовувати існуючу на сьогодні до
рожньотранспортну мережу: всі внутрішні транспортні зв'язки між
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Новим та Старим містом, Салачиком, Чуфуткале та Успенським пра
вославним монастирем, а також зовнішні туристичні зв'язки здійсню
ються єдиною трасою завдовжки майже 5 км, що складається з вулиць
Леніна – Ісмаїла Гаспринського, яка є єдиною транспортною магістрал
лю у вузькій частині долини ЧурукСу [3].
Крім того, важливим аспектом для упорядкування історичних комп
лексів Бахчисарая має бути також і ландшафтна реконструкція ділянок йо
го цінного міського середовища, яку можна здійснити, не перетворюючи
кардинально туристичнотранспортну мережу всього міста Бахчисарай.
Своєрідною відповіддю на задачі сьогодення стосовно історичних
територій Бахчисарая стануть ландшафтні дизайнерські пропозиції що
до реконструкції територій Старого міста, які можливо здійснити, не
вдаючись до кардинальних змін туристичнотранспортної системи всьо
го міста. Такі пропозиції стали практичним результатом трьох наукових
магістерських розробок, здійснених за спеціалізацією дизайнер ланд
шафту.
Згідно з завданнями, які були розроблені автором публікації та затверд
жені на засіданні кафедри ландшафтної архітектури Інституту дизайну та
ландшафтного мистецтва весною 2012 р., дипломантам були опрацьовані
три різні теми, що стосувалися територій історичного Бахчисарая. Причо
му межі територій, де пропонувалася реконструкція, були окреслені таким
чином, щоб вибрані території логічно пов'язувалися одна з одною. Від
повідно темами наукових магістерських робіт було вибрано такі:
– Тема 1. Ландшафтна реконструкція території Бахчисарайського
палацу кримських ханів.
– Тема 2. Ландшафтне дослідження історичного центру м. Бахчиса
рай та організація парквею в його історичній структурі.
– Тема 3. Ландшафтна реконструкція історичних територій м. Бах
чисарай в зоні впливу Бахчисарайського ханського палацу.
Збір архівних матеріалів та натурне обстеження об'єктів дослідження
з метою їх подальшої ландшафтної реконструкції було здійснено в травні
2012 р. в м. Бахчисараї, Бахчисарайському історикокультурному запо
віднику, де майбутні дипломанти проходили однотижневу практику.
Тема 1. Ландшафтна реконструкція території Бахчисарайського палацу
кримських ханів (виконавець – Олександра Готовкіна) [1].
Мета роботи: Дослідити сучасний стан території Бахчисарайського
ханського палацу та надати проектні пропозиції з ландшафтної рекон
струкції території Ханського палацу у зв'язку з номінуванням історичних
територій м. Бахчисарай до Списку всесвітньої спадщини UNESCO.
Межі дослідження: Дослідження має проводитись, зважаючи на су
часні межі території Бахчисарайського ханського палацу, з урахуванням
історичних трансформацій комплексу Палацу впродовж XVIIXIX ст.
430

Матеріали міжнародної наукової конференції
"Методичні проблеми пам'яткоохоронних досліджень", 25 — 26 квітня 2013 року

Територія реконструкції: Проектом ландшафтної реконструкції має
бути охоплена територія Бахчисарайського ханського палацу (близько 5
га) в його сучасних межах, з урахуванням всіх внутрішніх дворових прос
торів, а саме: Центрального (головного) двору, Гаремного двору, По
сольського двору, Персидського двору, Басейного двору, двору біля ла
зень СариГюзель, території верхніх садів, а також території, що приля
гає до огорожі Палацу з його південнозахідної сторони.
Дослідження повинно здійснюватися на: основі вивчених історичних
писемних джерел стосовно міста, його ландшафту, місцевої та культиво
ваної рослинності різних історичних часів; інших матеріалах історично
го архіву та проектних матеріалах стосовно палацу з фондів Бахчиса
райського історикокультурного заповідника. При цьому особливої ува
ги має бути надано описам мандрівників, за якими можна уявити харак
тер благоустрою та впорядкування як самого міста взагалі, так і території
палацу, різним краєзнавчим матеріалам тощо. При вивченні існуючих
розпланувальної структури та функціонального зонування комплексу
Палацу слід користуватися історичними планами палацового комплексу
різних часів (обов'язково врахувати відомості з історичних планів Тром
баро, Гесте та пізніших креслеників).
Крім того, необхідно виконати наочне обстеження та фотофіксацію
всіх внутрішніх територій та споруд, які є межами внутрішніх просторів
кожного з двориків. Особливу увагу треба звернути як на територію
верхніх садів, зайнятих під кладовище часів Другої світової війни, так і
на ділянку, що на сьогодні знаходиться за межами Палацу, яку найближ
чим часом планується приєднати до нього.
До загальних завдань входило ретельне обстеження сучасних зелених
насаджень з позначенням стану та віку дерев та кущів, звертаючи увагу на
дереваветерани, що зараз формують внутрішні двори, верхні сади та при
леглу до них територію за межами сучасної огорожі Палацу. При цьому ба
жано скласти відомість дерев та кущів, вказуючи також їх вікові парамет
ри (особливо старі дерева мають охоронятися як пам'ятки природи).
При натурному обстеженні пропонувалося також звернути увагу на
малі архітектурні форми, в основному, на різноманітні фонтани, які є
пам'ятками нерухомої культурної спадщини, а також своєрідними опор
ними елементами (композиційними акцентами) при аналізі компо
зиційнопросторової побудови структури кожного з дворових просторів.
Наукове дослідження мало врахувати характерні особливості
вирішення композиції садів ісламських цивілізацій XVI – XIX ст., з наве
денням відповідних прикладів, акцентуванням уваги на їх інтер'єрно
замкнений простір – "сад як дім" або "сад як мікрокосм".
Спираючись на особливості комплексу Палацу, основні завдання
ландшафтної реконструкції полягали у:
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– пристосуванні території Бахчисарайського ханського палацу до ви
мог UNESCO щодо утримання та організації територій об'єктів Всесвітньої
спадщини (децентралізація, спеціальне використання території За
повідника за сучасних умов, наукові дослідження, туристичнопізнавальне
використання, локальні туристичні маршрути, вибіркові інтереси та ін.);
– розробці такого функціонального зонування, яке було б зручне для
відвідувачів та службового штату Бахчисарайського історикокультурно
го заповідника (обов'язково врахувати сучасне функціональне зонуван
ня, пропозиції щодо можливих місць майбутніх археологічних робіт, які
мають бути врахованими та виділеними в окремі функціональні зони);
– максимальному збереженні структури внутрішніх просторів пала
цового комплексу, з підтримкою історичного характеру їх компо
зиційнорозпланувальної побудови, з підсиленням їх автентичних еле
ментів, наданням певного функціонального використання згідно з ор
ганізацією територій Заповідника;
– відтворенні (повністю або частково) ландшафту та функцій верхніх
садів із запровадженням терасованих насаджень фруктовими деревами у
сполученні їх з квітниками та зі створенням там мережі спеціальних про
гулянкових доріжок;
– реставрації композиційнорозпланувальної структури та характеру
рослинності Центрального (головного) двору, з наближенням запропо
нованої структури до первісної функції цього двору;
– відтворенні композиційної структури кожного з садів, з урахуван
ням характерної для субтропічного клімату рослинності.
Усі елементи територій палацового комплексу, що підлягатимуть
реставрації, реконструкції та відтворенню, повинні бути підпорядковані
єдиній концептуальній ідеї.
Усі розпланувальні елементи та малі форми повинні бути витримані
у стилістичній єдності, вдало вписуючись в історичний ансамбль.
Тема 2. Ландшафтне дослідження історичного центру м. Бахчисарай та
організація парквею в його історичній структурі (виконавець – Тетяна Ха
устова) [7].
Мета роботи: Дослідити сучасний стан центральних вулиць історич
ної частини м. Бахчисарай (вул. Леніна та вул. Гаспринського), які є го
ловною композиційнорозпланувальною віссю та головною транспорт
ною магістраллю всієї історичної частини міста, з наданням проектних
пропозицій ландшафтної реконструкції цієї транспортної магістралі та
прилеглих до неї територій. Ця територія є суттєвою історичною складо
вою міста, що безпосередньо пов'язана з комплексом Бахчисарайського
ханського палацу.
Межі дослідження: Дослідження має охопити сучасні транспортні
проблеми історичної частини м. Бахчисарай, вирішення яких спираєть
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ся на прийоми та методи ландшафтної реконструкції головної транспорт
ної артерії історичної частини міста – організації сучасного парквею, так
званої "паркової дороги". Територіальні межі дослідження – історична
частина м. Бахчисарай, його дорожньотранспортна мережа взагалі та
головна транспортна магістраль старого міста: вулиці Леніна – Ісмаїла
Гаспринського, які пролягають вздовж всієї балки долини р. ЧурукСу.
Територіальні межі реконструкції. Проектом ландшафтної рекон
струкції мають бути охоплені ділянки міського середовища історичного
центру м. Бахчисарай вздовж головної транспортної магістралі старого
міста: вулиць Леніна – Ісмаїла Гаспринського, на ділянці від стадіону (в
західній частині) до історичної місцевості Салачика (у східній частині).
Дослідження повинно здійснюватися на: основі вивчених історичних
даних щодо цієї магістралі (обов'язково врахувати втрачені знакові істо
ричні об'єкти: фонтанпам'ятник Олександру ІІІ, в'їзну (тріумфальну)
браму до Бахчисарая та ін.). Дослідження необхідно проводити на залу
ченні до аналізу історичних та сучасних картографічних та проектних до
кументів, які стосуються цієї території; вивченні вимог UNESCO щодо
нерухомих об'єктів Всесвітньої спадщини; урахуванні цінної історичної
забудови вздовж магістралі та прилеглих до неї кварталів; обстеженні су
часного стану головної магістралі старого міста та прилеглих до неї тери
торій, з фотофіксацією її найважливіших композиційних вузлів та еле
ментів, особливо тих, які є домінантами або акцентами у містобудівній
структурі. При цьому особливу увагу слід звернути на характер та сучас
ний стан благоустрою та озеленення як вздовж самої магістралі, так і тих
ділянок міської забудови, що прилягають до неї.
Опорними композиційними елементами при цьому слід вважати су
купність пам'яток архітектурної спадщини з елементами озеленення, а
також тими цінними історичними об'єктами, що пропонуються до зане
сення до Списку культурної спадщини АР Крим, значних історичних
споруд та малих архітектурних форм з урахуванням важливих у компо
зиційному значенні територій (просторовокомпозиційних вузлів). При
вивченні характеру розпланувальної структури ділянок, що прилягають
до магістралі, слід звернути увагу на їх сучасне функціональне призна
чення та виділити певні композиційні вузли та окремі акценти, які ста
нуть основою розробленої розпланувальної композиції.
Особливо важливою частиною вулиці є ділянки, що прилягають до
Ханського палацу (адже сам Палац знаходиться на цій магістралі), або
окремі території в зоні впливу Ханського палацу (тобто ті фрагменти до
роги, які візуально пов'язані з комплексом Палацу).
Необхідно виконати наочне обстеження та фотофіксацію всіх най
важливіших елементів благоустрою, озеленення та цінних історичних
споруд вздовж магістралі, а також тих видових точок дороги, з яких
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сприймаються пам'ятки природи – "кам'яні сфінкси" долини р. Чурук
Су. Орієнтуючись на природні та культурні об'єкти спадщини, необхідно
якомога більше підкреслити їх унікальність і значущість, застосовуючи
методи та прийоми ландшафтної реконструкції.
Необхідно ретельно обстежити сучасні зелені насадження та зробити
їх інвентаризацію (карту насаджень), відмічаючи стан та вік дерев та
кущів, що зараз формують зелені масиви вздовж вулиці, звернути увагу
на дереваветерани. Бажано також скласти відомість дерев та кущів, вка
зуючи їх вікові параметри, причому особливо старі дерева мають охоро
нятися як пам'ятки природи.
При розробці концепції парквею необхідно вирішити принципові
завдання, якот: створення комплексних стоянок для екскурсійних авто
бусів та особистого автотранспорту, враховуючи особливі місця відпочин
ку та обслуговування відвідувачів; розміщення кількох інформаційноту
ристичних центрів (візитцентрів), які бажано розмістити вздовж основ
ної магістралі; організацію пішохідного тротуару (по можливості, хоча б з
одного боку магістралі); створення курдонерів з мініскверами (типу "по
кетпарків"), по можливості, фрагментарно вирішити двостороннє озеле
нення вздовж дороги, використовуючи прийоми вертикального озеле
нення виткими цвітучими рослинами тощо.
Благоустрій та упорядження найважливіших за ландшафтнорозпла
нувальним характером ділянок вулиці потребують застосування міні
мального асортименту малих архітектурних форм. Усі малі архітектурні
форми мають бути вирішені в стилістичній єдності, враховуючи збере
жені на сьогодні автентичні фонтани, сходи, підпірні стіни, збережене
на цей час історичне мостіння вулиць тощо.
Основні пропозиції із створення парквею полягають у:
– врахуванні вимог UNESCO щодо утримання та використання
об'єктів Всесвітньої спадщини та створення зручних транспортних і
пішохідних зв'язків. (Йдеться про: децентралізацію послуг, спеціальне
обслуговування об'єктів спадщини, дотримання характеру режимів ви
користання зон охорони з урахуванням туристичних маршрутів та з мож
ливістю використання усілякого екзотичного транспорту, створення ло
кальних туристичних маршрутів, враховуючи вибіркові інтереси відвіду
вачів та ін.);
– розробці такого функціонального зонування, яке було б зручне для
відвідувачів м. Бахчисарай та його мешканців (обов'язково врахувати су
часне функціональне зонування, пропозиції щодо його розвитку з
виділенням ділянок майбутніх ландшафтнореконструктивних змін, які
у майбутньому мають бути винесені в окремі зони при розробці гене
рального плану м. Бахчисарай у частині вирішення загальноміського
функціонального зонування);
434

Матеріали міжнародної наукової конференції
"Методичні проблеми пам'яткоохоронних досліджень", 25 — 26 квітня 2013 року

– максимальному збереженні структури головної магістралі старого
міста, з підтримкою її історичного характеру та загальної композиційно
розпланувальної побудови, з підсиленням збережених автентичних еле
ментів, наданням їм нового функціонального використання згідно з ви
могами UNESCO щодо заповідних територій, історичних територій та
комплексів. У частковому відтворенні елементів природного ландшафту
на ділянках, де головна магістраль прилягає до русла р. ЧурукСу, як у її
верхній течії, так і в місці сформованої набережної, вздовж північної
огорожі Ханського палацу;
– підпорядкуванні існуючої та запропонованої рослинності основ
ній ідеї ландшафтної реставрації – створення парквею з використанням
місцевих та екзотичних порід дерев, кущів та квітників.
Усі елементи ландшафтної реконструкції визначеної території по
винні бути підпорядковані єдиній концептуальній ідеї створення парк
вею на території Старого міста при визначенні міського парку своєрід
ною точкою відліку, від якої має починатися організація парквею.
Усі розпланувальні елементи, благоустрій та малі архітектурні форми
повинні бути витримані у стилістичній єдності, створюючи єдиний
ландшафтнорозпланувальний комплекс парквею.
Тема 3. Ландшафтна реконструкція історичних територій м. Бахчисарай
в зоні впливу Бахчисарайського ханського палацу (виконавець – Марина
Чекурда) [8].
Мета роботи: Дослідити сучасний стан історичного середовища
кварталів Старого міста в структурі м. Бахчисарай (зона безпосередньо
го впливу Бахчисарайського ханського палацу) та надати проектні про
позиції ландшафтної реконструкції цієї території у зв'язку з номінуван
ням історичних територій м. Бахчисарай до Списку всесвітньої спадщи
ни UNESCO.
Межі дослідження: Дослідженням охоплюються квартали та окремі
вулиці історичної частини м. Бахчисарай, які прилягають безпосередньо
до території Бахчисарайського ханського палацу та мають візуально
просторові зв'язки з пам'яткою, формуючи історичне ландшафтне сере
довище довкола Палацу. Вирішення завдання спирається на прийоми та
методи ландшафтної реконструкції територій історичної частини міста.
Територіальні межі дослідження та реконструкції: історичнорозпла
нувальна структура міських кварталів, частина охоронної (буферної) зо
ни довкола Палацу, що сформовані вулицями: Леніна – Ісмаїла Гасп
ринського, К. Маркса, Шкільною, Октябрьською, КомсомольцівПід
пільників, Більшовик, Зої Космодем'янської, Шмідта, Затрубченко,
Танкістів (частково), Спаї (частково), а також Островського (частково)
та Горького (частково). Особливу увагу слід приділити вулиці Річковій,
яка була історично сформована вздовж русла р. ЧурукСу, підтримуючи
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напрямок її природної течії на території всієї історичної частини м. Бах
чисарай (Старого міста).
Дослідження повинно здійснюватися на: основі вивчених архівних да
них щодо історичного формування кварталів Старого міста; аналізу істо
ричних та сучасних картографічних та проектних документів, які стосу
ються цієї території; вивченні вимог UNESCO щодо нерухомих об'єктів
Всесвітньої спадщини; врахуванні цінної історичної забудови, що фор
мує історичне середовище кварталів та окремих її ділянок; обстеженні
сучасного стану ландшафту та забудови Старого міста, з фотофіксацією
найважливіших композиційнорозпланувальних та ландшафтних вузлів,
а також тих композиційних елементів, які є домінантами або акцентами
у ландшафтномістобудівній структурі Старого міста. При цьому особ
ливу увагу слід звернути на характер та сучасний стан благоустрою та
озеленення як вздовж окремих вулиць, так і тих ділянок Старого міста,
що є принципово важливими. Опорними композиційними елементами
при цьому слід вважати пам'ятки архітектурної спадщини, а також
об'єкти, що пропонуються до занесення до Списку культурної спадщини
АР Крим, значні історичні споруди та малі архітектурні форми, головні
видові точки, території та фронти, з яких споглядаються як Палац, так і
основні природні особливості ландшафту долини р. ЧурукСу – геологічні
форми гірських утворень, сформованих вивітрюванням. Крім того, не
обхідно дослідити досить значну історичну територію – старе мусуль
манське кладовище вище від Палацу, яке зараз використовується як місь
кий парк. Водночас треба підтримати його історикомеморіальне значен
ня як історикомістобудівного об'єкта. Передусім, при вивченні характеру
розпланувальної структури кварталів забудови, що безпосередньо приля
гають до Палацу, слід звернути увагу на їх сучасне функціональне призна
чення з метою зміни його з урахуванням вимог UNESCO.
Особливо важливими є території, що безпосередньо прилягають до
Ханського палацу; ділянки природного ландшафтного середовища
вздовж вулиці Річкової, в тому числі ті місця, де збереглися автентичні
мости через р. ЧурукСу.
При виконанні натурного обстеження з фотофіксацією всіх найваж
ливіших елементів благоустрою, озеленення та цінних історичних спо
руд на вибраних ділянках, необхідно спиратися на такі видові точки та
окремі території, з яких сприймаються пам'ятки природи – кам'яні
сфінкси долини р. ЧурукСу, ханський палац та інші особливості істо
ричного центру. Орієнтуючись на природні та культурні об'єкти спадщи
ни, необхідно якомога більше підкреслити їх унікальність і значущість,
застосовуючи методи та прийоми ландшафтної реконструкції.
Необхідно ретельно обстежити сучасні зелені насадження та зробити
їх інвентаризацію (карту насаджень), відмічаючи стан та вік дерев та
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кущів, що зараз формують зелені масиви вздовж вулиць, звернути увагу
на дереваветерани. До того ж слід відмітити найважливіші у ландшафт
ному відношенні ділянки за їх естетичними та природними характерис
тиками.
При ландшафтній реконструкції необхідно вирішити принципові
моменти, якот: стоянки для особистого автотранспорту та екзотичного
туристичного транспорту, розміщені біля ханського палацу в комплексі з
місцями відпочинку для відвідувачів; розміщення кількох інфор
маційнотуристичних центрів (візитцентрів); місць торгівлі сувенірами;
бажано намітити основні пішохідні прогулянкові маршрути, в напрям
ках яких організувати вздовж вулиць курдонери з мініскверами, типу
"покетпарків" (у тому разі, якщо існує суцільна двостороння забудова з
характерними для кримськотатарської архітектури глухими парканами).
Особливу увагу звернути на ландшафтну реконструкцію вул. Річкової,
яку бажано перетворити на зелену рекреаційну зону з організацією упо
рядженої головної прогулянкової алеї з місцями відпочинку вздовж неї.
Необхідно звернути увагу також на місця, що являють собою надзви
чайно цікаві видові точки, з яких відкриваються наймальовничіші
краєвиди. Тут необхідно організувати упоряджені видові майданчики з
місцями відпочинку.
При підборі асортименту озеленення необхідно врахувати як місцеві,
характерні для Бахчисарая фруктові, красиво квітучі дерева та пірамі
дальні тополі – своєрідний символ міста, так і екзотичні південні поро
ди дерев та кущів.
Благоустрій та упорядження найважливіших за ландшафтнорозпла
нувальним характером ділянок потребують застосування мінімального
асортименту малих архітектурних форм. Усі малі архітектурні форми ма
ють бути вирішені в стилістичній єдності, враховуючи збережені на сьо
годні автентичні фонтани, сходи, підпірні стіни, історичне мощення ву
лиць та ін.
Основні завдання із ландшафтної реконструкції полягають у:
– врахуванні вимог UNESCO щодо утримання та використання
об'єктів Всесвітньої спадщини та створення зручних транспортних і
пішохідних зв'язків, які б забезпечили максимальний комфорт при
відвідуванні цих об'єктів. Розробці такого функціонального зонування,
яке було б зручне для відвідувачів м. Бахчисарай та його мешканців, з
максимальним збереженням ландшафтнорозпланувальної структури
Старого міста, підтримкою його історичного характеру та загальної
композиційнорозпланувальної побудови, підсиленням збережених
автентичних елементів, наданням їм нового функціонального викорис
тання згідно з вимогами UNESCO щодо заповідних територій, історич
них територій та комплексів. Запропонувати окремі ділянки виключно
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для громадськоготуристичного використання, які мають бути розта
шовані у безпосередній близькості від Палацу, або рекреаційні тери
торії вздовж вул. Річкової, а також місця перетинів вулиць, визначні
видові точки та фронти, місця розташування пам'яток нерухомої спад
щини: пам'ятників, мечетей, дюрбе, фонтанів, цінних архітектурних
споруд тощо;
– частковому відтворенні елементів природного ландшафту (береги
річки ЧурукСу, виходи джерел та ін.), як у верхній течії р. ЧурукСу, так
і в місці сформованої набережної, а також вздовж всієї вул. Річкової, в
обидва боки від Палацу та в напрямку району Салачик;
– підпорядкуванні існуючої та запропонованої рослинності основній
ідеї ландшафтної реконструкції – відродження містасаду, з використан
ням місцевих та екзотичних порід дерев, кущів та квітників.
Усі розпланувальні елементи, благоустрій та малі архітектурні форми
повинні бути витримані у стилістичній єдності, створюючи єдиний
ландшафтнорозпланувальний комплекс в середовищі старого міста.
Поставлені непрості завдання перед магістрамидипломантами були
виконані на належному рівні. Надані концептуальні пропозиції з ланд
шафтної реконструкції історичних територій м. Бахчисарай можна
відмітити як неординарні, з сучасним використанням прийомів істори
кокультурного та ландшафтного дослідження.
Особливістю наукової розробки, започаткованої кафедрою ланд
шафтної архітектури, можна вважати розширений автореферат
(подібний до автореферату кандидатської дисертації), де в стислій фор
мі викладено основні результати досліджень. Особисто автора статті як
керівника магістерських наукових розробок цілком задовольняє отри
маний результат. До складу головних креслеників та графічних ма
теріалів належали:
1. Ситуаційний план Бахчисарая М 1:50000.
2. Аерофотозйомка міста з позначенням зон ландшафтної рекон
струкції (у довільному масштабі).
3. Опорний план територій ландшафтної реконструкції М 1:1000.
4. Генеральний план територій ландшафтної реконструкції М 1:500.
5. Дендроплан територій ландшафтної реконструкції М 1:500.
6. Схема функціонального зонування (існуючий стан) М 1:2000.
7. Схема композиційнорозпланувального аналізу (існуючий стан)
М 1:2000.
8. Схема історичноландшафтної оцінки (існуючий стан) М 1:2000.
9. Схема функціонального зонування (проектні пропозиції) М 1:2000.
10. Схема композиційнорозпланувального аналізу (проектні пропо
зиції) М 1:2000.
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Додатки:
1. Історичні плани Бахчисарая або Бахчисарайського палацу (у до
вільному масштабі).
2. Історична іконографія (фото, гравюри, літографії, картини), що
відображають різні історичні періоди розвитку палацу та міських тери
торій, їх благоустрій та озеленення).
3. Фотографії та плани історичних садів ісламських цивілізацій
(наприклад: Альгамбра, ТопКапи та ін.).
4. Сучасна фотофіксація територій дослідження та основних видів
на навколишнє середовище, особливо тих фрагментів, які розробляють
ся досить ретельно при даній ландшафтній реконструкції.
5. Відомість дерев та кущів (сучасний стан) – до опорного плану.
6. Відомість дерев та кущів (проектні пропозиції) – до дендроплану.
Детальніше з дипломними магістерськими проектами (Тетяни Хаус
тової, Марини Чекурди та Олександри Готовніної) про те, як має пере
творитися територія з використанням засобів ландшафтного дизайну,
можливо ознайомитись у бібліотеці або на кафедрі ландшафтної архітек
тури Інституту дизайну та ландшафтного мистецтва Національної ака
демії керівних кадрів культури і мистецтв.
Література
1. Готовкіна О. Ландшафтна реконструкція території Бахчисарай
ського палацу кримських ханів. Пояснювальна записка / О. Готовкіна /
Випускна магістерська робота за спеціалізацією "Дизайн ландшафту". –
К., 2013. – (Рукопис).
2. Івченко А. Міста України: Довідник / А. Івченко. – К.: НВП "Кар
тографія", 1999.
3. Звіт про науководослідну роботу "Концепція плану організації
територій Державного історикокультурного заповідника у м. Бахчиса
рай з визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток.
Т. 1: Територія зони впливу Ханського палацу / Проміжний звіт НДІ
пам'яткоохоронних досліджень. – К. 2012. – (Рукопис).
4. Міжнародні засади охорони нерухомої культурної спадщини. – К.:
Фенікс, 2008.
5. Міста України: Інформаційностатистичний довідник. – К.: АВК
Росток / ФО СВС Якубець А. В., 2007.
6. Пам'ятки Бахчисарая ввійшли до попереднього списку ЮНЕСКО
// Голос України. – 23. 11. 2012.
7. Хаустова Т. Ландшафтне дослідження історичного центру м. Бах
чисарай та організація парквею в його історичній структурі. Поясню
вальна записка / Т. Хустова / Випускна магістерська робота за спеціалі
зацією "Дизайн ландшафту". – К., 2013. – (Рукопис).
439

Розділ II

8. Чекурда М. Ландшафтна реконструкція історичних територій
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ния выполнения дипломных магистерских работ по специализации "Дизайн
ландшафта".
The article is dedicated to methodological aspects of landscape reconstruction
of Bakhchisarai historical quarter; the objective and directions of Master's research
papers are defined.
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О. В. Коротя, Є. М. Осадчий
ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ПАМ'ЯТОК
АРХЕОЛОГІЇ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2012 РОЦІ
У статті наведено результати інвентаризації пам'яток археології
Сумщини у 2012 р. Обстежено городища, кургани, курганні могильники та
майдани. Висвітлено проблеми, що виникали у результаті моніторингу, та
шляхи їх подолання.
У 2012 р. було розпочато інвентаризацію археологічних об'єктів
Сумської області в рамках виконання обласної програми паспортизації.
Роботи проводилися спільно групами охорони історикокультурної
спадщини і зводу пам'яток історії та культури України у тісній співпраці
з Історикокультурним заповідником у м. Путивль (директор С. В. Тупік)
та Історикокультурним заповідником "Посулля" (директор С.В. Пан
ченко).
Метою робіт було з'ясування стану збереженості археологічних
об'єктів, уточнення їх топографічних та адміністративних прив'язок. У
ході обстеження уточнювалася конфігурація укріплень городищ, наяв
ність фортифікаційних елементів, описаних у звітах попередніх років та
науковій літературі.
Об'єктом обстеження стали археологічні об'єкти, занесені до Роз
порядження Представника Президента України "Про державний реєстр
пам'яток археології області" № 227 від 19 липня 1994 р. Переважна біль
шість археологічних об'єктів були виявлені у ході розвідок 80х – початку
90х рр. ХХ ст. Обстежувалися, у першу чергу, археологічні об'єкти, що
мають чітко виражені межі – городища, кургани і курганні могильники
та майдани.
Роботи проводилися шляхом натурного обстеження археологічного
об'єкта з обов'язковою фотофіксацією загального вигляду, окремих час
тин та елементів. Проводилися: картографування об'єкта за допомогою
приладу супутникової навігації "Garmin С 62", фотофіксація укріплень
городищ, їх окремих елементів, насипів курганів і майданів, а також нав
колишнього ландшафту.
Під час інвентаризації було оглянуто городища, кургани та майдани
майже у рівних частинах. Усього було оглянуто 59 об'єктів археологічної
спадщини (табл. 1).
При обстеженні городищ основна увага приділялася встановленню
точних географічних координат та ступеня збереженості. Переважну
більшість городищ пошкоджено ямками скарбошукачів. Розміри ямок
коливаються від 50 см до 3 – 4 м. Так, на посаді та майданчику городища
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Будища було виявлено сліди скарбошукацьких розкопок: не тільки по
шкоджено культурний шар, а й відбулося заглиблення у материк споруди
(рис. 2).
У ході робіт було уточнено розміри городищ та конфігурацію їх
укріплень. З'ясовано, що попередніми дослідженнями було встановлено
доволі точні розміри та площу майданчиків городищ. В окремих
випадках виявлено додаткові укріплення, що знаходилися на схилах
городищ. У городищі поблизу с.Воргол Кролевецького району було про
ведено археологічні дослідження спільно з Історикокультурним запо
відником у м. Путивль (керівник робіт О. В. Плаксіна) та Інститутом
археології НАН України (консультант к.і.н. Д. В. Каравайко). У резуль
таті з'ясовано, що Східне та Західне городища є окремими фортифіка
ційними об'єктами (рис. 3). У ході моніторингу городищ зафіксовано,
що переважна більшість з них знаходиться у доброму та задовільному
стані, задерновані або зарослі лісом. У Путивльському районі було вста
новлено географічні межі, проведено фотофіксацію та закладено шурфи
на городищах раннього залізного віку. Зокрема, на багатошаровому
городищі у м. Путивль, ур. Городок було виявлено фортифікаційні еле
менти XVII ст. (рис. 1).
Наступною категорією археологічних об'єктів, обстежених у ході ін
вентаризації, були кургани та курганні могильники. При проведенні
інвентаризації найбільшою проблемою була їх локалізація. Переважну
більшість їх було виявлено та нанесено на карти у другій половині 80х рр.
ХХ ст. При цьому вченимиархеологами використовувалися загально
прийняті прив'язки до населених пунктів. Проте вимірювання відстані
до села чи міста велося зі значними погрішностями і часто похибка
становила від 500 м до 2 – 3 км. Виявити за такими прив'язками об'єкти,
площа яких часто не перевищує 0,3 га, майже неможливо. Інколи при
в'язка іде до населеного пункту, що знаходиться на відстані кількох
кілометрів від археологічного об'єкта, а поряд знаходиться інший насе
лений пункт, який з певних причин не було взято до уваги дослідником.
У такій ситуації доводилося коригувати адміністративні прив'язки.
Однією з проблем, що довелося вирішувати у ході інвентаризації
курганів, стало їх антропогенне навантаження. За описами археологів
80 – 90х рр. ХХ ст., кількість насипів у складі могильників інколи ко
ливається. Для уточнення кількості насипів використовувалися плани
об'єктів попередніх років та дані супутникових та ортофотознімків. Це
дозволило встановити точне місцезнаходження курганів та з'ясувати
стан їх руйнування. На знімках з космосу кургани виділяються світ
лішою плямою материкового викиду. Таким чином було встановлено
факт руйнування частини насипів за період від 80х рр. ХХ ст. до цього
часу.
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Інколи у складі могильників виявляються насипи, що не були
зафіксовані попередніми розвідками. Це переважно невеликі насипи або
кургани, що перекривали один одного. У складі могильника Верхня
Сироватка (№ 542 за "Розпорядженням") налічувалося 5 курганів, один з
яких овальної форми [4]. Під час обстеження та подальшої обробки
отриманих матеріалів з'ясовано, що насипів 6, а найбільший курган
складається з двох поховальних насипів – округлої та овальної форми.
Це підтверджується конфігурацією археологічного об'єкта та наявністю
світлої плями викиду на розорюваній частині кургану.
Під час огляду курганних могильників було виявлено наявність у
складі комплексів майданів. Пам'ятки селітроваріння, особливо ті, що
піддавалися багаторічному розорюванню, часто не фіксувалися археоло
гами або їх підвищені частини визначалися як кургани.
Поблизу с. Сніжки Буринського району знаходиться пам'ятка архе
ології – курган, що занесений до "Розпорядження" під номером 59 [5].
При обстеженні з'ясовано, що це підковоподібний майдан з викидом.
Аналогічна ситуація зафіксована при обстеженні курганного могильни
ка поблизу с. Славгород Краснопільського району. Там у складі комплек
су було виявлено серпоподібний майдан, опис якого був відсутній [4].
Курганний могильник поблизу с. Ворожба за описом 1988 р. налічував
5 насипів [4]. При обстеженні з'ясувалося, що кількість об'єктів більша –
5 курганів та 1 майдан. У разі виявлення майданів або курганних насипів,
що не були зафіксовані попередніми дослідниками, у плани археоло
гічних об'єктів вносилися корективи відповідно до нинішньої ситуації.
Історія вивчення археологічної спадщини Сумщини налічує понад
150 років. Кілька поколінь археологів з Києва, Чернігова, Харкова та
Полтави працювали на теренах Сумщини. Однак після створення об
ласті у 1939 р. частина матеріалів залишилася поза її межами. Значний
обсяг матеріалів був опублікований у науковій літературі, а окремі
пам'ятки взагалі стали еталонними при вивченні окремих археологічних
культур. До них можна віднести: курганний могильник поблизу с. Пус
товійтівка в урочищі Стайчин Верх, городища доби раннього залізного
віку, роменської культури, давньоруського часу та козацької доби Ро
менського та Недригайлівського районів [1; 2; 3]. Ці археологічні об'єкти
неодноразово досліджувалися, проте самі вони не потрапили до
"Розпорядження". Переважну більшість занесених до "Розпорядження"
археологічних об'єктів було виявлено та обстежено у ході археологічних
розвідок, що проводилися при підготовці обласного тому "Зводу
пам'яток історії та культури України" у середині – ІІ пол. 80х рр. ХХ ст.
Саме вони і стали основою для формування "Розпорядження".
У ході інвентаризації активно використовувалися дані наукових
видань кінця ХІХ – І пол. ХХ ст. Слід зазначити, що адміністративні та
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топографічні прив'язки тих часів не зовсім точні. Прив'язка могла бути
до урочища або до хутора, що зник. У багатьох випадках зустрічається
формулювання "поблизу села", що значно ускладнювало пошуки. Було
обстежено 50 археологічних об'єктів, відомих за археологічними
розвідками кінця ХІХ – І пол. ХХ ст. Зафіксовано, що переважна
більшість археологічних об'єктів знаходиться у задовільному стані.
Розорюються переважно кургани та окремі майдани або їх частини.
Аналіз планів, що були зняті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.,
свідчить про їх надзвичайну точність, хоча і зустрічаються окремі помил
ки. Так, наприклад, у плані городища у с.Костянтинів знято тільки замок
і допущено помилку в орієнтації самого плану.
Отже, у 2012 р. було проведено інвентаризацію об'єктів археологічної
спадщини. Усього було обстежено близько 100 археологічних об'єктів, з
яких 53 внесено до Розпорядження Представника Президента України
"Про державний реєстр пам'яток археології області", та 50 відомих за да
ними наукових публікацій. З'ясовано, що стан збереженості переважної
більшості обстежених об'єктів добрий та задовільний. Виявлено окремі
розбіжності в описах кінця 1980 – 1990х рр., що обумовлені антропо
генним впливом на археологічні об'єкти. Проведено фотофіксацію та
встановлено географічні координати археологічних об'єктів.
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The article presents the results of the inventory of Sumy region archeological in
2012. It was examined settlements, mounds, burial mounds and squares. High
lighted the problems that were arisen as a result of monitoring and how to over
comed them.
Таблиця 1

Кількість об'єктів культурної спадщини, занесених до Розпорядження
Представника Президента України "Про державний реєстр пам'яток
археології області" № 227 від 19 липня 1994 року
Об'єкти археологічної спадщини
№
з/п

Місто, район
Курган

Курганний
могильник

Городище

Майдан

1

Суми

2

1

–

–

2

Білопільський

–

2

–

–

3

Буринський

–

–

–

1

4

Великописарівський

1

–

–

–

5

Глухівський

–

–

2

–

6

Конотопський

–

–

1

–

7

Краснопільський

–

2

–

–

8

Кролевецький

–

–

1

–

9

Лебединський

–

1

1

–

10

Недригайлівський

1

–

2

–

11

Путивльський

–

–

13

–

12

Роменський

–

3

5

–

13

Сумський

5

9

1

–

14

Тростянецький

1

1

4

–

15

Шосткинський

–

–

1

–

10

19

31

1

Загальна кількість
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Рис. 1. м. Путивль.
Городище багатошарове в урочищі Городок. План авторів.
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Рис. 2. с. Будища, Глухівський район.
Городище багатошарове в урочищі Аксенів Бугор. План авторів.
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Рис. 3. с. Воргол, Кролевецький район.
Городища багатошарові в урочищі Вишнева Гора. План авторів.
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Рис. 4. с. Засулля, Недригайлівський район.
Городище багатошарове в урочищі Гульбище. План авторів.
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І. А. Литвиненко
ДО ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ СІЛ УКРАЇНИ
У статті розкрито основні аспекти дослідження історії українських
сіл. Акцентовано увагу на історичній довідці щодо становлення та розвитку
села як адміністративного та культурного осередку, а також зазначено,
що значний внесок у вивченні цієї проблеми зробили вчені, якот: О. Лазарев
ський, П. Федоренко, А. Шафонський. Описано основні напрями дослідження
історії сіл, які проводилися на сучасному етапі.
Село – як люди. Кожне з них різне, кожне має свою біографію і,
разом з тим, лише йому притаманну візитну картку – історичні місця і
пов'язані з ними події сивої давнини.
Історія до багатьох старовинних сіл не була милосердною. Протягом
віків з цілого ряду причин багато історикокультурних надбань усіх міст
і сіл було знищено і втрачено назавжди. Тільки протягом 1930 – 1980х рр.
знято з державного обліку понад дві тисячі населених пунктів України.
Одні, як відомо, згоріли у полум'ї громадянської і Другої світової воєн,
інші залишилися без мешканців у роки голодомору, примусових де
портацій населення із західних і східних областей та Криму. Чимало сіл
ліквідовано під час розбудови промислових зон, створення величезних
штучних водоймищ. У 1960ті – І пол. 1980х рр. ще тривало розпочате в
50ті роки переселення хуторян, жителів малих населених пунктів на
центральні садиби колгоспів чи радгоспів. У результаті цього не лише
ліквідовувалися так звані "малоперспективні" населені пункти – зни
кали історичні джерела українського народу. Офіційні дані свідчать, що
протягом 1972 – 1986 рр. в Україні зникло 1 502 села. Особливо багато сіл
обезлюдніло в східних областях і на Наддніпрянщині: на Харківщині –
236, Сумщині – 151, Дніпропетровщині – 131, Полтавщині – 115 сіл. [1,
с. 15]. Останнє велике відселення відбулося у зв'язку з Чорнобильською
катастрофою. Все це наша історія, і ми не повинні залишатися байдужи
ми до її дослідження, до нашої пам'яті.
Традиційним типом сільського поселення в Україні є село. Цей тер
мін відомий вже в Руській Правді, в якій під ним розуміється "рілля, а
потім вже рільниче поселення. Як поселення не укріплене, воно про
тиставлялось місту, хоча б останнє також займалось хліборобством" [5,
с. 202 – 203]. Абсолютна більшість поселень Київської Русі відносилась
до категорії неукріплених поселень сільського типу, де мешкала основна
маса усього населення держави [1, с. 9]. На території Росії в період
феодалізму село було адміністративним і господарським центром фео
дального володіння, в ньому знаходився господарський двір [2, с. 205]. У
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ХІХ ст. поширеним стає розуміння села як сільського поселення з цер
квою [3, с. 521], тобто поступово село перетворювалось на досить вели
кий населений пункт, певний адміністративний і культурний осередок.
Для українців поняття "село" завжди пов'язувалось із "поселенням"
взагалі [2, с. 205]. Так, слід звернути увагу на те, що лінгвісти наводять
три значення слова "село": 1) населений пункт (зазвичай великий), не
міського типу, жителі якого займаються переважно обробітком землі;
оселя, поселення, присілок, слобода, виселок; 2) сільська місцевість
взагалі; 3) жителі села, сільської місцевості [6, с. 175]. Тобто, термін
"село" є узагальнюючим, який може застосовуватись як у вузькому, так і
у широкому значенні.
Важливим напрямком сучасних краєзнавчих досліджень є вивчення
історії населених пунктів (поселень). Об'єкт таких досліджень – наявний
нині або колись населений пункт (місто, селище, село, хутір) певного
регіону. Предмет – природні особливості та економічні обставини, що
передували колонізації території досліджуваного населеного пункту,
зміни політичного підпорядкування та соціальноекономічні процеси,
що впливають на розвиток інфраструктури та життя мешканців насе
леного пункту.
Кількість досліджень, присвячених цій тематиці, значно зросла після
1991 р. Значна тенденція пов'язана зі зняттям панівних у радянський час
ідеологічних перешкод у питанні вивчення проблем історії краю та
поліпшені системи допуску дослідників до джерел архівного збережен
ня. Помітно збільшилася і кількість дослідників цієї проблематики – як
професійних істориків, так і небайдужих до історії своєї малої батьків
щини краєзнавціваматорів – часто необізнаних з порядком системати
зації та викладу опрацьованого ними джерельного матеріалу.
Фахове вивчення історії населених пунктів України розпочалося у
І пол. ХІХ ст. Об'єктом перших досліджень стали міста з давнім історич
ним минулим, зокрема Київ та Львів.
Якісно новий етап української науки у питанні вивчення історії міст
і сіл розпочався у ІІ пол. ХІХ ст. Вагомі здобутки тут пов'язані з іменем
В. Антоновича. У 1870х рр. він організував гурток зі збору інформації з
метою укладання історикогеографічного словника, який мав містити
ґрунтовний опис місцевостей з характеристикою населених пунктів. На
основі зібраних матеріалів його учні у 1910 р. видали "Список материа
лов для составления историкогеографического словаря".
Починаючи з 1860х рр., зростає зацікавленість дослідників історією
села. Основоположником цього напрямку у вітчизняній історіографії
прийнято вважати О. Лазаревського, у доробку якого є низка наукових
праць як з історії селянства (Малороссийские посполитые крестьяне
1648 – 1783 гг., К., 1908), так і сіл різних регіонів (Села Конотопского
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уезда (опыт истории южнорусских сел); (Записки Черниговского
губернского статистического комитета Чернигов, 1868); Из истории сел
и селян Левобережной Малоросии (Киевская старина, 1891, кн. 1). За
значеними роботами О. Лазаревський започаткував новий напрям в
історичних дослідженнях – "сільську територію", суть якої зводилася до
подання комплексного аналізу топографічних, топонімічних, кліматич
них особливостей сільської місцевості, наявних у селі процесів політич
ного, економічного та культурницького спрямування [4, с. 9].
Значний внесок у вивчення історії міст і сіл зробив Д. Багалій.
Центральне місце у науковій спадщині історика посідають праці з історії
Слобідської України (Історія Слобідської України, 1918). Головну увагу в
його дослідженнях приділено особливостям колонізації краю, що без
посередньо пов'язана із заснуванням міст і сільських населених пунктів –
слобід.
Над вивченням історії поселень працював Д. Яворницький. Об'єктом
його зацікавлень була історія Південної України.
Визначна роль у вивченні питань, пов'язаних із заснуванням і роз
витком населених пунктів, належить М. Грушевському. У своїй моно
графії "Братское староство, исторические очерки" (XV – XVIII вв.) він
детально дослідив топографічні особливості, національний склад насе
лення, організацію управління в повітах та селах староствах.
Проте наймасштабнішою за обсягом і, попри існуюче ідеологічне на
вантаження, доволі ґрунтовною у науковому плані працею з цієї тематики
стала 26томна "Історія міст і сіл Української РСР" за редакцією
П. Тронька. Видання "Історії міст і сіл …", у тому числі з підготовчим
етапом, який охоплював збір необхідної інформації, тривало з 1962 до
1974 рр. У розробці проекту брали участь науковці численних підрозділів
АН України, університетських та інститутських кафедр, краєзнавчих
музеїв, учителі шкіл. До нього були залучені також кілька міністерств і
відомств республіки, виконком місцевих рад депутатів трудящих, Спілки
письменників і журналістів, Українське товариство охорони пам'яток
історії та культури. У томах вміщено 1 340 нарисів, у тому числі 25 про
області, 352 – про міста та 964 – про селища міського типу і села, 8 319
довідок про центри селищних і сільських рад. Водночас потрібно
враховувати ідеологічні перешкоди, що не давали змоги дослідникам
залучити до видання широкий пласт джерел, пов'язаний з історією
українських визвольних змагань, діяльністю мереж так званих
"буржуазнонаціоналістичних" партій та організацій у межах того чи
іншого населеного пункту. Відтак "Історія міст і сіл…" вимагає нової
редакції і, відповідно, вироблення нової методики дослідження [4, с. 12].
Починаючи роботу над вивченням населеного пункту, дослідник
повинен володіти інформацією про найпоширеніші та доступні джерела
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з цієї проблематики. Слід зазначити, що більшість джерел, що стосу
ються історії сільських населених пунктів, датуються XVIII ст. Така ситу
ація безпосередньо пов'язана з приєднанням українських земель до
складу Російської та Австрійської імперій. Освоюючи українські землі,
нові адміністрації, у першу чергу, вдавалися до письмової фіксації наяв
них на ній топографічних та господарських об'єктів як джерел оподат
кування. Внаслідок цього до нас дійшов широкий комплекс описових та
статистичних джерел.
Важливими джерелами з вивчення історії міст і сіл Лівобережжя та
Слобожанщини XVI – XVIII ст. є матеріали кампутів і ревізій козацьких
полків – російських переписів податкового населення. Використовуючи ці
документи, дослідники мають можливість простежити соціальну належ
ність та майновий склад населення того чи іншого населеного пункту.
Характеризуючи важливі джерела з історії міст і сіл, треба окремо
відзначити Описи намісництва України, підготовані 1781 р. під керів
ництвом губернатора А. Милорадовича. Матеріали описів Чернігів
ського та НовгородСіверського намісництв опубліковані завдяки дослід
никам, якот О. Лазаревський та П. Федоренко. "Описи Київського
намісництва 7080х років XVIII ст." опубліковані 1989 р. Археографіч
ною комісією України. Серед інших описових творів кінця XVIII ст.
найвідоміше "Черниговского наместничества топографическое описание",
автором якого є А. Шафонський (1786). В описі подано відомості про всі
міста, містечка, села, кількість населення в них, поділ населення за
станами, національною та релігійною приналежністю. Традиція описо
вих творів про окремі намісництва, губернії, регіони, а також повіти
існувала впродовж ХІХ ст. і збереглася у ХХ ст. [4, с. 14].
Важливим джерелом вивчення західноукраїнських міст і сіл є
шематизм – довідкові церковні єпархіальні видання, в яких подано
відомості про кількість парафій, культові споруди, монастирі, стан освіти.
Серед інших важливих документів, що містять відомості про
населені пункти, доцільно згадати 15томний "Словник географічний
Королівства Польського та інших слов'янських країв" (Slownik geogra
ficzny Krolewstwa Polskiego i innych krajow slowianskich) варшавського
видання 1880 – 1900 рр., співавторами якого були Ф. Сулімірський,
Б. Хлєбовський та В. Веленський [4, с. 15].
Необхідним джерелом для вивчення історії міст і сіл є матеріали
преси. Особливу актуальність для дослідників повоєнної історії краю
має місцева періодика. Обласні та районні газети подають докладну
інформацію про політичне, економічне, культурне та спортивне життя
населених пунктів того чи іншого регіону.
З метою виявлення, збереження та використання об'єктів культурної
спадщини України у суспільному житті, захисту традиційного характеру
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середовища, що повністю або частково зберегло історичний ареал, та на
виконання Загальнодержавної програми збереження та використання
об'єктів культурної спадщини на 2004 – 2010 рр., відповідно до пункту 4.3
затвердженої Законом України від 20 квітня 2004 р. № 1692 (доповнення
Списку історичних населених місць України) до тематичного плану 2012 р.
Науководослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень було
внесено тему "Дослідження історичних міст України. Підготовка проекту
постанови Кабінету Міністрів України "Історичні села України"".
Відповідно до матеріалів, надісланих обласними державними адмі
ністраціями, пропозицій щодо переліку історичних населених сіл Укра
їни було складено "Попередній список історичних населених сіл Укра
їни" (117 сіл).
До проекту частково увійшли села, які у 1989 р. були досліджені
НДІТІАМ. За результатом цих досліджень було складено "Перелік міст, се
лищ і сіл Української РСР з цінною історикокультурною спадщиною"
(виконавці Т. Трегубова, Є. Водзинський, В. Вечерський, О. Тищенко, В. Лен
ченко та ін.). Список НДІТІАМ ґрунтувався на дослідженнях, що прово
дилися при зборі інформації для Зводу пам'яток історії та культури [8, с. 70].
Окрім того, з огляду на те, що окремі обласні держадміністрації вва
жають, що на територіях відповідних областей відсутні села, які можуть
бути занесені до Списку історичних населених місць України, Науково
дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень Міністерства
культури України було проведено наукові дослідження і складено
попередній список історичних сіл України.
Критерії, за якими села вносилися до списку історичних сіл України,
обговорювалися на Міжнародній науковій конференції "Методичні
проблеми пам'яткоохоронних досліджень", яка відбулася 19 квітня 2012 р.
Було проведено круглий стіл, присвячений формуванню списку істо
ричних сіл України, під час якого визначались основні критерії щодо
відбору історичних сіл України:
1. Дата заснування (перша письмова згадка).
2. Локалізація села на історикогеографічних мапах різних часів.
3. Наявність культурного шару (дані про результати археологічних
досліджень).
4. Назва місцевості (села), від якої пішла назва, нової археологічної
культури (наприклад: трипільська, зарубинецька, черняхівська).
5. Наявність збереження цінного історичного:
– розпланування;
– забудови;
– культурного ландшафту.
6. Наявність в межах села об'єктів культурної спадщини (історичних,
архітектурних, садовопаркових).
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7. Якщо історія села безпосередньо пов'язана з відомими історични
ми постатями чи подіями.
8. Наявність особливостей етнічного складу населення.
9. Наявність заповідника чи заповідної території.
На думку істориків інституту історії України, при підготовці довідок
про історичні села слід звертати увагу на висвітлення втрачених історико
культурних об'єктів, їх стислий опис, а також стислу характеристику
історичних місць як центрів духовного життя на певній території України.
Попередній список включає 567 населених пунктів.
У цілому результати дослідження показали, що сучасне українське
село зупинилося у своєму розвитку. Найбільші проблеми пов'язані з
безробіттям, поганим станом доріг, відсутністю робочих місць для моло
ді, низькою якістю медичного обслуговування.
За даними управління у зв'язках з місцевими органами влади і
органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України, за
роки незалежності з мапи України зникло 641 село, зокрема 40 селищ і
601 село.
З 1991 до 2012 рр. в Україні зникло 528 сільських населених пунктів,
серед яких 34 селища й 494 села у зв'язку з відсутністю у них жителів. Тоді
як через об'єднання з іншими населеними пунктами або через включен
ня їх у межі міст чи селищ міського типу зникло 113 сільських населених
пунктів, серед яких 6 селищ і 107 сіл.
2000й рік став рекордним для України щодо відмирання сіл. Тоді з
адміністративного обліку було знято 86 населених пунктів (у тому числі
78 через відсутність в них людей).
Проте 2002 р. щезло всього три села через відсутність в них жителів.
Найбільше за роки незалежності вимерло сіл на Київщині (94),
Полтавщині (55), Житомирщині (45), Сумщині (45), Харківщині (42),
Чернігівщині (40).
Найменше – на Волині (1), Закарпатті (1), Черкащині (3), Львівщині
(5), Хмельниччині (6), Рівненщині (7) [9].
Україна має надзвичайно багату культурноісторичну спадщину,
прекрасну природу, безліч неповторних сіл, у яких все дихає історією й
духом гостинного українського народу, в яких збереглися неповторні
палаци, замки, церкви, костьоли. Деякі перетворені на музеї, а в інших
збереглися тільки руїни, – але все це наша невідома історія, яку ми
втрачаємо, це сотні тисяч історикокультурних пам'яток, які вже давно
знищено.
Наші села дбайливо зберігають сліди могутньої України та її чис
ленну культурну спадщину. Коли знаходишся в цих селах, складається
враження, що час зупинився. Це дозволяє нам забути про існування су
часної цивілізації. Оглядаючи визначні історичні пам'ятки, ми не
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відчуваємо потреби в поверненні до сьогодення з його безликими будів
лями й скаженим ритмом життя.
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В статье раскрыты основные аспекты исследования истории ук
раинских сел. Акцентируется внимание на исторической справке по
становлению и развитию села как административного и культурного
центра, а также отмечается, что значительный вклад в изучение этой
проблемы внесли такие ученые, как О. Лазаревский, П. Федоренко, А. Ша
фонский. Описаны основные направления исследований истории сел, про
водимых на современном этапе.
The author of the article exposes the basic aspects of research of history of the
Ukrainian villages. Accents attention on a historical certificate in relation to
becoming and development of village as administrative and cultural centre, and
also marks that considerable payment in the study of this problem was done by such
scientists: O. Lazarevskiy, P. Fedorenko, A. Shafonskiy. Describes the main direc
tions of research into the history of villages, which were held today.
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Н. В. Мархайчук, В. Г. Марьонкіна
САДИБИ СИНЯКОВИХ НА ХАРКІВЩИНІ
У публікації висвітлено події культурного і художнього життя Хар
ківщини першої чверті ХХ ст., пов'язані з митцями "кола М. Синякової".
Обґрунтовано потребу внесення збережених частин садиб Синякових до
Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
Родина Синякових – одна з кількох родин Харківщини, які віді
гравали важливу роль у мистецькому житті України і Росії 1910 – 20х рр.,
будучи пов'язаною з історією становлення і розвитку вітчизняного аван
гарду. Для чималого кола літераторів та художників "лівого спрямування"
сестри Синякови були музами; для відомих діячів російської та україн
ської культури – М. Асєєва, Г. Пєтникова, В. Пічети, А. Урєчина – стали
надійними супутницями життя. В родових садибах у Харкові та Красній
Поляні (Харківська обл.) освічені, інтелігентні сестри приймали гостей,
які поміж офіціозом буденного життя шукали в колі однодумців творчої
наснаги та відвертості "босоногих" стосунків. Консолідація творчих зу
силь сучасно налаштованої молоді, яка відбувалася під час постійних
чаювань і гучних вечірок у Синякових, дає дослідникам підстави
вважати їхні садиби тогочасними "резиденціями футуристів", оскільки
саме в них, за відомим висловом Л. Брік, "народився футуризм".
Один з постійних учасників вечірок у Синякових М. Асєєв у своїй
поемі "Маяковский начинается" згадував про них, влучно вказуючи на
роль сестер в літературнохудожньому процесі того часу: "Сюда сходились
все пути / поэтов / века нашего; / меж них, / блистательных пяти, / свой луг
/ рифмач выкашивал. / … / Здесь Хлебников жил, / здесь бывал Пастернак…
/ здесь – свежесть / в дому служила, / и Маяковского / пятерня / с их лег
кой рукой дружила" [1, с. 75]. Сформоване навколо сестер мистецьке коло
як явище культурномистецького життя регіону і країни взагалі, завдяки
присутності в ньому самих засновників "російського футуризму" –
Д. Бурлюка, В. Маяковського, В. Хлєбникова та багатьох інших – впли
вало на формування харківського авангардного осередку та розвиток ук
раїнського авангарду взагалі. О. Парніс, який був особисто знайомий з
сестрами вже під час їхнього проживання у Москві, також називає сади
би Синякових 1910х – поч. 1920х рр. самобутніми центрами художнього
життя на Харківщині [17, с. 110]. "Уся культура, яку тоді могли дати родо
ві культурні гнізда, і, зокрема, яку давала ця садиба (Краснополянська. –
Авт.) … – уся вона відгукнулася у творчості тогочасних митців" [16, с. 105].
Факти, пов'язані з функціонуванням "кола Синякових", складають
важливу сторінку в історії вітчизняної культури першої чверті ХХ ст., а
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тому не можуть не привертати уваги дослідників культурних процесів
зазначеного часу. Це питання має розгорнуту історіографію, оскільки
стосунки сестер Синякових з молодими "мистецькими силами" в контексті
історії вітчизняної культури неодноразово порушували науковці та
краєзнавці. Про відомих "муз футуризму" в контексті історії вітчизняного
авангарду згадували Д. Горбачов, О. Денисенко, В. Маркаде, В. Немцова,
Л. Савицька, Т. Павлова та В. Чечик. У контексті художнього життя країни
та регіону функціонування "кола Синякових" досліджували І. Бондар
Терещенко, О. Парніс, М. Саяний, В. Титар, В. Яськов та ін.
Усі сестри Синякови народилися в Харкові у власному будинку
батька – купця Михайла Івановича Синякова (1850ті – бл. 1924), який
у середині 1870х переїхав з Охтирки до Харкова, де вів власну справу з
виготовлення церковного начиння [4, с. 104]. 1885 р. одружився з Олек
сандрою Павлівною (дівоч. Демьяновська) [7], з якою мав дев'ятеро дітей –
чотирьох синів (Федір, Володимир, Борис, Віктор) та п'ять дочок –
(Зінаїда, Надія, Марія, Ксенія, Віра) [26]. Як свідчать архівні документи,
спочатку родина Синякових мешкала в Харкові по вул. Чоботарській у
власному кам'яному будинку, де, ймовірно і народилися усі діти. З 1896
по 1913 р. велика родина мешкала в одноповерховому цегляному будин
ку по пров. Нікітському № 24 (тепер № 22 а). Приблизно одразу після
поселення на пров. Нікітському голова родини викупив земельну
ділянку (заг. пл. 2255,2 м2), на якій стояв будинок, і з весни 1898 р., за
попередньо затвердженим проектом, розпочав на ній будівництво дво
поверхового прибуткового будинку (житлова площа 417,64 м2) [7], яке
завершилося 1899 р.
Долі синів купця Синякова на сьогодні маловідомі дослідникам (під
час громадянської війни Федір і Володимир зникли, у 1920 – 1930х
Віктор мешкав у Васіщево, а Борис служив у Красній Поляні сторожем
вже в минулому свого саду). Постаті волелюбних і "скандально відомих"
сестер, особливо останнім часом, викликають чималий інтерес у дослід
ників. Один із найбажаніших гостей Синякових – В. Хлєбников –
називав садиби Синякових "костер сестер" (виділено нами. – Авт.), тим
самим підкреслюючи їхнє значення в своєму житті та життєвих шляхах
своїх друзів.
Усі сестри були надзвичайно обдарованими. Чотири з них – Зінаїда
(1886 – 1942), Надія (1889 – 1975), Ксенія (1892 – 1985) і Віра (1896 – 1973) –
були випускницями фортепіанного відділу Харківського музичного
училища, а потім (крім Віри) навчалися у Московської консерваторії.
Але художниця Марія (1890(98?) – 1984) виявилася найталановитішою.
Вона – "муза російського футуризму" – увійшла до історії мистецтва як
новаторка, яка з успіхом вживала оригінальні форми синтезу нововве
день і традицій народного мистецтва [3].
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З батьківського дому сестри почали виїжджати на початку 1910х.
Першою батьківський дім заради Москви 1910 р. залишила Зінаїда. У
Москві вона вийшла заміж за Мамонова та стала відомою оперною
співачкою. У її московській квартирі бували ще невідомі тоді "вільні
художники" – "столичні футуристи" В. Маяковський, І. Сєверянін, В.
Хлєбников та, ймовірно, харківські знайомі – сусід по садибі В. Єрмилов
та харків'яни Д. Бурлюк і А. Урєчин, які тоді разом з В. Маяковським
навчалися в Училищі живопису, скульптури і архітектури. Саме мос
ковські знайомства старшої сестри стали запорукою розширення хар
ківського кола спілкування усіх сестер [26], яке сформувалося на початку
1910х. Однак широковідомим є факт, що під час відвідин у Москві 1912 р.
Зінаїди, Ксенія і Марія, за спогадами останньої, випадково познайоми
лися з В. Маяковським на вулиці, а вже потім зустрілися з ним у будинку
сестри [25, с. 383 – 384].
За кілька років й інші сестри залишили батьківський дім. Зокрема,
1912 р. Надія вийшла заміж за харківського художника (потім мистецтво
знавця й історика) Василя Пічету (1889 – 1919/1921?) – сина протоієрея
ІоаннаУсікновенської церкви і депутата від духівництва у Харківській
міській думі Іоанна Пічети. Марія 1914 р. одружилася з Арсенієм Урєчи
ним (1886 – 1941), який у 1920х займався кінематографом. 1916 р. Ксе
нія вийшла заміж за Миколу Асєєва (справж. Штальбаум, 1889 – 1963), з
яким познайомилася у Харкові під час чаювань ще на початку 1910х.
Того ж 1916 р. з Григорієм Пєтниковим (1894 – 1971) одружилася й Віра
(щоправда, їхній шлюб тривав лише до середини 1920х) [26].
Вибір кожної із сестер не був випадковим. Хлопці знали один одного
і були в дружніх стосунках. А. Урєчин, який після навчання у 1902 – 1903 рр.
в Королівській академії в Мюнхені (студентом якої в той же час був і
Д. Бурлюк) протягом 1909 – 1911 рр. був членом харківської групи "Бла
китна лілія" (створеної на базі художньої студії під керівництвом Є. Ага
фонова), товаришував з В. Пічетою, який (як і Марія Синякова та брати
Гордєєви [20]), також був членом "Блакитної лілії". Після 1912 р. усі згадані
вище харківські митці утворили групустудію "Будяк", де вивчалися сучасні
течії в мистецтві, розроблялися нові художні прийоми [11, с. 113].
Двадцятирічні Г. Пєтников і М. Асєєв, які до 1914 р. навчалися в
Московському університеті (в Москві товаришували з С. Бобровим,
В. Брюсовим, Д. Бурлюком, Вяч. Івановим, В. Маяковським та ін.), з
1914го продовжили навчання в університеті Харкова. Влітку 1914 р. дру
зі (разом з Божидаром) саме в Харкові заснували видавництво "Лірень",
яке до 1922 р. видавало книги футуристів, а згодом – футуристичну групу
"Центрифуга".
Відтак, одруження сестер значно активізувало дружні стосунки зі
"столичними футуристами", які виявилися друзями їхніх чоловіків.
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Зміцніли харківськомосковські взаємозв'язки й завдяки організованому
з ініціативи Д. Бурлюка (разом з В. Маяковським та Каменським) все
світньому "турне футуристів" 1913 – 1914 рр., під час якого "столичні фу
туристи" двічі виступали в залі нинішньої бібліотеки ім. В. Г. Короленка
(про цю подію нагадує меморіальна дошка, закріплена на фасаді будинку
бібліотеки в Харкові).
Одруження сестер скріпило і розширило коло харківських худож
никіводнодумців. Крім відвідувачів студії Є. Агафонова, яка "була по
мітним осередком спілкування творчої інтелігенції міста, насамперед
молоді, що захоплювалася диспутами про нове мистецтво і його лідерів"
[21, с. 71], до кола сестер Синякових (через друга В. Єрмилова – Б. Коса
рева) до кінця 1910х приєдналися члени "Спілки Сімох" – найрадикаль
нішого авангардного угруповання Харкова передреволюційної доби. До
утвореної в 1914 – 1915 рр. групи входили В. Бобрицький, В. Дьяков,
М. Калмиков, Б. Косарев, М. Міщенко, Г. Цапок, Б. Цибіс, чиї творчі
принципи "були на вістрі мистецьких пошуків часу…" [11, с. 115]. Члени
"Сімки" "називали себе футуристами, хоча пластична мова їхніх творів
має ознаки кубізму, експресіонізму, футуризму, неопримітивізму" [11,
с. 145]. Зауважимо, що в той час неопримітивізм, який "одночасно живив
ся з двох джерел: фольклору та європейського експресіонізму" [11, с. 127],
притягував харківських митців – і відвідувачів "Блакитної лілії", які
"захоплювались постановкою селянського типажу в національних
строях" [21, с. 71], і членів "Сімки". Найпершою серед харків'ян потребу
у зверненні до примітиву відчула М. Синякова, яка 1913 – 1914 рр.
виставляла свої твори на Третій (останній) виставці "Спілки молоді" у
СанктПетербурзі, де, крім неї, брали участь Д. Бурлюк, О. Екстер, К. Ма
левич, О. Розанова, В. Татлін, П. Філонов, а також М. Ларіонов і Н. Гон
чарова (!) [17, с. 111]. Ймовірно, саме тому "одним із перших осередків
неопримітивізму із середини 1910х рр. була дача Синякових у с. Красна
Поляна" [11, с. 127], що знаходилась у Зміївському повіті (на ст. Мохнач
ПівденноСхідної залізниці).
За слушним спостереженням Т. Павлової, "розташована серед
мальовничої природи, біля Сіверського Дінцю, сільська садиба Синя
кових була ніби створена для мистецького спілкування" [16, с. 106].
Щоліта до Красної Поляни, по можливості, приїжджали майже усі члени
родини Синякових – і брати, і сестри із своїми чоловіками. Відповідно
до численних згадок, що містяться в архівних документах, мемуарній та
біографічній літературі, в краснополянській садибі у 1 чв. ХХ ст. крім
Синякових мешкали М. Асєєв, Б. Косарев; Г. Пєтников, В. Пічета,
А. Урєчин, В. Хлєбников; гостювали численні друзі, серед яких вже зга
дані вище Є. Агафонов, Д. Бурлюк, Б. та Д. Гордєєви, Д. Єрмилов,
О. Мандельштам, В. Маяковський, Б. Пастернак. Цей перелік імен ніяк
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не може вважатися вичерпаним, оскільки відомі згадки про перебування
у Синякових В. Бобрицького, С. Боброва, В. Каменського, О. Кручених,
МанеКаца, М. Матюшина, К. Сторожниченка, І. Терентьєва, Б. Шклов
ського та багатьох інших.
Відтак, садиба в Красній Поляні є одним із перших в історії ук
раїнського та російського авангарду своєрідним неформальним центром
[4, с. 103], де протягом майже десяти років щоліта (а за потребою і взимку)
збиралися однодумці, щоб поділитися творчими досягненнями та
теоретичними міркуваннями. Згадки про Красну Поляну в "плакучому
харківському повіті" містяться в поезіях М. Асєєва ("Тунь", 1914; "Оксана",
1916; "Пять сестер", 1956), Б. Пастернака ("Мельницы", 1915; збірка
"Поверх барьеров"), В. Хлєбникова ("Синие оковы", 1922; "Три сестры",
1920; "Малиновая шашка", 1921 та ін.), Божидара (вірш "Спогад" та ін.).
Образи садиби та її мешканців зберігає мистецький доробок Є. Агафонова
("Портрет Оксани Синякової", 1910ті), Б. Косарева ("Супрематичний
пейзаж. Красна поляна", 1923) та багатьох інших. На переконання Л. Са
вицької та О. Парніса, саме в Красній Поляні був створений маніфест
"Труба марсіан", опублікований 1916 р. у вигляді афіші видавництвом
"Лірень", який проголошував розрив з минулим культури як розрив зі
старшим поколінням (під маніфестом поставили підписи В. Хлєбников,
М. Синякова, Г. Пєтников, М. Асєєв і Б. Гордєєв [20, с. 309]. Митці, що
збиралися у Красній Поляні, "стали творцями й учасниками унікальної
"лімінарної ситуації" [16, с. 106], яка уможливлювала вільну втечу від
соціальної та інших видів реальності. Відвідувачі садиби, потрапляючи у
залежність від специфіки середовища, занурювались у створений
спільними зусиллями штучносвятковий культурний світ, який, з одного
боку, разюче контрастував із суворими реаліями "політичного пограниччя",
коли старої держави вже практично не було, а нова для більшості була ще
не легітимною, а з другого – виправдовував внутрішню потребу
авангардистів руйнувати старі устої заради створення нових, здатних, з
їхньої точки зору, актуалізувати існуючу картину світу [28, с. 120, 127].
Протягом 1918 – 1924 рр. в садибі постійно мешкало подружжя
Урєчиних. Саме "краснополянська" творчість М. Синякової відзначена
творчим злетом [20, с. 293 – 295]. У роботах того часу художниця вдало
поєднувала риси "селянського" мистецтва з новаціями авангарду.
"Акварельні роботи М. Синякової 1914 – 1920 … передають ту особливу
атмосферу природної краси, життєвої свободи, творчого інтелектуаль
ного подорожування, яка склалася в Красній Поляні під Харковом" [11,
с. 145]. Вони, безперечно, не могли не вплинути на творчість провідних
харківських художників, а саме: В. Єрмилова, Б. Косарева, В. Цапка та ін.
У важкі часи межі 1910 – 1920х Марія стала душею артистичної
компанії, її "матеріальним покровителем". У важкі часи громадянської
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війни за рахунок доходів від реалізації власних художніх творів та
присадибного господарства, яке вони з чоловіком вели власноруч,
продовжували відбуватися богемні зустрічі молодих футуристів. У час,
коли навіть хліба не було вдосталь, її твори приносили чималий дохід
[4, с. 109], більшу частину якого вона, як гостинна господиня, витрачала
на влаштування "арттусовок", під час яких, крім обов'язкового
чаювання на терасі будинку, також влаштовувалися диспути щодо шля
хів розвитку Нового мистецтва, поетичні виступи, "капусники" тощо. За
згадками Б. Косарева, у складні часи 1919 – 1920 рр. "чаювання" на терасі
будинку відбувалися так гучно і настільки часто, "что правильнее было
бы сказать об одном сплошном чаепитии, прерываемом завтраком,
обедом и ужином" [29].
У Красній Поляні "період активного життя … припадає … на початок
Першої світової війни … коли садиба стає прихистком для багатьох
втікачів із Росії – В. Хлєбникова, М. Асєєва, Д. Петровського…" [4, с. 104].
Другий період активності припадає на роки громадянської війни, коли
там переховувалися В. Хлєбников, Б. Косарев та ін. Після 1921 р. зібран
ня в Красній Поляні перестали бути людними через політичну ситуацію.
"Где шумели тихо ели, / Где поюны крик пропели, / Пролетели, улетели /
Стаи легких времирей", – напише тоді В. Хлєбников.
У середині 1920х родина Синякових була виселена з Красної По
ляни. 1929 р. їх розкулачили, і маєток відійшов колгоспу селища Красна
Поляна Борисівської сільської ради. В різний час в ньому знаходилась
контора лісництва, гуртожиток для сезонних робітників [26]. Частина
заміської садиби (дерев'яний будинок) уціліла до нашого часу. Лише 2005 р.
її було внесено до переліку щойно виявлених об'єктів культурної
спадщини наказом управління культури Харківської облдержадміністрації
№ 25 від 02.03.2005 р. як "будинок, де народилася і жила М. М. Синякова".
З кількох збережених фотографій, епістолярної спадщини, мемуар
них видань та спогадів старожилів нам відомо, що на території садиби,
що займала 12 га, домінувала типова дерев'яна споруда дачного типу,
споруджена в ІІ пол. ХІХ ст., з великою терасою, до якої від вхідної бра
ми вели широкі сходи [4, с. 104]. Зокрема, Б. Косарев згадує: "Дом в
Красной Поляне был большой, деревянный, стоящий как бы над
двором: после того, как вы входили в ворота, надо было еще по широкой
лестнице подниматься на террасу..." [26]. Крім будинку на території
садиби знаходились великий плодовий сад (зберігся частково), амбар з
відкритою верандою (розібраний у 1930х), погреб (зберігся частково),
що служив бомбосховищем під час війни (1941 – 1945), альтанка (не
збереглася).
Нині стан збереженості об'єкта визначається як незадовільний – від
самого будинку збереглася лише третина (фасадна частина), яка
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потребує термінового капітального ремонту. Рішенням Зміївської
райдержадміністрації нещодавно будинок (без колишніх територій сади
би) передано районному краєзнавчому музею. Але пам'яткою історії, що
охороняється державою, не став і дотепер. На наш погляд, цей крок має
бути здійснений найближчим часом, оскільки юридичний захист, визна
чення меж охоронної території та сплановані пам'яткоохоронні заходи
дозволять зупинити руйнування будинку, а пізніше – порушити питання
щодо відновлення історичної цілісності садиби як комплексу.
З харківською садибою Синякових справи стоять так само – наказом
УК ХОДА № 25 від 02.03.2005 р. до переліку щойно виявлених об'єктів її
внесено під назвою "Будинок, що належав купцю Синякову" за адресою
пров. Микитинський, 22 та 22а. Але з моменту придбання М. Синяковим
ділянки планомірно велася розбудова садиби. Так, на 1916 р., згідно з
матеріалами архівів, садибу складали сад із цінних порід дерев, цегляний
двоповерховий житловий будинок з підвалом, критий залізом; старий
дерев'яний одноповерховий житловий будинок, обкладений цеглою і
критий залізом; дерев'яний критий залізом сарай та цегляний сарай. До
наших днів дерев'яні споруди не збереглися, а двоповерховий житловий
будинок, який належав М. Синякову до 1913 р. (з 1913го ним володів
латиш М. Ріккерг), та одноповерховий родинний збереглися добре і до
сьогодні складають житловий фонд Харкова. Частково зберігся і вели
кий сад. Зокрема, відомий харківський художник В. Єрмилов у листі до
М. Синякової від 16.03.1965 р. згадує: "…я Вас знаю с начала века, т. е. с
1900 г., когда Вы жили в Никитинском пер., а я на Михайловской ул.
(зараз Руставелі. – Авт.), в доме Черкасова. Наши сады (Ваш и Черка
сова) в конце (почти) Петинской ул. (зараз Плеханівська. – Авт.), –
стыкались, и как часто за забором (через доску), т. е. не вплотную, я мог
видеть всех сестер: Зинаиду, Надю, Маню, Кутю, Веру" [18, с. 118]. В
іншому листі від того ж року В. Єрмилов сповіщає Марії Михайлівні, що
"сад Черкасова сохранился, но он слит с другими садами: Лаврова, Бич
Лубенского и является теперь общественным, к нему примыкает Дворец
строителей … Недавно был я в этих местах и узнал некоторые деревья.
На склоне лет я часто вспоминаю чудесное детство" [18, с. 118].
З огляду на викладене, запропонована назва харківської пам'ятки
(як, до речі, і краснополянської) не відображає її історикокультурної
цінності. Тому нагальним завданням пам'яткоохоронців має стати ви
вчення та систематизація відомих матеріалів з життя і творчості осіб "кола
Синякових", уточнення і розширення історичних відомостей щодо їхнього
перебування в обох садибах, встановлення пов'язаних із пам'яткою подій
культурного життя, вивчення історії частини садиби, що перейшла у во
лодіння латиша М. Ріккерга тощо. Наразі важливо уточнити перелік імен
визначних діячів культури і мистецтва, що мешкали або гостювали в
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садибах, з'ясувати стан збереженості будівель та охоронні межі об'єктів,
а також встановити інші харківські адреси, пов'язані з перебуванням там
представників "кола М. Синякової". Зокрема, в епістолярній спадщині
та літературі згадуються будинок (квартира?) по вул. Полтавський шлях
(імовірно, належала М. Синякову), квартира на Пушкінському в'їзді (за
згадкою В. Єрмилова, на поч. 1920х мешкала М. Синякова), квартира в
будинку Чорного по вул. Юмовській, 5 (зараз Гуданова). Остання адреса
згадується О. Парнісом як та, куди 1919 р. до друзів, які там мешкали
("…Пєтников, сестри Синякови і художники (Єрмилов, Косарев, Мі
щенко)"), приїхав і поселився у кімнаті Єрмилова В. Хлєбников [17, с. 112].
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В публикации освещены события культурной и художественной жизни
Харьковщины первой четверти ХХ в., связанные с художниками "круга
М. Синяковой". Обоснована необходимость внесения сохранившихся частей
поместий Синяковых в Государственный реестр недвижимых памятников
Украины.
In a publication the events of cultural and artistic life of Kharkivschini of the
first fourth light up ХХ st., related to the artists of "circle of M. Sinyakova". The
necessity of introduction of the stored parts of farmsteads of Sinyakov is grounded
to the State register of immobile sights of Ukraine.
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І. М. Марченко
ПРО РОЗКРИТТЯ ФРЕСКОВИХ РОЗПИСІВ
КИЇВСЬКОЇ КИРИЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ
ВІД ОЛІЙНИХ ЗАПИСІВ ХІХ ст.,
ВИКОНАНЕ РЕСТАВРАТОРАМИ ЗА МУЗЕЙНОЇ ДОБИ
(на прикладі циклу Сорока Севастійських мучеників)
Цикл зображень Сорока Севастійських мучеників у Кирилівській
церкві розміщено на попружних арках. Святих зображено одноосібно,
по пояс у круглих медальйонах та прямокутних рамках, поєднаних між
собою кільцеподібними з'єднаннями. Зображення виконані у техніці
фрески ХІІ ст. та олійного живопису ХІХ ст.
Іконографія та топографія зображень Сорока святих різноманітна.
Так звані "портретні" образи мучеників у медальйонах переважно
зображались у верхніх зонах храмів1. Топографія персоніфікованих зо
бражень святих в умовах їх групи, можливо, суворо не регламентувалась,
проте завжди витримувалась їх кількість та композиційна єдність.
Фресковий цикл Севастійських мучеників Кирилівської церкви
датується дослідниками в контексті первісних монументальних розписів
храму останньою третиною ХІІ ст. Виконання приписується місцевій
школі майстрів з огляду на збережені написи, виконані виключно
старослов'янською мовою. Їх розміщення на попружних арках Кири
лівської церкви відповідає "будівельній легенді" про ланцюжок святих,
що здатний укріпити міць споруди. Поєднання обрамлень між собою
своєрідними петлями, подібно до церкви ЕльНазар (Х ст., Туреччина),
Георгіївської церкви Старої Ладоги (ХІІ ст., Росія) покликане імітувати
ікони на стінах.
Фрагментарна збереженість фрескового розпису Кирилівської
церкви, виявлена у ХІХ ст. дослідниками Києва та СанктПетербургу,
потягла за собою низку заходів з поновлення стінопису храму, що
торкнулись і підкупольного простору споруди2. На той час маніфесту
валась ідея "повернення храму первісного вигляду".
Результат проведених робіт стало можливим оцінити лише у ХХ ст.,
після проведених науковореставраційних заходів, спрямованих на
розкриття стародавнього стінопису зпід нашарувань тиньку пізніших
1
Відомі численні зразки циклів монументальних погрудних образів Севастійських мучеників, що містять
ся на попружних арках християнських храмів: Софійського собору (ХІ ст., м. Київ, Україна); Софійського
собору (ХІІ ст., м. Новгород, Росія); церкви Спаса на Нередиці (ХІІ ст., м. Новгород, Росія). Існує припу
щення про існування зображень Сорока святих у Михайлівській церкві в Острі [6, с. 2].
2
Роботи провадились під керівництвом А .В. Прахова силами викладачів та учнів Київської рисувальної
школи М. І. Мурашка та студентів Імператорської академії мистецтв, серед яких: М. О. Врубель, С. З. Гайдук,
М. І. Глоба, В. Д. Замирайло, І. С. Їжакевич, М. С. Кліманов, С. П. Костенко, М. К. Пимоненко, Х. П. Пла
тонов, І. Ф. Селезньов та ін. [9].
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часів. Попередні розчистки дослідників П. І. Юкіна та Д. І. Кіпліка
виявили близько 151,5 м2 фрески [5, арк. 7]. У 1954 – 1955 рр. худож
никамиреставраторами Є. С. Мамолат, О. Ф. Плющ – під керівництвом
реставратора вищої категорії Л. П. Калениченка – здійснюється мас
штабне дослідження стінопису Кирилівської церкви, у результаті якого
було виявлено близько 554 м2 фрески [5, арк. 7].
На основі проведених науководослідних робіт було складено
проектні пропозиції щодо реставрації розписів, спрямованих на від
криття первісних зображень у місцях їх виявлення та закріплення сті
нопису ХІХ ст. Роботи з закріплення тиньку передбачали: застосування
дерев'яних нагелів, ін'єкцій та пресу, зашпаровування втрат ґрунту, бор
тування, підведення нового тиньку, пробкування. Виявлення фрески
мало бути здійснене сухим та мокрим способом: розчинення олійного
живопису органічними речовинами; розкриття первісних зображень
механічним способом; зашпаровування та тонування втрат стародав
нього тиньку; зашпаровування тріщин воском; видалення забруднень;
дезінфекція; закріплення пігменту синтетичними смолами. У місцях, де
фреска не збереглася, передбачалось проведення комплексу реставра
ційних робіт, спрямованих на закріплення малярства пізніших часів із
застосуванням воску, лаку, оліфи та подальшим гарячим прасуванням
поверхні; підведення шпаклівки в місцях втрати козеїноволаково
олійною сумішшю; тонування; покриття живопису восковолаковим
розчином [1; 4; 5, арк. 5 – 19]. Таким чином, на сьогодні в Кирилівській
церкві цикл Сорока Севастійських мучеників складають: 22 фрескові
образи, 15 зображень ХІІ ст. з рештками поновлень ХІХ ст. та 3 образи,
виконані у техніці олійного живопису.
Відкриття стародавнього малярства на попружних арках розпочалося
з червня 1964 р. та тривало до липня 1965 р. Роботи проводились на чолі
з реставратором І категорії А. Ф. Єрком у центральній зоні храму (з пів
денною та північною попружними арками включно) [8, арк. 39 – 42] та
виявили значні розбіжності у роботі художників двох епох. Примітно,
що фрескові образи Сорока святих в Кирилівській церкві були змальова
ні поперемінно у круглих медальйонах та прямокутних рамках на захід
ній та східній попружних арках. На південній та північній їхні постаті
було подано лише в круглих медальйонах. Проте, у ХІХ ст. Севастійських
мучеників тут зобразили без урахування особливості первісних форм
обрамлення. Їхні образи чергувалися на північній та південній попруж
них арках за схемою сусідніх – поперемінно у круглих медальйонах та
квадратних рамках [10, с. 188]. Наприклад, четверте від зеніту фрескове
зображення на західному схилі північної арки містить рештки круглого
медальйону. Але у ХІХ ст. тут змалювали святого Теофіла у прямокутній
рамці (рис. 1).
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Невідповідність олійного живопису стародавнім композиціям
зустрічається у різних частинах храму. Але на південній попружній арці
вона є разючою: саме тут прослідковуються розбіжності, що виявились у
розбивці схилів, а відтак – у значному зміщенні контурів зображень
порівняно з первісними. Ми не маємо у своєму розпорядженні джерел,
які свідчать, що А. В. Прахов виявив фреску на всіх чотирьох попружних
арках з південною включно. Проте, можемо припустити, що відкриття у
ХІХ ст. первісних зображень не торкнулося південної арки. Тому
поновлення стінопису цієї частини храму велося художниками за
схемою сусідніх, що стало причиною наявних невідповідностей.
У 1972 – 1973 рр. було відкрито фреску на східній попружній арці.
У цей час працює бригада реставраторів у складі: А. П. Лисаневича, А. Н.
Остапчука, О. А. Коваленка під керівництвом П. Я. Редька та І. П. Доро
фієнка3. У результаті проведених робіт виявилося, що майстри пізніших
часів не завжди наділяли святих атрибутами, що були їм властиві у вико
нанні фрескістів. Так, на п'ятому від зеніту образі північного схилу
східної арки, на відкритому фрагменті фрески прочитуються виразні
окреси головного убору невідомого святого. Але у ХІХ ст. тут було подано
мученика Сакердона, змальованого простоволосим. Характерно, що всі
святі з циклу Сорока мучеників були зображені під час поновлювальних
робіт без головних уборів. Над образом Сакердона поверх зображення
старця, виконаного фрескою, у ХІХ ст. було змальовано образ наймолод
шого з воїнів, мученика Мелітона (рис. 3).
Протягом 1979 – 1980х рр. було здійснено розкриття фрескових
розписів на західній попружній арці. У роботах під керівництвом
П. Я. Редька та І. П. Дорофієнка брали участь художникиреставратори
А. П. Лисаневич, А. Н. Остапчук, О. П. Коваленко [2, арк. 21 – 31]. У цей
час було відкрито зображення десяти Севастійських мучеників у круглих
медальйонах та прямокутних рамках. Два зображення на північному
схилі арки – перше та друге від зеніту – містять рештки олійного живо
пису. За звітами реставраторів цього періоду, схема розпису зазнавала
неодноразових змін ще у ХІІ ст. Так, на південному схилі західної по
пружної арки першим від зеніту розміщено образ святого у прямокутній
рамці, виконаний фрескою. Проте дослідження 1979 – 1980 рр. виявили
в цьому місці граф'ю, якою було намічено кілька нерівних переривчастих
округлих ліній, нанесених місцями одна поверх другої [2, арк. 21]. Окрім
того, тут було виявлено попередні розбивки: "…рідкою охрою намічено
центр склепіння, а граф'ями промальовано круги медальйонів. Отже,
спочатку передбачалось розмістити всі зображення в круглих медальйо
нах, про що свідчать п'ять кіл на північному схилі…" [2, арк. 21, 22].
3
Інформація про час провадженої реставрації міститься в Інвентарній книзі "Монументальная живопись
ХІІ – ХІХ вв. Кирилловской церкви" [3].
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На фрескових зображеннях Севастійських мучеників підписи прак
тично не збереглися, тому персоніфікувати їх сьогодні досить важко.
Незначні рештки написів старослов'янською мовою лишились обабіч
кількох постатей, написаних майстрами у ХІІ ст. Зокрема, обабіч фігури
святого, зображеного першим від зеніту на південному схилі західної
попружної арки, містяться рештки літер: "СН…ІNІ…". Можливо, це
зображення одного з воїнів ХІІ римського легіону, Сисинія4 (рис. 2,4). У
ХІХ ст. на цьому місці було зображено святого Смарагда, що відповідає
схемі розміщення образу мученика у київському Софійському соборі.
Можемо припустити, що для написання образів Севастійських мучени
ків Кирилівської церкви укладач концепції, можливо, взяв за основу схе
му стінопису Софійського собору ХІ ст.
Відтворення циклу Севастійських мучеників у контексті заходів,
здійснених упродовж 1880 – 1889 рр. під керівництвом А. В. Прахова,
мало на меті поновлення стінопису Кирилівської церкви у первісному
вигляді. Однак за результатами науководослідних та реставраційних
робіт 1950 – 1980х рр. можна відзначити невідповідність послідовності
розміщення зображень святих ХІХ ст. стародавнім та недотримання ок
ресів зображень ХІІ ст. Загалом заходи з поновлення внутрішнього
убранства Кирилівської церкви не мали нічого спільного з принципами
наукової реставрації музейної доби. Так, відкриття фрески київськими
реставраторами ХХ ст. дало можливість науковцям досліджувати
первісну програму розпису храму та поновому глянути на заходи,
впроваджені у ХІХ ст.
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Рис. 1. Фрагмент невідомого зображення. Святий мученик Теофіл.
ХІІ ст. ХІХ ст. Фреска, олійний живопис. Кирилівська церква.
Фото І. В. Криженстовського. 2007.

Рис. 2. Святий мученик Сисиній (?). ХІІ ст. Фреска. Кирилівська церква.
Фото І. В. Криженстовського. 2007.
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Рис. 3. Північний схил східної
попружної арки. ХІІ ст. ХІХ ст.
Фреска, олійний живопис.
Кирилівська церква. Фото
І. В. Криженстовського. 2007.

Рис. 4. Святий мученик Сисиній (?).
Фрагмент. ХІІ ст. Фреска.
Кирилівська церква.
Фото
І. В. Криженстовського. 2007.
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Н. М. Молочкова, Л. О. Ніщук,
О. Л. Кравченко, О. П. Дишлик, В. Ф. Рибін
КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНДРІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ
ТА ПАГОРБА У ХОДІ РЕМОНТНОNРЕСТАВРАЦІЇНИХ РОБІТ
Андріївська церква збудована у 1748 – 1755 рр. за проектом архітек
тора Ф. Б. Растреллі та є перлиною архітектурної спадщини Києва. Бу
дівництвом церкви керував московський архітектор І. Ф. Мічурін, а до
спорудження будівлі було залучено найкращих російських, українських
та іноземних майстрів.
Андріївська церква зведена в північносхідній частині виступу Старо
київського плато, на Андріївському пагорбі, має загальну висоту близько 79 м
над рівнем Дніпра і піднімається над Андріївським узвозом на 15 – 28 м.
І. Мічурін розробив робочі креслення, плани і профілі Андріївського
пагорба. Він провів інженерногеологічне дослідження будівельного май
данчика і переконався, що на глибині 13 – 14 м залягає міцний материко
вий ґрунт, а вище – насипні ґрунти, просякнуті водами підземних джерел.
Він розробив конструкцію кам'яного підмурка, поєднавши його з дво
поверховою будівлею "священицьких покоїв", запроектованою Растреллі.
Таким чином було створено масивні фундаменти – стилобат церкви та її
паперть. Для зведення стилобату здійснили виймання ґрунту, відведення
ґрунтових і джерельних вод. Але джерельні води постійно руйнували схил,
утворюючи вимоїни і оповзання ґрунту, аж до початку ХХ ст., коли були
влаштовані штольні, що почали відводити ґрунтові води зі схилу.
До комплексу Андріївської церкви входять: "верхня", або власне
церква, стилобат, сходи, паперть, фундаменти і підпірні стінки.
Фундаменти під будівлею – стрічкові. Згідно з дослідженнями, про
веденими геологом Голованем у 1960ті рр., стіни фундаментів виконані
з цегляної та бутової кладки на вапнянопіщаному розчині. Фундаменти
залягають на різній глибині відносно відмітки першого поверху стило
бату. Безпосередньо під церквою вони знаходяться на відмітках 3,9...5,1 м
під зовнішніми стінами і 2,0...2,75 м під внутрішніми, а під стилобатом,
який виходить на Андріївський узвіз, глибина закладання фундаментів
під зовнішніми стінами складає 2,3...4,2 м, під внутрішніми – 3,2 м. Ши
рина фундаментних стрічок змінюється від 2,0 до 10,0 м залежно від тов
щини стін, під якими вони знаходяться.
Геологічна будова та гідрогеологічні умови
У геоморфологічному відношенні ділянка належить до Подільського
зсувного масиву високого правого берега Дніпра. Будівля частково стоїть
на насипному ґрунті колишнього Андріївського бастіону, який входив до
оборонної системи Верхнього Києва.
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Територія належить до ІІІ категорії складності за інженерногеоло
гічними умовами. Геологічний розріз пагорба Андріївської церкви
відрізняється повсюдним поширенням насипних ґрунтів потужністю до
7 – 13 м. Нижче насипних ґрунтів на ділянці залягають лесовидні супіски і
суглинки потужністю до 7 – 9 м, моренні суглинки (4 – 5 м), прісноводні
суглинки (1 – 3,2 м) і строкаті глини. Схили пагорба, на якому розташована
церква, сформовані з делювіальнозсунутих ґрунтів потужністю до 12 м.
Встановлено, що хрестовина центрального ядра, північнозахідна та
південнозахідна частини фундаментів церкви, так само, як і стрічкові
фундаменти стилобату, підстилаються просадочними лесовидними су
пісками. У той же час фундаменти церкви з північносхідної та південно
східної сторін спираються на міцні моренні суглинки.
Потужність лесового просадочного супіску складає 3,6...8,4 м.
Відносна просадка цього шару при тисках до 0,3 МПа змінюється від 0,04
до 0,1 при величині початкового просадочного тиску 0,02...0,22 МПа.
Гідрогеологічні умови характеризуються наявністю двох водоносних
горизонтів. Верхній з них поширений в прісноводих і морених суглинках
і бурих глинах на відмітках 156 – 163 м, другий – в пісках полтавської і
харківської свити на відмітці 117,5 м (у районі Боричевого Току). При
будівництві Андріївської церкви "джерельні води" постійно скупчували
ся у виритому під фундамент котловані, мабуть, тоді рівень ґрунтових вод
знаходився на відмітках 165 – 168 м.
До 2008 р. рівні ґрунтових вод (РГВ) верхнього горизонту фіксуються
значно нижче, що пояснюється впливом дренажів. Церква разом з па
горбом оточені штольневими дренажами СУППР з трьох сторін: північ
ної, західної і південної. До них належить дренажна штольнева система
№ 3 (ДШС3), побудована в 19231926 рр. у безпосередній близькості від
західного кута стилобату, а також ДШС40, яка відведена від ДШС3 з
південного боку пагорба (мал. 1). Через сильне суфозійне винесення
часток ґрунту в штольню ділянку ДШС3 від колодязя № 9 до відгалу
ження ДШС40 у 60ті роки ХХ ст. було забучено камінням і місцевим
ґрунтом. Зараз відведення води з цієї ділянки здійснюється азбестоце
ментною трубою діаметром 200 мм (мал. 2). Живлення ґрунтових вод від
бувається шляхом інфільтрації атмосферних опадів і витоків з водонесу
чих комунікацій. Розвантаження здійснюється в систему дренажних ви
робок і в напрямку загального стоку.
Конструктивна система
Андріївська церква – цегляний п'ятиверхий одноапсидний хрестово
купольний храм. Будівлю поставлено на п'ятикутний в плані стилобат,
плоске покриття якого одночасно є папертю церкви. На паперть ведуть
парадні прямолінійні тримаршеві сходи з приміщеннями під ними.
Стилобат Андріївської церкви – двоповерхова, мурована з цегли
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споруда, частина якої є основою для церкви, інша частина, що виходить
на Андріївський узвіз, має вигляд двоповерхової прямокутної в плані
споруди. Габаритні розміри споруди: довжина – 44,7 м, ширина – 34,4 м
(з папертю); без паперті – довжина 31,7 м, ширина – 25,0 м; висота від
паперті до верху хреста на центральній бані – 48,5 м. Абсолютна познач
ка підлоги церкви – 181,32. Конструкції церкви та стилобату мають
розгалужену сітку тріщин. Станом на липень 2008 р. (до проведення рес
тавраційних робіт) церква мала дві основні наскрізні тріщини на
південному та північному фасадах до 15 мм. Конструктивні елементи
стилобату мали тріщини в стінах та склепіннях, розкриття тріщин по
тиньку складало в середньому 0,1 – 2,0 мм [1].
Будівля Андріївської церкви визначена як споруда класу наслідків
(відповідальності) СС3 за ДБН В.1.2142009 і V категорії складності
згідно з ДБН Д.1.172000.
РемонтноNреставраційні роботи
За свою майже 350літню історію Андріївська церква зазнала не
однієї реставрації. Основними причинами виникнення тріщин в несучих
конструкціях церкви і стилобату є нерівномірні деформації основи під
фундаментною системою, зсувні переміщення ґрунту схилів пагорба, на
якому стоїть церква, суфозійне винесення ґрунту зпід фундаментів
північнозахідного фасаду стилобату в дренажну систему № 3, а також
неефективна гідроізоляція паперті церкви. Найкрупніші реставрації
проводились у: 1785 – 1786, 1825 – 1827, 1844 – 1845, 1854, 1900, 1935,
1947 – 1959, 1965 – 1967, 1975 – 1985 рр.
З 2008 по 2012 р. на пам'ятці проводились ремонтнореставраційні
роботи, основним завданням яких була ліквідація аварійного стану
будівлі й відновлення експлуатаційних властивостей будівельних
конструкцій. Були проведені роботи з посилення основи фундаментів
"jetколонами", які являють собою похилі свердловини довжиною
20 – 25 м, пробурені з обох сторін стін стилобату, і закінчуються без
посередньо під фундаментами церкви. У ці свердловини під тиском
300 – 400 атмосфер закачаний рідкий цементнопіщаний розчин, який
при затвердінні підсилив ґрунти основи церкви. На рівні верху пе
рекриття 1го поверху стилобату влаштовано металевий пояс.
Зроблено горизонтальну гідроізоляцію стін у рівні 1го поверху.
Проведено також роботи з укріплення пагорба та зменшення стрім
кості його схилів. З метою укріплення пагорба по лінії нижньої його
межі влаштовано буронабивні палі глибиною 17 – 18 м діаметром 102 см.
По палях виконано залізобетонний ростверк, із внутрішнього боку
якого в ґрунті влаштовано дренуючу систему відведення води з па
горба. По поверхні пагорба влаштовано об'ємну систему закріплення
ґрунту та дерену.
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Моніторинг
На Андріївській церкві проводиться гідрогеологічний (з 1986 р.) і
геодезичний моніторинг (з 1988 р.), який не припинявся і під час
проведення ремонтнореставраційних робот. Крім того, на об'єкті під
час проведення реставраційних робіт проводилися дослідження з
міцності стародавньої кладки та розчину, а також моніторинг розкриття
тріщин.
Визначення міцності цегли та розчину несучих конструкцій церкви
У грудні 2008 р. співробітниками ДП НДІБК виконувалися роботи з
визначення міцності цегли та розчину з цегляної кладки фундаменту, а у
лютому 2009 р. – надземних несучих конструкцій будівлі Андріївської
церкви та її стилобатної частини. Визначення міцності цегли та розчину
з фундаментів і надземних несучих конструкцій будівлі Андріївської
церкви та її стилобатної частини виконувалося методом ударного
імпульсу, який належить до неруйнівних методів контролю міцності
відповідно до ГОСТ 2269088 "Бетоны. Определение прочности
механическими методами неразрушающего контроля".
Також співробітниками ДП НДІБК було відібрано одну партію
зразків цегли у кількості 5 штук із шурфу № 3 (мал. 3), яку було надано у
відділ досліджень конструкцій будівель та споруд (атестат акредитації
№ 2Т799 від 24.09.2007 р.) для проведення механічних випробувань від
повідно до ГОСТ 846285 "Материалы стеновые. Методы определения
пределов прочности при сжатии и изгибе".
Результати проведених досліджень показали, що цегла у фунда
ментній та верхній частинах церкви відповідає марці М100, а розчин –
М50 [1].
Геодезичний моніторинг
Середнє осідання будівлі Андріївської церкви за весь період
спостережень, за 24 роки становить 11,0 мм [2]. Найбільшого осідання
14,1 мм – набула марка 33 південносхідного рогу споруди. Найменше
осіла за цей час, на 8,4 мм, марка 1884 (мал. 4).
Активне осідання будівель Андріївської церкви і стилобату почалося
у серпні 2009 р. з початком виконання будівельних робіт. Найбільшого
осідання 3,2 мм за перші два тижні будівництва, на 14.08.2009 р., набула
марка 32 у вівтарній частині будівлі церкві. Інші марки набули осідання
1…2 мм. Найстабільнішим залишався південнозахідний кут будівлі,
марка 1775.
Середнє осідання будівлі Андріївської церкви від початку проведен
ня будівельних робіт з укріплення пагорба Андріївської церкві становить
7,9 мм. Найбільше осідання 11,7 мм за цей період отримала марка 33 в
стіні південного фасаду церкви, найменше – 4,7 мм, – марка 1884 в
основі північнозахідної частини будівлі Андріївської церкви.
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За результатами спостережень 2012 р. з'ясовано, що в період, коли
будівельні роботи практично призупинилися, суттєвих нерівномірних
осідань споруди Андріївської церкви та стилобату не виявлено.
Осідання будівлі Андріївської церкви за 2012 р. складає 0,1…1,0 мм,
середнє осідання 0,62 мм. Спостерігається нерівномірність осідань пів
нічного та південного фасадів, середнє осідання північного фасаду скла
дає 0,83 мм, південного – 0,36 мм. Цокольні марки поряд з тріщинами
розломами у центральній частині південного та північного фасадів
показують рівномірність осідань.
Середнє осідання будівлі Андріївської церкви від початку проведен
ня будівельних робіт з укріплення пагорбу становить 7,9 мм, при цьому
осідання фасадів було практично рівномірним (з різницею не більше
1,6%), завдяки чому ширина розкриття існуючих тріщин залишилася
незмінною.
Деформації споруди за період реставрації складають від 48,9% до 80%
від деформацій споруди за весь період спостережень (середнє значення
70%).
У період проведення ремонтнореставраційних робіт на фасадах
стилобату усі закладені марки було пошкоджено або знищено, тому у
травні 2013 р. було виконано роботи з відновлення геодезичних знаків у
стіні стилобату Андріївської церкви. При благоустрої пагорба також було
знищено більшу частину ґрунтових реперів, яку необхідно відновити.
Гідрогеологічний моніторинг
У 1995 – 2001 рр. ІГН НАН України було розбурено мережу гідроло
гічних режимних свердловин на Андріївській церкві. Вона складається: з
2х свердловин глибиною 10 – 12 м у внутрішніх приміщеннях стилобату,
3 свердловин глибиною 9 – 15 м з південної, східної та північної сторін
пагорба.
Режим ґрунтових вод на ділянці Андріївської церкви за 2005 – 2012 рр.
відображено на мал. 5 [3]. У багаторічному плані фонові значення РГВ у
свердловинах №№ 4, 6, 7, 8 на 13 м перевищують аналогічні показники
у період 1995 – 2009 рр. Щодо свердловини № 5 таке перевищення дося
гає 3,0 – 3,5 м. Особливо великий підйом рівня ґрунтових вод спосте
рігався у період проведення ремонтнореставраційних робіт на пагорбі і
фундаментах церкви у 2009 – 2010 рр.
Влітку 2009 р., за даними ІГН НАНУ, дебіт дренажної води на ділянці
дренажної штольні № 3 складав 3,0 м3/доб., а винесення мілкозему –
0,08 кг/доб., тобто дуже незначну величину. Проте слід урахувати, що
відбір води ІГН НАНУ здійснювався зі зливного колодязя, розташо
ваного в 20 мкодів від порталу ДШС3 нижче по схилу, тому необхідно
обладнати спеціальний водопост у бетонному лотку ДШС3 нижче
забутованої ділянки. У режимних свердловинах мінералізація ґрунтових
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вод (1995 – 2008) коливається від 0,6 до 1,4 г/л, загальна жорсткість від 7
до 18 мгекв./л, в хімічному складі, окрім гідрокарбонатів і кальцію,
значний вміст хлоридів та амонію. Відповідно до скороченого хімічного
аналізу вода з ДШС3 (літо 2009 р.) мала кальцієвонатрієвий, хлоридно
гідрокарбонатний склад. Загальна мінералізація склала 982мг/л, рН –
7,45, загальна жорсткість 9,0 мг/екв. Підвищений вміст амоніяіону
(3,0 мг/л) говорить про забруднення води каналізаційними стоками.
Загальне підвищення РГВ в усіх свердловинах може бути якоюсь
мірою пов'язане із застосуванням під час реставраційних робіт водоємної
технології спорудження jetколон. Вірогідніша причина, яка підлягає
перевірці подальшими спостереженнями і розрахунками, полягає в
баражному ефекті за рахунок спорудження глибокої підпірної стінки з
буронабивних паль уздовж паркової алеї.
Моніторинг розкриття тріщин
Спостереження за тріщинами в Андріївській церкві проводиться з
2005 р. У період з 2005 по 2012 р. стан тріщин в її стінах стабільний. Зміни
величин розкриття / закриття тріщин не перевищують 0,66 мм. З 2010 р.
Коливання розкриття тріщин залежить від сезонних коливань темпе
ратури.
Спостереження за станом тріщин в Андріївській церкві ведеться разом
з тепловізійними дослідженнями, контролем за температурновологіс
ним станом конструкцій та навколишнього середовища, геодезичними
спостереженнями за осадками [4].
Під час проведення робіт зі збільшення просторової жорсткості сти
лобату характерні тріщини в конструкціях стін і склепінь були обладнані
марками для спостереження за шириною розкриття. У результаті вико
наних інструментальних спостережень за зміною ширини розкриття
тріщин в стінах стилобату Андріївської церкви встановлено, що за період
з грудня 2010 р. по грудень 2011 р. значних змін за більшістю марок не
зафіксовано [5]. По окремих марках зміни ширини розкриття тріщин
становлять +0,2 мм, але ці зміни не мають чіткої закономірності щодо
розміщення маяків і не можуть вказувати на загальну тенденцію роз
витку деформацій і зміну напруженодеформованого стану будівлі
стилобату.
Висновки
Проведення комплексу протиаварійних ремонтнобудівельних робіт
помітно відбилося на осіданні будівлі Андріївської церкви, на
підвищенні рівня ґрунтових вод:
– Збільшення осідання споруди (до 70%) мало практично рівномір
ний характер і не привело до збільшення деформацій.
– Після завершення будівельних робіт швидкість осідань значно
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зменшилася і стабілізувалася, тріщини в Андріївській церкві та стилобаті
знаходяться у стабільному стані.
– Рівні ґрунтових вод на схилі значно піднялися (на 1 – 3 м), стабілі
зація відбувається дуже повільно.
– Для точнішого виміру дебіту дренажної води і винесення з нею
мілкозему за допомогою СУППР треба обладнати спеціальний водопост
у бетонному лотку ДШС3 нижче забутованої ділянки.
– З метою збереження існуючої системи моніторингу необхідно від
новити втрачені у результаті земляних робіт сегменти мережі геодезич
ного спостереження.
– Необхідно продовжити комплексний геотехнічний моніторинг Ан
дріївської церкви, стилобату і пагорба.
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Мал. 1. Схема розміщення дренажних штольневих систем
від фунікулера до Андріївської церкви.

Мал. 2. Забучена ділянка штольні № 3.
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Мал. 3. Схема 1го поверху
стилобату з нанесенням місць
відкопування шурфів.

Мал. 4. Схема осідання
фундаментів Андріївської церкви за
період спостережень 1987 – 2012 рр.

Мал. 5. Режим ґрунтових вод на ділянці
Андріївської церкви за 2005 – 2012 рр.
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В. Ф. Морозов, Е. Б. Морозова
ГРОДНЕНСКИЕ КОРОЛЕВСКИЕ МАНУФАКТУРЫ –
ПЕРВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ
В статье рассмотрена планировка и застройка первых на белорусских
землях промышленных поселений – Гродненских королевских мануфактур.
Определено время их возведения, имена зодчих, создававших их проекты,
показано место и значение мануфактур в архитектуре Речи Посполитой
XVIII века.
Промышленное поселение, как новый тип в градостроительстве, по
явилось в 1720х гг. в Европе. Его необычность заключалась в обязатель
ном присутствии двух планировочных зон – производственной и жилой,
соподчинение и взаимосвязи которых отражались на структуре и
морфологии создаваемого пространства. Особым был и состав прожи
вающих, тесно связанных с предприятием: рабочие и члены их семей.
Строясь на основе фабрик, эти поселения своим внешним обликом
были не похожи на существовавшие ранее, их сразу же стали называть
"промышленными деревнями", подчеркивая тем самым несомненное
отличие. Именно возникновение промышленного поселения и одновре
менно с ним многоэтажного производственного здания ознаменовало
отправную точку в формировании новой области зодчества – промыш
ленной архитектуры.
На белорусских землях, где в силу исторических условий станов
ление промышленной архитектуры шло с определенным опозданием,
первые промышленные поселения возникли в 1760х – 1770х гг. [1]. Это
были Городница, Лососня и Крынки, получившие название Гродненских
королевских мануфактур. Их строительство стало значительным явле
нием в истории белорусской архитектуры, поскольку параллельно с соз
данием нового типа поселения здесь был осуществлен замысел идеаль
ного города эпохи Просвещения, в котором использовались достижения
архитектуры итальянского Возрождения и новейшей французской
архитектуры.
Белорусскими и польскими исследователями были изучены ан
самбль мануфактур в Гродно на Городнице [2; 3, с. 151 – 158; 4], опубли
кован проект плана мануфактур в Лососне [5], уточнены некоторые
композиционные особенности этих ансамблей, охарактеризована
стилистика основных построек и выполнены их обмеры [6, с. 43 – 49; 7,
с. 113, 114, 141145; 8]. Однако все эти поселения не были рассмотрены
как единое целое, как результат целенаправленной деятельности короля
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и магнатов Речи Посполитой по созданию единого комплекса королев
ских мануфактур, не были изучены во взаимосвязи с проектированием
нового города Крынки, также вошедшего в этот комплекс, не определе
на очередность их возведения, авторство, место и значение в развитии
архитектуры Речи Посполитой.
Идея возведения мануфактур принадлежала королю Речи Посполи
той Станиславу Августу Понятовскому и его окружению – собственное
производство должно было улучшить экономику и вывести страну из
кризиса [9]. Хотя в Речи Посполитой ведущую роль играла Корона,
мануфактуры были задуманы на землях Великого Княжества Литов
ского, пограничных с Короной, вдали от ее крупных центров – Варшавы
и Кракова. Объясняется это многими причинами. Здесь и давние симпа
тии короля к белорусской земле, где в поместье Волчин он родился и где
находились многие его владения, и наличие яркой личности, активного
деятеля эпохи Просвещения А. Тизенгауза, владевшего имением в бело
русских Поставах, и стремление осуществить новые, непростые начи
нания вдали от центров и взоров недругов. Не последнюю роль играло и
характерное для эпохи Просвещения стремление создать учебнопро
изводственное заведение в стороне от "пронизанных пороком" столиц.
Такой подход отвечал положенному в основу образования и популярному
в эпоху Просвещения принципу "чистой доски" (tabula rasa). И, кроме
того, размещение мануфактур в природном окружении, в сельской
местности, отражало идеи широко распространенного в то время учения
физиократов о природе как источнике всех благ для человека [10].
Мануфактуры были созданы в имениях короля в Бресте, Гродно,
Шавлях и Крынках. Руководить работами был назначен граф А. Ти
зенгауз, с 1763 г. – великий писарь, а с 1765 г. – подскарбий Великого
Княжества Литовского, близкий друг и соратник короля. Создание Грод
ненских королевских мануфактур носило характер меценатской
деятельности, поскольку использовались не только государственные, но
и личные средства короля, который некоторым образом участвовал в
работах. Начало строительства относится к 1765 г., сразу же после вступ
ления короля на трон.
Центром королевских мануфактур, где должны были находиться
службы управления всеми предприятиями, стала Городница, располо
женная в окрестностях Гродно (ныне – в черте города). Выбранная
площадка с плоским рельефом и рекой Городничанкой была удобна для
функционирования производственных объектов. К тому же близкое со
седство с городом Гродно создавало возможность пользоваться город
ской инфраструктурой (рис. 1) [3, с. 154].
Комплекс в Городнице был создан на основе единого проектного
замысла и включал жилые, общественные и производственные построй
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ки (рис. 2) [4, с. 35]. Центральным ансамблем являлась главная площадь,
организованная дворцом графа А. Тизенгауза (рис. 3) [11], флигелями
администрации, музыкальным, театральным (рис. 4) [7, с. 145]. От этой
трапециевидной по форме площади начиналась трехлучевая перспекти
ва улиц. Центральная улица, пересекающая овраг, вела к флигелю вице
администратора. Боковые лучи исходили от ризалитов здания караульни
и театрального флигеля: правый луч выходил на расположенную над
поймой реки видовую площадку; левый – на Доминиканскую улицу и
далее на главную площадь Гродно – Рыночную, осуществляя связь с
городом. По левую сторону площади в русле реки, рядом с дворцом
графа А. Тизенгауза, был устроен пруд, а далее, в пойме реки, размеща
лись мельница, бойня и прачечная. По правую сторону площади, за му
зыкальным флигелем, была организована площадь меньших размеров,
ограниченная зданиями гостиницы, лесной администрации и конюшен,
за которыми находилась школа верховой езды. От этой малой площади
была проложена улица, ставшая композиционной осью остальной части
комплекса мануфактур, на ней располагались здания обсерватории и
медицинской школы (рис. 5) [7, с. 145]. За ними влево отходила улица,
направленная на комплекс гончарной и литейной мануфактур. Далее
была устроена небольшая площадь, окруженная зданиями кузниц и
жилыми домами для рабочих. Еще дальше, слева от главной улицы,
находилась большая, квадратная в плане площадь, обстроенная солдат
скими и рабочими казармами. На одном из перекрестков располагались
жилые дома иностранных рабочих (рис. 6), а на самой удаленной от
дворцовой площади улице находился фольварк с каретной мастерской,
садом, прудом и птичником. Интересно то, что в поселении Городница
отсутствовали культовые здания, что свидетельствует о просветительской
ориентации его создателей.
Все постройки комплекса были решены в стилистике строгого
барокко. Стены зданий расчленены пилястрами и иногда украшены рус
том. В качестве главных акцентов наиболее значительных зданий
использовались граненые выступыризалиты. На небольших построй
ках, таких, как домики иностранных рабочих, здание корчмы "Роскошь",
были устроены барочные фронтоны с валютами обобщенной формы.
Все здания имели высокие скатные крыши.
Архитектура комплекса в Городнице отличалась высокими художест
венными качествами. Ее создателем был немецкий архитектор И. Г. Мо
зер, работавший в Гродно с 1738 г. [6, с. 215]. Стилистика основных
построек была выполнена в русле позднего немецкого барокко, которое,
однако, в эпоху Станислава Августа Понятовского уже не считалось
"модным" [12, с. 24]. В это время благодаря меценатским усилиям коро
ля, творчеству королевского архитектора Я. Фонтаны, приглашенному
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из Франции архитектору В. Луи получает распространение особый стиль
барочного классицизма, ориентированный на французское зодчество. И
этот стиль, безусловно, должен был появиться в архитектуре Гроднен
ских королевских мануфактур. Ввел его итальянский архитектор Дж. Сак
ко, сменивший И. Г. Мозера на посту главного архитектора Гродненских
королевских мануфактур [6, с. 217].
Итальянский архитектор Дж. Сакко, родом из Вероны, в 1767 – 1768 гг.
работал в Варшаве под руководством королевского архитектора Я. Фон
таны. В 1771 г. Дж. Сакко впервые попал на белорусские земли, обосно
вался в Гродно, в 1774 г. поступил на службу к графу А. Тизенгаузу и стал
именоваться главным архитектором всех королевских имений в
Великом Княжестве Литовском [2, с. 27]. Отныне, как писалось в доку
ментах того времени, "для установления единообразия… самое малень
кое хозяйственное строение не могло быть поставлено, как только по
модели, выданной Дж. Сакко" [2, с. 27]. Однако вклад Дж. Сакко в архи
тектуру комплекса в Городнице ощутим лишь в декорировке централь
ного ризалита дворца графа А. Тизенгауза, где зодчим, как известно, был
выполнен проект росписей над дверями [2, с. 27], и в облике здания
медицинской школы, поскольку к 1774 г., за прошедшие 9 лет с начала
строительства, здесь было уже многое запроектировано и построено
И. Г. Мозером [2; 6, с. 43 – 47, 215].
Наиболее полно новое направление французского классицизма про
явилось в создании расположенного рядом с Городницей комплекса ма
нуфактур в Лососне и в проекте нового города Крынки, также входив
шего в Гродненскую королевскую экономию (рис. 7, 8). Проекты Лососни
и Крынок демонстрируют резкое изменение архитектурной стилистики,
вызванное подражанием польского короля подобной архитектурно
строительной деятельности короля Франции Людовика XV. И, прежде
всего, внимание Станислава Августа привлекло возведение мануфактур
в провинции ФраншКонте и создание идеального города Шо архитек
тором К. Н. Леду. Как известно, это строительство стало не только круп
ным явлением в архитектуре и экономике Франции, но и ознаменовало
собой своеобразный рубеж в развитии мирового зодчества [13].
Безусловно, и король Станислав Август, и граф А. Тизенгауз были
хорошо знакомы с планами французского руководства по строительству
соляных мануфактур и замыслом города Шо, впечатлены этими замыс
лами и под этими впечатлениями инициировали создание проекта новых
мануфактур в Лососне и перепланировку Крынок, где, как и во Франции,
планировочные построения представляли собой лучевые композиции.
Создание комплекса мануфактур в Лососне, начатое с 1774 г., велось
достаточно активно. Известно, что в 1777 г. король Станислав Август и
граф А. Тизенгауз посетили мануфактуры, где многое уже было постро
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ено [14]. Однако в 1780 г. последовал финансовый крах всех мануфак
турных начинаний графа А. Тизенгауза, мануфактуры были ликвидиро
ваны и описаны, строительство остановлено, к этому времени пол
ностью удалось возвести только грандиозный комплекс в Городнице.
Тем не менее, большой интерес представляют планы Лососни и Крынок.
До сегодняшнего дня план мануфактур в Лососне сохранился в
фондах кафедры польской архитектуры Политехники Варшавской (ПВ
КПА) в копии, выполненной в 1930х гг. студентами архитектурного
факультета с подлинного чертежа, относящегося к 1780 г. (рис. 7).
Подлинный чертеж, хранившийся в рукописном отделе библиотеки
Варшавского университета, имевший аннотацию с перечнем всех
обозначенных на плане построек, сгорел во время пожара Варшавы в
1945 г. Судя по краткому описанию, составленному архитектором
О. Сосновским, видевшим утраченный архивный план, комплекс в
Лососне включал в себя 14 мануфактур и кроме фабричных – жилые
дома рабочих и администрации, торговые площади, окруженные
магазинами и складами, культовые здания различных конфессий [5].
Планировка Лососни построена на сочетании изящно прорисо
ванных лучевых направлений улиц с живописными очертаниями реки
Лососенки и существующими зелеными насаждениями. Центром
композиции являются две площади круглой и овальной формы, вокруг
которых располагаются жилые дома. Промышленные предприятия,
удаленные от площадей, имеют разнообразную конфигурацию планов.
Это и замкнутые симметричные комплексы, расположенные поближе к
реке, и образующие обширные площади постройки, по краям которых
запроектированы жилые дома. Значительное место в композиции
комплекса мануфактур занимают парковые массивы, где аллеи проло
жены также с использованием лучевых направлений. Перспективы всех
улиц и аллей парков в духе классицистической архитектуры замыкаются
объемами зданий.
План местечка Крынок сохранился в Украинском государственном
историческом архиве во Львове (УГИАЛ). Лист имеет заглавие – "Planta
miasta JKMsci oraz dworu Krynek sporzadzona Roku 1780" [15] (рис. 8).
Существует и аннотация ко всем обозначенным на плане объектам.
Регулярный ансамбль города состоит из трех самостоятельных
комплексов – площади Рынок, шестиугольной в плане, с расходящими
ся в разные стороны улицами, площади конского рынка, имеющей
прямоугольное очертание, и усадьбы губернатора.
Наиболее развитым комплексом, составляющим центр города,
является площадь Рынок. И это не случайно, так как здесь находятся
главные сооружения – ратуша, торговые ряды, гостиница, трактир.
Площадь окружена домами, по два с каждой стороны. От ее углов и от
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середины каждой из сторон радиально расходятся двенадцать улиц,
обстроенных цепочками жилых домов. Улицы, начинающиеся с середи
ны сторон площади, более широкие, нежели выходящие из ее углов, и на
них размещены наиболее значительные сооружения города – ратуша,
церковь и еврейская школа. В окружающей площадь части города выде
лен центральный район, ограниченный обводной улицей. Его предпола
галось застроить купеческими домами с каменными фасадами. За преде
лами этого района предусматривалось возведение деревянных жилых
домов.
Два других комплекса – усадьба и конский рынок – связаны улицей,
являющейся композиционной осью. Центральная постройка усадьбы –
это дворец губернатора, окруженный многочисленными хозяйственны
ми зданиями. Идущая от дворца улица пересекает канал и Индурскую
улицу и выводит на прямоугольную площадь конского рынка, по сторо
нам которой находятся жилые дома с лавками, гостиница, амбар и
лазарет. Продолжающийся за площадью участок улицы застроен домами
ремесленников и завершается круглой площадью, куда выходит идущая
от площади Рынок улица Могильная. Улицы Индурская и Могильная
связывают комплекс усадьбы и конского рынка с центральной пло
щадью Рынок и пересекают канал, по берегам которого расположены
еврейские пивоварни. К улице Могильной примыкает участок, где раз
мещены костел, плебания и кладбище.
При исследовании плана Крынок в контексте истории развития
европейского градостроительства возникает ряд аналогий. Так, прежде
всего, обращает на себя внимание то, что его радиальнокольцевая часть
во многом повторяет проекты идеальных городов эпохи Возрождения,
которые представляют собой центрический план с главной площадью
посредине. Форма многоугольного плана была наиболее предпочитаема
зодчими итальянского Возрождения, так как отвечала устройству стен с
бастионами, созданными в связи с применением огнестрельного оружия
и, кроме того, была наиболее компактной и экономной по площади. Ее
использовали многие итальянские зодчие, но особенно близок рисунок
плана Крынок планам городов, выполненных Б. Лорини (рис. 9) [16] и
Ф. Мартини. От идеальных планов итальянских зодчих создатель плана
Крынок воспринял четкий геометризм, иерархию городских про
странств – площадей, улиц и мест расселения различных групп людей в
зависимости от социального положения и принадлежности к той или
иной профессии. В пределах обводной улицы, ближе к площади Рынок,
должны были селиться купцы, имеющие к тому же большие по размерам
дома с каменными фасадами, дальше – ремесленники. Причем ремес
ленникам родственных профессий следовало жить близко друг от друга.
Так возникла на плане Крынок улица Кожевников. Все это свидетель
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ствует о сохранении средневековых традиций, которые из проектов зодчих
эпохи Возрождения перешли в градостроительство эпохи Просвещения.
Вторым бесспорным источником вдохновения для создателя плана
Крынок явился план Версаля (рис. 10) [17]. Это особенно ощутимо в
планировке усадьбы губернатора и конского рынка. Здесь очевиден ха
рактерный для французского классицистического градостроительства и
получивший свое наивысшее выражение в Версале прием использова
ния планировочной оси в качестве стержня композиции. На уходящую
от дворца губернатора улицуось как бы нанизаны хозяйственные
постройки усадьбы, регулярно распланированные участки садов и,
наконец, площадь конского рынка. Причем, как и в Версале, в Крынках
дворец стал композиционным центром городской территории. На плане
Крынок можно найти отдельные элементы, заимствованные из фран
цузского прототипа. Это и регулярный парк возле дворца губернатора, и
канал, пересекающий планировочную ось, и водоем, по форме повторя
ющий абрис построек версальского парка. Звездчатая планировка аллей
в Версале оказала влияние на формирование радиальнокольцевой
части Крынок.
В целом построение плана Крынок характерно для градострои
тельства французского классицизма с присущими ему чертами
рассудочности, ясности и четкости, преобладанием планиметрического
подхода над объемным. Городской ансамбль Крынок понимается как
регулярное градостроительное целое и представляет собой типичный
образец умозрительной картезианской геометрии. В его компоновке
доминируют светские здания – ратуша, дворец, гостиница, трактир, что
характерно для градостроительства эпохи Просвещения. Культовые же
постройки помещены на второстепенные места – в стороне от главных
площадей, а подчас, как это случилось со зданием костела, они
оказывались как бы исключенными из регулярного построения плана.
Основным монументальным зданиям города присуще островное
расположение, рассчитанное на обход и обозрение со всех сторон, что
также характерно для архитектуры классицизма.
Бесспорно, проекты Лососни и Крынок были выполнены в русле
европейской традиции. Создание плана местечка Крынок отвечало попу
лярным в то время идеям Руссо о преимуществе жизни в малых городах со
сложившимся средневековым укладом жизни, а созданный Дж. Сакко
геометризм, идеалистичность и утопизм построений проектов Лососни и
Крынок являл собой как бы попытку средствами архитектуры изменить
жизнь к лучшему, воспитать человека нового просвещенного общества.
Планы Лососни и Крынок создавались в одно и то же время с выдаю
щимися произведениями архитектуры Франции – проектами солеварен
и города Шо (рис. 11) [18]. Обращает на себя внимание также
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идентичное сочетание в них проектируемых объектов – комплексов
мануфактур и "идеальных" городов. При очевидной разнице в размахе и
монументальности этих проектных замыслов их роднит многое –
наполненность абстрактным содержанием, отвлеченный геометризм
построений, схематизм идеальных городов эпохи Возрождения, утопич
ность проектных решений, использование при создании отдельных
зданий принципа "всефасадности". Одновременность составления пла
нов и архитектурнопространственные аналогии города Шо и Крынок
свидетельствует о безусловной связи этих двух начинаний. И здесь,
вероятно, не обошлось без влияния или прямого участия Станислава
Августа, большого поклонника французского искусства. Патронат коро
ля обеспечил высокий художественный уровень планировочных реше
ний Крынок и Лососни, которые превосходили современные им про
мышленные начинания магнатов.
В то же время в планировке Крынок ощутимо в некоторой степени и
использование традиционных для региона приемов. К ним относится
обстройка площадей и улиц цепочками одноэтажных домов, что
придавало камерный масштаб застройке. Сами же деревянные дома с
каменной передней стеной, которая должна выполняться, как писалось
в пояснении к плану, "из прусского мура", были идентичны домам в
белорусских городах – Поставы и Ворняны. Это свидетельствует о том,
что план составил зодчий, знающий архитектуру края.
Планы Крынок и Лососни занимают в истории польской и бело
русской архитектуры особое место. В них впервые были использованы
приемы регулярного французского градостроительства. Проект же
Крынок – это первый "идеальный" план города на радиальной основе и
единственный известный проектный замысел целого поселения в
архитектуре станиславовского периода.
В стилистическом развитии архитектура Гродненских королевских
мануфактур повторила путь, прошедший польским и белорусским
зодчеством в ХVIII столетии, – от позднего барокко, создаваемого при
активном участии зодчих Дрездена, к классицизму, ориентированному
на французские образцы.
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Рис. 1. План части Гродно и комплекса королевских мануфактур
на Городнице (17651780, арх. И. Мозер). План (по Ю. Н. Кишику).
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Рис. 2. Комплекс королевских мануфактур в Гродно на Городнице
(17651780, арх. И озер). План (рис. автора по В. В. Калнину).

Рис. 3. Дворец графа А. Тизенгауза в Гродно на Городнице (1770е гг.,
арх. И. Мозер, Дж. Сакко). Общий вид (рис. автора по фото БАНЛ ОР).

Рис. 4. Музыкальная школа в Гродно на Городнице
(1770е гг., арх. И. Мозер). Общий вид (по В. А. Чантурии).
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Рис. 5. Медицинская школа в Гродно на Городнице
(1770е гг., арх. И. Мозер). Главный фасад (по В. А. Чантурии).

Рис. 6. Дом ремесленника в Гродно на Городнице
(1770е гг., арх. И. Мозер). Общий вид (фото автора 2010 г.).
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Рис. 7. Проект комплекса мануфактур в Лососне под Гродно
(1770е гг., арх. Дж. Сакко). План (рис. автора по материалам ПВ КАП).
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Рис. 8. План города и усадьбы Крынки
(1780е гг., арх. Дж. Сакко) (рис. автора по материалам УГИАЛ):
1 – рынок, 2 – каменная ратуша, 3 – каменная аустерия, 4 – каменный
кафенхауз, 5 – дома купеческие каменные, 6 – весовая, 7 – лавки, 8 – дома
купеческие с каменными фасадами, 9 – дома с фасадами прусского мура, 10 –
на улице Дворцовой дома ремесленников, 11, 12 – на улице Гродненской
жилые дома, 13 – на улице Сокольской жилые дома с огородами, 14 – на
улицах Брестской и Берестовицкой еврейские дома, 15 – на улицах
Индурской и Могильной еврейские дома, 16 – на улице Кожевенной дома
кожевников, 17 – на улице Луговой жилые дома, 18 – церковь, 19 – здание
для притча, 20 – аустерия, 21 – еврейская школа, 22 – школьный дом, 23 –
дом раввина, 24 – аустерия в конце улицы Сокольской, 25 – аустерия в
конце улицы Брестской, 26 – шляхетский дом, 27 – кузница, 28 – мельница,
29 – бровар, 30 – баня еврейская, 31 – конский рынок, 32 – дома на рынке,
33 – аустерия, 34 – дом, 35 – амбар, 36 – лазарет, 37 – дома для мещан,
38 – госпиталь, 39 – балакарня, 40 – плебания, 41 – костел, 42 –
губернаторский дворец, 43 – флигель, 44 – фабричный флигель, 45 – гумно,
46 – обора, 47 – адрына, 48 – свинарник, 49 – конюшня, 50 – дровяной
склад, 51 – подворье, 52 – дровяной склад, 53 – кузница, 54 – фольварк
губернаторский, 56 – склад леса, 57 – двор, 58 – сарай для соломы, 59 –
свинарник, 60 – бровар, 61 – склад бочек, 62 – двор, 63 – сарай для
фабричных телег, 64 – дровяной склад, 65 – коровник, 66 – казарма, 67 –
73 – сады и огороды, 74 – телятник, 75 – озера, 76 – канал, 77 – пруд.
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Рис. 9. План идеального города (1592 г., арх. Б. Лорини) (по ВИА).

Рис. 10. План парка в Версале (вторая половина XVII в.)
(по Т. Ф. Саваренской).
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Рис. 11. Проект города Шо (1894 г., арх. К. Леду) (по К. Леду).
The article is about the planning and construction of the first industrial settle
ments on the Belarussian lands – Grodno King's manufactures. There are deter
mined the time of the manufactures erections; the names of the architects, elabo
rated the projects; the place and importance of the manufactures in Rechy
Pospolitay architecture of the XVIII c.
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Л. М. Мохонько
ВИКОРИСТАННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ МУЗЕЙНОЇ СПРАВИ
В СУЧАСНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА
У сучасному суспільстві йде активний пошук рішень, здатних пози
тивно вплинути на соціокультурний розвиток народів і регіонів.
Культурна спадщина являє собою компонент обов'язкової умови со
ціальноекономічного і духовного розвитку суспільства. Безперервний
процес передачі з покоління в покоління досвіду, знань, навичок складає
основу духовного життя суспільства і представлений матеріалізованою
формою духовних цінностей, що зберігаються в музеях. Музейна справа –
це специфічна сфера суспільної діяльності, що має відношення до науки,
освіти, виховання і культури в цілому. Музеї забезпечують збереження
історичної пам'яті, популяризацію національнокультурних традицій,
моральноестетичне виховання різних груп населення країни. У сучас
ному суспільстві музей є одним із небагатьох місць, де можна по
знайомитися з наступністю історичного розвитку та традицій, а орієн
тація на достовірність надає йому особливої місії у справі формування
історичної свідомості народу.
У європейських країнах сфера культури є не лише соціокультурною
складовою у житті суспільства, але й являє собою важливий фактор
соціальноекономічного розвитку. На культуру дивляться як на складову
у вирішенні економічних, політичних і соціальних проблем.
Зарубіжні музеї перетворюються на важливі центри освіти і навчання,
оскільки саме вони забезпечують доступ до національної культурної та
природної спадщини людям різних професій та віку. У музейній сфері роз
винених країн активно проводяться музеологічні дослідження для ви
значення головних напрямків музейної справи, визначення різних шляхів
взаємодії музеїв різних рівнів і типів: національні, регіональні, місцеві.
Наприклад, у Великій Британії діє багато різнопланових програм.
Зокрема, в британських музеях працює близько 25 тис. волонтерів, а це
60% від загальної кількості працюючих. Волонтерство спрямоване на
подолання соціальної відчуженості, розвиток навичок і талантів, які ста
нуть в нагоді при пошуку роботи.
У музеях світу роблять акцент не тільки на збереженні експонатів, а
й на реалізації освітніх проектів. Музеї широко використовуються для
вивчення різних предметів у школі – 24% дітей відвідують музеї для
навчання. У рамках програми "Навчання для всіх" музеї організовують
пересувні виставки в школи, лікарні та інші установи.
Для поліпшення роботи і залучення більшої кількості відвідувачів
музеїв західних країн широко використовують новітні технології, нові
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форми подання експонатів, а також впроваджують зміни у систему
організації музейної справи. Зокрема, цифрові технології застосовують
для поширення інформації про фонди. Експонати оцифровуються,
створюються бази даних про збори та колекції для широкої громад
ськості. Таке забезпечення доступу до фондів є одним із засобів боротьби
з незнанням власних культурних здобутків молодих користувачів Інтер
нету. У Польщі існує програма "Інтернет для шкіл", за допомогою якої
музейні експонати залучаються для освітніх і виховних цілей. Програма
EUROPEANA (http://www.europeana.eu/portal/partners.html), яка охоп
лює мережею різні європейські музейні установи, архіви та бібліотеки,
створена для ознайомлення користувачів з європейськими музейними
скарбами.
Поряд із соціальним, музеї вносять значний вклад в економіку своїх
країн через культурний туризм і реалізацію різноманітних туристичних
продуктів і послуг.
Для кращої організації культурного туризму, зниження витрат на
створення музейних товарів і послуг музейні установи деяких країн
об'єднуються в музейні асоціації, які забезпечують раціональне вико
ристання музейних колекцій при організації виставок, оптимізації
наукової та колекційної роботи, закупівлі та обміну експонатами. Такі
музейні об'єднання існують у Франції, Великій Британії, Австрії.
За даними Міжнародного благодійного фонду "Україна 3000", в
Україні налічується понад 4 000 музеїв різного статусу і спеціалізації. Це
найбільше у світі. Наприклад, у Німеччині – 3 200 музеїв, у Британії –
2 200, у Франції – 1 900, в Італії – 1 800. При цьому лише 470 українських
музеїв знаходяться в державній та комунальній власності. В них збері
гається майже 12 млн музейних предметів державної частини музейного
фонду України, проте експонується лише десята частина цього
багатства.
Музейні фонди України, а це близько 95% музейних предметів, зали
шаються недоступними для широкої громадськості.
Лише приблизно 10% українських музейних установ мають власні
сайти. Більшість районних і обласних музеїв не підключені до мережі
Інтернет, не мають власних сайтів. Тільки найбільші музеї України
можуть дозволити собі мультимедійні видання з метою популяризації
власного закладу, експозицій та виставок. Невирішеною проблемою для
музейних закладів України залишається комп'ютеризація і автоматизація
обліку музейних експонатів, оцифровування [найцінніших пам'яток
культури та мистецтва.
Одним із показників успішності музейної політики є відвідуваність
музеїв. Порівняно з Україною, музеям західних країн вдається залучити
більшу кількість відвідувачів.
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Але, попри всі труднощі, в Україні є і позитивні зрушення.
З 2005 р. в Україні почала реалізовуватися широкомасштабна програ
ма Міністерства Закордонних справ Королівства Нідерландів (МАТРА).
Проект "МАТРА / Музеї України" спрямований на розвиток музейної
справи у нашій державі. Завдяки цьому проекту представники українських
музеїв отримали можливість обміну досвідом з музейними менеджерами
інших країн, участі у семінарах та тренінгах в Україні та закордоном. На
жаль, цей проект охоплює лише невелику частину музейних закладів.
З 2006 р. Міжнародний благодійний фонд "Україна 3000" підтримує
Громадську організацію "Український центр розвитку музейної справи",
а також реалізує низку інших проектів, зокрема "Програму підтримки
музейних працівників України", програму "Розвиток музейної справи".
У 2007 р. Український центр розвитку музейної справи розпочав
проект "Музейна бібліотека", що має на меті створення першої в країні
музейної публічної бібліотеки для музейних фахівців та усіх, хто ціка
виться музейним життям.
Фонд Рината Ахметова "Розвиток України" започаткував спеціаль
ний проект розвитку музейної справи "Динамічний музей", ціллю якого
є модернізація українських музеїв.
Національний, культурномистецький та музейний комплекс
"Мистецький Арсенал" сьогодні є одним із найперспективніших проек
тів у галузі культури України. У приміщенні Старого Арсеналу відбу
ваються численні виставки, мистецькі акції, презентації.
З 2008 р. українські музеї долучаються до всесвітньої акції "Ніч му
зеїв", що зазвичай приурочена до Міжнародного дня музеїв (18 травня).
Вперше подібну акцію було проведено у Берліні 1997 р. З 1999 р. за ініці
ативою Міністерства культури і комунікацій Франції такі акції почали
проводитись під назвою "Весна музеїв" і з 2005 р. переросли саме в "Ніч
музеїв".
Орієнтація України на європейські стандарти, у тому числі і в музей
ній сфері, вимагає від фахівців глибокого освоєння світового досвіду.
Українське музеєзнавство є невід'ємною складовою розвитку міжнарод
ної музеології. Разом з тим, як і вся історія розвитку музеїв України, ця
наукова галузь має свою національну специфіку. Це пов'язано з
особливостями формування музейної мережі, самобутністю і різнома
нітністю історикокультурної спадщини на території українських
земель.
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Р. В. Підставка
ДО ПИТАННЯ АВТОРСТВА ОБОРОННИХ СПОРУД
ТА ПАЛАЦУ ЗБАРАЗЬКОГО ЗАМКУ
У статті проведено історикоархітектурний аналіз Збаразького замку
на основі замківаналогів, що були спроектовані італійським архітектором
М. Кастелло. Здійснено спробу аргументації причетності італійського вій
ськового інженера А. дель Акви до будівництва замкових оборонних споруд
Збаража. Розглянуто можливість причетності німецького військового ін
женера Я. Ш. Вольфа до завершальних етапів спорудження замку у Збаражі.
Третьою обороннофортифікаційною спорудою Збаража (після літо
писного замкугородища та середньовічного замку у Старому Збаражі),
спорудженою, як традиційно вважається, в період 1620 – 1631 рр. на те
риторії Замкової гори, був замок князів ЗбаразькихВишневецьких. Хоча в
подальшому (ХVІІІ – ХІХ ст.) замок перебував у власності і магнатів
Потоцьких, і бельгійської династії де Лігнів, і приватних власників (Та
деуш Нементовський, Еміль і Якуб Явеци, Союз офіцерів резерву Терно
пільщини), все ж основні будівельні роботи проводилися саме за князів
Збаразьких, а потім – Вишневецьких. Незважаючи на достатньо велику
кількість публікацій і досліджень А. Чоловського, С. Пшилецького, А. Мі
лобендзького, Б. Януша, М. Ковальчука, Я. Вітвіцького, В. Доброволь
ської, Ю. Нельговського, І. Мельника, Р. Афтаназі, Я. Богдановського та
ін., Збаразький замок є одним із найцікавіших та найменш досліджених.
У процесі аналізу історіографічного та архітектурного матеріалу ви
никає багато дискусійних моментів щодо основних питань історії Зба
разької твердині. Адам Мілобезький у своїй статті "Tajemnica zamku w
Zbaraїu" зосереджує свою увагу на таких ключових проблемах:
1. Датування самого замку та проекту В. Скамоцці.
2. Відповідність збудованого замку проекту В. Скамоцці.
3. Причини зміни концепції будівництва.
4. Авторство архітектурних форм замку та палацу у Збаражі.
Крім цих важливих питань, які автор згаданої вище статті відніс до
розряду таємниць, необхідно, на нашу думку, звернути увагу ще на ряд
проблем у цьому дослідженні.
Поперше, до кінця не з'ясовано, до якого розряду фортець чи укріп
лених резиденцій належить Збаразька – "Рalazzo in fortezza", "Casa forte"
чи "Palazzo mezzofortificato"?
Подруге, необхідно встановити особу чи ряд осіб, яких можна вважа
ти авторами замку, адже А. Мілобезький заперечує причетність як Ген
ріха ван Пеєна, так і Андреа дель Акви до його спорудження.
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Потретє, за відсутності прямих історіографічних матеріалів доречно
провести аналіз інших замків і палаців, споруджених потенційними ав
торамиархітекторами та кн. Юрієм Збаразьким зокрема, адже саме його
вважають фундатором нового міста і замку, про що свідчить напис на
його гробівці в каплиці св. Катерини Домініканського костелу Кракова.
Щодо початку спорудження нового замку у Збаражі, то традиційно побу
тує версія (А. Чоловський), що його було закладено у період 1620 – 1631 рр.
Хоча пізніше др Александр Чоловський перемістив початкову дату з
1620 на 1626 р. Більшість дослідників зведення замку (палацу) пов'язу
ють з датою проекту, виконаного В. Скамоцці [5, с. 282]. Р. Паллучіні,
дослідник творчості В. Скамоцці, проект Збаразького замку датує 1604
роком.
Одним із найважливіших питань в цьому дослідженні є встанов
лення авторства замку і фінальної стадії палацу, незважаючи на те, що
замок на поч. ХХ ст. був "ретельно відбудований". Саме ці питання були
поставлені нами за мету цього дослідження.
Проводячи опрацювання фондів Ягелонської бібліотеки м. Кракова,
нами було виявлено джерело (стаття дра Маріуша Карповича), де вису
вається версія і проводиться обґрунтування, що автором Збаразького
замкового палацу може бути відомий італійський архітектор, головний
архітектор Риму, придворний архітектор короля Зигмунта ІІІ, уродже
нець містечка Лугано (Швейцарія) – Маттео Кастелло (чи (італ.) –
Кастеллі).
Маттео Кастелло був видатним архітектором епохи раннього бароко
Риму. Він народився близько 1540 р. в Меліде біля Лугано (кантон Тісін,
італомовна Швейцарія) і походив з родини різьбярів каменю. Його
двоюрідним братом був Доменіко Фонтана – головний архітектор Риму
в часи папи Сикста V, в майстерні якого потім працював Карло Мадерно.
У 1613 р. польський король Зигмунт ІІІ призначає Маттео Кастелло го
ловним королівським архітектором і проектантом. Останній змінив на
цих посадах Якуба Родондо і Джовані Батісту Петріні. Після перене
сення столиці за Зигмунта ІІ Вази з Кракова до Варшави розбудова
королівського двору 1589 – 1619 рр. проходила за проектом арх. Тревано.
Маттео Кастелло належить авторство фінальних стадій Варшавського
королівського замку та Уяздовського замку у Варшаві, спільні риси яких
буде подано на графічних ілюстраціях. Крім того, Кастелло вважається
проектантом каплиці св. Катерини Сієнської в Домініканському костелі
м. Кракова. Виконавцями будівельних та різьбярських робіт були два
його племінники Андреа і Антоніо Кастеллі [3, с. 81].
Отже, після перенесення столиці Речі Посполитої до Варшави, у
1613 р. М. Кастелло прибув до королівського двору і розпочав роботи з
продовження спорудження замку у Варшаві. Крім королівського замку, у
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Варшаві цим архітектором було спроектовано і споруджено у столиці ще
один замок – Уяздовський.
Графічний архітектурний аналіз вищенаведених замків та Збаразь
кого палацу дозволяє виявити ряд спільних стилістичних ознак. Хоча
замковий палац Збаража у результаті руйнування турками 1675 р. та ката
клізмів Першої світової війни зазнав ряд ґрунтовних перебудов, все ж
вдається розгледіти спільні риси з вищенаведеними замками.
Форма замкового палацу Уяздовського замку Варшави, як і палацу
в Збаражі 1649 р., має однотипну Тподібну форму, відрізняючись
лише пропорційними співвідношеннями і абсолютними розмірами
(фото 1).
Архітектурні елементи, якими були оздоблені замки у Варшаві і
Збаражі, мають спільні ознаки "стилю Вазів" [4, с. 375], а саме: рустуN
вання наріжників на всю висоту будинку, характерна архівольта над
дверними отворами бокових крил, обрамлення вікон простим карнизом і
двома волютами, акцентування рустуванням (пол. – бонуванням) центральN
ної частини і т. д. [3, с. 80].
Окремі архітектурні елементи присутні і у Вільнюському кафедраль
ному соборі св. св. Станіслава і Владислава, до спорудження якого долу
чився і М. Кастелло (фото 2, 3).
Необхідно також відзначити коректний італянізм архітектури, її спе
кулятивну простоту та елегантність, виходячи з відомостей про західно
європейський вишкіл і культуру фундаторів, про їх наукові контакти з
закордоном, про небажання вести сармацький стиль життя, помпи і
барокового багатства, "які лише vulgus наслідує" [4, с. 379].
На основі аналізу різноманітних архітектурних форм та особли
востей замків та палаців, спроектованих та споруджених М. Кастелло,
ми дійшли висновку, що саме цей архітектор небезпідставно претендує
бути автором замкового палацу Збаража, чи, скоріше, трансформатором
проекту В. Скамоцці.
Ще одним побічним доказом того, що автором Збаразького
замкового палацу є Маттео Кастелло, було те, що одночасно з палацом у
Збаражі Юрій Збаразький споруджував і каплицюгробівець у Доміні
канському костелі м. Кракова, де автором проекту теж був М. Кастелло,
а безпосередніми виконавцями будівельних і різьбярських робіт – два
його племінники, брати Андреа та Антоніо Кастелло [3, с. 81] (фото 4).
Походили брати з Лугано (кантон Тіціно) італомовної Швейцарії.
Сама сім'я Кастелло походила з Меліде. Андре народився у 1587 р. як син
Христофора та Елізабети, мав меншого брата Антоніо, з яким у 1629 р.
працював над скульптурною побудовою каплиці св. Катерини із Сієни у
домініканському костелі Св. Тройці у Кракові. У цьому самому році
обидва брати за дорученням краківських домінікан повинні були
505

Розділ II

виконати новий вівтар в каплиці св. Яцка, а також сходи до цієї каплиці.
Помер Андреа Кастелло 1637 р. у Венеції.
Проводячи аналіз зображення лежачої алебастрової скульптури
князя Христофора Збаразького у родинному склепі, можна помітити під
лівим стегном скульптурний елемент, який, здавалося б, не має до князя
жодного відношення, – голову булави. Але, враховуючи постійні
конфлікти між Збаразькими та королем Зигмунтом ІІІ, кн. Юрій не
випадково замовив у М. Кастелло саме таке зображення молодшого
брата. На сеймі 1618 р. Юрій Збаразький був кандидатом на посаду
канцлера великого коронного, а Христофор – гетьмана великого
коронного (символом якого є гетьманська булава), але за наполяганням
короля їхні кандидатури було відкинуто [2, с. 178]. Своє ставлення до
цього було висловлене у скульптурі.
Для встановлення участі ще одного італійського інженерафортифі
катора Андреа дель Акви у коригуванні Христофорової інтенції (задуму
стосовно спорудження у Збаражі бастіонного замку за зразком голланд
ської Бреди) необхідно проаналізувати відомі на цей час його проекти.
Фактично основні будівельні роботи зі спорудження Збаразького замку
проводив кн. Юрій Збаразький, оскільки з 1615 р. Христофор віддав
брату родинне гніздо, а з переселенням до Консковолі перестав ціка
витись "справами кресовими".

Із відомих нам замків, що споруджував Юрій Збаразький, особливої
уваги заслуговує Піліцький замок. На одній із стін останнього Юрій
помістив польського гусара в обладунках, над яким знаходиться герб
кн. Збаразьких (фото 5).
Щодо авторства Піліцького замку, то окремі дослідники висувають
дві реальні кандидатури: Андреа дель Аква і Маттео Кастелло [2, с. 182].
Ян Янчиковський, проводячи порівняльний аналіз Піліцького і Збаразь
кого замків, збудованих за каштеляна краківського, посилаючись на
Єжи Ковальчика, зазначає, що дель Аква "доглядав будівництво замку в
Піліці" [2, с. 182]. Однак, А. дель Аква був, головним чином, військовим
інженером і артилеристом, тому він, скоріш за все, опікувався споруд
женням зовнішніх оборонних споруд бастіонного типу, а спорудження
палацу належить Маттео Кастелло [2, с. 183] (фото 5.1).
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Вражає аналогія поєднання палацу з відкритим внутрішнім двори
ком Маттео Кастелло та бастіонних оборонних споруд А. дель Акви з
оборонними спорудами, аналогічними до Збаразького замку. Різниця
між бастіонними Збаражем і Піліцею полягає у тому, що Піліцький
замок (вірніше, варіант його перебудови Юрієм Збаразьким), завдяки
значній довжині північносхідної та південнозахідної куртин, має по
центру підсилення бастіонами типу "piatta forma" [2, с. 184].
Ще однією оборонною спорудою сакрального типу, що характеризує
мілітарну архітектуру Андреа дель Акви, є Ясногорський бастіонний
монастир у Ченстохові, де знаходиться чудотворна ікона Ченстоховської
ікони Божої Матері. Цьому ж архітектору приписують проекти та
спорудження бастіонних замків в Підгірцях та Бродах. Для прикладу
наводимо графічні зображення вищезазначених споруд, виконаних у
староіталійській системі бастіонної фортифікації (фото 6).
Ще одним аргументом на користь участі А. дель Акви у справах
кн. Збаразьких є той факт, що він, будучи знайомим з Христофором з
1601 р., у своїй праці "Praxis rkczna diala" розповідає про їхні дискусії на
теми мілітарні ще у 1624 р. в Коньсковолі [2, с. 186].
Працюючи, в основному, у Томаша Замойського, згаданий італій
ський фортифікатор вже з 1623 р. "доглядає" будівництво замку кн. Юрія
Збаразького в Піліці, бере участь у проектуванні перших бастіонних
укріплень на Ясній Горі, вирішення бастіонів якої є ідентичним із
збаразькими (вирішення бічних казематів, галерей стрільниць, нетипова
артилерійська каземата на дві гармати тощо). Виходячи з вищенаведено
го, Ян Янчиковський вважає, що укріплення Збаразького замку проекту
вав саме Андреа дель Аква [2, с. 186].
Остаточного вигляду укріплення Збаразького замку набули не у 1631 р.,
як було прийнято вважати, а значно пізніше. Як зазначає Ю. Нельгов
ський, який проводив обміри твердині у 1960х рр. з М. Говденко, у
період 1631 – 1649 рр. Вишневецькими було надано замку завершених
бастіонних укріплень, збудовано каземати, а дещо пізніше надбудовано
на казематах два бічні крила [1, с. 200]. Саме князь Януш Вишневецький
(1631 – 1636) та його син ДмитроЮрій (1651 – 1682; великий гетьман
коронний) проводили ці роботи (фото 7).
До виконання цих робіт, на думку відомого польського дослідника,
мистецтвознавця та історика Станіслава Томковича, був причетний
інженер кн. Януша Вишневецького (коронного конюшого), німець Ян
Шимон Вольф [6, с. 134 – 135].
Цей інженер згадується в міських книгах Кракова у 1636 р., як такий,
що написав тестамент з переліком відповідного майна і був придворним
інженером кн. Януша Вишневецького. В його інвентарі перераховано
багато книг та рукописів з історії і теорії італійської архітектури,
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переважно на тему фортифікацій. С. Томкович висловлює припущення,
що Вольф "був використаний при закінченні фортифікацій замків у
Вишнівці чи Збаражі, скоріше в останньому" [6, с. 135].
У переліку книг, який наводимо нижче, відзначено ті, що стосуються
теми, оскільки замок у Збаражі є "помислу італійського" [6, с. 135].
Враховуючи значний інтерес німецького інженера до італійської
мілітарної архітектури, в стилі якої було споруджено укріплення і палац
у Збаражі, можна припустити, що він (Joanis Simonis Wolff) був залучений
до уфортифікування згаданих споруд Збаража і Вишнівця.
Підсумовуючи зроблений вище історіографічний та архітектурний
аналіз замків у Піліці, Варшаві, Підгірцях, Ясногорського монастиря та
Уяздовського замку, ми дійшли висновку, що:
1. Автором бастіонних укріплень Збаразького замку були кн. Христофор
Збаразький та італійський військовий інженер Андреа дель Аква.
2. Адаптацію проекту В. Скамоцці для замку у Збаражі виконав приN
дворний архітектор короля Зигмунта ІІІ Вази – Маттео Кастелло.
3. У 30Nх рр. ХVІІ ст. до будівництва Збаразького замку долучився архіN
тектор кн. Януша Вишневецького – німецький військовий інженер Ян
Шимон Вольф.
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В статье проведен историкоархитектурный анализ Збаражского зам
ка на основании замкованалогов, которые были спроектированы итальян
ским архитектором М. Кастелло. Произведена попытка аргументации учас
тия итальянского военного инженера А. дель Аквы в сооружении замковых
оборонительных сооружений Збаража. Рассмотрена принадлежность
немецкого военного инженера Я. Ш. Вольфа к финальным этапам сооруже
ния замка в Збараже.
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In the article, the historical and architectural analysis of castles in Zbarazh is
conducted on the basis of castlesanalogues that were projected by the Italian
architect M. Castello. The attempt of argumentation of involvement of the Italian is
carried out military engineer А. del Aqua to building castles defensive building of
Zbaraz. Possibility of involvement of the German military engineer J. S. Wolff is
considered to the finishing stages of building of castles in Zbarazh.

Каплиця Збаразьких. Краків.

Фото 1. Уяздовський і Збаразький замки.
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Фото 2. Варшавський королівський і Збаразький замки.

Фото 3. Кафедральний собор. Вільнюс.
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\
Фото 5. Замок в Піліці (оформлення стіни).

Фото 5.1. Замок Ю. Збаразького. Піліца.
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Фото 6. Замки у Пілгірцях і Ясній Горі.
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Фото 7. Збаразький замок за Ю. Нельговським.
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В. В. Собчук
НАЦІОНАЛЬНА АРХЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА
КІРОВОГРАДЩИНИ: СПРОБА РЕВІЗІЇ
У статті розглянуто питання історії наукових досліджень, сучасного
стану та перспектив охорони пам'яток археології національного значення
на території Кіровоградської області, а також обґрунтовано пропозиції
щодо надання категорії національного значення ряду інших об'єктів археоло
гії області.
Територія, яку нині займає Кіровоградська область, надзвичайно зна
чима в історії археологічної науки. Достатньо згадати, що саме розкопки
Мельгуновського кургану (нині Знам'янський район Кіровоградської
області) у 1763 р. поклали початок археологічним дослідженням в Росій
ській імперії, до складу якої входили на той момент українські землі. Також
на Кіровоградщині знаходяться археологічні пам'ятки, що дали назву двом
археологічним культурам – сабатинівській (доба бронзи, ХVІ – ХІІІ ст.
до н. е.) та чорноліській (ранній залізний вік, Х – VІІ ст. до н. е.) [1, с. 189,
217].
То який внесок до археологічної скарбниці України внесла Кірово
градщина? Які найзначиміші пам'ятки репрезентують центральний регі
он країни на археологічній карті держави сьогодні? Чи існувала зако
номірність у визначенні пам'яток археології найвищого статусу? Аби
відповісти на ці питання, ми також торкнемося історії пам'яткоохорон
ної справи Кіровоградської області, зокрема, взяття на державний облік
найзначиміших пам'яток археології, та на основі останніх археологічних
досліджень на території Кіровоградщини здійснимо спробу визначення
переліку об'єктів археології, що претендують на статус пам'яток археоло
гії національного значення.
Варто зазначити, що велике занепокоєння фахівців сьогодні викли
кає стан збереження археологічної спадщини країни, тому серед акту
альних питань цієї статті також є висвітлення стану збереження пам'яток
археології національного значення Кіровоградської області.
На сьогодні на території Кіровоградської області на державному
обліку перебуває 2 529 пам'яток та щойно виявлених об'єктів археології1.
І лише чотири з них мають найвищий статус – категорію національного
значення.

1
Відповідно до статистичних даних відділу охорони культурної спадщини Кіровоградської обл
держадміністрації станом на 1 січня 2013 р.
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До історії пам'яткоохоронної справи Кіровоградщини. Історія
пам'яткоохоронної справи на території нинішньої Кіровоградщини на
лічує майже півтора століття й сягає другої половини ХІХ ст. Так, у 1866,
1883, 1884 рр. з метою запобігання "кладоискательства и неизбежнаго от
того разрушения памятников древности" було видано три циркуляри
Міністерства внутрішніх справ Російської імперії та "Высочайшее
повеление" (1889), що діяли й у Херсонській губернії, до складу якої
входили землі сучасної Кіровоградської області [4, с. 4 – 5].
Про певну систему охорони об'єктів археології (в рамках геодезичної
системи пунктів, що створювала радянська влада) на території Кіро
воградської області (утворена 1939 р.) за часів СРСР І пол. ХХ ст. може
свідчити нещодавно виявлені місцевими краєзнавцями та археологами
пам'яткоохоронні стели, споруджені на вершині високих курганів, що
знаходяться в районі Масляниківка (м. Кіровоград) та с. Бережинка Кі
ровоградського району.
Однак систематичні заходи щодо взяття на облік та охорони об'єктів
культурної спадщини припадають на ІІ пол. ХХ та ХХІ ст. (таблиця 1).
Так, постановою Ради Міністрів Української РСР від 21 липня 1965 р.
№ 711 започатковується державний облік пам'яток археології за кате
горією республіканського значення в Кіровоградській області. Зокре
ма, вищезазначеним нормативноправовим актом зареєстровано
пам'ятки археології, якот Чорноліське та Тясминське городища, що й
нині входять до скарбниці об'єктів культурної спадщини Кіровоград
щини, маючи статус пам'яток археології національного значення.
Через чотири роки відповідним рішенням виконавчого комітету
Кіровоградської обласної ради народних депутатів перелік пам'яток
республіканського значення поповнюється палеолітичною та мезолі
тичною стоянками у с. Володимирівка (Новоархангельський район). У
цьому ж рішенні з'являється перша пам'ятка загальносоюзного значен
ня – широко відоме в археологічній науці поселення трипільської
культури Володимирівка.
Наступними рішеннями Кіровоградської обласної ради (1988 та 1992 рр.),
а також розпорядженням голови облдержадміністрації (1996) на держав
ний облік беруться пам'ятки археології виключно за категорією місцевого
значення.
Зі здобуттям Україною незалежності напрацьовується нова законо
давча база, зокрема й в пам'яткоохоронній справі. Так, 2000 р. Президен
том країни підписано Закон України "Про охорону культурної спадщи
ни", відповідно до ст. 13 якого пам'ятки культурної спадщини тепер поді
ляються за категоріями національного та місцевого значення.
2001 р. з'являється на світ постанова Кабінету Міністрів України
№ 1761, яка різко збільшує кількість пам'яток національного значення
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на території Кіровоградської області до 15. В основному, це кургани, а
також давні поселення та могильники.
І, нарешті, у 2009 р. інша постанова Кабінету Міністрів України –
№ 928 – значно скорочує перелік пам'яток археологічної спадщини
найвищої – національної категорії на території області. На сьогодні він
містить чотири пам'ятки археології національного значення, а саме:
городища чорноліської культури Тясминське, Великий Городок, Чорно
ліське разом з курганним могильником, а також трипільське поселення
Володимирівка.
Чим викликано таке скорочення? Виявляється, що відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України № 1760 від 27 грудня 2001 р. зане
сення об'єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України без облікової документації не допускається. У 2004 р.
відповідним спільним наказом Міністерства культури України та
Державного комітету з будівництва затверджено нові форми облікової
документації (паспорт та облікова картка) на пам'ятки культурної
спадщини. Враховуючи, що місцевими органами охорони культурної
спадщини не було виготовлено облікову документацію на пам'ятки
археології національного значення, їх було позбавлено найвищої
категорії.
Щодо чотирьох пам'яток, за якими залишили (або повернули) відпо
відно до постанови Кабінету Міністрів України № 928 статус національ
них, то така дія стала можлива на підставі облікової документації, виго
товленої ще за часів Радянського Союзу.
Але чому саме вищезгадані пам'ятки археології було обрано до
переліку найкращих серед інших кількох тисяч, що знаходяться в області?
Вивчення та наукове значення пам'яток археології національного
значення в Кіровоградській області. "Царські" кургани Кіровоградщини.
Кіровоградську область історично розділяє лінія, що є кордоном між
степом та лісостепом. Звичний степовий пейзаж краю органічно допов
нюють давні кургани, щедро розкидані по території всієї області.
Видатний український археолог Б. М. Мозолевський обґрунтовує
залежність висоти кургану (зокрема скіфського, що датується часом
розквіту Скіфії – ІV ст. до н. е.) від статусу похованого під курганним
насипом. Багатий досвід археолога дозволив йому зробити висновок, що
якщо курган має висоту 8 та більше метрів, в ньому неодмінно має зна
ходитись представник вищої скіфської знаті [9, с. 122].
Вивчення вченим великомасштабних топографічних карт показало,
що в Степовій Україні знаходиться ще понад 60 курганів висотою понад
8 м, які зосереджені виключно на території п'яти південних областей [9,
с. 124], зокрема й Кіровоградської. У 1984му та 1989 – 1990 рр. Б. М. Мо
золевський відвідав Кіровоградську область, результатом чого стала фік
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сація найвищих курганних насипів в с. Полтавка (висота 9 м, Компа
ніївський рн), с. Олексіївка (8 м, Бобринецький рн), с. Спільне (8 м) та
с. Лаврівка (9 м) (обидва – Новгородківський рн), с. Молодіжне (9 м, Во
линський рн), с. Завтурове (10 м, Устинівський рн), с. Володимирівка
(11 м, Петровський рн), с. Булаховка (9,2 м), с. Ізмайлівка (9 м), с. Зве
нигородка (9,2 м) (усі – Олександрійський рн), [10, с. 5 – 13; 11, с. 4 – 7;
16]. Щоправда, всі вони були датовані Б. М. Мозолевським добою
бронзи.
Саме принцип висоти кургану було покладено в основу пропозицій,
яку надали пам'яткоохоронці області у 2001 р., коли готувалася постано
ва Кабінету Міністрів України № 1761. Відповідно до цього нормативно
правового акту 11 високих курганів, що знаходяться на території області,
отримали статус пам'яток археології національного значення (таблиця 1).
Городища чорноліської культури. У середині ХХ ст. археологами Ра
дянського Союзу та Східної Європи розроблялася наукова проблема щодо
визначення місцезнаходження прабатьківщини слов'ян [15, с. 228 – 245].
Вирішення цих питань торкалося ще однієї інтригуючої проблеми
пошуку археологічних культур, носіями яких були історичні кіммерійці.
Значну роль у розв'язанні вищезазначеної наукової проблеми ві
діграв видатний археолог, засновник української школи скіфології О. І. Те
реножкін. Очолювана ним експедиція Інституту археології Академії наук
УРСР, що діяла у 1949 р. на території Кіровоградської області, відкриває
науковому світу ряд пам'яток нової археологічної культури – чорно
ліської, для якої характерні укріплені поселення – городища. Назву
культурі дало одне з найбільших городищ – Чорноліське, що знаходить
ся в Чорному лісі поблизу с. Богданівка Знам'янського району Кірово
градської області [16, с. 113]. Під час цієї експедиції у межах області було
відкрито ще два чорноліські укріплення – Великий і Малий Городки або
Чутівські городища (Знам'янський район) [16, с. 114 – 115], а наступні
експедиції в басейні р. Тясмин (в межах сучасного Світловодського
району) локалізують чорноліські городища якот: Калантаївське, Тяс
минське [17, с. 84] та Московське [18, с. 4].
Результатом відкриття та вивчення цих пам'яток постала науково
обґрунтована гіпотеза, що слов'яни в Середньому Подніпров'ї не пізні
прибульці, а давні мешканці цих місцин [17, с. 97], пращури яких
об'єдналися, будуючи укріплені поселеннягородища перед зовнішньою
небезпекою – кіммерійцями.
Поселення трипільської культури Володимирівка. Володимирівське
поселення (датується серединою ІV тис. до н. е.), що розташоване в
Новоархангельському районі, відкрите 1925 р. – одне з найвідоміших у
регіоні та за його межами трипільських поселень Кіровоградщини. У
зв'язку зі значним рівнем його вивчення порівняно з іншими пам'ятками
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цієї культури, відомими в СРСР до 70х рр. ХХ ст., воно тривалий час
сприймалося як еталонне поселення трипільської культури. Ситуацію
змінило вивчення інших поселень цього хронологічного етапу та
відкриття поселеньгігантів Трипілля, у результаті чого Володимирівське
поселення, "що вважалося чи не столицею трипільського світу, вияви
лося рядовим у краї" [7, с. 176].
Багата історія досліджень пам'ятки вказує на її наукову значущість.
Так, у 19271928 рр. у Володимирівці працювала експедиція Уманського
краєзнавчого музею, а 1935 р. на поселенні проводила дослідження
експедиція Інституту історії матеріальної культури АН УРСР (керівник
С. С. Магура). У 1939 р. тут також проводила розкопки В. Є. Козловська
[5, т. 2, с. 104]. Найбільші за масштабом дослідження відбулися в період
1940го, 1946 – 1947 рр., коли на поселенні працювала Трипільська
експедиція Інституту матеріальної культури АН СРСР під керівництвом
Т. С. Пассек [5, т. 2, с. 104]. У 1985 р. на поселенні було здійснено роз
відку під керівництвом В. О. Круца, С. М. Рижова, В. І. Клочко з метою
відбору зразків для археомагнітного датування [8, с. 26]. Протягом 80х
років ХХ ст. збирання підйомного матеріалу з поселення проводила
співробітниця нині Національного музею історії України О. О. Якубенко
Вона ж очолила Трипільську археологічну експедицію Державного
історичного музею історії України, що здійснила охоронні розкопки
Володимирівки протягом 1989 – 1990 рр. [20, с. 62].
Площа поселення складає близько 100 га [20, с. 62]. На ньому ви
явлено понад 200 жител, що розташовувалися у вигляді шести кон
центричних кіл з поквартальною забудовою у центрі [19, с. 48, мал. 16],
29 з яких в різний час досліджено розкопками.
Поселення дало назву володимирівській локальнохронологічній
групі пам'яток, яких налічується близько 10 (зокрема, на Кіровоградщи
ні це поселення Андріївка, Федорівка, Перегонівка, Полонисте) [5, т. 2,
с. 106].
Поселення ранньоскіфського часу біля села Любомирка. 1979 р. біля
с. Любомирка Олександрівського району місцевим краєзнавцем
І. Д. Петренком на значній площі було виявлено скупчення кераміки
скіфського часу. У 1987 р. територію пам'ятки оглянули С. С. Бессонова
та О. П. Орлик. Результати огляду вчених підтвердили існування на пло
щі в 10 га значного за розмірами поселення ранньоскіфського часу.
Окремі знахідки (фрагменти з геометричним орнаментом, наліп на кор
чазі) дозволяють датувати пам'ятку VIII – VII ст. до н. е. Любомирка –
одне з найраніших скіфських поселень регіону. Це, а також комплекс
ність пам'ятки, яку створює поєднання поселення з курганним могиль
ником, на думку О. П. Орлика, й виділяє Любомирку серед інших скіф
ських поселень, надаючи їй рис унікальності [12, с. 43].
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Стан збереження пам'яток національного значення в Кіровоградській
області. На сьогодні вчені та спеціалісти з пам'яткоохоронної справи б'ють
на сполох, коли йдеться про охорону пам'яток археології, в тому числі
національного значення. На жаль, не є винятком і Кіровоградська область.
У липні та листопаді 2010го та жовтні 2011 р. автори дослідження
брали участь в інвентаризації переважної більшості пам'яток археології
національного значення, спільно з І. Р. Михальчишиним, старшим науко
вим співробітником Інституту пам'яткоохоронних досліджень (м. Київ)
та місцевим археологом О. П. Орликом. Як засвідчив огляд, найтипо
вішими "проблемами", що свідчать про неналежний стан збереження
досліджених під час інвентаризації пам'яток археології національного
значення, є:
– розорюваність підніжжя високих курганів (біля сіл Іванівка, Об
ланка) та поверхні невисоких курганних насипів (с. Любомирка), давніх
поселень (Володимирівка, Любомирка);
– пошкодження вершини курганів геодезичними пунктами (села
Іванівка, Грізне, Диківка);
– пошкодження будови насипу ямами, які свідчать про факт не
санкціонованих досліджень, що мали місце відносно давно (села Диків
ка, Братолюбівка, Козирівка) та нещодавно (курган біля с. Гурівка);
– пошкодження насипу у результаті шляхових робіт (с. Грізне).
Інформацію щодо стану збереження національних пам'яток можна
почерпнути і з наукової літератури. Так, Т. С. Пассек відзначала, що в
роки Великої Вітчизняної війни, у зв'язку з проходженням тут лінії
фронту, поселення Володимирівка більш ніж на 500 м було перерізано
широким ровом, який зруйнував не один десяток трипільських жител
[14, с. 84, 86, 88]. У 19891990 рр. на поселенні працювала Трипільська
археологічна експедиція державного історичного музею УРСР під
керівництвом О. О. Якубенко [20, с. 62]. Тоді було "з'ясовано, що
поселення руйнується новоутвореним яром поблизу річки та глибокою
оранкою, особливо на схилах плато" [20, с. 63].
У жовтні 2008 р. західний та частково східний сектори Володими
рівського поселення були обстежені членами учнівського археологічно
го гуртка "СКіФ", які поінформували пам'яткоохоронні органи області
про значний ступінь руйнації поселення у результаті сільськогосподар
ського використання території, яку займає пам'ятка.
Щодо поселення Любомирка, то О. П. Орлик зазначає, що більша
його частина розорюється, що стало причиною знаходження великої
кількості знахідок на поверхні. Частина поселення межує з балкою, в
розмивах якої дослідники мали змогу збирати знахідки [12, с. 44].
У науковій статті О. І. Тереножкіна є короткі відомості про стан
збереження Чутівських городищ. Так, за результатами експедиції 1949 р.
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було зафіксовано 22 ями недавнього походження в межах городища
Великий Городок. Залишки укріплень на схилах Малого городка майже
змиті, а усередині укріплення є кілька нових ям, в стінках яких ґрунт
відкрито на глибину 0,6 м [16, с. 114 – 115].
Проблема ревізії переліку пам'яток археології національного значення
Кіровоградщини. Неважко помітити, що всі без винятку пам'ятки
археології національного значення на території Кіровоградської області
досліджувалися та були взяті на державний облік у минулому, ХХ ст.
Однак новітні археологічні дослідження на території області доводять,
що сьогодні потрібно переглядати перелік найвагоміших пам'яток
археології регіону. Так, під час інвентаризації зроблено невтішний
висновок, що частину пам'яток було взято на державний облік
помилково. Визначення висоти курганів, що знаходяться біля сіл БратоN
любівка, Гурівка, Диківка, Козирівка, довело, що ці кургани, маючи висоту
3 – 5 м, є типовими серед подібних пам'яток і не можуть претендувати на
найвищу національну категорію.
Мапа поширення пам'яток чорноліської культури займає простір від
Дністра і до Дніпра, заходить на Лівобережжя й налічує кілька сотень
поселень, городищ, місцезнаходжень. У зв'язку з цим деякі пам'ятки
чорноліської культури, на нашу думку, на сьогодні не відповідають
критеріям національної пам'ятки. Наприклад, це стосується Чутівського
городища (Великий Городок). Важко прослідкувати логіку, за якою у
2001 р. цю пам'ятку рекомендували до переліку національних, врахову
ючи, що на цьому об'єкті не проводилося археологічних розкопок і не
було знайдено практично жодного артефакту. І це за наявності пам'яток
цієї ж культури, якот Московське й Калантаївське городища, які дали
науці значущі знахідки, але не були внесені до переліку навіть за ка
тегорією місцевого значення.
Однозначно, на думку автора, мають право на найвищу категорію
пам'ятки археології, якот: Володимирівка (зберігає свою наукову акту
альність, незважаючи на велику кількість досліджених пам'яток цієї
культури), Любомирка (рідкісне ранньоскіфське поселення), кургани біля
сіл Седнівка, Іванівка, Обланка, Роздільне, висота яких складає 8 – 10 м.
У Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів
культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток
України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27
грудня 2001 р. № 1760, зазначено, що національна пам'ятка має
відповідати одному з таких критеріїв: справила значний вплив на
розвиток культури, архітектури, містобудування, мистецтва країни
(надалі – критерій № 1); безпосередньо пов'язана з історичними
подіями, віруваннями, життям і діяльністю видатних людей (критерій
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№ 2); репрезентує шедевр творчого генія, стала етапними творами
видатних архітекторів чи інших митців (критерій № 3); була витвором
зниклої цивілізації чи мистецького стилю (критерій № 4). Обов'язковою
умовою є автентичність.
Отже, такими пам'ятками, на нашу думку, мають бути усі високі
("царські") кургани, що знаходяться на території області (таблиця 2). Також
за останні 20 років на території області досліджувалися об'єкти археології,
які мають великий потенціал для набуття статусу національної пам'ятки.
Зокрема, йдеться про поселеннягігант трипільської культури
Небелівка (Новоарханегльський район). Площа поселення складає 300
га (друге за розмірами серед майже 5 тисяч відомих поселень цієї куль
тури в Україні, Молдові, Румунії, Болгарії). У 2009 та 2012 рр. вивчалося
спільною українобританською археологічною експедицією (в рамках
проекту "TRIPOLYE MEGASITE") [2, с. 15].
У тому ж районі протягом майже 15 років працює археологічна
експедиція Кіровоградського державного педагогічного університету.
Об'єктом дослідження є комплексний об'єкт золотоординського часу –
"баня", що є залишками середньовічного міста часів Золотої Орди
(ІІ пол. ХІV ст.) та синхронний ґрунтовий могильник. Це єдина, поки
що, пам'ятка цього часу на Правобережній Україні [3, с. 43].
Останні 7 років в Новомиргородському районі археологічна експе
диція Національного університету "КиєвоМогилянська академія"
вивчає цілий ряд важливих у науковому плані стоянок кам'яної доби,
центральною з яких є стоянка Вись. Пам'ятка датується пізньопалеолі
тичним часом (32 – 28 тис. років тому) й проливає світло на інтригуючу
проблему взаємовідносин між безпосередніми пращурами людини
розумної (Homo sapiens) та останніми неандертальцями [6, с. 44]. Усі
вищезазначені об'єкти археології є автентичними та відповідають
щонайменше одному з критеріїв, яким має відповідати пам'ятка архео
логії національного значення.
Підсумовуючи, варто відзначити, що пам'ятки археології національ
ного значення в Кіровоградській області вивчені нерівномірно. Най
більш досліджені поселення та городища. Їх вивченням займалися експе
диції під керівництвом визначних археологів – Т. С. Пассек, О. І. Тере
ножкіна, інших дослідників. Результати досліджень пам'яток національ
ного значення Кіровоградської області внесли вагомий внесок у розу
міння давньої історії спільнот, які проживали кілька тисяч років тому на
території сучасної Кіровоградщини. Меншою мірою досліджено курга
ни, які є наймасовішим типом археологічних пам'яток області.
Стан збереження пам'яток археології національного значення
регіону, як показали відомості з наукових публікацій та спостереження
автора дослідження на місцевості, є незадовільним.
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Водночас назріла потреба перегляду корпусу пам'яток національної
спадщини Кіровоградщини у зв'язку з недоречностями, що мали місце в
попередніх переліках археологічних пам'яток цієї категорії, а з іншого
боку – появою нових видатних пам'яток археології області.
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В статье рассмотрены вопросы истории научных исследований,
современного состояния и перспектив охраны памятников археологии на
ционального значения на территории Кировоградской области, а также
обосновываются положения, касающиеся расширения перечня памятников
археологии национального значения за счет новых объектов археологии
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The article examines the history of scientific research, the current state and
prospects of protection of national archaeological sites in Kirovograd region. It also
substantiates provisions which relate to expanding the list of national archaeologi
cal sites to include new archaeological sites in the region.
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Таблиця 2
Джерело
(номенклатура
топографічної
карти)

Північна частина с. Новий Стародуб
Петрівського району

8

М36127

1,5 км на південь від с. ЛюбоНадєждовка
Кіровоградського району

8

М36125

курган

2,5 км на захід від с. Громадське
Компаніївського району

8

М36137

4

курган

2 км на південь від с. Павлиш
Онуфріївського району

8

М36115

5

курган

2 км на захід від с. Зеленовка
Компаніївського району

8

М36137

6

курган

1,5 км на південь від с. Брусовка
Компаніївського району

8

М36137

7

курган

1,5 км на південний схід від с. Губівка
Компаніївського району

8

М36137

8

курган

11,5 км на південний схід від
м. Долинська

8

М36138

9

курган

2 км на південний захід від с. Марто
Іванівка Олександрійського району

8

М36127

10

курган

1,5 км на північний захід від с. Схид
Новоукраїнського району

8

М36124

11

курган

2 км на південний схід від с. Ізмайловка
Олександрійського району

8

М36127

12

курган

1 км на південний захід від с. Федорівка

8

М36127

Могила 3,7 км на південний захід від м. Бобринець
13 Сторожева

8

М36137

14

курган

4 км на захід від с. Роздільне

9

М36138

15

курган

3 км на південь від с. Живанівка
Компаніївського району

9

М36137

16

курган

1,52 км на схід від с. Завтурове
Устинівського району

10

L36005

17

курган

6 км на північ від с. Іванківці
Знам'янського району

10

М36114

18

курган

на схід від с. Володимирівка Петрівського
району

11

М36137

№ з/п

Висота

"Царські" кургани на території Кіровоградської області
Назва

1

курган

2

Могила
Сідловата

3

Місцезнаходження
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Ю. М. Стріленко, В. С. Джос
ПРОБЛЕМИ КОНСЕРВАЦІЇ ПЕТРОГЛІФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ
"КАМ'ЯНОЇ МОГИЛИ"
Не так вже багато є в світі пам'яток, які б органічно поєднували в собі
природну унікальність та історичну цінність. Саме таке місце розташо
ване в 20 км на північ від Мелітополя на мальовничому березі річки Мо
лочної, неподалік від селища Мирне. Це Кам'яна могила – пам'ятка при
роди, археології, прадавньої історії і культури; культовий комплекс на
родів, які заселяли цю територію (фото 1). Нині нею опікується
Національний історикоархеологічний заповідник "Кам'яна Могила".

Фото 1.
Станом на сьогодні Кам'яна могила являє собою колосальне нагро
мадження кам'яних брил. Це пісковиковий пагорб – залишок сармат
ського ярусу третинної епохи (близько 14 млн років тому) – далеко неор
динарне явище, аналоги якого в неогенових товщах порід України поки
що невідомі.
У 68ми гротах і печерах кам'яного пагорба зосереджено велику
кількість петрогліфічних комплексів – унікальних зразків первісного
мистецтва. Більш ніж 3 тисячі малюнків, починаючи від пізнього палео
літу до епохи бронзи і більш пізні, утворюють унікальну "галерею". Є в
цій "галереї" грот Бика, на плитах якого зображено запряжених биків,
плити "слідів" з малюнками людських стоп, "кінські" плити з зображен
ням коней з першими в Європі вершниками на них, а також окремі пет
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рогліфи візків, човнів, диких тварин, солярних знаків, сцен полювання
та багато іншого. Остаточного тлумачення подібному творінню природи
й історії поки що не існує і, певною мірою, це залишається загадкою
(фото 2).

Фото 2.
НауковоNтехнологічне обстеження комплексу пагорба Кам'яної моги
ли виконано вперше. Воно засвідчило, що існування кам'яного масиву
впродовж мільйонів років не пройшло без руйнівних наслідків. Під дією
атмосферних опадів, сонця й вітру, а також температурних коливань па
горб руйнується. Великі брили повільно сповзають до землі у міру ви
вітрювання прошарків пористих пісковиків. Це загрожує збереженню
гротів і печер з унікальними свідченнями прадавньої культури. Особливо
гостро постають проблеми захисту від руйнування петрогліфів, які через
руйнівні процеси в минулому опинилися під відкритим небом і не захи
щені від впливу атмосферних чинників.
Необхідність розробки технології виконання консерваційних робіт
на окремих ділянках поверхні каменю вже назріла. У 2007 р. "Кам'яну
могилу" внесено до переліку номінацій ЮНЕСКО як одну з най
давніших пам'яток культури та історії розвитку людства. У цій ситуації на
перший план виходять питання музеєфікації пам'ятки, як у цілому, так і
окремих його фрагментів – печер, гротів, петрогліфічних комплексів.
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Комплексна програма захисту пам'ятки від руйнівних факторів містить
розділи:
– Технологічні рішення для консервації поверхні каменю.
– Інженерні рішення для укріплення окремих ділянок та брил
пагорба.
– Гідротехнічні рішення для ліквідації загрози підтоплення те
риторії розташування Кам'яної могили.
Загальна характеристика кам'яної породи пагорба
Пісковик Кам'яної могили – уламкова кремениста осадова порода,
являє собою шаруватий агрегат з окремих піщинок розміром від 0,1 мм
до 2 мм, скріплених по периметру цементуючим матеріалом. Особли
вістю пісковику Кам'яної могили є неоднорідність показників порис
тості породи. Це можна спостерігати візуально в натурі. Колір каменю
змінюється від світлогосірого до світложовтих, коричневих, рожевих,
червоних, темнофіолетових відтінків, що свідчить про вплив сольових
розчинів заліза та марганцю на процес перекристалізації осадових
відкладень піску (фото 3).

Фото 3.
Петрографічний аналіз підтвердив, що головною породою кам'яного
пагорба є кременистий кварцовий пісковик, який складається зі зцементо
ваних зерен кварцу (польового шпату – в підпорядкованій кількості)
різного розміру. У структурі шліфа породи особливо видно, що по
ристість окремих шарів пісковику коливається в широкому діапазоні. Це
залежить від щільності породи і типу цементації між зернами кварцу.
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Основні причини руйнування кам'яного комплексу
Агенти впливу – комплекс атмосферних та біологічних факторів,
наслідком яких є вивітрювання під дією сонця, вологи і температурних
коливань (фото 4) та руйнування структури поверхні каменю кореневою
системою лишайників (фото 5).

Фото 4.

Фото 5.
Наявність наскрізних тріщин на поверхні пагорба, через які можливе
просочення атмосферних опадів усередину кам'яного масиву. Це особ
ливо небезпечно, оскільки створює загрозу стабільності існуючої на
сьогодні системи гротів і печер (фото 6). Актом затверджено перелік
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особливо небезпечних ділянок у комплексі пагорба, на які будуть видані
інженерні рішення на протиаварійні роботи.

Фото 6.
Просідання окремих кам'яних блоків в існуючому комплексі внаслідок
водної та вітрової ерозії. В масиві Кам'яної могили, складеної з окремих
уламків пісковикових брил і валунів, заповнених піщаними прошарка
ми, окремі брили природної споруди повільно сповзають та просідають
під дією гравітаційних сил, що в подальшому призводить до їх руйнуван
ня (розколу) на окремі складові частини (фото 7).

Фото 7.
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Сезонні підтоплення кам'яних плит, розкиданих біля підніжжя південно
го схилу пагорба Кам'яної могили, у тому числі група так званих "кінських
плит". Серед них є камені з петрогліфами. Це територія стариці р. Секіз,
притоки р. Молочної (фото 1). Періодичні цикли зволоження, промерзан
ня та висушування призводять до прискореної деструкції блоків каменю.
Окрім того, періодичне підтоплення заповідної території повеневи
ми водами річки Молочної спонукає до виносу ґрунту зпід основи па
горбу, а також розм'якшенню всієї підстильної основи Кам'яної могили.
Внаслідок цього під дією гравітації підстильні ґрунти поступово просіда
ють разом з природним кам'яним масивом.
За результатами комплексного обстеження стану конгломерату па
горба визначено ділянки, які потребують:
– розробки технології структурного укріплення крихкої та сипучої
поверхні каменю, особливо на ділянках, де є петрогліфи і малюнки;
– захисту від розвитку біологічного обростання, оскільки шар ли
шайників і моху у процесі розвитку повністю закриває ексклюзивні зо
браження та руйнує поверхню каменю, на якій вони розміщені;
– інженернотехнологічних рішень для захисту від руйнування окре
мих блоків та гротів, які мають тріщини або просідання, що створюють
загрозу для їх збереження.
Розробка технології виконання консерваційних робіт в натурі
Для проведення експериментальних робіт вибрали комплекс кон
серваційних матеріалів для пісковику німецької фірми "Remmers". На
наше звернення фірма надала нам зразки консерваційних матеріалів для
проведення експериментальних робіт безпосередньо на об'єкті.
Для укріплення деструктованої поверхні каменю – просочення
кремнійорганічним препаратом Remmers KSE 300. Дія засобу відбуваєть
ся у результаті поступової реакції в структурі каменю ефіру кремнієвої
кислоти з водяною парою та утворення гелеподібного кремнію, який
відіграє роль своєрідного клею для послаблених зерен каменю.
Камнеукріплювачі Remmers KSE 300 призначені для укріплення ма
ло та середньопористих матеріалів. Мають високу просочуючу здатність
та гарантовану укріплюючу дію.
Remmers KSE 510 та Remmers KSE 500 Е призначені для укріплення
крупнопористого вивітреного матеріалу.
Для хімічного видалення щільних шарів лишайників на поверхні каменю –
обробка поверхні водним розчином продукту GrunbelagEntferner BFA –
ефективний засіб для видалення шарів біологічного обростання на по
верхні каменю.
Для захисту від біологічного обростання поверхні – обробка поверхні
водним розчином продукту Impragnierung BFA – ефективний засіб з бак
терицидною, фунгіцидною та альгіцидною дією.
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Для захисту поверхні каменю від вивітрювання – обробка поверхні
продуктом Funcosil SNL для надання поверхні каменю водовідштовхую
чих властивостей. Це розчин низькомолекулярного силоксану, має висо
ку здатність просочуватись у структуру пісковику та утворювати з ним
сполуки, які зменшують водопоглинання та збільшують морозостійкість
каменю.
Для захисту поверхні каменю від вивітрювання – гідрофобна обробка
поверхні продуктом Funcosil FС. Це високоефективний кремоподібний
гідрофобізатор на основі силану у вигляді емульсії для захисту пористих
мінеральних матеріалів від вологи.
Розробка технологічних схем консервації каменю
Для кожного виду поверхні пісковику розроблено технологічну схе
му консервації каменю залежно від його стану і структури. Основою для
вибору технології є висновки за результатами експериментальних робіт,
які виконані в натурі на ділянках з різними дефектами каменю.
Усього таких схем розроблено 6 – для різних видів каменю та різних
типів руйнувань поверхні.
Для екстер'єру – поверхні під відкритим небом:
– для поверхні міцного каменю зі щільним шаром лишайників під
відкритим небом (фото 8);

Фото 8.
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– для деструктованої поверхні пористого каменю зі щільним шаром
лишайників під відкритим небом;
– для поверхні пористого каменю без біообростання під відкритим
небом.
Для вологих поверхонь в затінку і гротах:
– для поверхні міцного каменю зі щільним шаром моху і плісняви в
затінку або в гроті;
– для поверхні пористого каменю зі щільним шаром моху і плісняви
в затінку або в гроті;
– для деструктованої поверхні пористого каменю у гроті.
Для ілюстрації наводимо технологічну схему № 1 для поверхні міц
ного каменю з щільним шаром лишайників під відкритим небом:
– обробка сухої поверхні каменю засобом для видалення шару ли
шайників – GrunbelagEntferner;
– інтервал після обробки ділянки не менше 24 годин;
– механічне видалення залишків лишайника дротяною латунною
щіткою; за необхідності (товстий кірковий шар) процедуру можна пов
торити;
– обробка поверхні водним розчином продукту Impragnierung BFA
для запобігання рецидивів розвитку біообростань; засіб наноситься
щіткою, можна кілька разів, після чого поверхню треба просушити і ви
тримати впродовж 6 годин. Водою не змивати!
– просочення поверхні захисним шаром кремнійорганічного засобу
на основі низькомолекулярного силоксану Funcosil SNL, який надає по
верхні водовідштовхуючих властивостей і захищає від вивітрювання.
Обов'язково слід провести контроль ефективності гідрофобної об
робки. Контроль проводиться оббризкуванням поверхні водою. Оброб
ка вважається достатньою, якщо краплі стікають по поверхні, не всочу
ючись у структуру каменю. У разі необхідності операцію треба повторити.
Для щільної поверхні каменю можливе застосування гідрофобної об
робки поверхні продуктом Funcosil FС замість Funcosil SNL. Це високо
ефективний кремоподібний гідрофобізатор на основі силану у вигляді
емульсії. Його доцільно застосовувати там, де треба декоративно виділи
ти рельєф поверхні – він створює ефект мокрого каменю.
Роботу над виконанням експериментальних зразків безпосередньо в
натурі розпочато у серпні і закінчено у жовтні 2012 р. Спостереження над
ефективністю застосування консерваційних засобів проводяться спів
робітниками Заповідника впродовж тривалого часу. Результати науково
дослідних робіт будуть використані для консервації поверхні каменю.
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Л. В. Томілович, І. В. Єрзіна, Н. М. Костянець, І. А. Смірно
ІНВЕРТАРИЗАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
смт КОРЕЇЗ (АРК): НИНІШНІЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
Статтю присвячено підсумкам інвентаризації пам'яток та об'єктів
культурної спадщини смт Кореїз АР Крим, яка проводилась у складі розроб
ки науковопроектної документації щодо визначення меж та режимів ви
користання історичних ареалів, зон охорони пам'яток смт Кореїз АР Крим.
Роботу було виконано у 2012 р. під науковим керівництвом кандидата істо
ричних наук Л .В. Томілович.
Кореїз – селище міського типу, розташоване на Південному узбе
режжі Криму, у 15 км на південний захід від Ялти. Адміністративно з 1958 р.
до селища відноситься Місхор, який, як і Кореїз, має давнє походження
та власну історію. Фактично територіально селища злилися ще у кін. ХІХ –
на поч. ХХ ст., у період бурхливого розвитку як татарських селищ під ци
ми назвами, так і поміщицьких садиб, розташованих південніше. Адмі
ністративне закріплення злиття цих населених пунктів лише формально
завершило цей процес.
Інвентаризація об'єктів культурної спадщини смт Кореїз виконува
лась авторським колективом НДІ пам'яткоохоронних досліджень як етап
роботи "Історикоархітектурний опорний план смт Кореїз АР Крим з
визначенням меж та режимів використання зон охорони пам'яток та
історичних ареалів" восени 2012 р.
Необхідно зазначити, що Кореїз та Місхор, як і більшість поселень на
Південному узбережжі Криму, мають довгу та насичену подіями історію,
початки якої важко піддаються реконструкції через обмеженість джерель
ної бази. Стисло її можна викласти у таких етапах містобудівного розвитку:
1. Перший етап: Х – кін. XVIII – поч. ХІХ ст. Хронологічно охоплює
період від появи на території Кореїзу селища у Х ст.1 (припускають, що
Місхор виник дещо пізніше2, але, на нашу думку, стверджувати це або за
1
В історичній літературі, присвяченій Кореїзу, з часів А. Л. БертьєДелагарда (зокрема завдяки його
статті: Прошлое Кореиза / А. Л. БертьеДелагард // ИТУАК. – 1919. – № 56. – С. 171) панує думка про ото
тожнення Кореїза з "торжищем Курасаїтів", про що згадується у "Житії св. Іоанна Готського" ІХ ст. Але у
"Житії" немає жодних натяків або вказівок, які б давали можливість ідентифікувати цю місцевість, про що
дослідники також неодноразово зазначали. Таким чином, твердження, що Кореїз існує і згадується вже у
VIII ст. під назвою "торжища Курасаїтів", є щонайменш гіпотетичним. На нашу думку, безперервний роз
виток Кореїзу як населеного пункту можна розпочати з Х ст., про що свідчать археологічні дані. У 1980х рр.
Новіченковою було виявлено, а у 1991 р. частково досліджено (розкопано одну ґрунтову могилу) серед
ньовічне поселення з могильником на східному схилі височини АсамАта, розташованої у центрі смт Ко
реїз, яке датується Х – XIV ст. (Татаринцев С. В. Отчет о разведках в Горном Крыму в 1991 г. / С. В. Татарин
цев, С. М. Жук // НА КФ ІА НАНУ. – Симферополь, 1992).
2
До ранніх писемних джерел належить і генуезький документ (татарогенуезький договір 1380 р.), який
називає долину, де нині розташовується Місхор, Кореїз та Гаспра, "Misicori". Окрім того, "Mishor" зустрі
чається у турецькому переписі 1520 р.
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перечувати підстав немає – на цей час джерельна база не дає такої мож
ливості) до кін. XVIII – поч. ХІХ ст., коли у Місхорській долині почали
зводитися поміщицькі маєтки. Він характеризується існуванням на оз
наченій території невеликих поселень нерегулярного розпланування
(принаймні два з них розташовувалися на території сучасного смт Кореїз –
Місхор та Кореїз), із садибним типом забудови, застосуванням принци
пу максимально економічного розпланування, відповідного до умов
гірської місцевості, з використанням особливостей рельєфу. Оскільки
вони виникли у віддаленні від моря і ближче до гір, територіально явно
пов'язані зі стародавніми шляхами, які сполучали приморські долини із
загірською частиною. Окрім того, ці поселення розташовувались ближ
че до пасовищ, розташованих на яйлі. Тому можна припустити, що насе
лення займалося переважно скотарством, а згодом і обслуговуванням
подорожуючих, були невеликими (до кількох десятків, а подекуди всьо
го до десятка будинків) з незначним населенням – такими ми їх бачимо
в описах подорожуючих кін. XVIII – поч. ХІХ ст.3
2. Другий етап: перша третина ХІХ ст. – 80 – 90Nті рр. ХІХ ст. Охоплює
період від появи перших поміщицьких садиб до їх значного чисельного
зростання, розбудови і перетворення Місхорської долини на популяр
ний і досить масовий курорт. Кількість маєтків, межі, власники змінюва
лися протягом усього періоду, однак характер залишався незмінний – з
одного боку – рекреаційний, який передбачав літній відпочинок зі
структурою, характерною для заміських садиб, що включала житловий
будинок, господарські споруди, парк, з другого – господарське викорис
тання частини маєтку під виноградники, оливкові та тютюнові плантації
тощо. Забудова садиб, як житлового, так і господарського призначення,
була малоповерховою (найчастіше – не більше двох поверхів) і відносно
дрібно та середньомасштабною. Щільність забудови була незначною.
Більшу частину території від морського узбережжя до верхньої Сева
стопольської дороги займали парки та сади, в які були вписані архітек
турні комплекси, розташовані на значній відстані один від одного.
Перші садиби з'явилися на території Місхорської долини у 1820ті рр.:
у 1825 р. починає розбудовуватися маєток кн. А. Голіциної у Кореїзі,

3
Кесслер К. Ф. Путешествие с зоологической целью к северному берегу Черного моря и в Крым в 1858 го
ду / К. Ф. Кесслер. – К.: Университетская типография, 1860; Паллас П. С. Краткое физическое и топогра
фическое описание Таврической области / П. С. Паллас. – СПб., 1795; Габлиц К. И. Географические извес
тия, служащие к объяснению прежнего состояния нынешней Таврической губернии, собранные из разных
древних и средних времен писателей / К. И. Габлиц. – СПб., 1803; Габлиц К. И. Физическое описание Тав
рической области по ее местоположению и по всем царствам природы / К. И. Габлиц. – СПб., 1785; Му
равьевАпостол И. М. Путешествие по Тавриде в 1820 году / И. М. МуравьевАпостол // Вдохновленный
Крымом. Полуденный альманах. – М., 1998; Сумароков П. И. Путешествие по всему Крыму и Бесарабии в
1799 г. / П. И. Сумароков. – М., 1800; Його ж. Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Таври
ду. – СПб., 1803 – 1805.
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приблизно у цей самий час зводиться палацовопарковий комплекс у
Місхорі Наришкіних4.
Розвитку Південного узбережжя Криму взагалі і Місхору з Кореїзом
зокрема, як курорту заважала нерозвиненість інфраструктури – перш за
все шляхів сполучення, а також відсутність водогону, каналізації тощо.
Ситуація дещо покращилась у 1840х рр., коли було збудовано верхню
дорогу Севастополь – Ялта, яка проходила через татарські селища. У
1850 – 1860ті рр., у період, коли Крим почне входити в моду серед ро
сійської аристократії і у Місхорській долині зросте кількість садиб, буде
збудовано нижню дорогу, що з'єднала поміщицькі садиби, розташовані
переважно на узбережжі.
Паралельно з південною частиною поселення, яка структурно фор
мувалася з архітектурнопаркових комплексів поміщицьких маєтків,
розвивалася і північна частина: тут, окрім плантацій винограду, тютюну,
фруктових садків, продовжували зростати татарські селища, зберігаючи
містобудівні та архітектурні традиції попереднього періоду. Однак, з їх
територіальним зростанням та розбудовою почала викристалізовуватися
більш чітка містобудівна структура з центром – площею, на якій розта
шувалася мечеть, головною містобудівною віссю – Севастопольським
шосе, що було прокладено у 1840х рр., спорудами садиби кн. Голіциної
(житловими будинками, церквою, фонтаном), розташованими вздовж
цієї вісі, поруч із центром татарського селища.
3. Третій етап: 80N90Nті рр. ХІХ ст. – 1917 р. У цей час сформувалися і
досягли свого розквіту садибні комплекси, які являли собою містобудівні
вузли (5 із них, розташованих у прибережній частині та на межуючих з нею
схилах до верхнього Севастопольського шосе, були найбільш значними за
площею та найбільш значущими з архітектурної та містобудівної точки зо
ру), у селища з'явилися лікувальна та курортна функції, що також наклало
свій відбиток на формування містобудівної структури. Садиби та перші са
наторії цього періоду зводяться не лише на узбережжі, але і значно
північніше по схилу, вище за верхню Севастопольську дорогу. Окрім знач
них архітектурнопаркових комплексів, якими були Юсупівська садиба,
"Дюльбер", маєтки ШуваловихДолгоруких, Клейнміхель, безпосередньо
в їхній структурі (прикладом є маєток Клейнміхель) або на окремо виділе
них територіях (наприклад, маєтки ШуваловихДолгоруких та Токмако
вих) виникають курортні селища з однодвоповерховими дачами дрібного
масштабу в оточенні паркових насаджень.
Найвищого розквіту досягла і татарська частина Кореїзу – Місхору.
У цей період вони фактично зливаються в одне просторовомістобудівне
4
Галиченко А. А. Мисхор / А. А. Галиченко // Старинные усадьбы Крыма. – Симферополь, 2008. – С. 167;
Кашук Л. А. СумароковыЭльстоны, Юсуповы и Крым / Л. А. Кащук. – Симферополь: БизнесИнформ,
2012. – С. 14; БертьеДелагард А. Л. Прошлое Кореиза... – С. 172.
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ціле, хоча кожна зі складових цього утворення має свій архітектурний та
змістовний центр – мечеть; окремо існують і православні кладовища Ко
реїзу та Місхору, які є місцем спочинку мешканців переважно садиб та
курортних селищ. До цього часу відноситься зведення найбільш значу
щих громадських (мечеть, церковнопарафіяльна школа, Народний дім,
чайна тощо) та більшості житлових споруд, що збереглися до нашого ча
су. Вільне розпланування вулиць, трасованих відповідно до рельєфу, за
будова, що органічно зливається з природним оточенням, утворили єди
ний ландшафтномістобудівний комплекс, що формує неповторний ху
дожній образ смт Кореїз.
4. Четвертий етап: з 1917 р. до наших часів. Попри те, що ця доба в
історичному відношенні єдності не становить, в архітектурномісто
будівному, на нашу думку, її можна об'єднати в один період на підставі
спільних тенденцій та характерних рис містобудівного розвитку. Ця доба
є складною і неоднозначною. З одного боку, не можна не зазначити, що,
на відміну від багатьох інших значних селищ Південного берега Криму,
смт Кореїз значною мірою зберіг свій архітектурнохудожній образ,
об'ємнопросторову композицію, розпланування історичних садиб і та
тарських селищ, що склалися на поч. ХХ ст., майже всі найбільш значущі
історичні будівлі. Проте цей період об'єднує відсутність позитивної ди
наміки у містобудівному розвитку селища, часткова втрата гармонії при
родного та архітектурного середовища – будівництво провадилося у
значних масштабах без урахування архітектурнопросторових особли
востей традиційного середовища. Це пояснює появу значної кількості
дисгармонійних за своїми будівельними параметрами та архітектурним
вирішенням будівель (за рідкісним винятком), які перебрали на себе
роль містобудівних домінант та акцентів, "забиваючи" історичні будівлі
та комплекси своєю висотністю і масштабністю, сперечаючись навіть з
головною природномістобудівною домінантою Місхорської долини –
горою АйПетрі. Ці тенденції посилилися з 1960х рр., коли на території
смт Кореїз розгорнулося будівництво нових здравниць, закладів, що їх
обслуговували тощо. Окрім того, значно збільшилась щільність забудови –
майже повністю було забудовано землі, у минулому зайняті під вино
градники, плантації тютюну та фруктові сади, розташовані між нижнім
та верхнім Севастопольським шосе. Подібні тенденції – зведення немас
штабних, зі значно завищеною поверховістю будівель, які є дисгармо
нуючими по відношенню до традиційного природноархітектурного
середовища, що склалося тут упродовж ХІХ – на поч. ХХ ст., а окрім то
го, перекривають видові фронти та панорами на Місхорську долину,
морське узбережжя, АйПетрі, визначні архітектурні споруди; відчужен
ня території парків під будівництво пансіонів, дач тощо, неврахування
архітектурномістобудівних традицій, продовжуються до цього часу.
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У розпланувальній структурі селища чітко проглядаються дві гори
зонтальні вісі: нижня – Алупкінське, та верхня – Севастопольське шосе,
що історично склалися у процесі формування смт Кореїз у ХІХ ст.
Серед найбільш значних історичних споруд і комплексів, які зберіга
ють своє містобудівне значення для смт Кореїз, є такі: Юсупівський па
лацовопарковий комплекс (сер. ХІХ – поч. ХХ ст.), до складу якого вхо
дять: палац, флігель, винний підвал, парк з 25 парковими спорудами, а
також дача гр. Є. Тизенгаузен; палацовий комплекс "Дюльбер" з пала
цом, світським корпусом, альтанкою, в'їзною брамою та парком; садиба
ДолгорукихНаришкіних у складі палацу, парку, комплексу дач "Новий
Місхор"; військовий санаторій 1915 – 1916 рр., а також забудова цент
ральної частини татарського селища Кореїз з громадськими та житлови
ми будівлями.
Щодо стану збереженості згаданих вище об'єктів, найкраще зберігся
Юсупівський комплекс. Це пояснюється тим, що майже відразу після ре
волюційних подій 1917 – 1920х рр. він став достатньо елітарним закритим
закладом, а після Другої світової війни – держдачею. Ці обставини зумо
вили належне фінансування та догляд як за архітектурними спорудами,
так і за парковою складовою. Однак значною мірою втрачено автентичні
інтер'єри палацу, знищені у 1941 р., та більшість паркових скульптур.
Окрім того, було забудовано територію садиби, розташовану нижче по
схилу, за часів Юсупових зайняту під виноградники та фруктові дерева, а
також узбережну частину, де історично розташовувався парк та було об
лаштовано зону для купання – від неї залишилася незначна частина. За
будова господарської зони садиби Юсупових досить різнорідна: схил від
Юсупівського комплексу до нижнього Алупкінського шосе переважно за
будований дрібно та середньомасштабними приватними садибами, ви
няток складає готельний комплекс "Тисяча і одна ніч", який своїми знач
ними масштабами та псевдомавританською стилістикою виділяється се
ред іншої забудови і претендує на роль щонайменше містобудівного ак
центу; узбережну частину забудовано надзвичайно масштабними висот
ними будівлями, розташованими близько одна від одної, що перекрива
ють краєвиди з Алупкінського шосе на море й надзвичайно спотворюють
історичне середовище. У минулому існуючі навколо садиби виноградники
та фруктові дерева створювали природне обрамлення для неї, підкреслю
вали її роль як містобудівного акценту на схилі. Тепер садиба з Алупкін
ського шосе майже не проглядається. Особливе занепокоєння викликає
будівництво практично впритул до огорожі або підпорних стін палацово
паркового комплексу, що спотворює краєвиди на неї, а також загрожує
зсувними явищами окремим ділянкам парку.
Стан збереженості палацового комплексу "Дюльбер" також можна
визначити як добрий. Основні складові комплексу збереглися, окрім
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мармурового стола з соняшниковим годинником та мармурової лавки,
які не вдалося виявити під час інвентаризації. Зведений у 1938 р. другий
корпус санаторію був вдало вписаний у традиційне середовище садиби:
хоча і змінив її просторовопланувальну структуру, але його масштаби та
архітектурне вирішення відповідало оточуючим будівлям та природному
середовищу. Цього, на жаль, не можна сказати про корпус, зведений у
1970ті рр., – він не відповідає ані масштабністю, ані висотністю, ані
архітектурним вирішенням традиційному середовищу садиби "Дюльбер"
і є спорудою дисгармонійною.
Садиба НаришкінихДолгорукових почала змінювати свої межі шля
хом продажу окремих ділянок ще у дореволюційні часи. У радянську до
бу на її території розташовувались санаторії, які також змінювали свої
межі, розміри, забудовувалися новими будівлями, при цьому рідко вра
ховувалися містобудівні та архітектурні традиції, що склалися у попередні
часи. Навіть головний садибний будинок, зведений у 1824 – 1825 рр., пе
ребудований і змінений майже до невпізнання. Було втрачено й інші
споруди історичного ядра садиби, у т. ч. католицьку каплицю 1820х рр.
Проте Місхорський парк, який створювався як складова Наришкінської
садиби, а також дачне селище "Новий Місхор", що виникло на поч. ХХ ст.
як складова частина Місхорського маєтку, зберігають своє просторово
розпланувальне значення у структурі смт Кореїз. При цьому не можна не
зауважити, що парк, особливо його східна частина, від 1960х рр. і до
цього часу піддаються забудові дисгармонійними спорудами, що пору
шує традиційне середовище парку і зменшує рекреаційну зону курорту
взагалі.
Найбільш значущі в історичному та містобудівному значенні спору
ди смт Кореїз переважно збереглися. Серед втрат заслуговують на згад
ку: церква садиби кн. А. Голіциної 1829 р., яка довгий час була однією з
візитівок Кореїзу, знаходилась на скельному виступі у центрі селища, не
подалік від сучасного місця розташування пам'ятника В. Леніну; капли
ця садиби НаришкінихШувалових утворювала містобудівний вузол ра
зом із палацом та господарськими спорудами; вілла "Нюра" садиби
"Олеїз" розташовувалась у тій частині Місхорського парку, яку викупив у
1880х рр. І. Токмаков, мала історичне значення як одна з перших дач у
Місхорській долині, окрім того, пов'язана з ім'ям М. Горького, який жив
тут протягом кількох місяців 1902 р., та численних визначних діячів
культури, які його відвідували.
Викладені вище етапи розвитку місцевості визначили її насиченість
об'єктами культурної спадщини, які належать до різних історичних
періодів та культур.
Нерухома культурна спадщина смт Кореїз включає об'єкти архео
логії, архітектури, історії, монументального мистецтва, науки і техніки,
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садовопаркового мистецтва – як узяті на державний облік, так і щойно
виявлені, а також ті, що були виявлені внаслідок інвентаризації і реко
мендуються для внесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток
України.
1. Архітектурна та містобудівна спадщина
На сьогодні на території смт Кореїз знаходяться 40 об'єктів, які пере
бувають на державному обліку як пам'ятки архітектури. Одна з них – па
лац "Дюльбер" у складі однойменного палацового комплексу – є пам'ят
кою національного значення, решта – пам'ятки місцевого значення. З
них 25 – паркові споруди Юсупівського палацовопаркового комплексу.
Окрім того, 7 споруд внесено до переліків об'єктів культурної спадщини
як "щойно виявлені об'єкти". Хронологічно згадані вище об'єкти були
зведені у період з 1820х рр. до поч. ХХ ст. Їм притаманна певна стильо
ва різноманітність, зокрема, представлені стилі, якот: неоготика, неоре
несанс, класицизм, мавританський, модерн.
Натурними дослідженнями було виявлено ще ряд об'єктів на тери
торії смт Кореїз, які пропонується для включення до Державного реє
стру нерухомих пам'яток України. Серед них:
1. Корпус № 2 санаторію "Дюльбер" (1938; Алупкінське шосе, 1, СК
"Дюльбер").
2. Альтанка (1897; Алупкінське шосе, 1, СК "Дюльбер").
3. В'їзна брама (1895 – 1897; Алупкінське шосе, 1, СК "Дюльбер").
4. Флігель Юсупівської садиби (колишній винний завод кн. А. Го
ліциної; 1820ті рр.; сер. ХІХ ст.; сер. ХХ ст.).
5. Народний дім (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.; Севастопольське шосе, 4).
6. Будинок колишньої пошти (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.; Севастополь
ське шосе).
7. Дача Курчатова (колишня дача Р. Келера, 1903; Алупкінське шосе).
8. Мечеть (Кореїзька, кін. ХІХ ст.; вул. Горемикіних, 6).
9. Три корпуси Кореїзької лікарні (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.; вул. Лікарів
Михайлових, 12).
10. Нижній вхід зі сходами до санаторію "Білорусь" (поч. ХХ ст.;
Місхорський узвіз, 2).
11. Винний підвал НаришкінихШувалових (1830ті рр.; Місхор
ський узвіз, 2).
12. Сходи з верхньої до нижньої частини маєтку Юсупових (кін. ХІХ –
поч. ХХ ст.).
13. Міст через річку УзеньЧешме.
14. Шість чешме, розташованих на території "татарського" Кореїзу
(кін. ХІХ – поч. ХХ ст.).
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2. Археологічна спадщина
Територію Місхорської долини було заселено з давніх часів. Про це
опосередковано свідчать археологічні об'єкти, виявлені на території су
часного смт Кореїз – починаючи від мезолітичних стоянок, поселення
та могильники ранньозалізного віку (таврські), поселення доби ранньо
го середньовіччя (VI – VII ст.), поселення та могильник періоду пізнього
середньовіччя (Х – ХІV ст.), гончарний центр VIII – X ст.5
На жаль, територію смт Кореїз в археологічному відношенні дослід
жено вкрай недостатньо, практично не досліджено зовсім. Вищезгадані
об'єкти виявлено під час розвідок, причому в різний період, починаючи
з другої половини ХІХ ст., тому інформація про них дуже лаконічна,
місцезнаходження більшості з них на цей час достеменно невідомо. Хо
ча поданий перелік археологічних знахідок, а також надзвичайна наси
ченість археологічними пам'ятками сусіднього селища Гаспра, що знахо
диться на території тієї ж долини, свідчать про значний археологічний
потенціал смт Кореїз.
На цей час у переліку об'єктів культурної спадщини за видом "архео
логія" перебуває на обліку лише одна пам'ятка місцевого значення –
"Поселення з керамічними печами VIII – X ст.". Перша згадка про неї
відноситься до другої пол. ХІХ ст., частково була досліджена у 1955 р. ар
хеологом Бубенчиковим. Під час натурних досліджень було встановле
но, що зазначений вище об'єкт знаходиться поза межами території
смт Кореїз.
З усіх об'єктів археологічної спадщини, виявлених під час розвідок в
різний час, достеменно відомо місце розташування пізньосередньовічно
го поселення Х – XIV ст. з могильником. У 1980х рр. воно було виявле
но Новіченковою, а у 1991 р. частково досліджено (розкопано одну ґрун
тову могилу). Поселення знаходиться на східному схилі височини Асам
Ата, розташованої у центрі смт Кореїз, було позначене як археологічна
охоронна зона на історикоархітектурному опорному плані смт Кореїз
1984 р., рекомендується для внесення до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України. А до цього часу пропонується визначити статус цієї
території як зони охоронюваного культурного шару першої категорії.

5
Лыжин Н. И. Отчет о поездке в Крым летом 1890 г. с антропологической целью / Н. И. Лыжин // ИОЛЕАЭ. –
М., 1890. – Т. 68; Крис Х. И. Кизилкобинская культура и тавры / Х. И. Крис // Свод археологических ис
точников. – М., 1981. – Д. 1 – 7; Мыц В. Л. Укрепления Таврики / В. Л. Мыц. – К.: Наукова думка, 1991;
Фирсов Л. В. Исары. Очерки истории средневековых крепостей Южного берега Крыма / Л. В. Фирсов. –
Новосибирск: Наука, 1990; Иванов А. В. Крепости и замки Южного берега Крыма. Мир крымского средне
вековья / А. В. Иванов. – Севастополь: Библекс, 2008; Татаринцев С. В. Отчет о разведках в Горном Крыму
в 1991 г. / С. В. Татаринцев, С. М. Жук // НА КФ ІА НАНУ. – Симферополь, 1992; Жук С. М. Новые фи
нальнопалеолетические памятники на Южном Берегу Крыма / С. М. Жук, В. Ю. Коен // АИК. – Симфе
рополь, 1997; Жук С. М. Разведки и охранные раскопки на Южном Берегу Крыма / С. М. Жук // Археоло
гические исследования в Крыму 1994 г. – Симферополь, 1997.
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3. Об'єкти культурної спадщини за видом "історія"
У Кореїзі на державному обліку перебуває дві пам'ятки історії: "Буди
нок, де працював агент ленінської "Іскри" В. Г. Шкляревич та в роки Ве
ликої Вітчизняної війни діяла підпільна патріотична група (колишня ко
реїзська лікарня)" та "Братська могила радянських танкістів, загиблих у
боях з німецькофашистськими загарбниками". Ще два об'єкти: "Дача
Токмакових" та "Каравансарай (будинок школи, де навчалася Л. Горе
микіна, яка загибла в боротьбі з німецькофашистськими загарбника
ми)" є комплексними, оскільки одночасно за видовою приналежністю
відносяться до пам'яток історії та архітектури. Вони перебувають на
обліку як пам'ятки місцевого значення.
"Кореїзьке кладовище з каплицею Мейєрів" перебуває на обліку як
щойно виявлений об'єкт культурної спадщини.
У пам'ятках відображено історичні події, що відбувалися на території
Кореїзу наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., у період Великої Вітчизняної
війни (1941 – 1945). Окремі пам'ятки пов'язані з життям та діяльністю
мешканців селища, які залишили помітний слід в його історії.
Типологічно пам'ятки історії представлені будівлями (спорудами),
пам'ятниками, похованнями.
Так, по вул. Лікарів Михайлових, 12 розташовано комплекс ко
лишньої земської лікарні. Історія лікарні тісно пов'язана з розвитком се
лища наприкінці ХІХ ст., а історія одного з корпусів лікарні пов'язана як
з революційними подіями початку ХХ ст., так і з періодом Великої Віт
чизняної війни.
У 1901 – 1902 рр. у Кореїзі жив і працював член петербурзького "Со
юзу боротьби за визволення робітничого класу", агент ленінської "Іскри"
В. Г. Шкляревич. Перебуваючи у Криму, він встановив зв'язок з крим
ськими соціалдемократами і активізував діяльність із розповсюдження
газети "Іскра" на території Південного берегу Криму. Кореспонденція від
В. Леніна та редакції газети поступала з Женеви через Полтавську со
ціалдемократичну організацію, яка була головним центром іскрівців на
півдні Росії. Починаючи з 7го номера, в "Іскрі" було опубліковано 36 ста
тей, присвячених діяльності соціалдемократичних організацій Криму.
Для переписки В. Шкляревич використовував медичну літературу, листи
йому також писалися спеціальними чорнилами між рядків медичної
брошури.
Південне узбережжя Криму, у т. ч. Кореїз та Місхор, були окуповані
німецькими військами на початку листопада 1941 р. Під час Великої Віт
чизняної війни в селищі діяла підпільна патріотична група, яку очолюва
ла Л. І. Пригон. До групи входили: О. Н. Михайлова, заслужений діяч
Кримської АРСР, одна із засновників Кореїзької лікарні, медичний пер
сонал лікарні – А. Г. Глухова, С. А. Борщ, О. П. Петрова, Н. К. Фоміна та
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ін. Підпільники підтримували зв'язок з партизанами. Група збирала для
партизан продукти, медикаменти. У шпиталі таємно розміщували пора
нених партизан, тут також переховувалися мешканці селища від відправ
ки до Німеччини.
Будинок, що перебуває на обліку, одноповерховий, кам'яний. У 1967 р.
на ньому встановлено меморіальну дошку з сірого мармуру розміром
0,43 х 0,61 м з написом: "В этом здании в 1902 году работал Шкляревич
Владимир Георгиевич – агент ленинской "Искры" на юге России. В годы
Великой Отечественной войны здесь была организована подпольная
патриотическая группа".
По Севастопольському шосе біля автобусної станції знаходиться ко
реїзськое кладовище, що перебуває на державному обліку як щойно ви
явлений об'єкт культурної спадщини з домінуючою ознакою "історія".
Тут покояться представники різних соціальних прошарків селища. В йо
го північній частині розташована каплиця Мейєрів, родинне поховання
Токмакових, які надзвичайно багато зробили для соціального та культур
ного розвитку селища наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. (саме їхнім коштом
зводилися лікарня, школа, Народний дім), могила сина відомого філосо
фа, богослова, соціального та церковного діяча С. М. Булгакова.
На північному заході кладовища знаходиться братська могила радян
ських воїнів, загиблих у боях з німецькофашистськими загарбниками.
У квітні 1944 р. розпочалося звільнення Криму від німецькофашист
ських військ. 16 квітня 1944 р. підрозділами 383, 339, 227, 777, 323 Окре
мої Приморської Армії Південне узбережжя Криму було звільнено від
німецькофашистських загарбників. Воїнів, які померли в шпиталях,
розташованих у районі Кореїзу, було поховано на селищному кладовищі
по Севастопольському шосе. У 1949 р. усередині ділянки, де було розта
шовано 12 індивідуальних поховань, встановили пам'ятникобеліск та
влаштували навколо ділянки огорожу. У 1955 р. сюди з Гаспри перенесли
прах червоноармійця Г. І. Морева. У 1964 р. поодинокі могили було
ліквідовано. На обеліску вигравіювали їхні прізвища. Навколишню тери
торію впорядкували – влаштували клумби з квітами та насадили дерева.
Ще одна пам'ятка Кореїзу, пов'язана з періодом Великої Вітчизняної
війни, розташована по Севастопольському шосе, 44. Двоповерховий бу
динок з дикого місцевого каменю було збудовано у 1910 р. У 1930х тут
містилася школа, де з 1934 по 1941 р. навчалася Ліда Горемикіна, член мо
лодіжної підпільної групи. Через Л. Горемикіну та А. Говиріна здійснював
ся зв'язок з партизанами. У січні 1942 р. Л. Горемикіну з батьком Гаври
лом Івановичем та матір'ю Єлизаветою Федорівною було страчено на на
бережній Ялти.
У ході проведеної інвентаризації було виявлено ще три пам'ятки, які
тісно пов'язані з розвитком селища, відомими особистостями і діячами
543

Розділ II

науки та культури. Об'єкти пропонуються для внесення до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятки історії:
– Водний резервуар (Місхорський), кін. ХІХ ст.; Севастопольське
шосе, 27.
– Дворянське кладовище (Місхорське), ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.
– Дача Р. Келера (дача І. В. Курчатова); Алупкінське шосе, 15; домі
нуюча ознака – "архітектура", оскільки будівля є чудовим зразком дачно
го будівництва поч. ХХ ст. у стилі модерн, але, окрім того, вона пов'яза
на з ім'ям видатного вченого І. Курчатова, якому була подарована ра
дянським урядом у 1950ті рр. і який неодноразово тут відпочивав.
4. Об'єкти культурної спадщини за видом "монументальне мистецтво"
На державному обліку перебуває низка пам'яток смт Кореїз, що за
типовою приналежністю відносяться до пам'яток монументального мис
тецтва. Усі ці об'єкти є пам'ятками місцевого значення.
У Місхорському парку на набережній встановлено дві скульптурні
композиції роботи А. Адамсона – "Дівчина Арзи і розбійник АліБаба" та
"Русалка", які були створені на початку ХХ ст. на замовлення Ф. Юсупо
ва для його кореїзького маєтку. Їх автором став Амандус Генріх Адамсон –
естонський скульптор і живописець, академік, один із засновників ес
тонського національного мистецтва. Крім Кореїзу, роботи А. Адамсона
встановлені у Севастополі, Таганрозі, Петербурзі, Таллінні, Пярну, Ви
ру та ін.
Скульптурні композиції "Дівчина Арзи і розбійник АліБаба" та "Ру
салка" – це втілена в металі відома кримська легенда. Статуї було виго
товлено у Петербурзі на заводі "Моран" і встановлено у маєтку князя
Ф. Юсупова у 1905 р.
Композиція зображує розбійника АліБабу, що зачаївся посеред
скель, щоб вкрасти Арзи, та юну дівчину з глечиком в руках, яка прий
шла до джерела, щоб набрати води. Арзи, не витримавши неволі, кину
лася в море і вийшла на берег вже в образі Русалки.
Скульптура Русалки А. Адамсона, як і друга, створена згодом, були
зруйновані штормом. Русалка, яку ми можемо бачити сьогодні, вже тре
тя. Її було виготовлено і встановлено у 1984 р. Русалка виступає з води на
прибережну скелю. Первісно скульптура Русалки була розташована в
кількох метрах від берега. На сьогодні її перенесено від берега більш ніж
на 50 метрів.
Серед пам'яток монументального мистецтва Кореїзу варто виділити
скульптурні групи, розташовані на території Юсупівського палацово
паркового комплексу, – це 25 паркових споруд.
На початку ХХ ст. архітектором М. Красновим було здійснено рекон
струкцію як головного будинку, так і парку маєтку Ф. Юсупова. На тери
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торії парку було влаштовано сходи, басейни, фонтани. Парк прикраша
ла скульптура6.
На сьогодні на території Юсупівського палацовопаркового комплексу
розташовано низку паркових споруд. Вхідні групи головного будинку, сходи
паркової зони комплексу, фонтанну композицію перед головним будинком
прикрашають скульптури левів. На території парку, на верхній та нижній те
расах, влаштовано низку фонтанів зі скульптурними композиціями.
На території парку санаторію "Білорусь" встановлено пам'ятник
білоруському поету М. А. Богдановичу.
Максим Адамович Богданович – (09.12.1891, Мінськ – 25.05.1917,
Ялта) – білоруський поет, прозаїк, перекладач, літературний критик і
публіцист. М. Богданович відомий як перекладач (знав близько десяти
мов) на білоруську мову поетичних творів з російської, української,
польської, французької, інших європейських мов. Народився в сім'ї вчи
теля й етнографа Адама Єгоровича Богдановича, близького друга
М. Горького. Добре знав зарубіжну літературу, особливо слов'янську.
Закінчив юридичний ліцей. Друкуватися почав з 1907 р. білоруською мо
вою. За життя вийшла лише одна збірка поезій "Вінок" (Вільно, 1913).
Історії українського народу, визначним постатям України присвячені
його статті з циклу "Слов'янство", оглядова стаття "Образ Галичини в ху
дожній літературі", "Пам'яті Т. Г. Шевченка", "Краса та сила". Вивчав
життя і діяльність Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, М. Коцюбинського,
В. Стефаника, Л. Мартовича, В. Самійленка, О. Кобилянської. Переклав
російською мовою вірші Т. Г. Шевченка: "Н. Костомарову", "Мені одна
ково, чи буду", "В неволі тяжко, хоч і волі", "А. О. Козачковському",
"І небо невмите, і заспані хвилі", "Готово! Парус розпустили". Перекладав
білоруською твори І. Я. Франка, М. Коцюбинського, В. Стефаника та
інших українських класиків. Тричі бував у Криму (1909, 1915, 1917) – це
головним чином пов'язано з тим, що поет був хворим на сухоти, і лікарі
йому порадили клімат Південного узбережжя Криму. На жаль, хвороба
виявилася невиліковною, і 25 травня 1917 р. М. Богданович помер. Був
похований на ялтинському кладовищі.
У 1957 р. на честь його перебування у Криму було встановлено
пам'ятник, автором якого став скульптор З. І. Азгур, народний художник
БРСР, лауреат Державної премії. Пам'ятник являє собою погрудне зо
браження поета. Воно встановлено на постаменті, прикрашеному п'єде
сталом та карнизом.
Наступна пам'ятка монументального мистецтва, що перебуває на об
ліку, – "Фонтан на честь будівельників південнобережної дороги Ялта –
Севастополь", розташована на Севастопольському шосе, зупинка
"Верхній Місхор".
6

Кашук Л. А. СумароковыЭльстоны, Юсуповы и Крым... – С. 84 – 85.
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На початку ХІХ ст. цей регіон був важкодоступним – були відсутні
шляхи як до Криму, так і по території півострова. З 1824 по 1848 р. про
кладалися дороги, що зв'яжуть найбільш важливі пункти на узбережжі з
загірською частиною Кримського півострова: у 1824 р. буде закінчено
будівництво шосе з Сімферополя до Алушти, у 1837 р. – від Алушти до
Ялти, у наступні роки споруджувалася дорога вздовж узбережжя від Се
вастополя до Ялти, закінчена у 1848 р. Героїчна праця будівельників цієї
дороги на відрізку Кореїз – Місхор у 1824 – 1835 рр. була увічнена зве
денням фонтану біля поштової станції "Місхор".
Ще одна пам'ятка монументального мистецтва – "Пам'ятник В. І. Ле
ніну" – встановлена у 1954 р. на високому мисі, на оглядовому майдан
чику.
У ході проведеної інвентаризації було виявлено один об'єкт, що про
понується для внесення до Державного реєстру нерухомих пам'яток Ук
раїни за видом "монументальне мистецтво".
На території Місхорського парку, на місці, де була дача "Нюра", у
1980ті рр. встановлено пам'ятник М. Горькому. М. Горький часто бував
у Криму у 90х рр. ХІХ та на початку ХХ ст. У 1901 – 1902 рр. він із сім'єю
жив на дачі "Нюра", яка входила до складу маєтку "Олеїз" І. Токмакова. У
цей період М. Горький часто зустрічався з Л. Толстим, який жив у Гаспрі
і працював над повістю "Хаджі Мурат". Дачу "Нюра" було зруйновано під
час Другої світової війни, і від неї залишилися лише фундаменти.
Пам'ятник зображає письменника у повний зріст. Він сидить, і скла
дається враження, веде з кимсь розмову. Зображенню надано рис роман
тизму.
4.5. Об'єкти культурної спадщини за видом "садовоNпаркове мистецтво"
На цей час на території смт Кореїз на обліку перебувають п'ять
пам'яток садовопаркового мистецтва. Одна з них – Місхорський парк –
є пам'яткою національного значення, решта – місцевого.
Місхорський парк було закладено наприкінці 1820х – на поч.
1830х рр. визначним паркобудівельником, одним із творців Алупкін
ського парку К. Кебахом. Створювався він як садибний парк маєтку На
ришкіних в модному на той час романтичному стилі. За період свого
існування зазнав численних реконструкцій, саме з його території були
виділені парк дачі "Місхор" та парк санаторію "Морський прибій", що на
цей час перебувають на обліку як окремі пам'ятки садовопаркового
мистецтва місцевого значення. Окрім того, до нинішньої території
Місхорського парку включено частину прибережної зони колишнього
Юсупівського парку.
Остання значна реконструкція Місхорського парку відбулася у
післявоєнний час – наприкінці 1940х – на поч. 1950х рр., під час якої
південносхідну прибережну частину було переплановано у регулярному
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стилі. Це дещо змінило загальний характер і художню систему парку, які
було закладено його творцями. Цій ділянці парку притаманні прямі лінії,
дрібні куртини, малі архітектурні форми (фонтани, лавки тощо). На
томість для центральної частини є характерним нерегулярне розплану
вання з великими галявинами і вільно розкиданими поодинокими і гру
повими посадками дерев та чагарників. Парк свого часу було розплано
вано на основі природного гаю дуба пушистого. До місцевих порід було
додано екзоти, але досить делікатно, без порушення відчуття природно
го ландшафту. З екзотів присутні досить цікаві й поширені у парку кипа
риси, кедри, сосна алепська, лавр, пальма веєролиста, олеандр, бамбук
тощо. У парку зростає понад 100 видів і декоративних форм деревних та
чагарникових порід7.
Парк займає площу 23 га. Його територію пересікає головна садова
магістраль, що проходить від Алупкінського шосе до моря. Від неї відхо
дять в усі боки доріжки. Із садовопаркових композицій особливо при
вертає до себе увагу гай сосни алепської.
На березі встановлено бронзову скульптуру (автор Адамсон, 1905) на
сюжет кримської легенди про русалку та фонтан Арзи. Вона зображує
фонтан, фігуру дівчини Арзи, що набирає воду, та постать розбійника
АліБаби, що потай спостерігає за дівчиною. Скульптуру "Русалка" того
ж автора було встановлено у морі, але кілька разів її змивало під час
шторму. Нині існуючу відновлено у 1984 р.
Одна з найбільших проблем Місхорського парку полягає у тому, що
не витримується режим використання такого значущого об'єкта культур
ної спадщини – значну частину парку, особливо в районі санаторію
"Місхор", забудовано, подекуди дисгармонійними, немасштабними, зве
деними зі значним перевищенням висотних параметрів, притаманних
історичному середовищу Місхорської долини, спорудами. Одну з них
зведено безпосередньо біля фонтана "Арзи і АліБаба". Другою пробле
мою є те, що у ході дослідження та пошукових робіт при створенні "Істо
рикоархітектурного опорного плану смт Кореїз АР Крим із визначен
ням меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних
ареалів" не вдалося віднайти затверджених меж пам'ятки – було розісла
но запити у Міністерство екології України, Республіканський комітет
екології АР Крим, місцеві органи самоврядування тощо. Проте докумен
ти, якими б визначалися зазначені межі, самі межі або хоча б підтверд
ження наявності таких, надано не було. Тому межі Місхорського парку
були визначені авторами згаданої вище роботи на основі наявних писем
них та картографічних джерел, а також затвердженої юридично площі
пам'ятки – 23 га.
7

Волошин М. П. Парки Крыма / М. П. Волошин. – Сімферополь: Крым, 1964. – С. 63 – 65.
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У цілому необхідно зазначити, що парки на території смт Кореїз
створювались у період з 1820х рр. до поч. ХХ ст. і зазнали кілька рекон
струкцій. У 1930ті рр. з Місхорського парку було виділено території са
наторіїв "Група дач" (колишнє дачне селище "Новий Місхор", нині
"Морський прибій"), у 1950ті рр. – дача "Місхор" зі зведенням тут голов
ного корпусу. Обидва підпорядковані СК "Дюльбер".
Більшість парків смт Кореїз розташована у приморській частині се
лища, від Алупкінського шосе до моря, лише один – Юсупівський – зай
має схил між Алупкінським та Севастопольським шосе. Юсупівський
парк, який створювався у кілька етапів на основі парку садиби кн. А. Го
ліциної, остаточно склався на поч. ХХ ст. відповідно до проекту М. Крас
нова, який займався також реконструкцією старих та зведенням нових
архітектурних споруд садиби. Будівлі зводилися або перебудовувалися у
стилі неоренесанс, таких самих рис було надано і парку, як продовжен
ню палацу. Йому притаманні риси регулярності, симетричності, у дерев
і чагарників шляхом стрижки сформовано крони у вигляді геометричних
фігур. Парк прикрашено архітектурними елементами: сходами, колона
ми, барельєфами тощо, витриманими у тому ж неоренесансному стилі.
Решта парків – садиби "Дюльбер", вже згадуваний Місхорський, а та
кож парк дачі "Місхор" та парк санаторію "Морський прибій", що виник
ли на основі Місхорського, поєднують в собі риси регулярності та нерегу
лярності, а також екземпляри місцевої рослинності з екзотами, зокрема
пальмами веєролистими, соснами алепськими, бамбуками тощо.
4.6. Об'єкти культурної спадщини за видом "наука і техніка"
На цей час на території смт Кореїз пам'ятки науки і техніки на обліку
не перебувають. Проте історикокультурний потенціал селища в цьому
напрямку є.
Зокрема, у центрі смт Кореїз, на території, що у минулому становила
композиційне ядро маєтку кн. А. Голіциної, зберігся водний резервуар.
Судячи з аналогії щодо часу зведення подібного типу споруд, об'єкт
можна датувати кін. ХІХ ст. і зводився він, ймовірно, на потреби значно
го господарства Юсупових.
Як пам'ятки не тільки архітектури, але й науки та техніки, можна
визначити шість збережених на території смт Кореїз чешме та фонтан
колишнього маєтку гр. Клейнміхель. Адже вони не тільки створюють своїм
виглядом традиційне середовище і є його яскравим репрезентантом, але
й слугували конкретній практичній меті – забезпечували водопостачан
ня на територію селища наприкінці ХІХ – ХХ ст. і є інженерними спо
рудами.
Щодо об'єктів природної спадщини, на обліку перебувають два пар
кипам'ятки, які значаться лише у природоохоронних списках, але
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відсутні у списках пам'яток культурної спадщини, що, на нашу думку, є
помилковим, оскільки з часу прийняття нині діючого Закону України
"Про охорону культурної спадщини" (2000) пам'ятки садовопаркового
мистецтва належать і до компетенції пам'яткоохоронних органів. Йдеть
ся про парки санаторію "Морський прибій" (виник на основі Місхор
ського парку та дачного селища "Новий Місхор" (поч. ХХ ст.) та дачі
"Місхор" (також створена на основі Місхорського парку).
Підсумовуючи, можна сказати, що нерухома культурна спадщина
смт Кореїз багата та різноманітна, що створює його неповторний образ,
а також становить потужний туристичний і рекреаційний потенціал як
цього селища, так і Південного берега Криму взагалі. Очевидними є і
прорахунки у будівельній та пам'яткоохоронній галузі, які призвели до
втрати як окремих об'єктів, так і традиційного середовища на окремих
ділянках. Усе вищезазначене робить актуальним затвердження та впро
вадження в дію "Історикоархітектурного опорного плану смт Кореїз АР
Крим з визначенням меж та режимів використання зон охорони
пам'яток та історичних ареалів", метою розробки якого і було забезпе
чення збереження як окремих пам'яток та об'єктів культурної спадщини,
так і традиційного середовища смт Кореїз.
Статья посвящена итогам инвентаризации памятников и объектов
культурного наследия пгт Кореиз АР Крым. Инвентаризация проводилась в
составе разработки научнопроектной документации по определению гра
ниц и режимов использования исторических ареалов, зон охраны памятников
пгт Кореиз АР Крым. Работа была выполнена в 2012 г. под научным руковод
ством кандидата исторических наук Л. В. Томилович.
The article is devoted to the results of an inventory of monuments and cultural
heritage sites of settlement Koreyiz. The inventory was conducted in the develop
ment of scientific documents to determine the boundaries and modes of use of his
toric areas, zones of protection of monuments of settlement Koreyiz. The work was
completed in 2012.
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Вілла Ф. Ф. Юсупова. Сер. ХІХ – поч. ХХ ст. Парковий узвіз, 26.

Юсупівський палацовопарковий комплекс. Паркова скульптура.
Поч. ХХ ст. Парковий узвіз, 26.
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Головний корпус санаторія "Білорусь", 1914 – 1916 рр.
Місхорський узвіз, 2, літ. А, корп. 1.

Палацовий комплекс "Дюльбер".
Палац. Головний фасад. 1895 – 1897 рр. Алупкінське шосе, 1, СК "Дюльбер".
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Дача Токмакових. 1885 р. Алупкінське шосе, 22, літ. Б.

Місхорський парк. 30ті рр. ХХ ст.
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Фонтан. 1820 – 1830ті рр.
Севастопольське шосе, між будинками № 33 – 35.

Винний завод А. С. Голіциної. 1830ті рр. Парковий узвіз, 26.
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Вілла Р. Келлера (дача І. В. Курчатова). Поч. ХХ ст.
Алупкінське шосе, 15.

Дача "Чайка" М. П. Чехової. Поч. ХХ ст.
Санаторій "Морський прибій", дача № 7.
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Дача. Поч. ХХ ст. Санаторій "Морський прибій".

Чешме АджиЧинтар. Кін. ХІХ – поч. ХХ ст.
вул. Костровська, 2.
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О. В. Харлан
ІСТОРИКОNАРХІТЕКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
м. ОЛЕКСАНДРІВСЬК ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ)1
Роботу присвячено вивченню архітектурномістобудівної спадщини іс
торичного населеного пункту Луганської області міста Олександрівськ.
Матеріали цих досліджень продовжують започаткований у 2012 р.
цикл праць з вивчення архітектурномістобудівних властивостей населе
них пунктів та окремих історичних архітектурних ансамблів Південно
східної України2 [19, с. 10; 29, с. 21].
Цього разу зацікавленість авторів визвав невеличкий населений
пункт сучасної Луганської області під назвою Олександрівськ3 (мал. 1).
Про це поселення існує небагато інформації в сучасних науковопо
пулярних виданнях [5, с. 124; 11, с. 82]. Лічені наукові праці торкаються
панського маєтку, що зберігся на теренах міста4. Більшість виявлених
заміток та повідомлень присвячено саме маєтку, всі вони повторюють
кілька речень про історію виникнення та існування цього ансамблю.
У цілому історія садиби в Олександрівську овіяна легендами і перека
зами, що сягають кінця XVIII ст., тому нам захотілося детальніше розгляну
ти особливості виникнення та існування старовинної пам'ятки в контексті
вивчення архітектурномістобудівної спадщини поселення в цілому.
Тож після опрацювання архівних та літературних джерел слід зазна
чити, що історія Олександрівська досить цікава, на жаль, внаслідок того,
що інформація розпорошена, на сьогодні існує низка білих плям в історії
міста і "панського маєтку" в ньому.
Період існування Запорозьких Вольностей у цьому регіоні потребує
додаткових досліджень. Матеріалів, які б проливали світло на запо
розькі зимівники на теренах сучасного міста Олександрівськ, поки що
не виявлено.
1
Місто районного значення Луганської області, розташоване в 3,5 км на захід від м. Луганська, підпоряд
коване Луганській міській раді.
2
З 2012 р. авторами було представлено попередні результати досліджень м. Василівка Запорізької області
(див.: Вип. 7, 2012 р.) та смт Селезньовка Перевальського району Луганської області (див.: Вип. 8., 2013 р.).
3
Матеріали досліджень було покладено в основу доповідей на Спеціальному засіданні, присвяченому
м. Олександрівськ Луганської області, проведеному у приміщенні Державної наукової архітектурнобуді
вельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного (в контексті соціальнобібліотечного проекту "Історія малих міст
України") 16 квітня 2013 р. та на Міжнародній науковій конференції "Методичні проблеми пам'яткоохо
ронних досліджень", присвяченій міжнародному дню пам'яток і визначних місць, що проходила у м. Києві
25 – 26 квітня 2013 р.
4
Див.: Звіт про науководослідну роботу. Паспортизація 12 пам'яток архітектури Луганської області
(проміжний). – НДІТІАМ, 2003; Словник памятников градостроительства, архитектуры и садовопарко
вого искусства Ворошиловградской области. – К., 1987. – С. 9.

581

Розділ II

Ретельного дослідження заслуговує період переселення сербів до Ук
раїни, заснування Слов'яносербії і формування Бахмутського полку.
Перші відомості про поселення та його заснування знаходимо у відо
мого дослідника Катеринославщини ХІХ ст. Феодосія Макаревського.
Він зазначає, що після руйнування Запорозької Січі у 1775 р. територія
сучасного міста потрапила під рангову дачу капітану Бахмутського Во
лоського гусарського полку Олександру Юзбашу5. Внаслідок тривалої
хвороби першому господарю земель не вдалося належним чином опо
рядкувати місцевість та нову слободу (в документах зустрічаються дві
назви – Олександрівка або Юзбашевка).
Щодо подальшої долі населеного пункту є різні міркування. Напри
клад, Ф. Макаревський вказує, що після смерті О. Юзбаша слобода по
трапила до земель відставного бригадира Костянтина Миколайовича
Юзбаша6. З опрацьованих джерел не зрозуміло, коли саме слобода пот
рапила у власність К. М. Юзбаша, але є відомості, що саме він у 1783 р.
розпочав клопотання про будівництво дерев'яної СвятоВознесенської
церкви в слободі Олександрівці [28, с. 798].
На той час у слободі Олександрівці існувало 120 дворів, де мешкало
400 чоловіків і 360 жінок. З території слобідської землі поміщиком було
відмежовано ділянку, де розпочато будівництво дерев'яного храму на
честь Вознесіння Христового (наприкінці 1785 р. було освячено місце
будівництва церкви). Повністю збудовано церкву 1790 р., а освячено но
возбудований храм у 1791 р. [28, с. 790]. Саме цей рік вважається роком
заснування церкви в Олександрівці.
Про заснування ж маєтку історичних джерел поки що не вдалося знай
ти. Існує кілька думок з приводу року заснування, хоча жодну не підтверд
жено документально. Плутанина поки що існує і з часом заснування само
го поселення, оскільки рік отримання земель під рангову дачу дослідники
ігнорують, вказуючи про більш раннє виникнення помешкань на теренах

5
Юзбаш (Юзбаша, Юзбаши) – род вихідців із сербських Граничарів в АвстроУгорській імперії, одні з
перших військових поселенців Слов'яносербії.
6
Юзбаш Костянтин Миколайович (Коста Юзбашич, 1724 – 1802). Дослідники вказують, що це батько
Олександра Юзбаша (хоча є відомості що О. К. Юзбаш помер у 1827 чи 1828 р.), який до того володів сло
бодою Весела Гора (Веселогірськ). Прибув до Росії у жовтні 1752 р. в чині капітана у складі команди підпол
ковника І. Г. Шевича. Перебував певний час у Києві, де залишив по собі помітний слід. У серпні 1754 р.
прибув до Бахмута, був розквартирований в одну зі слобід Бахмутської провінції. У 1767 р. він був прем'єр
майором Бахмутського гусарського полку, в 1777 р. – підполковником, 1778 р. – полковником цього ж пол
ку. У 1781 р. в чині бригадира він відійшов у відставку. Під рангову дачу близько 1775 р. отримав 9 600 деся
тин землі між річками Сіверський Донець і Лугань в Слов'яносербському (Донецькому) повіті Азовської
(потім Катеринославської) губернії, де заснував, заселив і облаштував два населені пункти: Весела Гора
(Веселе) і Олександрівка (Юзбашівка), в яких збудував відповідно дерев'яні церкви на честь Благовіщеня
Пресвятої Богородиці (1777) і Вознесіння Господня (1791). Помер 17 вересня 1802 р. у своєму Веселогір
ському маєтку. Його поховано у склепі на парафіяльному цвинтарі у Веселій Горі, що над Сіверським
Дінцем. Поховання не збереглося.
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майбутньої Олександрівки7. Краєзнавці вказують на наявність дерев'яної
споруди "барачного" типу, нібито збудовану у 1754 – 1756 рр. К. Юзбашем
(?) і зруйновану у 1772 р. Олександром Юзбашем під час будівництва
маєтку (?). До того ж у краєзнавчих працях фігурують згадки про перших
поселенців цієї місцевості – 18 родин – засланців з центрального регіону
Росії8 (?) [26, с. 22].
Вірогідно, що після смерті Костянтина Миколайовича маєток отри
мав у спадщину його родич (дослідники припускають, що його звали
Олександр або Олексій9).
Не останнє місце в історії існування Олександрівки відіграли події,
пов'язані з будівництвом та існуванням Луганського гарматноливарно
го заводу (поблизу поселення Кам'яний Брод на р. Лугань, що в 7,5 км
від Олександрівська), що відбувалися після затвердження наказу про
будівництво імператрицею Катериною ІІ у 1795 р.
Існують дані про будівництво каналу від Олександрівки до Луган
ського заводу, який разом з іншими гідротехнічними спорудами (меншим
каналом від р. Ольхової та технологічним заводським ставком) було вве
дено в експлуатацію до серпня 1800 р. [7, с. 10]. Як запевняють дослідни
ки, залишки каналу можна простежити в полях між Луганськом та Олек
сандрівськом [7, с. 19]. Це питання слід ретельно вивчати в контексті
вивчення історії заснування та існування Луганського заводу.
Повертаючись до історії маєтку в Олександрівці, слід зазначити, що
з поч. ХІХ ст. перелік господарів має складну історію. У 1806 р. О. Юзбаш
продав садибу новому власнику – поміщику Михайлові Олександровичу
Сомову10.
Період господарювання М. Сомова – це нова сторінка існування не
лише садиби, а й слободи Олександрівки. Архівних матеріалів про бу
дівну діяльність нового господаря на теренах поселення виявлено неба
гато, але в нагоді сталися картографічні матеріали ІІ пол. ХІХ ст.11, які про
ливають світло на містобудівну ситуацію тодішнього маєтку і слободи.
7
У 1965 р. О. І. Кулешовою (тоді завуч Олександрівської школи) було зібрано матеріали з історії населе
ного пункту і складено історичну довідку, більшість краєзнавців посилаються на цю роботу. Ми не мали
можливості опрацювати рукописну роботу, тому посилаємося на працю, яку нещодавно було опубліковано
на основі досліджень пані Кулешової (Тишкина С. Тайны Александровска. Книга первая / С. Тишкина. – Лу
ганск, 2012. – С. 24).
8
Вказуються прізвища перших поселенців: Стрельцови, Кулешови, Матяші, Щербакови, Кривулі, Дол
женки та ін.
9
Іноді в працях дослідники вказують родича Костянтина на ім'я Олексій, який також прибув до Росії.
Оскільки існує певна плутанина з першими господарями слободи Олександрівки (принаймні батька Кос
тянтина та його сина Олександра), потребує окремого дослідження династія Юзбашів та з'ясування певних
імен та років народження й смерті її представників.
10
Сомов Михаїл Олександрович (1797 – після 1853 рр.) – поміщик, штабскапітан гвардії кінної артилерії,
предводитель дворянства Слов'яносербського повіту Катеринославської губернії (1853), крупний поміщик
кількох губерній Російської імперії. Його дружина Марія Павлівна Сомова (уроджена ШирінскаШахма
това), дочка Євдокія Михайлівна Сомова (1851 – 1924). Першим чоловіком Євдокії Михайлівни був князь
Олександр Орбеліані, який помер у 1868 р. (1869 р.), другим – принц ЛуіНаполеон Мюрат.
11
Військовотопографічна мапа Катеринославської губернії, випущена Військовотопографічним
відділом Головного Штабу у 1861 р.
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Вивчення цього картографічного джерела дозволяє внести суттєві
коригування у загальновідому історію маєтку на теренах Олександрівки
і визначити межі первинного поселення на території сучасного міста. На
ньому добре видно, що у ІІ пол. ХІХ ст. в місцевості на теренах сучасно
го міста Олександрівськ існував шлях, який проходив зі сходу на захід
(він поєднував Луганський завод зі Слов'яносербськом). Слобода Олек
сандрівка займала ділянку розлогої річкової заплави р. Лугань навпроти
гирл двох давніх ярів – Розсипного та Земляного, які тягнулися з півночі
на південь у напрямку річкового русла. Вірогідно, по дну обох ярів
протікали невеличкі струмки, які впадали у річку, утворюючи невеличкі
рови складної конфігурації. Саме ці рови визначали місця розміщення
слободи і маєтку (мал. 2).
По вододілам з півночі, в напрямку поселення, підходили кілька
шляхів, що вели до центральної частини населеного пункту (один – без
посередньо до панського маєтку). Русло яру Земляного обмежувало те
риторію слободи з північного сходу. Населений пункт у цей час складав
ся з 5 житлових кварталів різних розмірів і центрального майдану. З
південного заходу територію слободи обмежував рівчак, що утворювався
струмком, який витікав з яру Розсипного. Цей струмок відділяв ком
плекс панського господарства від житлових кварталів слободи.
На мапі посеред слободи на майдані вже позначено кам'яну церкву
(добре відомо, що її було збудовано за кошти подружжя Сомових і освя
чено у 1849 р.).
Ділянка панського господарства розміщувалася на природному мису,
утвореному руслами річки Лугань і струмка з Розсипного яру. У північній
частині мису розташовувався панський маєток, який примикав до краю
русла Розсипного струмка. Територія маєтку, видовжена зі сходу на захід,
була прямокутною у плані і складалася з двох майже однакових за площею
частин: західної – житлової та східної – саду. На території житлової части
ни маєтку позначено дві споруди, видовжені з заходу на схід.
На південь від садибної території позначено комплекс споруд,
вірогідно, господарського або промислового призначення. Тут треба на
вести інформацію про відомі об'єкти, збудовані в І пол. ХІХ ст. М. О. Со
мовим після купівлі маєтку і земель. До 1830 р в Олександрівці для пере
робки сільськогосподарської продукції поміщик завершив будівництво
парового млина, винокурні, а також цегельного заводу. На його
підприємствах працювала велика кількість робітників. Відомо, що вже
тоді в господарстві поміщика вирощувались прості та телонські вівці (у
1835 р. було придбано партію тонкорунної породи "Негротті" із Сілезії12)
[26, с. 35]. При детальнішому вивченні окремих промислових та госпо
12

За матеріалами Є. І. Кулешової.
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дарських об'єктів можливим буде точно локалізувати склад позначеного
на картографії комплексу поблизу маєтку.
На місці, де існує зараз панський маєток, у ІІ пол. ХІХ ст. розташову
вався лісовий масив! Тобто маєток, будівництво якого на сьогодні да
тується кінцем XVIII ст., не існував навіть у ІІ пол. ХІХ ст. На зазначеній
картографії позначено старий маєток, який не згадується в жодній праці!
При співставленні картографії ІІ пол. ХІХ ст. із сучасною топоосновою
місце розташування старого маєтку локалізується ділянкою північно
західної частини так званого кварталу Гагаріна.
Вважаємо за належне ввести до наукового обігу виявлену пам'ятку,
що не збереглася до нашого часу, але інформація про яку в корені змінює
концепцію історичного розвитку слободи Олександрівка та комплексу
панського маєтку в ній. Дослідникам стане в нагоді графічний аналіз
співставлення картографій різних часів, який доводить існування пер
винного маєтку в зовсім іншому місці (див. під цифрою 3 на мал. 3). Са
ме цей маєток було придбано М. О. Сомовим у О. Юзбаша. Інших дже
рел, які б проливали світло на історію першого маєтку, поки що не знай
дено. Археологічні дослідження на місці локалізації маєткового ком
плексу, що не зберігся до нашого часу, допоможуть з'ясувати архітектур
номістобудівні особливості пам'ятки і заповнити прогалини в історії ви
никнення та існування поселення та його складових частин.
Стосовно будівництва другого маєтку віднайдено цікаве джерело –
невеличка примітка в петербурзькому журналі "Столица и усадьба", де на
одному аркуші наведено кілька фото з коротеньким підписом, де вка
зується, що будівництво палацу та інших споруд маєтку відбувалося під
керівництвом невідомого італійцямандрівника, усередині стіни дуже
майстерно було пофарбовано під мармур, цим же італійцем збудовано і
церкву. Тут же згадується чудовий парк з темними алеями, ставками і з
глухими усамітненими куточками13 [4, с. 14].
З цього матеріалу стає зрозумілим, що маєток, який зберігся на сьо
годні, збудовано за кошти Сомових. Залишається детальніше вивчити
саме цей період слободи Олександрівка, щоб точно визначити роки бу
дівництва маєтку. За віднайденою картографією ІІ пол. ХІХ ст. стає зро
зумілим, що в Олександрівці спочатку було збудовано нову кам'яну
церкву (1849), а вже потім відбувалося будівництво нового палацу.
Якщо враховувати дані про історію виконання трьохверстової вій
ськової топографічної мапи (матеріали саме цієї мапи взято за основу),
слід згадати період з 1846 по 1863 р., коли перші 435 аркушів цієї мапи
було вигравійовано. Друкувалися вони трохи пізніше, наприклад, аркуші
мапи Катеринославської губернії було надруковано у 1888 р. У наступні
13
Виходячи з того, що журнал є на сьогодні рідкісним виданням, наводимо повністю примітку з фотома
теріалами (мал. 4).
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роки (до поч. 1900х рр.) виконувалася рекогносцировка аркушів вже ви
конаних губерній і креслення нових аркушів. Дослідження топографів у
слободі виконувалися вже після 1849 р., коли саме, поки що не можливо
відповісти. На це питання, можливо, дасть відповідь ретельний пошук
майбутніх дослідників.
Як вказують джерела, після смерті М. О. Сомова (після 1853 р.)
маєток з землями отримала у спадщину Є. М. Сомова (Мюрат). З почат
ку 1860х рр. поселення отримало назву НаталоОлександрівка (Наталля
та Олександр – старші діти М. О. Сомова) [20, с. 17].
Деякі дані про поселення того часу вдалося віднайти. У власницько
му селі Олександрівка, що розташовувалося на поштовому тракті, який
проходив від м. Слов'яносербськ через Луганський ливарний завод (те
риторія сучасного м. Луганська) у м. Бахмут, у 1859 р. існувало 52 двори
(господарств), в яких мешкало 537 осіб (248 чол. та 289 жін. статі), пра
вославна церква та завод (можливо, гуральня, про яку йтиметься трохи
нижче) [2, с. 115]. На Благовіщення Пресвятої Богородиці з 23 по 26 бе
резня в Олександрівці проводився ярмарок [1, с. 131].
Під питанням залишається поки що рік, у якому садиба переходить
до нового власника – пана Голубєва. Різні автори наводять різні роки, від
1883го до 1886го. За матеріалами "Сборника статистических сведений
по Екатеринославской губернии Славяносербского уезда от 1886 года"
серед власників земельних наділів Олександрівської волості вказуються
прізвища Мюрат, І. В. Нікольський та Є. І. Опацький [22, с. 22]. До того
ж у 1887 р. на кошти принцеси Мюрат (Сомової) в Олександрівці було
збудовано школу.
Дореволюційні джерела вказують, що садибу придбав В. Ф. Голубєв14,
від якого вона перейшла у володіння до його сина – Л. В. Голубєва. Ав
тори сучасних досліджень вказують, що садиба за борги потрапила у
власність держави і вже потім була придбана Левом Вікторовичем Го
лубєвим. Так чи інакше, останнім господарем Олександрівського маєтку
був Лев Вікторович Голубєв15, який як мировий суддя входив до складу
Повітового з'їзду Слов'яносербського повіту [9, с. 184].
За списком землевласників "Обліку земель Слов'яносербського
повіту" 1906 р. Лев Вікторович мав 7 облікових дач в Олександрівській
волості загальною площею понад 9 304 десятин [27, с. 87 – 88]. На 1912 р.
14
Голубєв Віктор Федорович (1842 – 1903) – дворянин, дійсний статський радник, інженер, промисловик,
благодійник, колекціонер. Його дружина – Ганна Петрівна Лосєва (пом. у 1930 р.), діти: Марія, Лев (1875 р.),
Віктор (1878 р.). За його заповітом зведено церкву Покрова Пресвятої Богородиці у Пархомівці (арх.. В. По
кровський). Після смерті батька його спадщина перейшла до сина Лева Вікторовича. Із джерел слід згада
ти: ЦДІА СПб., ф. 2186. – (Фонд Голубєвих).
15
Голубєв Л. В. (1875 – після 1918 рр.) – дворянин, камерюнкер надвратний радник, колезький асесор,
камергер Двору Її Величності, громадський діяч, благодійник. Його дружина Олександра Степанівна Го
лубєва (Макарова), дочка відомого адмірала С. О. Макарова. У Олександри Степанівні і Лева Вікторовича
був син Вадим.
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за ним значилося 3 243 десятини землі при поселенні Олександрівка, йо
го дружина мала 314 десятин землі при поселенні.
З 1896 по 1900 р. управляючим маєтку був відомий вченийагроном
О. О. Ізмаїльський16, який вказував, що в зазначений період він займав
ся будівництвом винокурного заводу та млина. У джерелах 1911 р. знахо
димо дані про існування млина Голубєва, ймовірно, нового (не відомо,
чи зберігався млин, збудований ще Сомовими), для якого з Англії було
доставлено сучасне обладнання, у 1911 р. його орендував підприємець
Горбор17. Згадується також Олександрівська ґуральня (винокурний за
вод) № 318 Л. В. Голубєва, теж нова (існувала ґуральня, збудована ще Со
мовими у 1864 р.19), [6, с. 255]. Окрім цього в поселенні розміщувалися
механічні майстерні П. Ф. Васильєва.
У 1875 р. в Олександрівській волості Слов'яносербського повіту Ка
теринославської губернії налічувалося 1 188 мешканців [8, с. 34]. Л. В. Го
лубєв зі своєю сім'єю постійно жив у Петрограді, в Олександрівський
маєток приїздив лише влітку. Назву населеного пункту НаталоОлек
сандрівка було знову замінено на Олександрівку.
Відомо, що у травні 1905 р. селяни відібрали землю у поміщика Го
лубєва і користувалися нею до 1907 р.
Знаходимо дані про кількість дворів у 1908 р. в Олександрівці за ма
теріалами губернської землевпорядної комісії. У 162 дворах (господар
ствах) мешкало 989 чоловік (493 чол. та 496 жін.) [23, с. 8 – 9]. На той час
село було волосним центром. До Олександрівської волості належали такі
населені пункти: Єлисаветівка (135 дворів із населенням 719 чол.), Пет
ровка (93 двори з 554 мешканцями), Розаліонівка (100 дворів із 447 меш
канцями), Новоселівка (33 двори з 185 мешканцями) та Крутогорівка (51
двір із населенням 257 чол.).
У джерелах зустрічається інформація про окремих осіб, які прожива
ли в Олександрівці на поч. ХХ ст., наприклад, у 1911 та 1912 рр. Олек
сандрівським волосним старшиною був Карп Кривуля, волосним писа
рем – Сергій Суглобов [9, с. 187] (Суглов20).
У 1916 р. млин та винокурний завод згоріли за нез'ясованих обставин.
Весною 1918 р. Лев Голубєв за нез'ясованих обставин безслідно зник,
його дружина емігрувала до Франції, а його мати Ганна Петрівна
16
Олександр Олексійович (1851 – 1914) – відомий вченийагроном. У різні часи був управляючим маєтка
ми Кочубеїв, великого князя Михаїла Олександровича, графа Мордвінова.
17
За матеріалами Є. І. Кулешової прізвище орендатора було Герберт.
18
За іншими джерелами – № 23 (Див.: Курков К. Н. Адаптация российского дворянства к условиям модер
низационного процесса начала ХХ в. / К. Н. Курков. – М.: Готика, 2005. – С. 328).
19
Інші джерела вказують інший рік будівництва (можливо, реконструкції) – 1862 р. (Див.: Курков К. Н.
Адаптация российского дворянства к условиям модернизационного процесса начала ХХ в. / К. Н. Курков. –
М.: Готика, 2005. – С. 328).
20
Прізвище писаря трохи відрізняється від наведеного у 1911 р., ймовірно, йдеться про одну особу, але в
якомусь із джерел припущено помилку (див.: "Весь Луганск в кармане". Адрескалендарь и справочная
книга города и окресностей на 1912 год. – К.: Типя Киевской 2й артели, 1912. – С. 118).
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продовжувала мешкати в Олександрівці (мешкала у дворовому флігелі до
1930 р.). З 1918 р. садиба переходила у різні руки. Є відомості про виве
зення із садиби всього майна до Німеччини, але точних даних щодо цьо
го не знайдено.
За часів встановлення радянської влади у маєтку розміщувався рай
виконком. Трохи пізніше було влаштовано оздоровчий табір "Чайка". До
Великої Вітчизняної війни тут розміщувався санаторій, саме у цей час
тут було проведено ремонтні роботи, як це відбувалося в багатьох "пе
репрофільованих" на новий лад об'єктах (вцілілих після 1905 р. маєтках
та монастирях) на теренах нової держави.
З 1946 р. Олександрівка стає селищем, а з 1961 р. – містом Олек
сандрівськ. З цього часу комплекс колишнього маєтку передано Облздрав
відділу. У 1963 р. Олександрівськ увійшов до складу м.Луганськ, і в будівлі
було розміщено обласний тубдиспансер, який проіснував тут до 2006 р.
Комплекс маєтку серйозно постраждав за часи існування в ньому
тубдиспансеру, деякі його складові взагалі не збереглися до нашого часу.
Перед закриттям тубдиспансеру головна маєткова будівля і парк навко
ло неї зазнали нищівної руйнації.
Після аналізу архівних та літературних джерел і проведеного натур
ного вивчення треба зазначити, що актуальним на сьогодні є досліджен
ня території містобудівного комплексу, проведення археологічних
досліджень на вищезазначених ділянках, робота в архівосховищах Росії
та України, а також фахова розробка проекту реабілітації вцілілої части
ни комплексу з можливим відтворенням втрачених елементів архітек
турномістобудівного та ландшафтнопаркового середовища.
Головною культурною цінністю, що складає основний фонд місто
будівного утворення, є низка історичних споруд різного призначення і
часу будівництва, об'єднаних трьома основними вцілілими ділянками
складовими.
Містобудівний Олександрівський комплекс (вірніше, вціліла його час
тина) складається з трьох основних частин: ділянка Нового панського
маєтку із садом і парком на берегах р. Лугань, церковна ділянка та ділянка
історичних житлових кварталів з громадськими будівлями і колишніми госN
подарськими будівлями маєтку. Колишня четверта складова, а саме ділянN
ка Старого панського маєтку з промисловоNгосподарським комплексом (ви
нокурний завод, млин, стайні та ін.), що була раніше невід'ємною части
ною Олександрівки, втрачена на сьогодні, потребує додаткових
досліджень для відновлення об'єктивної картини містобудівної ситуації.
Можливим є проведення археологічних досліджень на місці локалізації
зазначених житлових, промислових та господарських об'єктів. Це дозво
лить заповнити існуючі на сьогодні прогалини історії населеного пункту
і його найважливіших складових.
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Слід детально зупинитися на кожній частині існуючого місто
будівного комплексу (мал. 5 – 6).
1. Комплекс "Нового панського маєтку", збудований у ІІ пол. ХІХ ст.
поміщиками Сомовими (пізніше належав Голубєвим), вміщує: будинок
господаря з флігелями21, господарські будівлі (каретна, кухня, будинок для
прислуги, льохи), кам'яну огорожу, браму, парк і сад, розташовані по бе
регах річки Лугань. Його збудовано замість старого маєтку на новому
місці (додаткового дослідження потребує ділянка, де розміщувався пер
ший маєток).
Колишній будинок господаря з флігелями та господарськими будівлями
(Головний будинок, ІІ пол. ХІХ ст.). Головна складова садибного комплек
су – пам'ятка містобудування та архітектури (охор. № 312) [10, с. 116 – 117]
національного значення (сучасна адреса – Красна площа, 24).
На основі наведених вище матеріалів стає зрозумілим, що у відомих
історичних та пам'яткоохоронних працях помилки припущено щодо да
тування пам'ятки (усюди вказується ІІ пол. XVIII ст., можливо, за осно
ву взято дату, зазначену на фронтоні північного фасаду – "1772"), пізніше
її повторюють безліч дослідників. Поки що не зрозуміло, коли з'явилася
ця цифра на будинку (ймовірно, під час реконструкції довоєнного часу,
оскільки на фото 1914 р., яке наведено вище (мал. 4), напис відсутній),
яку дату вона вказує і з яких джерел запозичена.
Будинок господаря з двома невеликими флігелями розташовується
на одній повздовжній вісі, східний флігель сполучений з ним відкритою
колонадою. Раніше і західний флігель сполучався таким самим чином
(західна колонада зруйнована). Основний об'єм двоповерховий, потинь
кований, прямокутний у плані, збудований в суворій і лаконічній ма
нері, характерній для архітектури класицизму (мал. 7). Кути розкрепо
вані пілястрами, перший ярус бічних фасадів оброблено рустом, верти
кальне членування підкреслено тягами. Головний і парковий фасади ма
ють шестиколонні портики (на головному – іонічного ордера (з'явився
під час реконструкції маєтку під санаторій)), на парковому – коринф
ського (ймовірно, з'явився теж у результаті перетворень ХХ ст.)), допов
нені на другому поверсі балконами.
Інтер'єри зазнали нищівної руйнації, особливо в останні роки існу
вання тубдиспансеру. Про вигляд внутрішнього начиння нагадують ли
ше перекази місцевих мешканців, але існують посилання на звіти лу

21
Автори висловлюють подяку Л. В. Гладкій – головному спеціалісту відділу територіального представни
цтва Луганської та Донецької областей Управління регіональних представників з питань охорони культур
ної спадщини та переміщення культурних цінностей Департаменту культурної спадщини та культурних
цінностей, за надану можливість опрацювання облікової документації на пам'ятки культурної спадщини
м. Олександрівська.
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ганського музею з 1924 р.22, де начебто вказується про надходження реш
ток предметів побуту з колишнього маєтку СомовоїМюрат.
Спершу будинок знаходився в північній частині парку, що сьогодні
зазнав значних руйнувань, спотворено прилеглу до будинку господаря
ділянку.
Флігелі збудовано одночасно з будинком. Вони цегляні, одноповер
хові. Західний абсолютно перебудовано (з півночі і півдня прибудовано
нові об'єми, що псують зовнішній вигляд споруди). Східний флігель го
ловним фасадом виходить на вулицю, до нього примикає огорожа. Він
також цегляний, потинькований, прямокутний у плані. Вирішений у
стилі класицизму. Центральну частину головного фасаду оброблено рус
том, вхід підкреслено напівциркульною аркою. Гладкі поверхні стін
відтіняють неглибокі напівциркульні ніші. На жаль, нещодавно зруйно
вано дах, довгий час споруда стоїть відкритою просто неба.
Садиба оточена цегляною огорожею з масивними пілонами воріт,
має чіткий ритм аркових ніш, розділених виступами плоских пілонів. В
огорожу включено невелику одноповерхову прямокутну в плані будівлю
службового призначення, сучасну панському дому [14].
Господарська частина зводилася одночасно з панським будинком,
але на відстані від нього. На південь від будинку господаря існують ди
сонуючі будівлі, зведені в часи існування різних закладів, до того ж істо
ричні господарські споруди спотворені пізнішими добудовами.
Обов'язковим і першочерговим завданням на сьогодні є проведення
досліджень ділянки західного флігеля і зруйнованої колонади для фахо
вої розробки проекту реставраційних робіт.
Сучасний стан будинку викликає занепокоєння, до закриття туб
диспансеру було розібрано перекриття між першим та другим поверха
ми, зникла більшість металевих деталей, за допомогою яких було
закріплено конструкції перекриття та сходин, деякий час споруда стоя
ла без даху, новий дах, на жаль, виконано з матеріалів, що псують
сприйняття стилістики пам'ятки. Також постраждав зелений масив
навколо будинку, велику кількість дерев було вирубано з північної сто
рони ділянки маєтку.
2. Церковна ділянка храму на честь Вознесіння Христового. Знаходить
ся у центральній частині поселення, на північ від ділянки маєтку з пар
ком, поруч з головним шляхом, що проходить з південного сходу на
північний захід (див. мал. 56). Острівне розміщення церковної ділянки,
монументальність головного об'єму та домінування над одноповерховою
забудовою поселення робить храм головним орієнтиром при під'їздах до
населеного пункту з північного заходу та південного сходу [13].
22

Див.: Тишкина С. Тайны Александровска. Книга первая / С. Тишкина. – Луганск, 2012. – С. 118.
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СвятоNВознесенський храм (1849) (сучасна адреса – Красна площа, 50).
Храм збудовано 1849 р. на кошти штабскапітана гвардії Михаїла Сомо
ва та його дружини, замість старого дерев'яного, на новому місці (додат
кового дослідження потребує локалізація місця розміщення дерев'яної
споруди храму та архітектурномістобудівні особливості першої церкви).
Це найстаріша на сьогодні будівля м. Олександрівська, збудована за
єпархіальними зразками з використанням стилістичних особливостей
руськовізантійських традицій (мал. 8).
Церква – пам'ятка архітектури місцевого значення23. Споруда домі
нує в навколишньому міському середовищі. Червона лінія фасаду вівтар
ної частини храму співпадає з головною віссю Будинку господаря.
Вірогідно, місце будівництва головної споруди садиби навмисно підпо
рядкували вже існуючому тоді храму!
Церковна будівля цегляна, потинькована, трьохчастна, чотиристовп
на, п'ятиглава. Центральний простір перекрито куполом на високому
циліндричному барабані, по кутах височать декоративні башточки
дзвінички. Перспективні портали входів обрамлені напівколонами. Аб
рис та декор аттиків імітує кілеподібні позакоморні покриття24. На цент
ральному світловому барабані вузькі віконні отвори перемежовуються зі
схожими за формою пласкими нішами.
Центральний верх і чотири декоративні увінчано цибулеподібними
маківками. Декоративні маківки влаштовано над західним (вхідним) та
східним (вівтарним) притворами. Аттики південного фасаду, орієнтова
ного на головний фасад маєткового будинку, прикрашено медальйонами
з тематичними барельєфами.
З площини фасадів вирізняються декоративні деталі, пофарбовані
білою фарбою, що додає вишуканості й урочистості.
Навколо церкви існує восьмигранна у плані цегляна огорожа в псев
доготичному стилі з двома приміщеннями причту і башточками з боків
брами [10, с. 116 – 117] (головний вхід до церковного подвір'я розмі
щується по вісі схід – захід). Дослідники припускають, що її збудовано
наприкінці ХІХ ст. [3, с. 146 – 147]. Особливу урочистість огорожі нада
ють витончені башточки, влаштовані над кожним стовпом, їх увінчують
стрілчасті завершення з невеличкими хрестиками.
Із заходу, півдня і півночі влаштовано входи з дверима, оббитими ме
талевими пластинами. У наш час фасади дверей доповнено чеканними
щитами із зображеннями святих.
В інтер'єрі збереглися автентичні розписи, виконані фрагментарно
(в парусах та на стовпах). У 2003 р. живопис було розчищено та поновлено
23

Облікову документацію на пам'ятку у 2006 р. розроблено співробітниками "УкрНДІпроектреставрація".
Паспорт об'єкта культурної спадщини "Вознесенська церква (складова комплексу "заміська садиба").
Паспорт складено К. В. Гончаровою (УкрНДІпроектрестарвація, 2006 р.). – С. 3.
24
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обрамлення навколо образів. Автентичний іконостас не зберігся. Існую
чий зараз дерев'яний іконостас виготовлено у післявоєнний час.
Кам'яна споруда на поч. ХХ ст. мала три престоли: правий – на честь
Пресвятої Богородиці, лівий – святого Спіридона Тримифійського
[24, с. 1036 – 1037]. У 1908 р. в Олександрівці Слов'яносербського повіту
мешкало 1 026 чоловік, що проживали у 133 дворах, священиком у церкві
був Феод. П. Базилевський, а псаломником – Іван Матвєєв. До приходу
в цей час були приписані невеличкі поселення Розаліонівка (в 15 верс
тах, 49 дворів з 338 мешканцями) і Новоселівка (в 6 верстах, 22 двори з
174 мешканцями).
У довідниковій книзі Катеринославської єпархії 1914 р. [25, с. 398]
знаходимо такі дані. Трьохпрестольна Вознесенська церква, 2й престол
на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці, 3й в ім'я преподобного
Спірідона тріумф. Чудотворця (порівняно з 1908 р. дещо змінено назви
престолів). Вказано також, що поруч знаходилася садиба священика.
Прихожан було 1 132 чоловічої статі та 1 117 жіночої (разом з навко
лишніми поселеннями). Церковної землі в цей час значилося 120 деся
тин, для причту малися будівлі в гарному стані. Школи 2: церковнопри
ходська та земська. Серед приписаних поселень зазначені: Разомонівка
(в 15 верстах), Новоселівка (в 6 верстах), Голубівка (в 3 верстах), Земля
ний (в 6 верстах). Священиком у 1913 р. залишався Ф. П. Базилевський,
а псаломником вже значиться Лотов Григорій Олексійович. Церковним
старостою з 1913 р. був селянин Антон Терещенко.
За одними свідченнями, у 1935 р. церкву було закрито і перетворено
на склад25, за іншими – її закрили наприкінці 1940го р., але через кіль
ка місяців відкрили знову. Дослідник О. Форостюк, наприклад, повідом
ляє, що за радянської доби церква діяла і після 1937 р. і була чи не єди
ним храмом на всю Ворошиловградську область [31, с. 23; 30]. Тож на
прикінці 1940 р. парафію закрили та під час окупації поновили, хоча вже
як храм київського патріархату. Храм припиняє діяти у 1952 р.
У 1988 р. на території церковного подвір'я збудовано хрещальню.
3. Ділянка історичних житлових кварталів з громадськими будівлями і
колишніми господарськими будівлями маєтку розташовується на північ від
інших складових комплексу на ділянках житлових кварталів поселення
(див. мал. 5 – 6). Тягнеться вздовж головної магістралі населеного пунк
ту. Об'єкти цієї ділянки в обліковій документації називаються "флігеля
ми" (5 будівель з різним відсотком втрати автентичності). Збереглися
будівлі (за адресами: Красна площа 2, 10, 12, 16, 22), в яких розташову
ються: старе приміщення школи, поштове відділення, пункт охорони
порядку, адміністративна будівля, приватна житлова будівля [15; 16; 17; 18].
Будівлю за адресою Красна площа, 12 обкладено червоною цеглою, по
25

За матеріалами стислої історичної довідки Е. Т. Черкесової.
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руч з нею збудовано нову споруду, що дисонує в історичному середо
вищі.
Серед зазначених будівель треба виділити колишній будинок управN
ляючого маєтком (будинок управителя26, ІІ пол. ХІХ ст.). Пам'ятка архітек
тури місцевого значення (рішення виконкому Луганської області № 54
від 20 лютого 1992 р.). Він розташовується неподалік річки Лугань на
південний схід від маєткового комплексу, на помітному підвищенні.
Будівля цегляна, потинькована, одноповерхова, Пподібна у плані, з
підвалом (розташований під головним об'ємом, за винятком бічних
крил, що виступають у бік двору). Головний фасад акцентовано чотири
колонним портиком з колонами тосканського ордеру [12].
Споруду збудовано з червоної цегли на вапняному розчині, потинь
ковано та побілено. Перекриття пласкі дерев'яні, дах влаштовано по де
рев'яним стропилам, вкрито залізом. Віконні та дверні отвори перекри
то лучковими перемичками, обрамлено простими литвами. Кути будівлі
акцентовано пілястрами.
Усередині частково змінено планувальну схему за рахунок улашту
вання дерев'яних перегородок. У цілому первинне планування споруди
збереглося.
В будівлі розміщувалося старе приміщення загальноосвітньої школи
м. Олександрівська (сучасна адреса – Красна площа, 2), що перебуває в
комунальній власності Управління освіти м. Луганськ.
Охоронна дошка не збереглася. Стан будівлі незадовільний.
Навколо будинку збереглися фрагменти автентичної огорожі. У ме
жах шкільної ділянки розміщено нову будівлю школи та господарський
корпус у глибині двору.
Заслуговують на увагу також будівлі, збудовані наприкінці ХІХ та на
поч. ХХ ст. – будівлі колишніх церковноNприходської та земської шкіл.
У цілому сучасний стан містобудівного комплексу в м. Олександ
рівськ – аварійний! Усі споруди потребують негайного вивчення для фа
хової розробки комплексного проекту реабілітації комплексу. Для кож
ного з вищезазначених об'єктів після ретельного вивчення та виявлення
ступеня збереженості і втрат, оцінки сучасного стану конче потрібною є
розробка проекту реконструкції.
На сьогодні треба вирішити велику кількість питань, що стосуються
існування та подальшої долі цікавої комплексної пам'ятки містобудуван
ня та архітектури в м. Олександрівську, що на Луганщині, і зберегти цю
перлину для майбутніх поколінь.

26
Назва, наведена в дужках, використовувалася в обліковій документації (УкрНДІпроектреставрація,
2006 р.).
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//http://www.dnabb.org/modules.php?name=FotoGallery&op=viewfoto&id
_cat=90
22. Сборник статистических сведений по Екатеринославской губер
нии Славяносербского уезда от 1886 года. – Екатеринослав, 1886.
23. Список населенных мест Славяносербского уезда Екатерино
славской губернии с приложением карты. – Екатеринослав: Типя Губе
рнского земства, 1911.
24. Справочная книга Екатеринославской епархии. Издание Екате
ринославской Духовной консистории. – Екатеринослав, 1908.
25. Справочная книга Екатеринославской епархии за 1913 год. –
Екатеринослав: Типя С. И. Барановского, 1914.
26. Тишкина С. Тайны Александровска. Книга первая / С. Тишкина. –
Луганск: ООО "Полиграфический центр "Максим", 2012.
27. Учет Земель и алфавитный список земельных владений Славяно
сербскаго уезда Екатеринославской губернии (с двумя картами). Изда
ние Екатеринославской Губернской Земской Управы. – Екатеринослав :
Типя Губернского Земства, 1906.
28. Макаревський Ф. Матеріали для історикостатистичного опису
Катеринославської єпархії. Церкви та приходи минулого XVIII ст. / Фео
досій Макаревський. – Дніпропетровськ : ВАТ "Дніпрокнига", 2000.
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29. Ходус Е. Сохраним историческое наследие во имя будущего! /
Е. Ходус // Офіційний сайт Олександрівського міського голови и міської
ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// aleksandrovsk.lg.ua/
news.php?id=607
30. Форостюк О. Луганщина релігійна: історичний та правовий ас
пекти / О. Форостюк. – Луганськ: Світлиця, 2004.
31. Форостюк О. Православная Луганщина в годы гонений и траги
ческих испытаний (19171988 гг.) / О. Форостюк. – Луганск: Редакцион
ноиздательский отдел ЛИВО, 1999.
Работа посвящена изучению архитектурноградостроительного насле
дия исторического населенного пункта Луганской области города Алексан
дровска.

Мал. 1. Місто Олександрівськ Луганської області на мапі України (І)
і на мапі Луганської області (ІІ).
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Мал. 2. Слобода Олександрівка Слов'яносербського повіту
Катеринославської губернії з мапи ІІ пол. ХІХ ст.

Мал. 3. Суміщення сучасної мапи Олександрівська з мапою ІІ пол. ХІХ ст.:
1 – сучасні квартали з існуючою забудовою та підприємствами; 2 – місце
розташування Нового Олександрівського маєтку; 3 – місце розташування
першого маєтку (старого); 4 – СвятоВознесенський храм 1849 р. будів
ництва; 5 – місце ймовірного розташування дерев'яного СвятоВознесенсь
кого храму; 6 – промисловогосподарський комплекс сер. ХІХ ст.; 7 – місця,
де стояли вітряки; 8 – перші житлові квартали Олександрівської слободи
ІІ пол. ХІХ ст.; 9 – місце де у 1965 р. знайдено залишки печі для опалювання
цегли; 10 – сучасний цвинтар. Малюнок О. В. Харлана. 2013 р.
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Мал. 4. Маєток в Олександрівці
(за виданням "Столица и усадьба", 1914, № 4, с. 14).
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Мал. 5. Схема центральної частини м. Олександрівська із вцілілими
об'єктами культурної спадщини. Малюнок О. В. Харлана. 2013 р.

Мал. 6. Схема "Нового Олександрівського маєтку"
(за матеріалами УкрНДІпроектреставрація, 2006 р.).
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Мал. 7. Будинок господаря з флігелями. Новий Олександрівський маєток
(ІІ пол. ХІХ ст.): 1 – зовнішній вигляд з північного заходу (фото 2011 р.);
2 – план першого поверху зі східним і західним флігелями (за матеріалами
видання "Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР".
Т. 2 // Ворошиловградская область. – К.: Будівельник, 1985. – С. 116117).

Мал. 8. Храм на честь Вознесіння Христового в м. Олександрівську (1849):
1 – зовнішній вигляд з південного сходу (фото 2011 р.); 2 – медальйон
з тематичним барельєфом на південному фасаді (фото 2012 р.); 3 – план
споруди та головної брами між двома будиночками церковного причту
(за матеріалами УкрНДІпроектреставрація, 2006 р.).
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М. Ю. Чекурда
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ КВАРТАЛІВ м. БАХЧИСАРАЙ
У КОНТЕКСТІ ЛАНДШАФТНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІСТОРИЧНИХ
ТЕРИТОРІЙ У ЗОНІ КОМПОЗИЦІЙНОNПРОСТОРОВОГО ВПЛИВУ
ХАНСЬКОГО ПАЛАЦУ
Територія навколо Ханського палацу – це особлива історична територія
зі своїм розплануванням, містобудівним та ландшафтним середовищем, яка
містить історичну забудову, об'єкти культурної спадщини, елементи ланд
шафту тощо. Все це потребує адекватних методів реконструкції та збере
ження, які, у свою чергу, повинні базуватися на методиці ландшафтного
дослідження історичних міських територій. Цю методику було складено з
урахуванням вимог UNESCO щодо утримання та використання об'єктів
всесвітньої спадщини, адже історичні території Бахчисарая є номінанта
ми до Списку всесвітньої спадщини. Все це має важливе значення для
підтримання історичного міського середовища та образу Старого міста з
присутнім йому татарським колоритом, збереження основних рис містобу
дування та архітектури.
Результати дослідження лягли в основу концепції ландшафтної рекон
струкції історичного середовища для виконання дипломного проекту за
спеціальністю "Дизайн" спеціалізації "Дизайн ландшафту".
Місто Бахчисарай знаходиться в гірській південнозахідній частині
Автономної Республіки Крим (Україна), є центром Бахчисарайського
району, розташоване у підніжжя північного схилу другої гряди Крим
ських гір у долині річки ЧурукСу (з тюркського – гнила вода), що є пра
вою притокою річки Кача.
Місто знаходиться на висоті 150 – 340 м над рівнем моря, а
найближчі околиці – на висоті 500 – 600 м. Відстань до Чорного моря –
18 – 20 км.
Рельєф у межах міста змінюється від рівнинного на північному заході
до низинного у центральній частині та на південному сході. Територія,
про яку йдеться у статті, – Старе місто – знаходиться в глибокому
каньйоні р. ЧурукСу, створюючи тим самим локальний мікроклімат,
практично безвітрову зону, оскільки різність висот між долиною та висо
когір'ям сягає близько 1000 м [8, с. 16].
Територія, що розглядається в проекті, знаходиться, в основному, у т.
зв. буферній зоні, тобто ділянках, що розташовані за охоронною зоною
палацу та безпосередньо формують те історичне середовище, яке прита
манне старим кварталам Бахчисарая. Ці ділянки, в районі, що зветься Ста
ре місто, охоплюють території міських кварталів, сформовані вулицями:
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Леніна, К. Маркса, Шкільною, Октябрською, КомсомольцівПідпіль
ників, Більшовик, Зої Космодем'янської, Шмідта, Затрубченко, а також
Островського (частково) [12 – 13].
Сучасний Бахчисарай складається з трьох приблизно рівних за пло
щею частин: Старого міста, Нового міста і нових кварталів (5й, 6й і 7й
мікрорайони). До міської межі Бахчисарая увійшли історичні села Ескі
Юрт, АкЧокрак, Азіз (частина Нового міста) і Салачик, або Старосілля,
найвіддаленіша від сучасного центру, вгору за течією річки частина Ста
рого міста) [2 – 5; 16]. Стара історична частина міста зберегла колорит
середньовічного сходу, з вузькими провулками, тупиками, мечетями, і
досі, незважаючи на значні втрати, приваблює численних туристів бага
товіковою історією і своєрідною архітектурою.
Сьогодні Бахчисарай – місто контрастної архітектури. Татарські бу
динки співіснують з караїмськими спорудами, класицистичною архітек
турою часів Російської імперії та спорудами радянського часу.
Зараз історичні пам'ятки знаходяться під наглядом Бахчисарайсько
го історикокультурного заповідника.
За натурними дослідженнями, які проводилися в контексті згаданої
вище дипломної роботи ("Ландшафтна реконструкція історичних тери
торій м. Бахчисарай в зоні впливу Бахчисарайського ханського палацу"),
були відмічені особливо важливі ділянки, які, лише використовуючи ме
тоди ландшафтної реконструкції, з використанням мінімуму заходів,
можливо відродити або реконструювати згідно з завданням проекту
[9; 11 – 13; 15 – 18; 20 – 21; 25].
Відповідно до завдання проекту (складеного керівником дипломно
го проекту, доц., канд. архітектури В. П. Ієвлевою) у статті представлено
основні напрями досліджень щодо наукової частини магістерської дип
ломної роботи.
Мета роботи – дослідити сучасний стан історичного середовища
кварталів Старого міста у структурі м. Бахчисарай (зона безпосередньо
го впливу Бахчисарайського ханського палацу) та надати проектні про
позиції ландшафтної реконструкції цієї території у зв'язку з номінуван
ням історичних територій м. Бахчисарай до Списку всесвітньої спадщи
ни UNESCO.
Межі дослідження: натурні дослідження мають охопити квартали та
окремі вулиці історичної частини м. Бахчисарай, які прилягають безпо
середньо до території Бахчисарайського ханського палацу та мають візу
альнопросторові зв'язки з пам'яткою, формуючи історичне ландшафтне
середовище довкола Палацу. До них належить: історичнорозплануваль
на структура міських кварталів, що сформовані вулицями: Леніна –
Ісмаїла Гаспринського, К. Маркса, Шкільною, Октябрьською, Комсо
мольцівПідпільників, Більшовик, Зої Космодем'янської, Шмідта, За
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трубченко, Танкістів (частково), Спаї (частково), а також Островського
(частково) та Горького (частково). Особливу увагу треба приділити ву
лиці Річковій, яку було історично сформовано вздовж русла р. ЧурукСу,
підтримуючи напрямок її природної течії на території усієї історичної
частини м. Бахчисарай.
Дослідження повинно здійснюватися на: вивченні історичних даних
щодо історичного формування кварталів Старого міста; аналізі сучасних
картографічних та проектних документів, виконаних протягом останніх
десятиліть для м. Бахчисарай; вивченні вимог UNESCO щодо нерухомих
об'єктів всесвітньої спадщини; урахуванні цінної історичної забудови,
що формує історичне середовище кварталів та окремих її ділянок; обсте
женні сучасного стану ландшафту та забудови старого міста, з фо
тофіксацією найважливіших композиційнорозпланувальних та ланд
шафтних вузлів, а також тих композиційних елементів, які є домінанта
ми або акцентами у ландшафтномістобудівній структурі Старого міста.
При цьому особливу увагу треба звернути на характер та сучасний стан
благоустрою та озеленення як вздовж окремих вулиць, так і тих ділянок
Старого міста, що є принципово важливими. Опорними композиційни
ми елементами треба вважати пам'ятки архітектурної спадщини, а також
об'єкти, що пропонуються для внесення до Списку культурної спадщи
ни АР Крим, значні історичні споруди та малі архітектурні форми, ви
дові точки та фронти, з яких споглядаються як Палац, так і основні при
родні особливості ландшафту долини р. ЧурукСу – геологічні форми
гірських утворень, сформованих вивітрюванням. Передусім, при вив
ченні характеру розпланувальної структури кварталів забудови, що без
посередньо прилягають до Палацу, необхідно звернути увагу на їх сучас
не функціональне призначення з метою його зміни з урахуванням вимог
UNESCO.
Особливо важливими є території, що безпосередньо прилягають до
Ханського палацу; є ділянки природного ландшафтного середовища
вздовж вулиці Річкової, у тому числі й ті місця, де збереглися автентичні
мости через р. ЧурукСу, а також ділянки видових точок та цілісні видові
фронти, з яких споглядаються як Палац, так і основні природні особли
вості ландшафту.
Основні завдання із ландшафтної реконструкції полягають у:
– врахуванні вимог UNESCO щодо утримання та використання
об'єктів всесвітньої спадщини та створення зручних транспортних і пі
шохідних зв'язків, які б забезпечили максимальний комфорт при від
відуванні цих об'єктів, а також урахуванні режимів використання певних
територій, що охороняються, – охоронної зони Ханського палацу, зони реN
гулювання забудови та зони охоронюваного ландшафту (які були встанов
лені на основі розробки цілого ряду науководослідних робіт). Мається
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на увазі: децентралізація послуг, спеціальне обслуговування об'єктів
спадщини, дотримання характеру режимів використання зон охорони з
урахуванням туристичних маршрутів та використанням усілякого екзо
тичного транспорту, локальні туристичні маршрути, вибіркові інтереси
та ін.);
– виборі серед багатьох ділянок та територій тих, які б мали найваж
ливіше значення при запровадженні нового функціонального викорис
тання територій (наприклад, запропонувати окремі ділянки виключно
для громадськоготуристичного використання, які мають бути розташо
вані у безпосередній близькості від Палацу, або рекреаційні території
вздовж вул. Річкової, а також місця перетинів вулиць, визначні видові
точки та фронти, місця розташування пам'яток нерухомої спадщини:
пам'ятників, мечетей, дюрбе, фонтанів, цінних архітектурних споруд
тощо);
– розробці такого функціонального зонування, яке було б зручним
для відвідувачів м. Бахчисарай та його мешканців (обов'язково врахува
ти сучасне функціональне зонування, пропозиції щодо його розвитку з
окресленням основних територій, що підлягають майбутнім ландшафт
нореконструктивним змінам, які мають бути враховані при розробці ге
нерального плану та проектного функціонального зонування);
– максимальному збереженні ландшафтнорозпланувальної струк
тури Старого міста, з підтримкою її історичного характеру та загальної
композиційнорозпланувальної мережі, підсиленням збережених автен
тичних елементів, наданням їм нового функціонального використання
згідно з вимогами UNESCO щодо заповідних територій, історичних те
риторій та комплексів;
– частковому відтворенні елементів природного ландшафту (береги
річки ЧурукСу, витоки джерел та ін.), як у верхній течії р. ЧурукСу, так
і в місці сформованої набережної, а також уздовж усієї вул. Річкової, в
обидва боки від Палацу та в напрямку району Салачик;
– підпорядкуванні існуючої та запропонованої рослинності основ
ній ідеї ландшафтної реконструкції – відродження містасаду, з викорис
танням місцевих та екзотичних порід дерев, кущів та квітників;
Усі розпланувальні елементи, благоустрій та малі архітектурні форми
повинні бути витримані у стилістичній єдності, створюючи гармонійний
ландшафтнорозпланувальний комплекс в середовищі Старого міста [10].
Згідно з завданням, передусім, при вивченні характеру розплану
вальної структури кварталів забудови, що безпосередньо прилягають до
Палацу, особлива увага (під час проведення натурного обстеження)
приділялася вивченню їх сучасного функціонального призначення з ме
тою змін його при подальшому використанні цих об'єктів, з урахуванням
вимог UNESCO [19; 22].
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Виходячи із завдань проекту, особливо важливими є території, що
безпосередньо прилягають до Ханського палацу; ділянки природного
ландшафтного середовища вздовж вулиці Річкової, у тому числі ті місця,
де збереглися автентичні мости через р. ЧурукСу, а також окремі ділян
ки, особливо ефектні видові точки або цілісні видові фронти, з яких спо
глядаютья як Палац, так і основні природні особливості ландшафту доли
ни р. ЧурукСу – геологічні форми гірських утворень. Саме їх можна
розглядати як основні композиційні вузли, які треба підтримати, вико
ристовуючи елементи ландшафтного дизайну [10; 22; 25].
Натурне дослідження полягало у виконанні наочних обстежень та
фотофіксації усіх найважливіших елементів існуючого благоустрою, озе
ленення та цінних історичних споруд на вибраних ділянках, а також
найефективніших видових точок, з яких сприймаються пам'ятки приро
ди – "кам'яні сфінкси долини річки ЧурукСу" [7].
Орієнтуючись на природні та культурні об'єкти спадщини, концеп
туальні рішення проекту спираються на застосування таких методів та
прийомів ландшафтної реконструкції, які мають підкреслити
унікальність та значущість природного міського середовища долини
річки ЧурукСу [2 – 5; 16; 25].
При натурному дослідженні було ретельно обстежено сучасні зелені
насадження та зроблено їх інвентаризацію (карту насаджень), відмічено
стан та вік дерев та кущів, що зараз формують зелені масиви вздовж ву
лиць, особливо виділено дереваветерани [25].
Окремою роботою було обстеження рослинності старого мусуль
манського кладовища XIX ст. (зараз воно існує в якості парку Шкільно
го), яке, маючи досить значну територію, також включене до зони реко
нструкції. При його натурному обстеженні було відмічено особливо
цінні або характерні для Бахчисарая дерева, інші природні елементи
ландшафту, які зафіксовані на історикоархітектурному опорному плані
[13; 25].
Головна ідея концепції ландшафтної реконструкції означеної тери
торії, а також забудови вздовж вул. Леніна – І. Гаспринського, – присто
сування історичного середовища Старого міста для перетворення його
на туристичноекскурсійний об'єкт № 1 (не виключаючи з нього його го
ловної перлини – Ханського палацу) [10; 25].
При розробці концепції проекту ландшафтної реконструкції було
вирішено такі принципові моменти, як: стоянки для екскурсійних авто
бусів та особистого автотранспорту відвідувачів міста, а також екзотич
ного туристичного транспорту в комплексі з місцями відпочинку для
відвідувачів Старого міста, у т. ч. й Ханського палацу; розміщення кіль
кох інформаційнотуристичних центрів (візитцентрів); місця торгівлі
сувенірами; намічено основні пішохідні прогулянкові маршрути, а
605

Розділ II

також маршрути з використанням екзотичного транспорту, в напрямках
яких запропоновано курдонери з мініскверами, типу покетпарків, аль
танки на місці основних видових точок та ін. [21; 25].
Не обійдені увагою також ті місця, які є надзвичайно мальовничими
видовими точками. Особлива увага приділялася ретельній реконструкції
вул. Річкової, яку запропоновано перетворити на зелену рекреаційну зо
ну з організацією упорядженої головної прогулянкової алеї з місцями
відпочинку в її структурі [25].
При підборі асортименту озеленення було враховано як місцеві, ха
рактерні для Бахчисарая, фруктові та інші красиво квітучі дерева, а та
кож пірамідальні тополі – своєрідний символ міста, так і запропоновано
екзотичні південні породи дерев та кущів. Усі запропоновані (проектні)
малі архітектурні форми вирішено в стилістичній єдності, які суттєво до
повнюють збережені на сьогодні автентичні фонтани, сходипровулки,
підпірні стіни, подекуди – історичне мощення вулиць та елементи фа
садів історичної забудови, наприклад: портали, балкони, різноманітні
декоративні прийоми, типи кладки або обличкування фасадів та ін. [25].
Найближче оточення Ханського палацу – найважливіша територія,
яка безпосередньо прилягає до комплексу палацу і є частиною буферної
зони, що, за вимогами UNESCO, повинна мати особливий режим вико
ристання, оскільки створює певне музейноісторичне середовище, на тлі
якого головним історикокомпозиційним вузлом є саме комплекс
Ханського палацу.
До дипломної роботи увійшло кілька креслеників, що ілюструють
вищезгадану аналітичну інформацію, та є вихідними для проектних про
позицій [25].
Важливим креслеником, що відображає цінність нерухомої культур
ної спадщини, об'єкти якої складають забудову Старого міста навколо
Палацу, є "Історикоархітектурний опорний план історичних територій
м. Бахчисарай у зоні впливу Ханського палацу", М 1:1000 (рис. 1) [13; 23;
25]. На ньому позначено цінну забудову – архітектурні пам'ятки, щойно
виявлені об'єкти спадщини та значну історичну забудову.
До аналітичних схем також можна віднести дві важливі схеми: "Схе
му композиційноландшафтного аналізу історичних територій м. Бахчи
сарай в зоні впливу Ханського палацу", М 1:2000 (рис. 2), яка показує ос
новні композиційні елементи міського ландшафту, зокрема: основні
композиційні вісі, домінанти, акценти, вісі, видові точки тощо, а також
"Схему комплексної оцінки історичних територій м. Бахчисарай у зоні
впливу Ханського палацу", М 1:2000 (рис. 3) [25].
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Рис. 1. Історикоархітектурний опорний план історичних територій
м. Бахчисарай у зоні впливу Ханського палацу.

Рис. 2. Схема композиційноландшафтного аналізу історичних територій
м. Бахчисарай у зоні впливу Ханського палацу.
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В останній, "Комплексній схемі…", яка підсумовує основні концеп
туальні напрями реконструкції та відтворення ландшафту і міського се
редовища, основну увагу спрямовано на т. зв. зону візуальної охорони
навколо Палацу, в межах якої і мають, головним чином, здійснюватися
основні заходи щодо реконструкції, відновлення або відтворення ланд
шафтносередовищних комплексів [25]. На основі натурного аналізу те
риторії було встановлено, що житлові квартали, які оточують територію
Ханського палацу, сформовані, в основному, історичною забудовою, се
ред якої за останні роки з'явилася значна кількість нових споруд – пере
важно заклади харчування та магазини, що за своїм характером відрізня
ються від історичної забудови.

Рис. 3. Схема комплексної оцінки історичних територій м. Бахчисарай
у зоні впливу Ханського палацу.
Найближча до ділянки Палацу територія – охоронна зона Ханського
палацу, режим використання якої має консерваційноребілітаційний ха
рактер, який передбачає збереження і, за можливістю, реабілітацію
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(відновлення) фрагментів традиційного середовища історичного та
тарського міста [10; 12].
Ця зона прилягає до меж території пам'ятки – Ханського палацу. В її
структурі виділено певні ділянки, де за мінімального втручання, не
обхідно підтримувати традиційне міське середовище (на "схемах" більша
її частина обмежена червоною лінією і має назву "зона візуальної охоро
ни"). Ця зона має найважливіше значення як найближче оточення Пала
цу, оскільки вона периметрально охоплює палацовий комплекс, а з
північної частини впритул підходить до відрогів гірських останців – при
родних кам'яних статуй, розташованих на крутому північному схилі
річкової долини ЧурукСу [25].
Режим консерваційнореабілітаційний, насамперед, передбачає
щадне відношення до історичної забудови. Навіть прості за формою од
ноповерхові будівлі, що є типовими для кримськотатарських міських са
диб ХIX – початку XX ст., неодмінно треба зберегти. Підлягає збережен
ню також історична забудова міського типу (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.), що
не має явно виражених рис кримськотатарської архітектури [12; 13; 25].
У межах цієї зони повинна переважати історична, переважно одно
та двоповерхова забудова, з характерними для цього житлового середо
вища елементами кримськотатарських будівельних традицій. Крім того,
є тут також будівлі, виконані в загальноєвропейських архітектурних сти
лях, характерних для цього історичного періоду (історизм, модерн, піз
ніше – конструктивізм). Щодо збереження структурних елементів місь
кого розпланування, у деяких випадках з'єднуючими ланками для окре
мих будинків є суцільні кам'яні огорожі, які і формують напрямок ву
лиць, надаючи їм характеру нерегулярних планувальних утворень.
Враховуючи різний характер забудови, з метою визначення значу
щості тієї чи іншої вулиці, треба передусім зосередити увагу на головній
транспортній магістралі Старого міста, яка по всій довжині, незважаючи
на зміну назви (з вулиці Леніна – на вулицю Ісмаїла Гаспринського),
залишається головною композиційною віссю його розпланувальної
структури.
Ця вулиця є на сьогодні основним проїздом до Ханського палацу і до
інших найвідвідуваніших пам'яток м. Бахчисарай.
На жаль, зараз історична забудова уздовж неї має дуже жалюгідний
вигляд. Поперше, багато будівель ніяк не використовуються, що викли
кає поступовий їх занепад і часткове руйнування, хоча вони цілком за
слуговують на те, щоб бути пам'ятками архітектури місцевого значення.
Подруге, забудова вздовж вул. Леніна за час відселення татар зазнала
істотних змін. Перш за все, це полягає у спрощенні зовнішнього вигля
ду багатьох будинків (втрата навісів над першим поверхом торгових
приміщень; тинькування і фарбування кам'яної кладки; втрата балконів
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та елементів декору; закладення віконних отворів, зміна конфігурації
вікон залежно від бажання мешканців; облицювання ряду фасадів ке
рамічною поліхромною плиткою, тинькування фасадів "під шубу" та ін.
Втрати первісного вигляду в деяких випадках можливо відшкодувати
шляхом проведення реконструктивноремонтних робіт, не витрачаючи
при цьому значних коштів. Використання перших поверхів будівель по
вул. Леніна під торговотуристичні функції або майстерні різних
національних ремесел дозволить частково відродити втрачені за останні
десятиліття функції торговоремісничого району. Тільки тепер цю влас
тивість вулиці треба буде використовувати у туристичних цілях [25].
Що стосується втрачених значущих для міста споруд, то тут треба
зробити певний відбір найважливіших будівель, які можна відтворити чи
реконструювати.
У цілому для цієї території нове будівництво можна здійснювати ли
ше в незначному обсязі, з обов'язковим узгодженням проектних рішень
на рівні вищого органу виконавчої влади у галузі охорони культурної
спадщини АРК, а також за узгодженням з відділом містобудування та
архітектури Бахчисарайського району [12].
До найважливіших для історичного району міста будівель належать:
відома мечеть ОртаДжамі, (перебудована на поч. 1960х рр. під кіноте
атр, яка розташована навпроти сучасного Центру зайнятості), якій не
щодавно повернуто її колишній вигляд; караїмська кенаса (вул. Леніна,
67 – пам'ятка архітектури місцевого значення). До них також належать:
житловий будинок 1912 р. (будівля колишньої пошти) по вул. Леніна, 51;
житловий будинок з крамницями кін. ХIХ ст. (ріг вул. Леніна та К. Марк
са, 97/2а); колишня будівля Дворянського зібрання – вул. Леніна, 102
(зараз тут знаходиться міська бібліотека) та ін. [23].
До значущих будівель радянського часу у стилі конструктивізму на
лежать дві збережені будівлі. Обидві вони знаходяться на розглянутій те
риторії. Це колишній Палац Рад (зараз Центр зайнятості) і житловий
двоповерховий будинок з напівкруглим еркером – навпроти палацу.
Обидві будівлі втратили свій первісний вигляд, але його нескладно
відновити, залучаючи мінімальні кошти.
Усі розпланувальні елементи, елементи облаштування та малі
архітектурні форми повинні бути витримані у певній стилістичній
єдності, створюючи єдиний ландшафтнорозпланувальний комплекс у
середовищі Старого міста [1; 9; 10; 25]. Перш за все, саме на головній ву
лиці Старого міста. Багато занедбаних історичних будинків можна вико
ристати як елементи туристичнорекреаційної інфраструктури Старого
міста. Вони мають бути визначені в конкретних пропозиціях при роз
робці концепції плану організації територій Державного історикокуль
турного заповідника. Для підтримки планувальної та характерної
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об'ємнопросторової структури цієї важливої для міста території пропо
нується зберегти фрагменти забудови на окремих ділянках деяких попе
речних вулиць південного схилу р. ЧурукСу. Особливу увагу треба звер
нути на вулицю Річкову, яка простяглася вздовж річки ЧурукСу і повто
рює всі її природні повороти [25].
У межах візуальної зони охорони до вулиць, які необхідно зберегти
або повернути їм первісний характер забудови, належать вулиці: К. Марк
са, Шкільна, Октябрська, Комсомольцівпідпільників, Зої Космо
дем'янської, Більшовик, частково вулиці Островського та Горького [25].
Для більш віддалених ділянок режим використання пропонується у
роботі як режим з обмеженим ступенем містобудівних перетворень [12; 13].
При цьому тут допускається обмеженою мірою нове будівництво, як
житлове, так і пов'язане насамперед з об'єктами туристичної інфраструк
тури міста: готелі і туристичні бази, можливо, візитцентр, майстерні на
родних промислів, магазини сувенірної торгівлі, об'єкти сервісного об
слуговування, автостоянки та ін. Причому автостоянки треба розміщу
вати таким чином, щоб не створювати затори на під'їздах до палацу, а
при доставці туристів до палацу використовувати, у міру можливості,
екзотичний, переважно кінний транспорт.
Для приватного та громадського транспорту, що обслуговує населен
ня, яке мешкає в районі Старого міста, мають бути розроблені маршрути,
які, можливо, використовуватимуть паралельні вулиці. Конкретно такі
завдання треба вирішувати на рівні розробки генерального плану міста.
При новому будівництві або при інших ремонтнобудівельних робо
тах необхідно обмежити поверховість будівель, особливо в садибах при
ватного землеволодіння, зберігаючи висоту у два – три поверхи. У цій
зоні збереження невеликої поверховості дуже важливе задля збереження
візуального сприйняття унікального природного оточення, яке обмежує
житлові квартали з півночі та півдня і створює чудові панорамні види на
гірські схили.
Забудова верхніх вулиць, що сприймається на тлі гористої місце
вості, відроги якої утворюються схилами балки долини р. ЧурукСу (як і
балки Арменідере), не повинна перевищувати два поверхи і виходити за
межі існуючих нині садиб, щоб не закривати види на унікальний навко
лишній ландшафт [12; 13].
Прийнята за еталон поверховість має відповідати усередненим висоті
і масштабу традиційної житлової забудови. Крім того, для сприйняття
оточення житлових масивів з далеких відстаней важливою деталлю
місцевих будівель є традиційне використання черепичних дахів, якими
колись славився кримськотатарський Бахчисарай [12; 13].
До вулиць, де можливо зберегти і відновити фрагменти історичної за
будівлі житлового середовища, належать такі: вул. Річкова, фрагментарно
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вул. Затрубченка (у своїй початковій частині), частково вул. Севасто
польська, провулок Гірський, вул. Партизанська та ін.
Сучасний стан вулиць Бахчисарая неприємно вражає відвідувачів.
Геть занедбані ділянки та пустирі зі сміттям прилягають до вулиці
Леніна. Смітники часто утворюються у закутках між садибами; сміття не
вивозиться, а створені колись зелені зони громадського відпочинку ма
ють жалюгідний вигляд.
З деревних порід зараз переважають клен гостролистий і тополі, є ли
пи, ліщина, каштани, псевдоакація робінія, деревні бобові, посадки туї,
верба, скумпія, мигдаль дикий, клени, тамарикс, серед ліанових – плющ
[26].
На колишньому мусульманському кладовищі, що знаходиться вище
палацу, яке, до речі, втратило всі свої надгробки і використовується як
парк, ще простежуються деякі алеї, які колись були обсаджені туями, ли
пами або каштанами. Алеї з туями потребують санітарної вирубки,
оскільки перебувають у пригніченому стані завдяки сусідству з каштана
ми, що йдуть паралельною алеєю [25].
У південній частині парк також потребує ландшафтних рубок, так са
мо, як і ділянки вздовж русла в межах вулиць Річкової та Карла Маркса,
особливо в заболочених ділянках [25]. Сквери вздовж вулиці Леніна та
кож на сьогодні не мають адекватного благоустрою, вони закинуті ще з
радянських часів і практично зруйновані. Вулиці взагалі не мають озеле
нення як такого, лише з приватних садиб майорять кущі витких троянд,
дівочого винограду разом з плющами, чудово доповнюючи загальний
вигляд деяких парканів.
Використання малих архітектурних форм у межах візуальної зони
охорони, якот: лави та альтанки або комплексні місця для відпочинку,
як і урни та обладнані місця для сміттєконтейнерів, мають подекуди ви
ключне значення. (На жаль, місцеві мешканці викидають сміття на пе
рехрестях біля будинків, а також біля русла р. ЧурукСу.)
При проектуванні МАФів (малих архітектурних форм) для благо
устрою за основу взято стилістичні аналоги з ісламської архітектури –
турецької, мавританської або татарської [16].
Дороги та бордюри, містки потребують відновлення чи часткової або
повної заміни дорожнього покриття та перероблення конструкції по
криття тротуарної частини (там, де вона є) [24; 25].
Своєрідною межею візуального сприйняття навколишнього природ
ного пейзажу є унікальні природні утворення – кам'яні останці від
вивітрювання, які знаходяться на кромці схилів, лісові посадки на
верхньому плато, що підноситься над каньйоном долини р. ЧурукСу. На
цій території знаходяться численні археологічні об'єкти різних часів, що
потребують подальшого вивчення, а також мусульманські та вірменські
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кладовища. Ця територія являє собою цінний природний ландшафт,
який є фоном для міської забудови і який також треба зберегти недотор
каним. У цій зоні потрібно взагалі заборонити будьяке будівництво. Ре
жим використання цієї території має визначатися як заповідний [12].
Висновки
Старий Бахчисарай має виключні ландшафтні та кліматичні особли
вості, які свого часу вплинули на формування унікальної, притаманної
тільки цій території, містобудівної структури середньовічного міста.
Історичне середовище в межах впливу Ханського палацу майже
повністю зберегло свою первинну містобудівну структуру, загальний ха
рактер традиційного садибного міського середовища.
Дослідження допомогло визначити найзначніші житлові квартали,
які необхідно використати у ландшафтній реконструкції в межах розгля
нутої території. Усі ці ділянки оточують Ханський палац і разом станов
лять природноландшафтний комплекс, що вимагає певного режиму ви
користання.
Опорним містобудівним каркасом при реконструкції території не
обхідно також вважати цінні архітектурні споруди, визначені за істори
коархітектурним опорним планом.
Визначення певних видових точок та фронтів дозволяє зберегти та
закріпити ці ділянки на плані і, використовуючи засоби туристичноекс
курсійної діяльності, включати їх у маршрути для оглядин міста.
Сучасний стан історичної забудови та ландшафту вимагає спеціаль
них заходів для поліпшення ситуації, а саме: підтримання вигляду істо
ричних вулиць у належному стані, реконструкції занедбаних будинків,
збереження та підсилення ефекту видових розкриттів найкращих ланд
шафтних особливостей цієї території.
Основну увагу при ландшафтній реконструкції треба зосередити на
ділянці вздовж річки ЧурукСу (вул. Річкова), вхідній зоні до Ханського
палацу, прилеглій до Ханського палацу вулиці та колишньому історич
ному кладовищі, яке зараз перетворено на парк Шкільний. Крім того, не
завадило б приділити увагу і транспортному обслуговуванню Старого
міста та його туристичним проблемам, які мають місце саме на цій тери
торії [24; 25].
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Территория вокруг Ханского дворца – это особая историческая терри
тория со своей планировкой, градостроительной и ландшафтной средой,
которая включает историческую застройку, элементы ландшафта и проч.
Все это требует адекватных методов реконструкции и сохранения, кото
рые, в свою очередь, должны основываться на методике ландшафтного ис
следования исторических городских территорий. Эта методика была
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составлена с учетом требований UNESCO по содержанию и использованию
объектов всемирного наследия. Все это имеет большое значение для поддер
жания исторической городской среды и образа Старого города с присут
ствующим ему татарским колоритом, сохранением основных черт градо
строительства и архитектуры.
Результаты исследования положены в основу концепции ландшафтной
реконструкции исторической среды при выполнении магистерского диплом
ного проекта по специальности "Дизайн" специализации "Дизайн среды".
The area of influence of the Khan Palace – a special historic area with its lay
out and environment of historic buildings, which requires adequate methods of
reconstruction, in turn, should be based on the methodology of the study of histori
cal landscape of urban areas to meet the requirements of UNESCO on the content
and use of the World Heritage. All of this is important to maintain the historic urban
environment and lifestyle of the Old Town with the audience his Tatar flavor.
Results of the study are to establish the methodological concept of landscape
reconstruction of the territory in the zone of influence of the Khan's palace with
preservation of authentic Crimean Tatar culture, the main features of its urban
planning and architecture.
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С. М. Шпаковський
МЕДЖИБІЖ ЯК ІСТОРИЧНО СФОРМОВАНА ТЕРИТОРІЯ
У статті проаналізовано процес занесення об'єктів культурної спадщи
ни смт Меджибіж до Державного реєстру нерухомих пам'яток України,
описано пам'ятки архітектури історично сформованої території м. Мед
жибіж, подано перелік щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, а
також порушено питання створення історикокультурної заповідної тери
торії.
Ключові слова: Державний реєстр нерухомих пам'яток України,
пам'ятки культурної спадщини, щойно виявлені об'єкти культурної спад
щини, історично сформована територія, історикокультурна заповідна те
риторія.
Культурна спадщина Меджибіжчини є невід'ємною частиною куль
турного надбання Хмельниччини та України. Збереження і примножен
ня культурного надбання належить до пріоритетних напрямів політики
держави у сфері культури.
Кожен об'єкт культурної спадщини Хмельниччини є унікальним,
має індивідуальні особливості, що формують історикокультурний по
тенціал, який є складовою національного багатства країни. На території
Меджибіжчини збереглося чимало історичних та архітектурних об'єктів,
які презентують культурний потенціал.
Відповідно до чинного пам'яткоохоронного законодавства в Україні
державному обліку й охороні підлягає широкий спектр об'єктів, ком
плексів 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.
Згідно з інформацією, наданою управлінням культури, національ
ностей та релігій Хмельницької ОДА, станом на 01.01.2013 р. на тери
торії Хмельницької області на обліку перебуває 3 098 пам'яток культур
ної спадщини, з них 256 пам'яток археології (11 пам'яток національного
значення), 345 пам'яток архітектури та містобудування (232 національ
ного значення), 126 пам'яток мистецтва (1 національного значення),
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2 368 пам'яток історії (4 національного значення) та 3 пам'ятки науки і
техніки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які знаходяться у Хмельниць
кому та Ярмолинецькому районах [6, с. 530].
До Списку історичних населених місць України, затвердженого пос
тановою Кабінету Міністрів України від 26.07.200 1р. № 878, включено
24 населені пункти Хмельницької області, серед яких значиться і смт
Меджибіж (перша літописна згадка – 1146 рік) [8]. Історичне населене
місце, згідно з пам'яткоохоронним законодавством, – це місто, селище
чи село, яке зберегло повністю або частково свій історичний ареал з
об'єктами культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та
форму забудови, типові для певних культур або періодів розвитку. Істо
ричні населені місця України вимагають особливого підходу. Процеси
їхнього розвитку, реконструкції, забудови, господарська діяльність в
їхніх історичних ареалах мають базуватися на усвідомленні доконечної
необхідності збереження і раціонального використання об'єктів культур
ної спадщини, охорони історичного архітектурного середовища населе
них міст та містечок України. В кожному історичному населеному місці
розробляється історикоархітектурний опорний план та визначається
історичний ареал. На сьогодні в смт Меджибіж, згідно з чинним пам'ят
коохоронним законодавством, потребує коригування історикоархітек
турний опорний план (розроблений у 1994 р.) та є необхідність визна
чення історичного ареалу.
Постановами Ради Міністрів УРСР від 24.06.1963 р. та від 06.09.1979 р.
затверджено переліки пам'яток архітектури республіканської (на сьогод
ні національного значення) категорії обліку. Пам'яткоохоронного стату
су в смт Меджибіж набули пам'ятки архітектури та містобудування якот:
замок ХІІ – ХІХ ст. зі складовими: палац (замковий комплекс, палацовий
комплекс) ХІV – ХІХ ст., церква (замковий костел, замкова церква свя
того Миколая) ХVІ ст. (традиційне датування – 1586 р.), мури з вежами
ХІV – ХІХ ст., а також Святотроїцький (Базиліанський, Домініканський, Три
нітарський) костел (автентичні залишки) XVІІ ст. (1632 р.?), дві колониNкапN
лиці ХVІІ ст., каплицяNротонда (часовняротонда) ХVІ – ХVІІ ст. [3, с. 32].
Замок, ХІІ – ХVІ, ХІХ cт. Розташований на трикутному мисі, що ут
ворюють річки Південний Буг і Бужок. Збудований на місці більш
давньої фортифікації XII – XIII ст. Уперше Меджибіж згадується в
Іпатіївському літописі під 1146 р., коли київський князь Ізяслав Мсти
славич передав у власність Святославу Всеволодовичу п'ять міст, серед
яких і "Межибоже" (місто "Між Богами" або "Бугами"). Пізніше, у XIII ст.,
Межибіж виступає як одне з міст Болохівської землі. Як підтверджують
сучасні дослідження, саме у XII – XIII ст. Межибіж мав фортецю із зем
ляними валами й дерев'яними будівлями. Однак ту, первісну фортецю,
було знищено під час боротьби князя Данила Галицького із монголота
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тарами. Це знищення, згідно з літописом, відбулося 1255 р. Відновлення
фортеці сталося лише після того, як у ІІ пол. ХІV ст. Поділля потрапило
під владу Литовського князівства. Фортеця значно укріплюється. Зокре
ма, на зламі ХV – ХVІ ст. укріплюють північну, повернуту до шляху, сто
рону. Будують дві потужні вежі – п'ятикутну (Лицарську) та північно
східну круглу (Офіцерську). Мури їх майже чотириметрової товщини,
артилерійські стрільниці на всіх ярусах мають із внутрішнього боку пе
редстрільничні ніші з отворами для виведення диму від гарматних
пострілів. Великі габарити веж змусили зводити посередині їх стовпи для
опори перекриттів. Далеко винесена за грань мурів Лицарська вежа мала
призначення ще й спостережного пункту. З її високого оглядового май
данчика було видно довколишні степи, варта на ній перша сповіщала
про небезпеку [5, с. 44]. Значної перебудови та модернізації замок під
дався в середині ХVІ ст., після того, як Меджибіж у 1540 р. став приват
ною власністю відомого польського шляхетського роду Сенявських. Са
ме тоді, на основі первісного ядра ХІV ст., у південносхідній частині те
риторії замку було створено систему укріплень, що збереглася в своїй
об'ємнопросторовій структурі дотепер, збудовано костьол, закладено
палац. Неодноразово Меджибізький замок перебудовувався й надалі – у
ХVІІ – ХІХ ст. Починаючи з 1730 р., коли Меджибіж переходить у во
лодіння іншого шляхетського роду – Чарторийських, замок, втративши
значення оборонного форпосту, перетворюється на одну з резиденцій
багатої дворянської родини, його сувора архітектура різноманітиться
прикрасами у модному тоді стилі бароко. У 1830х рр. володіння Чарто
рийських були конфісковані на користь скарбниці Російської імперії за
участь у Польському повстанні 1830 – 1831 рр., у Меджибізькому ключі
введено так звані військові "поселення", а власне містечко стало центром
табірних зборів військ Київського військового округу. У 1848 р. замок бу
ло передано військовому відомству. На підтримання ансамблю замку
тоді було витрачено великі кошти. Усі споруди перебудовано в пошире
ному тоді романтичному стилі, а архітектурне оздоблення їх дістало
псевдоготичних форм. Віконні й дверні отвори розтесали, кам'яне рене
сансове обличкування замінили тиньковими профілями, що облямували
стрілчасті завершення вікон і дверей. Корпуси, вежі й фортечні мури
увінчали декоративними зубчастими парапетами. Північносхідну круг
лу вежу надбудували у формах восьмигранного, зі стрілчастими дверни
ми й віконними отворами, обсягу, пристосованого для офіцерського
зібрання (саме тоді вежу назвали Офіцерською). У залі поставили ко
минки, а ззовні, над долішніми ярусами ХV ст., засипаними землею, ство
рили терасу й обрамували її чавунною огорожею. Так само обгородили те
расу над південносхідним бастіоном, куди виходили двері з великої бен
кетної зали, перетвореної на масивну вежу над колишнім барбаканом.
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Стіни всіх будівель і фортечні мури покрили вапняним тиньком білого
кольору. Увесь комплекс позбувся вигляду оборонної твердині й пере
творився на білосніжний романтичний палац. У замку розміщувалися
штабні установи та деякі підрозділи полків, що квартирували у Меджи
божі. Зокрема, у 1892 – 1914 рр. замок перебував у розпорядженні леген
дарного 36го гусарського Ахтирського полку. Саме під час перебування
російських військових частин у ІІ пол. XIX ст. на внутрішньому подвір'ї
замку до мурів були прибудовані казарми та стайні.
Після встановлення радянської влади в замку розміщувалися: в'яз
ниця, пожежна частина, склади, маслозавод, що завдало архітектурному
ансамблю великої шкоди та руйнацій. Лише у 1967 р. почалася часткова
реставрація пам'яток комплексу та згодом було створено музей. Від 1985 р.
проводяться планомірні архітектурноархеологічні дослідження. Більш
активні реставраційні роботи проводяться після утворення у 2001 р. Дер
жавного історикокультурного заповідника "Межибіж" [12, с. 140 – 149].
До складу комплексу фортечних споруд у смт Меджибіж входять: три
башти, два палацові корпуси, чотири службові приміщення, замкова
церква, в'їзна брама, арковий міст перед брамою та мури. У плані замок
має форму видовженого трикутника, який упирається вершиною у злит
тя річок на сході, а основою звернений на захід. Із західного боку був в'їзд
до фортеці. Замокфортеця – це подвір'я, оточене кам'яними зубчасти
ми мурами з наріжними баштами. Зсередини до мурів примикають
будівлі – різноманітні господарські та житлові корпуси. Посеред замко
вого двору знаходиться церква [14, с. 135].
Пам'ятка є перехідним типом від замків XIV – XV ст. з оборонними му
рами і вежами до замківпалаців, поєднує риси фортечного зодчества з
ренесансними елементами і формами. Комплекс Меджибізького замку –
пам'ятка національного культурного надбання (охор. № 764).
Палац, XVI ст. Знаходиться в південносхідній частині замку, входить
до комплексу споруд, що сформувалися поступово й об'єднані компакт
ністю обсягів і декором фасадів. Розташовується уздовж південної стіни,
що є одночасно його південним фасадом, укріпленим могутніми контр
форсами. Зі сходу примикає неправильної конфігурації прибудова з
відкритими сходами на другий поверх. Кам'яний, прямокутний у плані,
двоярусний з підвалами. Перекриття підвалів – склепінні, першого по
верху – хрестові зводи, другого – по балках. Перший поверх – низький
цокольний із прямокутними вікнами, підкреслений пояском, другий –
зі стрілчастими вікнами і карнизом невеликого виносу, прикрашений
зубцьованим парапетом із декоративними вазами по кутах будинку (цег
ляні лиштви вікон, парапету, прямокутна форма прорізів – сліди рестав
рації XIX ст.) [7, с. 220].
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Церква (костьол), 1586 р. Спочатку служила костьолом, з 1830х рр.
перероблена під православний храм. Неодноразово перебудовувалася.
Складена з каменювапняку. Являє собою базиліку зального типу з
п'ятигранною в плані апсидою, що виокремлена на сході. Перекриття –
хрестові зводи. У північній стіні знаходиться аркосолій. Із заходу неф
відділено балконом на стовпах для хорів. Під будинком – крипта, пере
крита напівциркульним зводом. У XVII ст. пам'ятка набуває форм бароко:
на заході над головним входом розміщують фронтон з башточками і
прорізом для дзвонів у центрі тимпана. В інтер'єрі – фрагменти розпису
XVII ст. Суворий характер замкової споруди з гладкими, позбавленими
декору стінами пом'якшується стрункими пропорціями, витонченим ба
рочним фронтоном, високими дахами, завершеними башточкою зі шпи
лем, білокам'яним південним порталом [7, с. 220].
Мури з вежами, середина XVII ст. Складені з вапняку, утворюють у
плані різнобічний трикутник. Найбільш укріплений східний, гострий
кут, та західний бік, де розташовано в'їзд. Кладка нижнього ярусу
відрізняється від верхніх двох більшими за розміром каменями. Стіни
мають бійниці різної форми й амбразури, з південної, зовнішньої сторо
ни, укріплені могутніми контрфорсами. Збереглися гнізда для балок від
внутрішньої бойової галереї. Профільоване завершення стін карнизом і
зубцюватий парапет складені з цегли (1843). Композиційне ядро півден
носхідного комплексу замку включає найбільш древню частину – дон
жон, складену з вапняку і жолобчастої цегли. Складається з прямокутно
го обсягу і пов'язаною з ним з боку двору круглою вежею. Укріплений
прибудовою з зовнішньої сторони і включений у систему оборони XVI ст.
[7, с. 220].
Кругла вежа. Триярусна, перекрита в першому ярусі хрестовими зво
дами. У верхніх ярусах була перекрита по балках. Завершувалася конусо
подібним дахом, декорована щипцями, верхній ярус має аркові прорізи.
Цікаво вирішена триярусна прибудова складної конфігурації, що зами
кає донжон з боку зовнішнього, східного кута замку. Вона складається з
чотирьох напівкруглих веж із трикутною вежею посередині. Таке члену
вання кута додає пластичності комплексові, сприяє кращому виконан
ню оборонних завдань. По зовнішньому фасаду яруси відзначено паст
ками, між якими влаштовано бійниці й амбразури з лучковими перемич
ками. Верхній ярус утворював відкриту терасу, обгороджену ґратами,
вихід на яку влаштовано з донжона [7, с. 220].
ПівнічноNзахідна (Лицарська) вежа, XV – початок XVI ст. Розташована
перед в'їздом, значно виступає за лінію стіни. Складена з вапняку, у
кладці зустрічається жолобчаста цегла. У плані – неправильний п'ятикут
ник. Двоярусна, міжповерхові перекриття плоскі. У центрі обсягу встанов
лено опорний цегляний стовп (спочатку був викладений із вапняку).
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Стіни гладкі з рідко розставленими квадратними бійницями й арковими
прорізами амбразур, оформлені зубцюватим парапетом, над яким влаш
товане шатрове завершення з маківкою [7, с. 220].
ПівнічноNсхідна (Офіцерська) вежа, XV – XIX ст. Розташована в пів
нічному куті замку, де стіни утворюють тупий кут. Складається з двох
різночасових частин: високого, округлого в плані цоколя (XV ст.) і вось
мигранного обсягу (XIX ст.). Первісний обсяг двох верхніх ярусів не
зберігся. Вежа триярусна, з підвалом. Обсяг цоколя значно виступає, утво
рюючи відкриту терасу, на якій влаштована чавунна ґратчаста огорожа.
Восьмигранний обсяг прикрашено декоративними нішами над стрілчас
тими вікнами. В інтер'єрі в кутах граней – пучкові пілястри [7, с. 220].
КолониNкаплиці, XVII ст. Збереглися дві колони: у верхній частині
Старого міста та у низинній місцевості на лівому березі Південного Бугу.
Дослідники відносять їх побудову до часів перебування в Меджибожі ту
рецького гарнізону (1672 – 1699). Колони являють собою стовпи
обеліски, квадратні в плані, що поступово звужуються догори, із три
скатним завершенням. Обеліск верхньої частини Старого міста більш
складної конфігурації: на високому постаменті встановлено стовбур ко
лони, багатоярусний, круглий у плані, підкреслений поярусними пояс
ками. Обидві колони мають ніші. Існує припущення, що спочатку коло
ни стояли над могилами турецьких воєначальників, згодом служили
каплицями [1, с. 29]. За іншим припущенням – це межові стовпи містеч
ка. Колоникаплиці – пам'ятки національного культурного надбання
(охор. № 1695/1 та 1695/2). Є залишки ще однієї колоникаплиці у
с. Ставниця.
КаплицяNротонда, XVII ст. Входила в систему укріплень міста
XVI – XVII ст. Кругла в плані. Виконувала оборонні функції. Має гладкі
стіни, круглі вікна високо поставлені, схожі на амбразури. Оборонний
характер ротонди пом'якшує прямокутний обсяг притвору, декорований
із заходу пілястрами і прикрашений трикутним фронтоном із сильно
виступаючим карнизом. З головним приміщенням його поєднують
профільований поясок, карниз великого виносу, кругла й овальна ніші,
розташовані в полі фронтону і над вхідним прорізом з лучковою пере
мичкою [1, с. 29]. Каплицяротонда – пам'ятка національного культур
ного надбання (охор. № 1695/3).
Костьол Св. Трійці, 1632 р. Мурований, хрещатий у плані, розташова
ний на пагорбі, укріпленому мурованою підпірною стіною. Усі вісі
архітектурного хреста, крім західного, гранчасті. Побудований у стилі
бароко, проте арки й склепіння мають стрілчасті обриси, що надає особ
ливої пластичності об'ємам і архітектурним формам споруди. Костьол
мав високі ґонтові по дерев'яних кроквах дахи. На їх перетині височіла
сигнатурка на восьмигранному барабані. В середині XX ст. частково
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зруйнований, станом на сьогодні лежить у руїнах. У 1979 р. споруду вне
сено до Додаткового переліку пам'яток архітектури республіканського
значення, нині – пам'ятка національного культурного надбання (охор.
№ 1694) [1, с. 28].
Згідно з Реєстром пам'яток архітектури і містобудування Хмельниць
кої області, складеним у 1993 р. відділом пам'яток архітектури і містобу
дування Науководослідного інституту теорії та історії архітектури і
містобудування Міністерства будівництва та архітектури України, визна
чено кількість (38) пам'яток та об'єктів архітектури і містобудування по
Летичівському району та смт Меджибіж [10]. Цілком обґрунтовано
фахівцями НДІТІАМу до згаданого Реєстру внесено три культові будівлі,
які відіграють значну роль у композиційній структурі Меджибожа і фор
муванні своєрідності його історичного середовища. Це Дмитрівська
(1833), ІоанноБогословська (поч. XIX ст.) та Миколаївська (1907, 1913 рр.)
церкви [3, с. 31]. Однак до зазначеного Реєстру не увійшли об'єкти куль
турної спадщини за видами: історичні, монументального мистецтва, ар
хеологічні.
Детальний аналіз архітектурної спадщини Меджибожа, виконаний у
ході розробки Історикоархітектурного опорного плану і проекту зон
охорони пам'яток історії і культури смт Меджибожа Хмельницької об
ласті (1994), дозволив виявити кілька об'єктів, цінність яких вимагає роз
ширення відповідного переліку пам'яток. Крім того, понад 50 об'єктів –
будівель отримали пам'яткоохоронний статус [3, с. 31].
Миколаївська церква, 1907, 1913 рр. Цегляна, тинькована, одновер
ха, у плані – хрещата. Архітектура храму витримана у класичному стилі.
Вівтарна апсида напівкругла, фасади осей акцентовані трикутними
фронтонами. Верх двоярусний (восьмерик на четверику), купол із маків
кою. За радянських часів була зачинена, дзвіниця та барабан з куполом
розібрані, використовувалась як складське приміщення. Богослужіння
відновлено на поч. 1990х рр., проведено капітальний ремонт, відбудовано
барабан з куполом, на старих підмурках споруджено дзвіницю [15, с. 7].
Корпус Торгових рядів, XVIII – початок XIX ст. по вул. Жовтневій.
Двоповерховий, цегляний, тинькований, у плані – видовжений прямо
кутник. Стіни підсилені кам'яними контрфорсами. Фасади другого по
верху виокремлюються рівномірним ритмом прямокутних віконних
прорізів, розділених пілястрами, першого поверху – чергуванням широ
ких віконних та дверних прорізів. Споруда, що збереглася, – лише
північний корпус комплексу Торгових рядів, основою якого були торгові
ряди XVI – XVII ст. Спочатку цей комплекс являв собою квадратну в
плані споруду з просторим внутрішнім подвір'ям. В середині XVIII ст.
торгові ряди було реконструйовано, на західному корпусі надбудовано
другий поверх для потреб міської ратуші. Після цього торгові ряди стали
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фактично адміністративноторговим комплексом Меджибожа, де зосе
реджувалися головні адміністративні, торгові та інші заклади. Про це
свідчить ревізійний опис комплексу Торгових рядів від 1863 р.: на пер
шому поверсі розміщувалося 52 крамниці (з них – 45 єврейських), сина
гога та бейтмідраш (релігійна іудейська школа), на другому поверсі –
місцева адміністрація, поліція, "етапні кімнати", а також аптека та шинок.
У 20 – 30х рр. XX ст. перший поверх комплексу Торгових рядів так
само використовувався торгівельними закладами, а на другому було чи
мало різноманітних установ – друкарня, редакція районної газети,
бібліотека тощо. Після Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945) деякі
приміщення Торгових рядів прийшли в аварійний стан та були розібрані
(у т. ч. й приміщення ратуші), залишився лише північний двоповерховий
корпус. У ньому у другій половині XX ст. перебували шкільні майстерні
(перший поверх), бібліотека (другий поверх), пізніше розміщувалися
крамниці тощо. Нині корпус знаходиться в аварійному стані [13, с. 155,
161, 169].
Синагога "Меджибожер Ребенс Бейс Мидраш", кін. XIX ст. по вул. Ост
ровського, 1. Одноповерхова, цегляна, у плані – прямокутна. Архітектура
будинку у формах історизму поєднує візерунчастість цегляного стилю з
елементами неоренесансу й модерну. Фасад витримано у лаконічному
ритмі віконних прорізів, міжвіконний простір рустовано. Декор виконано
у цегляному стилі та підкреслено пофарбуванням. Побудована наприкінці
XIX ст. коштом меджибізьких хасидських цадиків з династії Гешелів. У
1930х рр. синагогу було зачинено. У повоєнні роки її приміщення було
переобладнано для потреб пожежної команди, для чого на головному фа
саді влаштували два в'їзди до гаражів. Будинок – цікавий зразок архітек
турного вирішення культової споруди у цегляному стилі [13, с. 157].
Прибутковий будинок, кін. XIX ст. по вул. Жовтневій. Двоповерховий,
цегляний, тинькований, у плані – прямокутний. Загальна композиція
головного фасаду симетрична, центральна вісь підкреслена парадним
входом, лопатками на рівні другого поверху та завершенням у вигляді
ступінчастого аттику з прямокутним віконцем на тимпані. Аттик вико
нано у відкритій цеглі, праворуч та ліворуч від нього на рівні даху влаш
товано парапет із цегляних стовпчиків і ажурних металевих ґрат. Побудо
вано наприкінці XIX ст., спочатку мав високу надбудову над другим по
верхом. На поч. XX ст. надбудову було розібрано, замість неї влаштовано
чотирискатний дах та аттик над головним фасадом. На першому поверсі
розташовувалися крамниці, найбільшою з яких була "СанктПетербург
ская булочнаякондитерская", другий поверх здавався під квартири. Нині
у будинку розміщено служби "Укртелекому". Будинок є типовим для за
будови Меджибожа наприкінці XIX – поч. XX ст. та має цінність як час
тина історичного середовища центральної частини містечка [13, с. 155].
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Житловий будинок, кін. XIX ст. по вул. Жовтневій. Двоповерховий,
цегляний, у плані – прямокутний. Архітектура будинку у формах істо
ризму поєднує візерунчастість цегляного стилю з елементами модерну.
Головний фасад тривіконний, розчленований по вертикалі рустованими
пілястрами, по горизонталі – міжповерховим карнизом. Дах двосхилий,
на головному фасаді завершується криволінійним фронтоном з двома
прямокутними віконцями на тимпані та бічними стовпчиками по кутах.
Декор будинку виконано у цегляному стилі та підкреслено пофарбуван
ням. Побудований наприкінці XIX ст., на першому поверсі розташовува
лися крамниці, другий поверх використовувався як житло. Будинок є ти
повим для забудови Меджибожа наприкінці XIX – поч. XX ст. та має
цінність як частина історичного середовища центральної частини
містечка [13, с. 155].
ІоанноNБогословська церква, 1818 р. з дзвіницею 1840Nх рр. у с. ТребуN
хівці. Цегляна, тинькована, одноверха, у плані – хрещата. Архітектуру
храму витримано у класичному стилі. Головний фасад акцентовано
здвоєними пілястрами та увінчано трикутним фронтоном з люкарнею.
Над парадним входом – ніша з іконою. Фриз по периметру всієї будівлі
прикрашено ліпними розетками у вигляді квіток. Дзвіницю поставлено
на захід від церкви, на одній осі з нею. Двоярусне (четверик на четвери
ку), завершення шатрове з маківкою, оздоблене пілястрами. Церкву по
будовано на кошти парафіян у 1818 р. на місці старого храму. У 1840х рр.
побудовано окремо розташовану дзвіницю та від неї обведено по пери
метру прилеглої до храму території невисокий тинькований цегляний
мур [9, с. 552 – 553].
Дмитрівська церква, 1833 р. у с. Ставниця. Цегляна, тинькована, од
новерха. Центральний об'єм у плані – хрещатий, з прямокутною вівтар
ною апсидою, із заходу до нього примикає нижчий за висотою бабинець,
до якого прибудовано квадратну у плані дзвіницю. Архітектуру храму
витримано у класичному стилі. Площі фасадів прорізано напівциркуль
ними вікнами з лиштвами, по кутам оздоблено пілястрами, дах двосхи
лий, з трикутними фронтонами. Над центральним об'ємом височить
восьмигранний барабан, увінчаний гранчастим куполом з маківкою.
Дзвіниця триярусна (на двох четвериках восьмигранник), з шатровим за
вершенням. Навколо церкви невисокий тинькований мур з цегли. Побу
довано на кошти парафіян у 1833 р. як одноверхий, однонефний храм з
окремо розташованою поруч дзвіницею. У 1877 р. дзвіницю було з'єдна
но з храмом бабинцем. У 1878 – 1879 рр. до центрального об'єму з півдня
та півночі прибудовано бічні обсяги, після чого храм став у плані хреща
тим [9, с. 552 – 553].
Постановою Кабінету Міністрів України № 928 від 03.09.2009 р.
Єврейський некрополь ХVІ – ХІХ ст. (реконструкція 2000 р.), а саме могилу,
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де поховано засновника хасидизму Ісроеля Баал Шем Това (1698 – 1760),
оголошено пам'яткою історії національного значення (охор. № 220011Н).
Історикокультурну цінність становлять також нове єврейське кладовиN
ще, православний та католицький цвинтарі [12, с. 356 – 357]. Пам'ятками
історії Меджибожа є також меморіали воїнам, що загинули в боях
1941 – 1945 рр., та могила мешканців селища, знищених фашистськими
окупантами (західна околиця Меджибожа).
На сьогодні в Україні триває активний процес формування Держав
ного реєстру нерухомих пам'яток України – державної інформаційної
системи обліку пам'яток культурної спадщини України [11, с. 324]. Дер
жавний реєстр нерухомих пам'яток України містить перелік об'єктів куль
турної спадщини, які офіційно беруться державою під охорону. Такі
об'єкти визначаються незалежно від форм власності, відповідно до їхньої
археологічної, естетичної, етнологічної, історичної, мистецької, науко
вої, архітектурної чи художньої цінності. Після внесення до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України об'єкти культурної спадщини набу
вають статусу пам'яток. Згідно з чинним пам'яткоохоронним законодав
ством пам'ятка культурної спадщини – об'єкт культурної спадщини, який
занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. На сучас
ному етапі процес формування Державного реєстру нерухомих пам'яток
України розпочався після прийняття Закону України "Про охорону куль
турної спадщини" у 2000 р. [2]. Протягом останніх років Науководослід
ним інститутом пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури
України на законодавчому рівні було сформовано методичну базу з
визначення предмета охорони об'єктів та визначено критерії занесення
(виключення) до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.
У лютому 2013 р. науковим відділом Державного історикокультур
ного заповідника "Межибіж" підготовлено перелік (додаток 1) з 26 щой
но виявлених об'єктів культурної спадщини (за видом архітектура та
містобудування) смт Меджибіж та Летичівського району та передано в
управління культури, національностей та релігій Хмельницької облдер
жадміністрації з метою занесення їх до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України.
Генеральний план розвитку Заповідника "Межибіж" розроблено Ук
раїнським регіональним науковореставраційним інститутом "Укр
західпроектреставрація" у 2004 р. (науковий керівник – І. Могитич, го
ловний архітектор проекту – О. Василина) та затверджено розпоряджен
ням Хмельницької ОДА від 24.05.2005 р. № 143/2005р, погоджено з
Міністерством культури і мистецтв України, Державним комітетом Ук
раїни з будівництва та архітектури [1].
У Генеральному плані розвитку Заповідника використано: Проект
Генерального плану ДІКЗ "Межибіж" в смт Меджибожі Хмельницької
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області (Діпромісто, м. Київ, 1994), Проект схеми прилеглого району смт
Меджибіж Хмельницької області (Діпромісто, м. Київ, 1994). Генераль
ний план розвитку ДІКЗ "Межибіж" повинен увійти складовою части
ною до нового Генерального плану смт Меджибіж [1, с. 5].
Проектом Генерального плану розвитку Заповідника визначені тери
торії, які мають охоронятися відповідно до Закону України "Про охорону
культурної спадщини", Земельного кодексу України: територія ДІКЗ
"Межибіж" – 2,12 га, комплексна охоронна зона – 3,95 га, історичний аре
ал міста – 68,10 га, зона регулювання забудови – 69,70 га, зона охорони
пам'яток археології – 180 га, зона охорони ландшафту – 540 га [1, с. 6 – 8].
Структура Генерального плану розвитку ДІКЗ "Межибіж" містить
такі розділи: попередні роботи, наукові дослідження, проект комплекс
ної охоронної зони, коригування опорного плану, заходи з історичного
середовища, розвиток інфраструктури Заповідника, розрахунок обсягів
та черговості заходів щодо впорядкування об'єктів Заповідника, коротку
історію містечка, інформацію про основні пам'ятки національного зна
чення: фортецю (охор. № 764/13), Троїцький костел (охор. № 1694), дві
колоникаплиці (охор. № 1695/1, № 1695/2) та каплицюротонду (охор.
№ 1695/3), замчище Ракочі біля Ставниці (зараз вноситься до Державно
го реєстру нерухомих пам'яток України) [1].
На сьогодні необхідно внести зміни до Генерального плану розвитку
ДІКЗ "Межибіж" з метою: продовження терміну дії Генерального плану,
коригування кошторису на ремонтнореставраційні роботи з урахуван
ням підвищення цін на будівельні матеріали і ремонтнореставраційні
роботи, розгляду можливості включення у межі історикокультурного
заповідника усіх пам'яток національного значення, що знаходяться в
містечку Меджибіж і його околицях, а також майже півсотні інших
пам'яток та об'єктів культурної спадщини, які увійдуть до історикокуль
турної заповідної території (згідно зі ст. 33 Закону України "Про охорону
культурної спадщини") [12, с. 177]. До цієї території у майбутньому
увійде історично сформована територія історичного населеного місця –
містечка Меджибіж із пам'ятками та об'єктами культурної спадщини, за
межами містечка – замчище Ракочі, скіфські кургани за с. Ставниця,
пам'ятки та об'єкти культурної спадщини, які знаходяться в селах Став
ниця та Требухівці. Крім того, як майбутні філії до складу Заповідника
було б доцільно включити пам'ятки історії національного значення –
могилу І. Ганжі в с. Пиляві Старосинявського району та місце битви ко
зацької армії під проводом Богдана Хмельницького з польською шляхтою
1648 р. під Пилявою (необхідно провести археологічні дослідження щодо
виявлення точного місця битви) та пам'ятки архітектури у смт Летичів.
Сукупність негативних чинників (непрофільна господарська експлуа
тація території, геологічні та гідрологічні процеси, ерозія тощо) призвели
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до загрози втрати деяких об'єктів культурної спадщини смт Меджибіж,
наприклад: Торгових рядів XVI ст., кількох житлових будинків XIX ст.,
комплексу споруд Млина XIX ст. тощо.
Виходячи з існуючої ситуації, проведення основних пам'яткоохорон
них робіт у Державному історикокультурному заповіднику "Межибіж"
та на створеній у майбутньому історикокультурній заповідній території
вимагає додаткових наукових досліджень. Ці роботи повинні проводити
ся за такими напрямами: науковопроектні роботи, інвентаризація, пас
портизація, консервація, музеєфікація, реабілітація об'єктів культурної
спадщини, створення розвиненої туристичної інфраструктури.
Наприклад, станом на сьогодні питання функціонування Державно
го історикокультурного заповідника "Межибіж" має розв'язувати
спеціальна науковопроектна документація – План організації території
історикокультурного заповідника. Саме в Плані організації території
визначаються межі території заповідника, зони охорони, обсяги і строки
проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації,
ремонту і пристосування об'єктів культурної спадщини, благоустрою те
риторії заповідника, а також заходи з охорони та використання об'єктів
культурної спадщини, збереження і відтворення традиційного характеру
середовища. План організації території заповідника має розроблятися
науководослідними організаціями, спеціалізованими в галузі охорони
культурної спадщини, на замовлення органу, до сфери управління якого
віднесено заповідник чи адміністрацію заповідника [4, с. 4].
Зважаючи на глибокий хронологічний діапазон та масштабність ок
ремих пам'яток, а також враховуючи унікальність традиційного історич
ного середовища, для здійснення перелічених заходів та забезпечення
високого науковометодичного рівня необхідно залучити широке коло
фахівців – істориків, археологів, етнографів, архітекторів, музеєзнавців,
пам'яткоохоронців.
Враховуючи історичне переплетення на території смт Меджибіж ба
гатьох культур, а саме: литовської, польської, турецької, російської,
єврейської, та унікальність пам'яток, на сьогодні є необхідність підго
товки пропозицій (документів – номінаційного досьє) на включення те
риторії заповідника та історикокультурної заповідної території (створе
ної у майбутньому) до попереднього Списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО.
Реалізація вищезазначених заходів сприятиме поліпшенню стану
традиційного історичного середовища, збереженню й охороні об'єктів
історикокультурної спадщини Заповідника, території смт Меджибіж та
його околиць, створить умови для розвитку туристичної інфраструктури,
підвищить значення ДІКЗ "Межибіж" як визначного історикокультур
ного та наукового центру.
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Додаток 1

Перелік щойно виявлених об'єктів культурної спадщини
(за видом архітектура і містобудування) смт Меджибіж
та Летичівського району
1

Торгові ряди

смт Меджибіж

XVI cт.

2

Комплекс споруд
Миколаївської церкви
(церква, дзвіниця)

смт Меджибіж

1907 р., 1913 р., 1881 р.

3

Єврейська синагога

смт Меджибіж,
вул. Островського

кін. ХIХ ст.

4

Будинок ксьондза
(кляштор)

смт Меджибіж, біля
Святотроїцького костелу

ХVІІ ст. (1605 р.)

5

Комплекс
житлових будинків

смт Меджибіж,
вул. Жовтнева, 1620

ХІХ ст.

6

Магазин

смт Меджибіж, вул.
Жовтнева, 24

ХІХ ст.

Комплекс
7 споруд Млина (2 будівлі)
на р. Південний Буг

смт Меджибіж

ХІХ ст.

8

Підпірна стіна

смт Меджибіж

XVII ст.

9

Історична частина
містечка Меджибіж

смт Меджибіж, вул.
8 Березня, вул. Чкалова

10

Замок Ракочі
(фундаменти)

за 2 км на південний схід
від смт Меджибіж
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11

Будинок Моркових

смт Летичів, вул.
Івана Франка, 31

ІІ пол. ХІХ ст.

12

Церква

смт Летичів

кін. ХІХ – поч. ХХ ст.

13

Церква Покрови (дер.)

с. Голенищів

1882 р.

14

Комплекс споруд
СвятоПреображенського
монастиря
(церква св. Миколи,
церква св. Онуфрія)

с. Головчинці

1548 р., ХІХ ст.

15

Садибний будинок

с. Грушківці

1796 р.

16

Церква
свв. Косьми і Даміана

с. Лисогірка

1847 р.

17

Будинок Посвятовських

с. Лисогірка

1825 р.

18

Михайлівська церква

с. Марківці

1833 р.

19

Костьол

20

Успенська церква

с. Новокостянтинів

1851 р.

21

Церква
св. Дмитрія Солунського
(дер.)

с. Прилужне

1781 р.

22

Комплекс споруд
церкви Воздвиження Хреста
Господнього
(церква, дзвіниця)

с. Русанівці

1832 – 1837 рр.

23

Церква св. Дмитра

с. Свічна

1731 р.

24

Церква св. Дмитра

с. Ставниця

1833 р.

25

Будинок поміщика

с. Требухівці, вул.
Коцюбинського

ХІХ ст.

26

Комплекс споруд церкви
св. Іоанна Богослова
(церква, дзвіниця)

с. Требухівці,
вул. Леніна, 17

1818 р.,
1840ві рр.

с. Новокостянтинів кін. XVII – поч. XVIII ст.
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Генеральний план розвитку
Державного історикокультурного заповідника "Межибіж" (2004).

Державний історикокультурний заповідник "Межибіж".
Зонування території.
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Матеріали міжнародної наукової конференції
"Методичні проблеми пам'яткоохоронних досліджень", 25 — 26 квітня 2013 року

Фортеця, руїни СвятоТроїцького костелу, кляштор, комплекс споруд
Млина (2 будівлі) на р. Південний Буг. Вид з боку с. Требухівці.
Фото автора. 2013 р.

Фортеця ХІІХІХ ст. у Меджибожі. Фото І. Ігнат'єва (аерофотозйомка).
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Каплицяротонда XVII ст. Вид з півдня. Фото автора. 2013 р.

Руїни костьолу Св. Трійці. 1632 р. Вид із заходу. Фото автора. 2013 р.
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Матеріали міжнародної наукової конференції
"Методичні проблеми пам'яткоохоронних досліджень", 25 — 26 квітня 2013 року

Єврейська синагога кін. XIX ст. Вид з півдня. Фото автора. 2013 р.

Комплекс житлових будинків ХІХ ст. Вид з півдня. Фото автора. 2013 р.
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Колонакаплиця XVII ст. (Межовий знак міста) у с. Требухівці.
Вид з південного заходу. Фото автора. 2013 р.

Колонакаплиця XVII ст. (Межовий знак міста) у смт Меджибіж.
Вид з півночі. Фото автора. 2013 р.

Комплекс споруд Млина (2 будівлі) на р. Південний Буг.
Вид з боку Меджибізького замку. Фото автора. 2013 р.
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Матеріали міжнародної наукової конференції
"Методичні проблеми пам'яткоохоронних досліджень", 25 — 26 квітня 2013 року

Миколаївська церква з дзвіницею, 1907, 1913 рр.
Вид з північного сходу. Фото автора. 2013 р.

Могила засновника хасидизму Ісроеля Баал Шем Това (16981760)
на єврейському некрополі ХVІХІХ ст. у смт Меджибіж
(реконструкція 2000 р.). Вид зі сходу. Фото автора. 2013 р.

Торгові ряди (колишній гостинний двір, каравансарай ХVІІІ ст.).
Вид з північного сходу. Фото автора. 2013 р.
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Дмитрівська церква із дзвіницею, 1833 р., у с. Ставниця.
Вид з півдня. Фото автора. 2013 р.

ІоанноБогословська церква 1818 р. з дзвіницею 1840х рр. у с. Требухівці.
Вид з півдня. Фото автора. 2013 р.
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