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вступ

Щя наукова монографiя присвячена iсторико-мiстобудiвним дослiдженням Киева,
а саме - розробленню науково-проектноТ документацiТ, яка включае коригування
iсторико-архiтекryрного опорного плану, визначення меж та режимiв використання
зон охорони пам'яток, визначення меж та режимiв використання територiй iсторич-
них ареалiв. Без такоi науково-проектноТ документацiТ розробдення нового генераль-
ного плану Киева (як iсторичного MicTa) не допускаеться.

Монографiя продовжуе серiю, започатковану в 2008 р. монографiями пiсторико-
мiстобудiвнi дослiдження Чернiвцiво, пiсторико-мiстобудiвнi дослiдження Одесиu,
*Пам'ятки iндустрiального розвитку Киева кiнця XlX - першоТ третини ХХ столiттяD та
монографiями 2Ot!. р. *iсторико-мiстобудiвнi дослiмення MicT УкраТни" (MicT Василь-
KiB КиТвськоТ областi, iзмаjл ОдеськоТ областi, Вiнниця, Горлiвка ДонецькоТ областi),
пiсторико-мiстобудiвнi дослiдження Керчiп. Туг узагальнено напрацювання Науково-
дослiдного iнстиплу пам'яткоохоронних дослiджень щодо розроблення iсторико-
мiстобудiвноТ науково-проектноТ документацiТ по Micry Киеву.

На виконання Указу Президента УкраТни Ns 157/2008 пПро невiдкладнi заходи
щодо розвитку MicTa Киевао та рiшення КиТвськоТ MicbKoT ради вiд 18.09.2008 р.
N9 262/262 "Про розробку нового Генерального плану розвитку MicTa Киева та його
примiськот зони до 2о25 рокуо комунальна органiзацiя *iнстиryг Генерального плану
м. Киеваu розпочала розроблення оГенерального плану розвитку м. Киева та його
примiськоТ зони до 2О25 рокуо. Роздiл *Збереження та охорона iсторико-кульryрноТ
спадщинио в складi цього докуменry було аоручено виконувати Ндl пам'яткоохоронних
дослiджень.

На першому етапi був розроблений роздiл "Збереження та охорона iсторико-
кульryрноТ спадщиниD в скдадi пКонцепцiТ стратегiчного розвитку MicTa Киевао, Ця ро-
бота була розглянуга на засiданнi президiТ Науково-методичноТ ради з питань охорони
кульryрноТ спадщини MiHicTepcTBa кульryри i ryризму УкраТни 29.t2.2OO9 р. (протокол
N9 З5). При цьому сль АаноТ роботи на першому етапi - Концепryальна схема icTo-

ричних ареалiв та зон охорони пам'яток м. Киева - була схвалена i рекомендована
мя продовження роботи в цьому напрямi.

КОНЦепцiя роздiлу *Збереження i охорона кульryрноТ спадщиниD була розглянуга
i погоджена Головним управлiнням охорони кульryрноТ спадщини КиТвськоТ MicbKoT

державноТ адмiнiстрацiТ (лист вiд 15.04.2О10 р. Ne 2784).
Концепцiя стратегiчного розвитку MicTa Киева як перша стадiя розроблення Гене-

рального плану м. Киева та його примiськоТ зони ьо 2О25 р., до якоТ увiйшов роздiл
-3береження та охорона кульryрнот спаАщинцп, була схвалена рiшенням Китвськот
MicbKoT ради вiд 16.09.201О р. NоЗ5/4847, Пiсля цього НДl пам'яткоохоронних дослi-
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Вступ

мень продовжив робоry над роздiлом *Збереження i охорона кульryрноТ спаАщиниu,

у складi якого виконано, як i передбачалося, кориryвання iсторико-архiтекryрного
опорного плану в складi Генерального плану м. Киева.

Склад i змiст роботи був визначений *Програмним завАанням на провеАення

дослiджень кульryрноТ спадщини та розробку роздiлу *Збереження та охорона ку^ь-

ryрноТ спадщинип у складi генерального плану розвитку м. Киева та його примiськоТ
зони до 2о25 р.о i ппрограмним завданням на проведення дослiджень культурнот

спадщини для розробки iсторико-архiтекryрного опорного плану iз угочненням ic-

торичних ареалiв у склааi Генерального плану розвитку м. Киева та його примiськоТ
зони до 2о25 р.},, наданими замовником цiеТ роботи - КО пiнститrг Генерального
плану м. Киевао.

Вiдтак упродовж 2ОО9-2О11 рр. колектив НДl пам'яткоохоронних АослiАжень пiА
науковим керiвництвом В. Вечерського розробив значну за обсягом науково-проектну

документацiю, яка i е пам'яткоохоронним роздiлом нового Генерального плану м. Кие-
ва. Це iсторико_архiтекryрний опорний план, межi й режими використання територiй
зон охорони пам'яток та iсторичних ареалiв MicTa.

Мета роботи полягала в забезпеченнi збереження пам'яток й об'ектiв кульryр
ноТ спадщини, традицiйного характеру середовища м. Киева шляхом кориryвання
iсторико-архiтекryрного опорного плану MicTa та зон охорони пам'яток, визначення
меж i режимiв використання територiй iсторичних ареалiв MicTa,

Для досягнення цiеТ мети вирiшено TaKi завдання:

iстори Ko-apxiTeKrypH i та iстори ко-м iстобудi вн i дослiмен ня м icTa ;

аналiз археологiчноТ спадщини MicTa;

дослiдження найвних розпланування i забудови MicTa, етапiв i принципiв lx фор
мування;
визначення iсторико-кульryрноТ цiнностi територiТ MicTa;

вивчення джерельноТ бази;
визначення меж зон охорони пам'яток;
визначення режимiв використання територiй зон охорони пам'яток;
визначення меж iсторичних ареалiв MicTa;

визначення режимiв використання територiй iсторичних ареалiв MicTa.

методика дослiдження, використана в цiй роботi, вiдповiдае загальноприйнятiй
методологiТ iсторико-мiстобудiвних пам'яткоохоронних дослiджень, яка найповнiше
висвiтлена в науковiй монографiТ автора1 та у колективнiй монографiТ 2OLl р.2, тож
на цьому питаннi немае потреби зупинятися детальнiше.

Стан справ i проблеми збереження нериомоТ кульryрноТ спадщини м. Киева ви-
значаються тим, що MicTo внесене до Списку iсторичних населених мiсць УкраТни (Mic-

та та селища мiського типу), затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни
вiд 26 липня 2001 р. Ne 878.

КиТв простягнувся на 42 км з пiвночi на пiвдень уздовж ffнiпра, на З5 км в попере-
чному напрямi - зi сходу на захiа i займае територiю 820 кв. км. До MicbKoT мережi
великого Киева входить лiсопарковий пояс, що займае площу З67 кв. км, i велика

1 Вечерський В. Спадщина мiстобудування Yкраiни: Теорiя i практика iсторико-мiстобудiвних
пам'яткоохоронних дослiджень наседених мiсць. - К.: НДiТiДМ, 2ОО3. - 560 с,

2 iсторико-мiстобудiвнi дослiдження: Василькiв, Вiнниця, Горлiвка, lзмаiл / За ред. Вечерсько-
го В. В.; Вiдп, за вип. Сердюк О, М. - К., 2077. - 276 с.
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lсторик*-мiетобудiвнi дв*лiдження Киgва

рекреацiйна зона Днiпра. Загальна площа його воАних просторiв становить б^изько

4О кв. км, Площа iсторичного центру -22 кв. км.

нерухома культурна спадщина Киева охоплюе найширший хронопогiчний, типо-

логiчний i видовий дiапазон пам'яток V-XX ст. ЗагальниЙ фОНД iСТОРИЧНО'i ЗабУаОВИ

сягао до 1о тис. об'ектiв. На територiТ MicTa зареестровано 2569 нерухомих пам'яток

кульryрнот спадщини. на державний облiк узято 719 пам'ятоК архiтекryРи та м|стобу-

дування (з них з9о - нацiонального значення); З08 пам'яток монумента^ьного мис-

тецтва (з них L! - нацiонального значення); t484 пам'ятки iсторii'(з них 26 - на-

цiональнОго значеНня); 58 пам'ятоК археологiТ (з ниХ 2о - нацiонального значення).

два комплекси пам'яток - собор Святот Софiт з прилеглими монастирськими спо-

рудами та ансамбль Киево-ПечерськоТ лаври включенi юнЕск0 до Списку всесвiтньоI

кульryрноТ спадщини як единий об'ект.
У MicTi на базi комплексiв пам'яток кульryрноi' спадц-.lини створено б заповiАникiв та 2

iсторикоархiтекryрнiмузет: Нацiональний заповiдник "софiя Киl'вськаu, Нацiональний Киево

Печерський iсторико-кульryрний заповiдник, ýержавний tсторикску^ьryрний заповiАник

"Стародавнiй КиТв", Щержавний iсторико-меморiапьний заповiдник uДук'янiвське к^аАови-

щеп, Нацiональний iсторикомеморiальний заповiдник .Бабин Яр", Нацiональний iсторико

меморiальний заповiдник uБикiвнянськi могили,,, а також Нацiональний музей uКиТвська

фортецяо, Нацiональний музей народноТ архiтекryри та побуry Украi'ни.

Yci цi осередки нерухомоТ культурноi'спадU-.lини разом з окреN4ими пам'ятками ар-

хiтектури та мiстобудування, icTopiT, археопогil. мону,\1ента^ьного й саАово-паркового

мистецтва, ландшафту, разом з неповторним ки вським ландшафтом формують тра-

дицiйний характер середовища м. Киева та лворiоють iсторичнi ареали MicTa.

Бiльшiсть пам'яток нацiонального значення ;ИХ Пагч1 яток мiсцевого значення, що пе-

ребувають у склааi заповiдникiв та музеi'в, мають .лобрий l задовiльний технiчний стан. Май-

же 5о % пам'яток мiсцевого значення та u-]ойно вllяв\ених об'ектiв кульryрноТ спаАщини

перебуваютьу незадовiльномутехнtчному cTaHl. а б,tизько 5%- в аварiйному,

Пам'ятки культурноТ спадщини м. Киева перебувають у Bcix формах вдасностi, пе-

редбачених чинним законоАавством: Аержавнlй. комунальнiй, приватнiй. Найбiльш

проблемними е пам'ятки приватноi'форми B,racHocTl. якi не використовуються iHe

утримуються в належному технiчному стан з ОГ\ЯДi Ja перспективнi намiри власникiв

i|HBecTopiB) забудувати земельнi дiлянки, якl звirьняться пiсля знесення аварiйних

пам'яток, Другою проблемною групою е будiвц-па\l'ятки у яких oKpeMi примiщення

чи групи примiщень перебувають у власностi рlзн,1\ вtасвикiв, що не Аае змоги скоор-

динованО проводитИ профiлакТичнi, конСервачi й н та ре Nlонтно-реставрацiйнi роботи

на пам'ятках. Ще однiею проблемою в м. Киевi о широко розповсюАжена суборенда

пам'яток (в основному комерцiйними струкryрами). заборонена законоАавством.

особливо загострилася в останне десятирiччя проб,rе!lа сучасноr'забудови в зонах

охорони пам'яток. Ця забудова своТми немасштабними форгчlами спотворюе траАи-

цiйний характер середовища i знецiнюе koHkpeTHi пам'ятки, позбавляючи Тх належно-

го композицiйно-видового впливу.

Для вирiшення означених проблем передбачено системнl заходи щоАо збережен-

ня iсторичного ландшафry, нерухомоТ культурноТ спаАщини й традицiйного характеру

середовища м. Киева вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Для цього скоригованi iсторико-архiтекryрний опорний план MicTa та зони охорони

пам'яток. Скоригованi також номенклатура, межi й режими використання територiй

iсторичних ареалiв.
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Е*туп

KpiM того, для збереження унiкальноТ культурноi спадщини MicTa передбачено TaKi
захоАи:

проведення реставрацiТ й реабiлiтачii пам'яток, реконструкцiя iнших будiвель i

споруд;

реставрацiя фасадiв iсторичних будiвель;

завчасне iнформування l_{eHTpy BcecBiTHboT спадщини в м. Парижi про запла-
HoBaHi apxiTeKTypHi перетворення в об'еднанiй охороннiй (буфернiй) зонi собо-

ру Святот Софiт з прилеглими монастирськими спорудами та ансамблю Киово-
ПечерськоТ паври;

охорона природного довкiлля у зонах охоронюваного ландшафту, збереження
й вiдтворення цiнних природних i пейзажних якостей пов'язаного з пам'ятками
ландшафту, вiзуальна нейтралiзацiя будiвель, споруд, якi спотворюють цей
пандшафт.
заборона будiвництва будiвель пiдвищеноi поверховостi, а також висотних бу-

дiвель на територiях пам'яток, заповiдникiв, буферних, охоронних зон, зон охо-

ронюваного ландшафту;
забезпечення проведення археологiчних дослiджень та музееф|кацiТ виявлених

розкопками стародавнiх будiвель i споруд на територiях пам'яток археологiI та
в межах TxHix охоронних зон.

3MicT iсторико-архiтектурного опорного пдану зумовлений вимогами нормативних
документiв. iсторична довiдка включае опис розвитку Киева, що розкривае ocHoBHi
його етапи, умови й подiт, що безпосередньо впливали на становлення населеного
мiсця i його струкryру, особливостi iсторичного формування забудови та iT сучасний
стаь i цi--l"iс.ь. Зазначенi в-оа*е-, об'ецти aoxiTeK-yoHoi спадщини.

А;а^iз \a--\Jac]-.. в" ,t -с€ ,зэёп-ео,,ст,lк} гоиоодно склаАовоl' ландшафту як
*аi-'б',.- a-а':-: :-:,,,"-_,]l]- -а -]Э\,1э',-ВОр-оЮчоГО чИННИКа, ВИЯВлеНИХ ПрИроАНИХ
,::С,,,a]:-:,, ,., --:з, -- -] з.,з-э-ёl]-о :зоерlднtсть розпланування й просторовоi'
_-:

" .- _,, -.- _-_.- -aa-"rt,l роботи (пояснювальноl' записки) опрацьовано також
:-j

_ - , : : - ] з,,--,, эсз:l \анування Киева та його сучасний стан;
л л:,л -,---a, з a,с сктlв кульryрноl спадщини:

rандшафтнi об'окти;
об'окти археологii;
об'окти icTopiT;

об'екти монументального мистецтва;
об'екти архiтектури та мiстобудування ;

об' екти садово-паркового м истецтва ;

об'скти науки i технiки;

Характеристика архiтекryрно-художнiх особливостей будiвель та споруд, традицiй-
них для Киева, а також озеленення й благоустрою;

Ком плексн а iстори ко-культурна оцi н ка територiТ Киева ;

Аналiз архiтектурно-п росторовоТ ком пози цii i пейзажно-видовоТ структури icTo ри ч-

ного центру та композицiйного впливу об'ектiв культурноТ спадщини;
Сереаовищне зонування iсторичного центру;

9



lсторихl с-,," r]тобудiвнi дослiдження Киев*

Yзагаirьнена оцiнка кульryрноТ спадщини Киева, що розкривае xapaKTepнi риси i

цiннiсть суцупностi об'ектiв культурноТ спадщини;
Перелi к державн их iстори ко-кульryрн их запо вiдн и Ki в ;

Аналiз охоронного зонування ;

Загальна характеристика iсторичних ареалiв Киева;
Дналiз чинноТ мiстобудiвноТ документацiТ щодо jT вiдповiдностi законодавству i нор-

мативам з охорони кульryрноТ спадщини;
Дналiтичний роздiл з концепryальним визначенням територiй, що мають iсторико-

кульryрну цiннiсть, jx меж та режимiв використання.
3они охорони пам'яток охоплюють значну частину територiТ MicTa. Межi iсторико-

кульryрних заповiдникiв i зон охорони пам'яток м. Киева та затверАжено рiшення-
ми виконкому КиТвськоТ MicbKoT рааи народних депратiв вiд 16.07,79 Ne 920, вiд
10.10.88 N9 976, розпоряАженнями КиТвськоТ мiськАержаАмiнiстрацiТ вiд 16.05.02
N9 979 та BiA 25.72.о7 N9 1714.

Вiдповiдно до вимог нормативних документiв детально орацьованi режими вико-

ристання територiй пам'яток, зон охорони пам'яток та iсторичних ареалiв. Цi режи-
ми встановлюють не стiльки обмеження мiстобудiвноТ дiяльноiтi, скiльки правила, за
якими ця Аiяльнiсть мае вiдбуватися. Сучасна забудова, не пов'язана з пам'ятками,
заборонена тiльки на територiях самих пам'яток i на територiях заповiдникiв. На Bcix
iнших територiях забудова регламенryеться диференцiйовано, з установленням гра-
ничних параметрiв по висотi.

Науково-проектна документацiя *iсторико-архiтекryрний опорний план м, Киева;
межi та режими використання зон охорони пам'яток та iсторичних ареалiв м. Киевап
була розглянуга Науково-методичною радою з питань охорони кульryрноТ спаАщини
MiHicTepcтBa кульryри УкраТни 9 вересня 2О71, р, (протокол Ns 48). За результата-
ми розгляду прийнято рiшення зазначену науково-проекнry документацiю схвапити
та рекомендувати до затвердження в установленому порядку. Наказом MiHicTepcTBa
кульryри УкраТни вiд 21.10.11 N9 912/а/76-11 затверджено межi й режими вико-

ристання зон охорони пам'яток та iсторичних ареалiв м. Киева, визначених науково-
проектною документацiею, про яку йдеться у данiй монографiТ,

Успiшне завершення цiеТ масштабноТ наиовФпроекгноТ розробоки, що трив€tла понад
три роки, уможливила велика пiдготовча робота й системнi польовi дослiдження (iсторике
apxiTeKrypHa iнвентаризацiя), здiйсненi працiвниками НДi пам'яткоохоронних досдiд}кень.

До складу авторського колективу зазначеноТ роботи входили фахiвtti рiзних спецi-
альностей, причому не тiльки штатнi працiвники НДi пам'яткоохоронних Аослiджень,
а й iнших установ. Далi подаеться повний перелiк учасникiв роботи.

1. сердюк о.М. - директор Науково-досдiдного iнституry пам'яткоохоронних до-
слiджень (кандидат iсторичних наук, заслужений працiвник ку^ьryри УкраТни). Ко-

ординатор робiт, автор роздiлiв пlсторико-кульryрний потенцiал м. Киева. Пам'ятки
архiтекryри та мiстобудування, класифiкацiя пам'яток архiтекryри та мiстобуауванняD,
п3аходи зi збереження та реставрацiт пам'яток та об'ектiв кульryрнот спадщинио.

2. Вечерський В.В. - засryпник директора Департаменry охорони кульryрноТ спад-
щини та кульryрних цiнностей MiHicтepcтBa кульryри УкраТни (кандидат архiтекryри,
заслужений прачiвник кульryри УкраТни). Науковий керiвник роботи, автор концепцiТ
охоронного зонування, кQgцggних положеньD iсторико-архiтекryрного опорного плану
та проектно-регулятивного роздiлу, спiвавтор розаiлу пЕтапи мiстобудiвного ро3витку
м. Киевао.
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З, Бобровський Т.А. заступник директора з науковоТ роботи Науково-
дослiдного iнституту пам'яткоохоронних дослiджень (кандидат iсторичних наук). Автор

дослiдження пам'яток археологiТ, спiвавтор охоронного зонування (визначення зон
охорони пам'яток археологiТ).

4. 3ливкова О.О. - завiдувач вiддiлу iсторичних ареалiв населених мiсць та
заповiдникiв Науково-дослiдного iнститлу пам'яткоохоронних дослiджень (iсторик).
Вiдповiдальний виконавець роботи, спiвавтор роздiлiвuЕтапи мiстобудiвного розвитку
м. Киевао,uЗаходи зi збереження та реставрацii пам'яток та об'ектiв культурноТ спад-

ЩИНио.
5. Осадчий Р.М. - завiдувач вiддiлу охорони археолоriчноТ спаАщини Науково-

дослiдного iнстиryту пам'яткоохоронних дослiджень (iсторик), Автор дослiдження зем-
ляних укрiплень Ки[вськоТ фортечi, спiвавтор дослiдження пам'яток археологiI, опису
меж територiй пам'яток археологiТ, охоронного зонування пам'яток археологiТ).

6. Виноградова М.В. - завiдувач вiддiлу вивчення пам'яток flержавного iсторико-
архiтекryрного заповiдника uСтародавнiй КиТв" (мистецтвознаець). Формування
iлюстративного матерiалу до роздiлу uЕтапи мiстобуаiвного розвитку м. Киовао.

7. Попельницький О.О. - завiдувач сектором вiддiлу науково-методичного та
програмного забезпечення формування державного реестру Науково-аослiАного
iнстиryту пам'яткоохоронних дослiджень (iсторик). Робота з геопiдосновою, нане-
сення матерiалiв дослiдження на кресленик uiсторико-архiтекryрний опорний план
м. Киевап; спiвавтор роздiлу"iсторико-кульryрний потенцiал м, Киева. Пам'ятки icTopiTo,

класифiкацiя пам'яток iсторii.
8, 3вiряка A.i. - старший науковий спiвробiтник вiддiлу iсторичних ареапiв населе-

них мiсць та заповiдникiв Науково-аослiдного iнстип7ry пам'яткоохоронних дослiджень
(мистецтвознавець). Дослtдженвя iсторичного пандшафry, опис меж iсторичних
apeaniB tзон охоронй, автор роздirу,iсторико-кульryрний потенцiал м. Киова.
Г6,"'с-л,, ,а-,_rс .. -,е,.,] "з_ а -а\,'я-ол \эндLlафт}. опис \4еж та режиviв вико-
э":.-е**Ё -ээ"-]э -а,,, .-",,, ,эt: еф-i 1сторичниЙ ланАшафт Киl'вських гiр iАолини
: '- -:a

Э 0рзiна l,B, - _, -=*,,,l секретар Науково-дослiдного iнститугу пам'яткоохоронних

-- =_=--- :-='п ts ПаМ ЯТоК.
' ],, CaBocTiHa Д.е. - засryпник директора Науково-дослiдного iнституry пам'ятко-

э;,,оронних АослiАжень (юрист). iнвентаризацiя пам'яток i об'ектiв кульryрноТ спаАщи-
ни, складання перелiкiв пам'яток, спiвавтор розлiлу uiсторико-культурний потенцiал м.
Киева. Пам'ятки icTopiT", класифiкацiя пам'яток icTopii,

11. Томiлович Д.В. - головний спецiалiст вiддiлу iсторичних ареалiв та охороню-
ванних археологiчних територiй КиIвського науково-методичного центру по oxopoHi,
реставрацiТ та використанню пам'яток icTopiT, кульryри i заповiдних територiй (кан-

АиАат iсторичних наук), iнвентаризацiя пам'яток та об'ектiв культурноТ спаАщини,
складання перелiкiв пам'яток, автор роздiлу *iсторико-кульryрний потенцiал м. Киева,
Пам'ятки садово-паркового мистецтваu, кдэсифiкацiя пам'яток садово-паркового ми-
стецтва.

L2. Вара О.А. - науковий спiвробiтник вiддiлу iсторичних ареалiв населених мiсць
i заповiдникiв Науково-дослiдного iнститугу пам'яткоохоронних дослiджень (iсторик).
iнвентаризацiя пам'яток та об'ектiв культурноТ спадщини, складання перелiкiв
пам'яток.
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1З. Градун Е.Ю. - завiдувач сектором вiААiлу iсторичних ареалiв населених мiсць
та заповiдникiв Науково-дослiдного iнститру пам'яткоохоронних Аос^iАжень (iсторик).
iнвентаризацiя пам'яток та об'ектiв кульryрноТ спадщини, ск^адання перелiкiв
пам'яток.

]_4. Мохонько Д.М. - старший науковий спiвробiтник вiддiлу iсторичних ареалiв
населених мiсць та заповiдникiв Науково-дослiдного iнститrrry пам'яткоохоронних
дослiджень (iсторик). iнвентаризацiя пам'яток та об'ектiв кульryрноТ спадщини, скда-

дання перелiкiв пам'яток.
15. Полонська Т.Д. - науковий спiвробiтник вiддiду iсторичних ареалiв населених

мiсць та заповiдникiв Науково-дослiдного iнстицrry пам'яткоохоронних дослiджень
(музеезнавець). iнвентаризацiя пам'яток та об'ектiв кульryрноТ спаАщини, склаАання
перелiкiв пам'яток, формування та оформлення текстових матерiалiв.

16. Черновол C.G. - старший науковий спiвробiтник вiддiлу охорони археопогiчноТ
спадщини Науково-дослiдного iнстицпу пам'яткоохоронних дослiджень (iсторик).
lнвентаризацiя пам'яток КиТвськоТ фортецi, складання перелiкiв, визначення зон
охорони пам'яток КиТвськоТ фортецi, автор роздiлу оiсторико-купьтурний потенцiал
м. Киева. Пам'ятки КиТвськоТ фортецiо, класифiкацiя пам'яток КиТвськоТ фортецi.

17, Хазiна О.О, - молодший науковий спiвробiтник вiддiлу науково-методичного
та програмного забезпечення формування державного реостру Науково-АослiАного
iнстипrгry пам'яткоохоронних дослiджень (iсторик). iнвентаризацiя пам'яток та об'ектiв
кульryрноТ спадщини.

18. Копил М.А. - молодший науковий спiвробiтник вiддiлу науково-методичного
та програмного забезпечення формування державного реестру Науково-дослiАного
iнстиплу пам'яткоохоронних дослiджень (iсторик). iнвентаризацiя пам'яток та об'ектiв
кульryрноТ спадщини.

19. iевлева В.П. 
-завiдувач 

вiддiлудослiджень об'ектiв науки iтехнiки, архiтекryри
та мiстобудування Науково-дослiдного iнституry пам'яткоохоронних дослiджень (кан-

дидат архiтекryри). двтор роздiлу пiсторико-кульryрний потенцiал м. Киева. Пам'ятки
науки i технiкиu, класифiкацiя пам'яток науки i технiки.

20. Дитвиненко i.Д. - науковий спiвробiтник вiддiлу загальних проблем Науково-

дослiдного iнстипду пам'яткоохоронних дослiджень (iсторик). iнвентаризацiя пам'яток
та об'ектiв кульryрноТ спадщини.

21. 3акружецька А.Ю. - завiдувач лабораторiею вiддiлу охорони археологiчноТ
спадщини Науково-дослiдного iнстипrгry пам'яткоохоронних АослiАжень (iсторик). Автор

роздiлу оiсторико-кульryрний потенцiал м. Киева. Пам'ятки археологiтп, кдасифiкацiя
пам'яток археологiТ.

22. iзотов Д.О. - провiдний науковий спiвробiтник науково-дослiдного вiддiлу
охорони та вивчення пам'яток iсторико-кульryрноТ спадщини Нацiонального Киево-
Печерського iсторико-кульryрного заповiдника (мистецтвознавець, кандидат apxiTeK-

ryри). Фотофiксацiя iсторичноТ забудови м.Киева.
2З. Мокроусова О.Г. - головний спецiалiст вiддiлу обпiку пам'яток КиТвського

науково-методичного центру по oxopoHi, реставрачiТ та використанню пам'яток
icTopiT, кульryри i заповiдних територiй (iсторик). Автор розАiлу "iсторико-кульryрний
потенцiал м. Киева, Пам'ятки монументаль|iого мистецтваu, класифiкацiя пам'яток
монументального мистецтва.

24. Коtкуlлко О.А. - старший науковий спiвробiтник вiддiлу дослiджень об'ектiв
науки i технiки, архiтектури та мiстобудування Науково-дослiдного iнстицлу пам'ятко-
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охоронних дослiджень (apxiTeKTop). Виявлення Й дослiдження об'ектiв мiстобудування,
визначення видового розкриття об'ектiв мiстобудування.

25. Касяненко i.O. - науковий спiвробiтник вiддiлу iсторичних ареапiв наседених
мiсць та заповiдникiв Науково-аослiдного iнстип.,rry пам'яткоохоронних дослiАжень
кандидат архiтектури. Видове розкриття пам'яток i об'ектiв ку^ьтурнот спадщини, па-

норамне розкриття iсторичноТ частини м, Киева.
ýо авторського колективу даноТ монографiТ увiйшли лише Ti iз названих фахiвцiв,

якi написали TaKi роздiли монографiТ:

Вступ - В. Вечерський;
Роздiлl-л.Томiлович;
Роздiл 2 - В, Вечерський, О. Зливкова;
Роздiл З - А. Закружецька (пам'ятки археологiТ), О. Сердюк (пам'ятки apxiTeK-
тури та мiстобудування), С. Черновол (пам'ятки КиТвськоI фортецi), А, Звiряка
(пам'ятки iсторичного ландшафту), Д. Томiлович (пам'ятки садово-паркового
мистецтва), О. Попельницький, Д. CaBocTiHa (пам'ятки iсторii), О, Мокроусо-
ва (пам'ятки мистецтва), В, iевлева (пам'ятки науки i технiки), В. Вечерський
(втраченi об'екти архiтектурноI спадщини);
Роздiл 4 - В. Вечерський;
Роздiл 5 - В. Вечерський, Т. Бобровський, А. Звiряка.
Роздiл б *_ о. Сердюк, о. Зливкова;
Висновки i рекомендацii - В. Вечерський;
Перелiк використаних бiблiографiчних i архiвних джерел - О. Зливкова, А. Звi-
ря ка;

Перелiк об'ектiв археопогi'a - Р, Осадчий, А. Закружецька;
Пеое riK об сн- з гс,,.с ,,lо-заповiдного фонду - А. Звiряка;
-Еэ _,,,'._- -еa_:*::-a'З ЗеХоДИ Зl ЗоережеННя КулЬryрНоl спадЩИНИ -] ]=:_-,- : З,"з",,]за:
Ээ.:-", --,: ji=э.мэ*lня киlвських некрополiв - 0. Зливкова, А. Звiряка.

*.r. .- --, э,,,, *-, \1онографit'кресленики виконанi О. Попельницьким та А. Звi-
::-:-_ - -.. з-.1цтвоN1 В. Вечерського, о. Сердюк та Т. Бобровського за участю
-,.- 

= э=-:рсьлого колективу. У виданнi використанi матерiали фотофiксацiТ, вико-
-z- :: вробiтниками Науково-дослiдного iнституту пам'яткоохоронних дослiджень, а
-алож картографiчнi Й iконографiчнi матерiали з джерел, список яких наведено в
п рикi н цевому бiблiографiчному перелiку.

Окрему подяку висловлюемо О. 3ливковiй за значну роботу по органiзацiТ збору та
впоряАкуванню матерiалiв роздiлу "збереження та охорона iсторико-культурнот спаА-
щини м. Киеваu в складi Генерального плану розвитку м. Киева та його примiськоТ
зони до 2о25 року i матерiалiв цього видання, а також о. Попельницькому за вико-
нання всiеI графiчноТ частини зазначених робiт.

Автори АослiАження вАячнi за практичну Аопомогу в цiй складнiй роботi KepiB-
ництву КомунапьноТ орган|зацiТ "iнстиryт Генерального плану м. Киова,l: директору
С. Броневицькому, заступнику директора В. Присяжнюку, а також директору депар-
таменту культурноТ спадщини та кульryрних цiнностей MiHicTepcTBa культури УкраТни
А. Вiнграновському.

-13



роздIл 1. IсторIогрАФIfl киевознАвствА
тА проБлЕми охорони культурноi
СПАДЩИНИКИ€ВА

Дослiдження icTopiT м. Киева, як i окремих його визначних об'ектiв та комплексiв,
мае глибокi традицiТ. Ще у "Повiстi временних лiто 1i автор - Нестор-лiтописець на-

прикiнцi Xl ст. торкнувся питання походження Киева i BHic Ао свого творулегенАу про

його заснування трьома братами - Кием, lЛеком, Хоривом та сестрою х Дибiддю.
Проблемам виникнення й icTopiT одного з найзначнiших давньоруських монастирiв,
на той час розташованого в околицях Киева, - Киево-Печерського - присвячений
визначний iсторико-лiтераryрний TBip оКиево-Печерський патерикD (KiH. Х| ст.). Не

менш глибокi традицiТ мае справа вiдбудови визначних архiтекryрних об'ектiв Кие-
ва - до часiв правлiння князя Семена Олельковича (1455-1,4ТО) надежить вiднов-
лення Успенського собору Киево-Печерського монастиря, що значно постраждав пiд
час ординських нападiв 1З99 та 1-416 рр. Масштабнi роботи по вiдновленню xpaMiB
i монастирiв, вiдомих з давньоруських часiв, належать до часiв посiдання киТвськоТ

митрополичоТ кафедри Петром Могилою {16З2-t647): було вiдремонтовано Софiй-
ський собор, споруди Видубицького монастиря, Успенський собор Киево-Печерського
монастиря, церкву Спаса на Берестовi, церкву св. Василiя Великого, фактично вiд-

новдено, щоправда в значно менших розмiрах й iнших формах, ffесятинну церкву.
Не зважаючи на TaKi глибокi традицiТ, зародження киевознавства як однiеТ з галу-

зей украТнськоТ iсторичнот науки, належить до KiH. XVlll _ поч. XlX ст. _ часу, на який
припадае становлення самоТ icTopiT як науки в YKpaTHi. Засновником киевознавства
обiрунтовано вважаеться археолог та iсторик М. Берлинський - автор перших сис-
тематичних наукових праць з icTopiT Киева, в яких BiH, спираючись на досить широку
базу писемних й археологiчних джерел, подае виклад icTopiT MicTa i доповнюе його
характеристикою найвiдомiших пам'яток1, У 20-х роках XlX ст. ще одним провiдним

фахiвчем у галузi киевознавства стае митрополит 0вгенiй Болховiтiнов. BiH опублiку-
вав першi iсторико-топографiчнi описи найславетнiших киТвських пам'яток - Софiй-
ського собору та Киево-ПечерськоТ лаври2. Саме е. Болховiтiнов пiдтримав археолога-
аматора К. Дохвицького, який проводив дослiдження у Киевi й вiдкрив фундаменти
десятинноТ церкви, залишки Золотих BopiT, двох церков, якi BiH вважав iрининською
та iллiнською.

1 Берлинский М, Краткое описание г. L{иева. -СПб,, 182О; Берлинський М, iсторiя MicTa Киева. -
К,: Наукова думка, 1991.

2 Боlховитинов Е, Описание l.{иево-Софийского собора. - К,, 1825; Болховитинов Е. Описание
l,)1ево-Печерской лаврьl. - К., 1826; Боховiтiнов е. Вибранi працi з iсторii'Киева, - К., 1995.
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роздiл 1. lсторiографiя ки€вознавбтва та прсrблеми охорOни культурнотспадщини Киева

у 18З5 р. було засноване перше в icTopiT Киева iсторичне та пам'яткоохороНне то-

вариство - Тимчасовий KoMiTeT мя дослiдження старожитностей у Киевi. його чле-

нами були: перший ректор КиТвського унiверситеry св. ВолоАимира М. Максимович,
митрополит О. Болховiтiнов, професори С. Зенович, С. Орнатський, В. Цих, архео^оги

о. днненков, М. Берлинськийта iH. З iнiцiативи товариства засновано перший у MicTi

неприватний музей - Музей китвських старожитностей при унiверситетi св. Воло-

димира, колекцiт якого складали археологiчнi знахiАки, виявденi на територiТ MicTa,

картографiчнi, iконОграфiчнi, нумiзматичнi матерiали, письмовi документи. 3а спри-

янням товариства i за участю окремих його членiв була зАiйснена перша консервацiя
та укрiплення нериомоТ пам'ятки давньоруськоТ доби - Золотих BopiT за проектом

виАатного киТвського apxiTeKTopa В. Береттi.
У другiЙ чвертi XlX ст. знання про iсторiю Киева та його кульryрну спаАщину про-

довжували збагачуватись як завдяки професiйним науковцям, так i аматорам. Серед
них найбiльший внесок зробили М. Закревський, М. Максимович, i. ФУнаУКЛей, М. Се-

ментовськийта iн.З Власне, з iм'ям М, Сементовського можна пов'язати зароАження
такого жанру в киевознавствi, як прiвники та популяризацiю кульryрнОТ СПаАЩИНИ

киева взагалi.
Особливе значення для розвитку украIнськоТ iсторичноТ науки взагалi й киовоз-

навства зокрема мала Тимчасова комiсiя для розгляАу давнiх aKTiB при КиТвсЬкому

генерал-губернаторi (Археографiчна комiсiя), заснована у 184З р. ТТ дiяльнiсть бУпа

надзвичайно плiдною i багатопрофiльною, головним чином виявлення, вивчеНня та
видання документальних джерел, а також виявлення, обстеження, фiксацiя (найчас-

тlше, замальовка) та дослiдження нерухомих пам'яток, Вона проiснува^а Ао t921p.,
коли внаслiдок реорганiзацil' була включена до складу Археографiчноi KoMiciT ВУАН.
За час iснлвання члgцQьlи KO\l с був зiбраний, опрацьований i виданий величезний
4!r L ,,L \ - Ej d э поо :]-сэi,rtlниlл розвиток. топографiю, eKoHoMiKy, статистиКУ, КУлЬ-

-,э*a ь,,-с ::_:,,,э:a- ,,,сь(ого побду Киеваа. Ао KoMiciT в рiзниЙ час вхоАи^и
.,,;". *= з: -эi,=,,з-=-- _ _,-,эа -lcbKi науковцi другоi пол. XlX - поч. ХХ ст, - iстори-

э],: ] " _ -,, ,,,,,_-:_-з: зl,ав|_.,li фiпопоги, мовознавцi, етнографи тощо, сереА нИХ:
: : -- _ - _ =,"_ 

,., ] э- _ез, В. lконников, i. KaMaHiH, М. Костомаров, К. Козловський,
_ ,.э _:э _=. ,,i, ,], 1ебединцев, о, девицький, М. Владимирський-БуАанов та iH.

Эээ- э, , :_, -а lо,\овина XlX ст, стае перiодом становлення украТнськоi iсторичноi
л л л:,--,.,, з*э*-1э зоагачуеться джерельна база за рахунок введення в обiг чИслеННИХ

:э-э-э:^,1)i н,В, Описание Киева. - М., 1868, 
-Т.1_; 

Закревский Н, Детопись и описание горо-
,. ..,эзе, - \1,. 1858: Максимович М, Письма о 11иеве, сочинения М.д,Максимовича. - М., 1869;
,.,..:,.,.,сз,lч ,ч, Собрания сочинений: В З-х т. - l.{,, 1876-7888; Максимович М. Киев явился градом
зэ.,.l,,\.|,,, Вибранi укра|нознавчi твори / Yпоряд, та авт. iстор,-бiограф, нарису В,ЗамлинСький, - К.,

:ii:, с,,:lук,lей И, Обозрение Киева и Киевской губернии по отношению к древностям: В 2-х т, - К.,

:Е::; Фчн,!,!,кдей И. обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии. - К., 1-848; Фундуклей
,', Статистическое описание Киевской ryбернии: В 3-х т, - СПб,, 7852; Сементовский Н. Киев И еГО

_с.тапамятности, - К., 1852; Сементовский Н. Аесятинная церковь Рождения Пресвятой БогороАи-

_D, - К,, 1857; Сементовский Н. Галерея киевских достопримечательньlх видав и древностеЙ, - К,,

i859: Сементовский Н. Киев, его святьlни, древности, достопамятности и сведения, необходимые
j.\я его почитателей и п|тешественников. - l1,, 1_864; Сементовский Н. Киевские пещеры и КиеВО-

Печерская лавра, - К,, 1864.
, Фундуклей И. Статистическое описание Киевской ryбернии: В З-х т. - СПб., 1852; Сборник матеРИ-

а^ов по исторической топографии Киева и его околиц, - К,, 1874; Памятники, изданные ВременноЙ ко-

миссией лоя разбора давних актов. - t<., 7845-1914; Дрхив Юго-Западной России. - l1., 1-845-1914;
Древности, изданньlе Временной комиссией мя разбора давних актов. - |{,, 1-845-1974,
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l *тер** к* * ъя i *тс}Sудi в hý Е доелiдження Киева

писемних джерел, матерiалiв дослiджень у галузi археологiт, нумiзматики, лiнгвiстики,

геральАи ки, генеадогiт тощо; удосконалюеться методика дослiдження; лверджуеться

народницький напрям; формуеться киТвська школа icTop и Ki в-документалiстi в Володи-

мира Антоновича. yci цi процеси позначилися i на розв итку киевознавства: дослi-

дження в цiй галузi стають бiльш iрунтовними, охоплюlоть рiзнi напрями розвитку

MicTa, провадяться iз залуче нням рiзних видiв та типiв джерел. З iншого боку, видi-

яеться як окремий напрям видан ня, якi можна було б назвати науково-популярними,

розрахо ваними на широкого читача, в тому числl на гостей MicTa - численнi пугiвни-

КИ, ЗОКРеМа, ПО кСВЯТИХ мiсцяхо - об'ектах паломни цтва5

Науковому вивченню Киева, його iсторико-кульryрноТ спадщини надзвичайно спри-

яли численнi HayKoBi, краезнавчi, громадськi товариства , cTBopeHi у другiй половинi

XlX - на поч. ХХ ст. Серед них- lсторичне товариство Несто ра-лiтопися, засноване у

L8T1, р. Воно видавало часоп ис очтения в обществе Нестора-лето писцаD i проводило

регулярн i засiдання, його члени висryпали з публiчними доповiдям и на iсторичнi, ет-

нографiчнi, лiнгвiстичнi теми. Вони публiкувалися на cTopiHKax (Чтен ийп разом зi стат-

тями, повiдомлен нями. Товариство було одним з органiзаторiв lll ( Ls74) i Xl (1-899)

Археологiчних з'Тзд iB у Киевi. Y 187З р. було вiдкр ито Пiвденно-Захiдн ий вiддiл Росiй-

ського i мператорського Географi чного Товариства , який видавав гозет! к КиТвський

телеграфо i став одним з поryжних осередкiв iстори чних дослiджень, в тому числi

й стосовно Киева. У 1897 р. виникло КиТвське товарситво старожитностей i мис-

тецтв, головним результатом дiяльностi якого стало створенн я КиТвського художньо-

проми слового i наукового музею. У 191-2 р. товариство заснув ало музейну комiсiю

оСтари й КиТво, серед напрямiв дiяльностi якоТ був збiр матерiалiв про oKpeMi пам'ятки,

iсторичну топографiю MicTa; розроблення пропозицiй щодо збе реження iсторичного

вигляду вулИЦЬ, пдощ, окремих будинкiв, якi гинупи в процесi перепланування та роз-

будови MicTa. У L872 р, було створене L]epKoBH о-археологi чне товариство та музей

при КиТвськiй духовнiй акаде MiT, якi також зроби ли помiтний внесок в дослiдження

киТвських старожитностей, Особливе значення у збагаченнi знань про iсторiю i куль-

ryрну спадщину Киева мала дiяльHicTb Миколи iBaHoB ича Петрова - iсторика, архео-

графа , археодога, музеезнавця, лiтературозн авця, одного iз засновникiв Церковно-

археологi чного товариства та l-|epKoB но-археологiчного музею. Серед численних його

праць стосо вно минулого Киева гiдне мiсце в iсторiографiТ зайняли твори пКиевская

академия во второ й пол. XVll ст." i особливо - 
uИсторико-топ ографические очерки

древнего Киеваобп яка удостоона ВеликоI золотоl' медалi Московського археологiчного

товариства. KpiM то го, М. Петров виступив спiвупо рядником п'ятитомного археологl ч-

ного серiалу uАкты и документы, относящиеся к исто рии Киевской академиип7,

У 191_0 р. було створене КиТвське товариство охо рони пам'яток, яке надагодило

систем атичне спостережен ня за земляними роботам и у Киевi пiд час будiвництва,

розпланування i прокладанн я вулиць, Yci знайденi па м'ятки предавались до музею

товариствэ, що розташовув ався у примiщеннi Педаго гiчного музею (нинi Буаинок

вчителя на вул. ВолоАимирс ькiй, 57). Його органiзато р i хранитель А. Ертель заiй-

- 2-е изд. - м., 18S6; 3ахаРченко М, Киев теперь и прежде, - К,, 1888; Спут"

о;ЯЩевскиЙЧ'ПрактическиЙил',tюстрированьtЙпЛеВодИТельпог.Киеву'-К.'

"'?'n"rroB Н. L{иевская академия во второй пол, XVlt ст, - К , 1895; Петров Н, Историко-

топографические очерки древнего Киева' - к , 
,1,8!_7'..лi ^,.^^

7 дктьt и документы, относящиеся к истории Киевской академии, - l1,, 1-904-1907,

5 Горчакова Е, Киев,

ник по Киеву, - |{,, 197
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снив розкопки на Звiринчi, в Китаевi, на Кирилiвських висотах,

Проневщинi, брав участь у дослiдженнi Золотих Bopi18, Завдяки

ства було iнiцiйовано дослiдження та реставрацiйнi роботи таки

ринец;кi та Китатвськi печери, брама Заборовського, Золотi во

у Вiтi-Дитовськiй,
зусиллям товари-
х об'ектiв, як Звi-

рота, Софiйський

собор тоЩо' 
лlliа KlloaATa йпгп ини KiH. XlX 

- 
поч. хх ст. особли-серед дослiдникiв Киева та Його культурноl спаАщ

ве мiсце належить В. днтоновичу та В. Хвойцi. Професор Китвського унiверситету св,

Володимира Володимир Бонiфатiйович днтонович - знакова постать в украТнськiй

iсторiографiТ взагалi. Це особа, з iм'ям якоI пов'язано становлення вiтчизняноТ архео-

логiТ, нумiзматики, археографii, заснування киIвськоТ школи iсторикiв-документапiстiв,

Багато часу й зусиль BiH присвятив i дослiдженню Киева9, насамперед в археологiч-

ному аспектi, значно збагативши BiAoMocTi про найАавнiшi пер|оди розвитку MicTa,

в. хвойка - першовiдкривач трипiпьськоТ, зарубинецькоТ, чернЯХiВСЬКОТ КУЛЬТУР, АО-

слiдник таких визначних пам'яток на територii Киева, як Кирилiвська палеолiтична

стоянка, капища на СтарокиТвськiй горi тощоlО. BiH став одним iз засновникiв КиТв-

ськогО художньо-промислового музею, завiдував його археологiчним вiААiлом, був ав-

тороМ численниХ науковиХ праць, створениХ на ocHoBi MaTepia^|B в^асних дослiАжень,

KpiM щойно згаданих дослiдникiв другоТ пол. XlX - поч. ХХ ст,, необхiдно зазначити,

величезний внесок у вивчення Киева таких науковцiв як М. Бiляшiвський, К, Болсу-

новський, С, ВельмiН, С. Голубев, В. Данидевич, Д. Добровольський, В, ,Дяскоронський,

Д. Мiлеов, Д, Прахов, i. Хойновський, К. Шерочький, Д. Щербакiвський, В. Щербина

та iH,11 На цей же перiод припадають першi спроби науковот реставрацiт визначних

архiтекryрних об'ектiв, зокрема монументального живопису Софiйського собору, Ки-

рипiвсько'i церкви, церкви Спаса на Берестовi тощо. Таким чином, на цьому етапi

зростао не тlльки фаховий piBeHb дослiАжень, а й поглиблюеться спецiалiзацiя - 
BiA-

бу ваються дос\ джеi]ня :lа\.'яток архiтектури, архео^огiТ, нумiзматики, розширюеться

r,чi,эсе 1э-а aа-.; r.1гl,i.б \юються знання про oKpeMi перiоду розвитку Киева, його ic-

.,,: *:,,,] - _:,,,,,за-,. L]ro для другоТ пол. XlX - поч. ХХ ст, в розВИТКУ КИеВОЗНаВ-

'э-., Эг,]о] спадщини було характерним таке явище, як спрямованlсть

з,,эiг]я, вивчення i введення до широкого наукового Й суспiльного

-::-- _- - '::з-.,э -,ещерьl на Зверинце в Киеве, - l4., 1-91з,

---:-,э,,-: -:эtео,tоГiчнi знахiАКи i рlозкопКи в Киевi i|{иj'вськiй губернiL - 11,, 1879; його ж,

. ,, j ,,_ -: , : ..; з|ачення з XlV до XVt ст, - к., 1_882; Дрхеолоilчна карта Киi'вСЬКО| ГУбеРНii'. - К,,

_rэa !a,..э-евский П,, днтонович В, Публичньtе 
^екции 

по гео^огии и истории L{иева, читанные в

,,:-::,,-э ,,э,,l обществе Нестора-летописца в марте 7896 г, - к,, 1897,
| з:,',-,. В, Древние обитатели Среднего Приднепровья, - 14,, 191-з,

З:,=-евский Н, Раскопки на Верхней Юрковиuе в г, Киеве // ддюр, - т,1-, - t<,, 1899; його ж,

.,.:-.-,'.':-,,||\апнатериторитории|{иева//ДttЮР.-/v96. -К,, 1-9ОЗ; йогож,Сltедыtsеликокняжеской

:^ - ' ,' -. -эое Куlселевке // |{C, -т. xxlt. - |.{., 1888; Болсуновский |{. Жертвенник Гермеса-СветовиАа,
',,,,:''Э-,i\еСКаеИСС^еАоВаНИе.-К',19о9;ГолубевС.Историко-топогрфичесКИеИЗысКаНИЯИЗаМет-
-,. -- .Jс,зче \i l/\ИеВе, - к,' з-вss; Його ж. о АревнеЙшем п^аНе города Киева 1638 г' - К', 1898;
.-:::зсl5ський А, Михайло i золотi ворота. - 11,,1glЗ; Дяскоронский В. Судьба одной исторической

-., : ,,.., - спб,, 191З: lх4илев !. Археологические исс^едования КиевскоЙ губ. // ИДК, Прибав^ение

Э Э: - , -? 
; - спб,, 191О; Його ж, О результатах раскопок в усадьбе Киево-Софийского митрополитско-

--.:.,,а ИАК,Прибав^ениеквып.зg.-СПб., 191-1-; ПрахоВД.ФрескИКиево-КирилловскоЙцеркви
, э l\C, - т, Vl. - L{,, 1-88З; його ж. о вновь oTKpblTblx мозаиках Киево-Софийского собора и о Ки,

::'. 1_1 ц^,я,le 1885 // зрАо. - СПб., 1887; ,Щербина В. о 14иевской старине, - 14., 1896; Хойновский
1a4v Lvvv / |

"' :.:-эл1ll ве^икокняжеского Авора Аревнего города Киева, произведенные весною 1892 г, - К"

-ЗЭЗ ,еооцкий l,{. |\иев. Путеводитедь, - К,, 1917,
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обiry ycix типiв i видiв джерел з icTopiT китвських пам'яток. Розпочалося систематич-

не археологiчне обстеження MicTa, яке зАiйснювалось як окремими Аос^iАниками,

так i науковимИ товаристВами. НакОпичувався теоретичНий та практичний досвiд

пам'яткоохоронноТ дiяльностi, З iншого боку, бурхливий економiчний розвиток цiеТ

доби призвiв до прискорення процесiв урбанiзацiт, що, в свою чергу, ста^о причи-

ною стрiмких темпiв розбудови Киева i призвело до руйнування багатьох пам'яток.

Зупинити цi процеси тiльки зусиллями громаАськостi було немож^иво, Це можна було

здiйснити лише на державному piBHi. На жаль, У Аорево^юцiйну добу так i не було

створено державного органу з охорони кульryрноТ спаАщини, як| зрештою, i держав-

ноТ науковоТ iнстиryчiТ, яка б координувала HayKoBi АослiАження, в тому чис^i в галузi

icTopiT (наприклад, Академiя наук), не було створено i реставрацiйноТ шко^и.

Перiд Lgt7-Lg2O рр. е складним i неоднозначним як у вiтчизнянiй icTopiT, так i в

розвитку iсторичноТ науки та, зокрема, киевознавства й пам'яткоохоронноТ справи.

З одного боку, економiчна криза, викликана Першою свiтовою вiйною та поАа^ьшими

внугрiшньополiтичними катаклiзмами, полiтичне протистояння, часта змiна в^аАи -
все це не сприяло розвитку науковоТ дiяльностi, а навпаки, спричиняло руйнування

пам'яток (особливо значнi втрати вiдбулися пiд час захоплення Киева Червоною ар-

мiею на чолi з Муравйовим), втрати для архiвних та бiблiотечних фонАiв, наАзвичайно

складнi умовИ роботи для науковцiв. Проте саме вiАроАження украТнськоТ Аержавнос-

Ti стимулювало iHTepec до вiтчизняноТ icTopT, кульryри, охорони ку^ьryрноТ спаАщи-

ни. У KBiTHi - TpaBHi tgt7 р. було створено Центральний KoMiTeT охорони пам'яток

старовини та мистецтва Укратни. До його складу ввiйшли: М. Грушевський, д.Аоро-
шенко, С. ефремов, i. Стешенко, Д. Чикаленко, М. Бойчук, М. Бурачек, Ф. Ернст,

М. Жук, В. Зуммер, В. Козловська, В, Кричевський, О. Мурашко та iH. Головою став

М. Бiляшiвський, який паралельно очолив вiддiл музеТв i охорони пам'яток старови-

ни та мистецтва, створений влiтку L9t7 р. в cTpyKrypi департаменry мистецтв Гене-

рального ceKpeTapiary освiти. В лютому 1918 р. KoMiTeT створив спецiальну комiсiю

(Ф. Ернст, В. Кричевський, В. Обремський, Д. Щербакiвський) з метою обстеження

архiтекryрних пай*я.ток Киева, що постражАали BiA артилерiйського обстрiлу пiА час

захоплення MicTa бiльшовицькими вiйськами Муравйова в сiчнi 1918 р. Вiаразу пiсля

поверненНя до Киева ЩентральноТ РаАи i вiАновлення li Аержавних струкryр у березнi

1918 р. розпочався ремонт пошкоджених пам'яток архiтекryри MicTa. В добу Гетьма-

наry (квiтень-листопад 1918 р.) також значна увага приАiлялась розвитку украТнськоТ

науки та кульryри. Була створена Академiя наук, Нацiональна бiблiотека, Нацiона^ь-

ний apxiB, вiдкрито унiверситети у Киевi та Кам'ятнцi-Подiльському. Вiддiл охорони

пам'яток було включено до струкryри Головного управлiння мистецтв i нацiональнот

кульryри MiHicTepcTBa народноТ освiти УкраТнськоТ Аержави, проАовжува^ась розпо-

чата ранiше реставрацiя архiтекryрних пам'яток, провоАилося АослiАження об'ектiв

кульryрноТ спадщини, зокрема Софiйського собору, iнших xpaMiB та монастирiв, не-

крополiв MicTa. Велику робоry в цьому напрямi проводили: Ф. Шмiт, Д. Дйналов, О.

Бобринський, М. Бойчук, Ф. Ернст, Ф. Красичький, Г. Нарбуг, Г. Павлуцький. Пiсля

встановлення радянськоТ влади у Киевi у лютому 1919 р. Аержавнi органи охорони

пам'яток були лiквiдованi i до 1923 р. обов'язки щоАо охорони ку^ьryрноТ спаАщини

брали на себе або oKpeMi iнiцiативнi особи (М. Бiляшiвський, Ф. Ернст та iншi спiв-

робiтники киТвських музеТв та УАН), або вони покдаАалися на Аержавнi органи, як

от Головне управлiння у справах мистецтв i кульryри НароАного koMicapiary усрр,

ВсеукраТНськиЙ KoMiTeT охорони пам'яток старовини й мистецтва, який багато разiв
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Роздiл 1. lстерiографiя киеЕознаветва та проблеми 0хOрФни культурноТФпадщини Киева

змiнював пiдпорядкування, музейно-виставкову секцiю Киiвського губвiддiлу народ-
ноТ освiти тощо. В складних полiтичних i економiчних умовах, при наявностi великоТ

кiлькостi практичних завдань щодо охорони культурноТ спадщини в цей перiоА не бу^о

можливостi опрацювання i публiкачiТ теоретичних праць; TaKi публiкачiТ бупи пооАино-

кit2.
1920-Ti рр. характеризуються в YKpaTHi впровадженням в життя полiтики "yKpaTHi-

зацiтu, яка попри певнi iдеологiчнi штампи та завдання, яких розраховувала досягнути

радянська влада (передусiм, привернення на свiй бiк нацiонально свiдомоТ iнтелiген-

цiТ), стала перiоаом розквiry украТнськоi науки та культури. Не випаАково в нашiй
KpaTHi цей перiод отримав в iсторiографiТ назву (украТнське вiдродження), В укра-
Тнськiй iсторiографiТ i киовознавствi зокрема цей перiод пов'язуеться з Аiяльнiстью
М, Грушевського пiсля повернення з емiграцi'i у 1924 р., його учнiв та оАноАумцiв,
численних наукових установ та видань, якi були cTBopeHi завдяки невтомн|й працi й

енергiТ видатного науковцяlЗ. У цей перiоа продовжували свою дiяльнiсть як науковцi,
що сформувалися ще в дореволюцiйну добу, так i молода генерацiя. Але Bci вони пра-

цювали переважно в традицiях нацiональноI iсторiографii, що утвердилися у XlX ст.
У пам'яткоохороннiй справi також спостерiгалисья позитивнi зрушення. У лютому

192З р. було утворено Археологiчний KoMiTeT ВУАН. До цього увiйшли акаАемiки М.
Бiляшiвський, М. Василенко, Ф,Шмiт (голова) iO. Новицький (секретар). У 1924 р.
KoMiTeT було реорганiзовано у ВсеукраТнський археологiчний KoMiTeT (ВУАК), прези-
дiю якого в сiчнi 1924 р. очолив акад, О. Новицький. Одним з першочергових його за-
вдань став облiк iсторико-культурних паN4'яток, що було особливо актуальним в умовах
змiни власностi як цивiльних. так i ку",rьтових будiвепь - через попiтику нацiоналiзацiI
та войовничого атез\1!, яла проводилась в СРСР. Так, уже у 192З р. бупо взято на
обriк 22а пахц'яток ео\,текг!Oи Киева, у t92L р. почалися плановi дослiдження Со-
ф;лського соборl б_"э ,-зоOеiэ Софiйська комtсtя на чолi з Ф. Шмiтом, переА якою
:-]tr,,,э заз]а--rFя з;,з*:*-F \1истецьких шедеврiв Софii i постiйний нагляд за п'станом
,:=:=..:-*: f,- . *: :.з-ачалося, iз встановленням раАянськоl влаАи в yKpai'Hi по-

_,,-",-]: -.:,.-,,-. -ээедачi пам'яток культовоТ архiтектури пiд охорону релiгiЙних
-_ , _." _- : --_ _,., -..1-,iнення Тх дiяльностi як культових осередкiв i перепрофiлюван-
-: - ,,,, j: э:,, з,1. бiблiотеки, Аержавнi установи, а поАекуди i пiд житло. Так, за
:,,,,,: -: -: 

_, a=:, \ краl'ни КиТвський окрвиконком створив комiсiю з преАставникiв Ака-
"=,., -u. n, Наркомосу, яка мала вирiшити долю Киево-ПечерськоТ лаври. Наслiдком
::бэ-и цiеl комiсil'стало прийняття постанов ВУЦВК iPHKYCPP вiд 29 вересня t926
Про визнання колишньоТ Киево-ПечерськоТ паври iсторико-культурним державним

заповiдником i про перетворення tT у ВсеукраТнське музейне мiстечкоu. У 1929 р.
державним iсторико-культурним заповiдником була визнана Кирилiвська церква, у

12 Дйналов Д. К вопросу о строительнай деятельности св. Владимира // Сб. в память равноа-
постольного князя Владимира, - Пг,, 7977; Ернст Ф. Киi'вськi архiтекти XVlll BiKy. - |{,: Арукар,
7978,

1З Ернст Ф, Киiвська apxiTeKrypa XVll ст // Киj'в та його околицi в icTopii'Ta пам'ятках, - К,, 7926;
Щербакiвський А, Релiквii'старого киiвського самовряд/вання, - К,, 7925; Щербакiвський Д. Перший
театральний будинок у Киевi i його садиба. - К., 7925; Киiв: Провiдник Пiд ред, Ф. Ернста, - К.,
793О; Киiв та його околицi в icTopii'Ta пам'ятках, - L{,, 7926; 3ельницький О. CTapi пдани Киева та
КиiвцJини // Yкраiна. - Кн. 2-З, - |{,, 1926; !обровольський Д, Киiвськi укрiплення i 3олотi Ворота
// Наук, збiрник за piK 7926. - Т. XXl . - К., 1_926; Козловська В. EKcKypcij' i догляд за знахiдками пiд
час комунадьних робiт у l4иевi за 7926 piK: Коротке звiдомлення ВYДК за 7926 р, - К., 7926; Щерби-
на В. HoBi сryдi'з iстор|Киева, - К.: Вид. YДН, 1926,
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1_9З4 р. - Софiя КиТвська. У L928 р, Володимирський собор стае музеем, фi^iеЮ
ВсеукраТнського музейного мiстечка. ОАночасно у 1920-Ti рр. у Киевi було зрУйнОваНо

або перетворено на службовi примiщення 20 церков, t928 р. лiквiдовано ЩекавИЦЬ-
кий цвинтар, який icHyBaB з t772 р., знесено церкву при ньому.

19зO-тi рр. характеризуються встановленням тоталiтарного режиму в Радянському
Союзi, угвердженням марксистсько-ленiнськоТ iдеологiТ, в тому числi i в iсторiографiТ,

як едино можливоТ, репресiями проти полiтичних, вiйськових дiячiв, iнтелiгенЦiТ. Не ВИ-

падково ця доба отримала назву (украТнського розстрiляного вiдроменняо. ToAi ж була

знищена укратнська нацiональна iсторiографiт - як фiзично, оскiльки були репресованi
lT представники, так i морадьно та формадьно - радянська влаАа вИКдЮча^а бУдЬ-

яку iншу iдеологiю та метододогiю, oKpiM марксистсько-ленiнськоТ у вульгариЗоВаНОМУ

догматичному виглядi. Мя Киова увесь чей перiоА був усклаАнений АОАатковоЮ Об-

ставиною - перенесенням столицi РадянськоТ УкраТни з Харкова Ао Киева У 19З4 Р.
y зв'язку з цим було прийнято рiшення перетворити КиТв на зразкове соцiалiстичне
MicTo, позбавивши його *буржуазно-мiщанськогоD вигляАу:ухвалено рiшення про будiв-

ництво в iсторичнiй частинi Киева - на Михайлiвськiй горi - Урядового центру, наСлiА-

ком чого стало знесення унiкальних iсторико-кульryрних пам'яток - Михайлiвського
Золотоверхого монастиря (Xll ст.), ТрьохсвятительськоТ церкви (Xll - XVl ст.). ПРОдО-

вженням полiтики войовничого ате'Ьму стало знесення ДесятинноТ церкви (ЗO-Тi Рр. XlX
ст.), Микiльського вiйськового собору (KiH. XV|l ст.), церкви Богородицi ПирогощоТ (Xll

ст,), БогоявленськоТ церкви, дзвiницi i MypiB Братського монастиря (XVll-X|X ст.), Петро-

павлiвськоТ церкви (XVll ст.), споруд Кирилiвського монастиря (XV|l-Xvlll ст.) та безлiч
iнших, якi визначали iсторико-мiстобуаiвне обличчя Киева. ВоАночас но кзочищених,)

дiлянках проводилися масштабнi археологiчнi дослiмення, якi сприя^и значному прИ-

pocToBi знань у галузi iсторичного розвитку MicTa, топографiТ, icTopiT найбiльш вiАомих
споруд тощо. В цей перiоа у Киевi працювали як мiсцевi науковцi, так i фахiвцi з провiА-

них наукових установ Москви та Денiнграда, а cTBopeHi в цей перiол HayKoBi працi були

значним внеском у киевознавство, не зважаючи на iдеологiчне спрямування, Серед
найбiльш визначних дослiдникiв цього перiоду - В. Козловська, С, Маryра, Т. МОВЧа-

нiвський, М. Каргер, Д. Голубева, i. iванцов, М. Макаренкоlа. Продовжува^ись Аослi-

дження архiтекryрних пам'яток - у 19З8 р. створено спецiальну комiсiю мя ВИВчеННя

стану фресок i мозаТк Софiйського собору (у iT склааi - i. Грабар, Б. ФармакОвСьКИй,
в. Фролов, П. Юкiн). У 19З4 р. проведено обстеження стану збереження АндрiТвськоТ

церкви. В цей ж перiоа виникла iдея створення узагальнюючоТ праui з icTopiT Киева, але
'ii 

реалiзацiю перервала Друга cBiToBa вiйна.
КиТв, як вiдомо, значно постраждав пiд час вiйськових дiй у перебiry ДругоТ cBi-

товоТ вiйни: знищенi визначнi пам'ятки, зокрема Успенський собор та iншi СПОРУАИ

Киево-ПечерськоТ лаври; iстотних втрат зазнали музейнi колекцiТ, apxiBHi та бiблiо-

течнi фонди. Все це неабияк вплинуло на подальший розвиток киевознавства та На

напрями пам'яткоохоронноТ роботи. Одним з першочергових завдань ста^а вiдбУдо-

ва MicTa, реставрацiя найцiннiших об'ектiв кульryрноТ спадш-lини, що стиму^юва^а

1а вальта 3. Щоденник розкопiв Киiвськоi'археологiчноi'експедицii 19З9 р, на саАибi Слюсарев-
ського у 1_9З9 р. // Нд lД НДН Yкраi'ни, 79З9; iванцов l, Древнiй l1иi'в (праця 7947 р.). - К,, 2007;
маryра С, До питання про стару слов'янську KepaMiKy часiв родо-племiнного даду Р приводt рО3кОПОК
на горi киселiвцi в |{иевi 79З2 р,) // НЗ iiMK, - Кн, l. - |{,, 19З4; Самойовський i, Дрхеологiчнi спо-

стереження пiд час розкопування решток фортифiкачiного валу бiля Перунова горба в 19З4 Р. // Н3
iiMK. - Кн, 2, - К,, 7937; Багрiй Н, Киiв, lсторичне минуле Киева. - К,, 1-936.
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iсторичнi, мистецтвознавчi, археологiчнi дослiдження. Очолювали та координували
цi дослiдження cтBopeHi у пiслявоенну аобу АкаАемiя архiтекryри Укратни, Науково-
дослiдний iнституг TeopiT, icTopiT та перспективних проблем радянськоТ архiтекryри
в Киевi, вiддiл охорони пам'яток у складi Управлiння у справах архiтекryри при РНК
УРСР. Найбiльший внесок в дослiдження пам'яток архiтекryри Киева у повоенну Аобу
зробили Ю. Асеев, Г, Догвин, i. iгнаткин, С. Грабовський, Д. Сакович 15. У цей же
перiод, не зважаючи на соцiально-економiчнi труднощi, продовжуеться АослiАження
археологiчних пам'яток - вiдновила робоry КиТвська археологiчна експедицiя iiMK
СРСР i iA АН УРСР пiд керiвництвом М. Каргерэ, Lцо працювала тл ще з 19З8 р.;
проводились роботи пiд керiвництвом В. Богусевича, В. Гончарова, П. ефименка16,
CTBopeHi за матерiалами цих дослiджень працi значно збагатили киевознавство, зо-
крема у галузi вивчення iсторико-кульryрноТ спадщини. Вони, попри певне iАеологiчне
забарвлення, зберiгають свою наукову цiннiсть. У цей перiод створена перша уза-
гальнююча праця з icTopiT Киева, робота над якою розпочалася ще у довоенну добу17.
Попри вади, притаманнi iсторiографiТ даноТ доби (передусiм заiдеологiзованiсть, мd-
совий пiдхiд, вибiрковiсть у пiдборi фактажу та персоналiй тощо) -iсторiя Киевап мае
велике значення для киевознавства як перша узагальнююча праця, побудована на
широкiй джерельнiй базi, iз залученням iсторiографiчних надбань ocTaHHix десятирiч.
У цей же перiод було опублiковано ще одну працю узагальнюючого характеру - 

nHa-

риси icTopiT архiтекryри УкраТнськоТ РСРо18, в якiй було проаналiзовано етапи розвитку
архiтекryри в УкраIнi (в тому числi на прикладi киТвських пам'яток) вiд давньоруськоТ
доби до поч. Хх ст., узагальнено теоретичнi та практичнi АослiАження в галузi apxiTek-

ryрознавства за ocTaHHi десятирiччя.
1960-Ti - поч. 1970-х рр. - особливий перiоа в украТнськiй iсторiографiТ радян-

ськотдоби, зокрема в проблематицi, яка стосуоться дослiдження та охорони пам'яток
15 Дрхiтектурнi пам'ятки i/ Зб,наук, праць / 3а реь С. Грабовського, - К.: Вид-во Дкадемij'

архiтектури VРСР, 1-950; Грабовський С,, Дсесв Ю, Дослiдження Софii'Киi'вськоi'// Арх. пам'ятки. -К.: Вид-тва дкадемij' архiтектури YРСР, 1950, - С, 27-48; дсеев Ю, дрхитектура Кирилловской
церкви: Аис.,. канА. арх.: Ь4ашинопис, - К,, 1946; дсеев Ю, Архитектура древнего Киева. - l.{,:

Будiвельник, 1982; його ж. Аревний L{иев. X-XVI! вв. - М,: Госсстройиздат, 1956; його ж. Мисте-
цтво староАавнього Киева, - |.l.: Мистецтво, 1969; Игнаткин И. L{иев, - М,: Дкадемия архитектуры
СССР, 1948; Игнаткин И. История планировки и застройки Киева в начаАе XlX в: Аис. ... канд. арх.:
Машинопись, - |{., 1962: Корж Е. Золотые ворота в Киеве: Дис. ..,канд. арх.: Маtчинопись. - М.,
1952; Догвин Г, l,{иево-Печерская 

^авра. - М,: Искусство, 1_958; Догвин Г. Архитектура Андреевской
церкви в Киеве, - |.{.: Госстройиздат VССР, 1_959; Догвин Г. Киев. - М,: Искусство, 1967; Дог-
вин Г. Украинское искусство (X-XVlll вв,),- М,, 196З; Аогвин Г. По VKpai'Hi: Стародавнi yKpai'HcbKi
пам'ятки, - |{., 1968: Сакович Д. ApxiTeKTypa iндивiдуального житла XlX ст. в м. Киевi 7 iнститут
icTopii'Ta Teopii архiтектури Академi| архiтектури VРСР: Машинопис. - К., 1947 // ДНДББ iM. В, За-
болотного,

16 дрхеологические исследования древнего Киева (отчеты и материальt 19З8-1947 гг.). - К,: дН
YССР, 1950; Богусевич В, Дрхеоогчнi розкопки в Киевi на Подолi в 1-950 р. // Дрхеологiя. -Т, Xl, -t{,, 1954; Його ж, Робота по розбарцi pyi'H Великоi'Даврськоi' церкви // Дрхеологiя. - Т. ll" - К., 1_948;
Його ж. Розкопки на горi Киселiвцi // ДП VРСР, - Т. lll, - К., 1952; його ж. Споруда Xi ст. у дворi ки-
j'вського митроподита // Дрхеолоilя, - Т. Xlll, - К., 1961; Гончаров В, Дрхеологiчнi розкопки в Киевi у
1955 р. // Археолоilя. -Т. Х. - К,, 1957; |{аргер М. Древний Киев. Очерки по истории материальной
кудьryры древнерусского города. - Т, 1. - М,, 1958; L{аргер М, !ревний l,\иев. Очерки по истории ма-
териальной культурьl древнерусского города. -Т,2. - М., 1962; 0фiменко П., Боryсевич В. |.{рiпость
Ярослава Мудрого в Киевi // ВДН VРСР, - К., 1952. - N912.

17 История Киева: В 2 т. - К.: Изд-во ДН YССР, 1_959, 1_96З,
18 Нариси icTopii архiтектури Yкраi'нськоi' РСР (Дожовтневий перiод) / Редкол.: В. Заболотний

та н, - |.{.: Держбудвидав YРСР, 1957,
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м. Киева, Це перiод так званоТ кшедестiвськоТ украТнiзацiТп, яка частково збiглася в
часi з (хрущовською вiдлигоюп - добою вiдносноТ лiбералiзацiТ у внугрiшньополiтич-
ному життi Радянського Союзу. Дiбералiзацiя стосувалася i нацiональноТ полiтики. Це
створило значно сприятливiшi умови мя розвитку украТнськоТ кульryри i науки. На-

слiдком стали активiзацiя дослiджень у галузi icTopiT, мистецтвознавства, етнографiТ,
мовознавства тощо. Паралельно зростала зацiкавленiсть широких кiл громаАськостi,
насамперед iнтелiгенцiТ, до власноТ icTopiT, кульryри, в тому числi lx матерiального
втiлення - 1-1з14'91ок. Як наслiдок створено громадську органiзацiю - УкраТнське
товариство охорони пам'яток icTopiT та кульryри, яке зробило неоцiненний внесок У

дослiдження та охорону кульryрноТ спадщини у бО-8О-тi роки ХХ ст. Серед найвiдомi-
ших дослiдникiв цього перiоду - М. Брайчевський, С. Кiлiевич, П. Толочко, Г. ДогвиН,

Ю. Дсеев, С. Висоцький, М. Кресальний, В. Ясiевич, С. Кохан, е. Максимов19. Зна-
чним науковим доробком став вихiд у cBiT узагальнюючоТ багатотомноТ прашi "iсторiя
украТнського мистецтвэл20, в якiй значне мiсце посiдала iсторико-кульryрна спадщина
Киева, а також iрунтовного багатотомного видання, завдяки якому фактично було
вiдроджено регiонознавство та краезнавство в YKpaTHi, знищене у 1930-Ti рр., - nic-

торiя MicT i сiл YPCP', в якiй перший том присвячено Киеву21. В цей же перiод вперше
вiдбулася масштабна паспортизацiя i реестрачiя найцiннiших об'ектiв архiтекryри, ар-

хеологiТ, монументального та садово-паркового мистецтва, в тому числi на територiТ
киева, Найбiльшою вадою цього перiоду, зрештою, як i попереднього та насryпного
до поч. 80-х poKiB ХХ ст, бупо те, що пiдхiд до охорони кульryрноТ спаАщини не на-

був комплексного й системного характеру - oKpeMi дослiдники або науково-дослiднi

установи займалися вивченням окремих пам'яток (зазвичай, найбiльш вiдомих), або
окремих видiв кульryрноТ спадщини (apxiTeKrypa, археологiя, саАово-паркове мисте-
цтво тощо); управлiння i координування дослiджень у галузi пам'яткоохоронноТ справи
також було поаiлене довгий час мiж вiдомствами: пам'ятки архiтекryри перебува^и у
вiданнi Держбуду, пам'ятки археологiТ, монументального мистецтва, icTopiT - MiHic-
терства кульryри.

Надзвичайно важливим етапом у розвитку киевознавства, особливо щоАо Аослi-
дження й охорони пам'яток став перiод кiнця 7О - поч. 80-х poKiB ХХ ст. У 1978 р.
було прийнято перший украТнський закон в галузi охорони кульryрноТ спаАщини -Закон УРсР пПро охорону та використання пам'яток icTopii i кульryри,22. На його ви-

конання у першiй пол. 1980-х рр. була проведена масштабна iнвентаризацiя об'ектiв
кульryрноТ спадщини, в тому числi Киева, провеАено попереднi дослiАження i взято
на державний облiк велику кiлькiсть пам'яток рiзних видiв та категорiй2З. У цей же пе-

рiод охорона пам'яток у м. Киевi перейшла на якiсно новий етап - вiд пооб'ектного
принципу до територiального: була прийнята постанова (Про створення в Киевi архео-
логiчних заповiдних зон i архiтекryрних заповiдникiв, зон реryлювання забудови i зон
охоронюваного ландшафryп (цвалено КиТвським мiськвиконкомом у 1973 р.), у серп-

19 Брайчевський М. Коли i як виник Киiв. - К,, 7963; Дсеев Ю, Мистецтво стародавнього Киева. -К,: Мист-во, 7969; Дсеев Ю, Новые данные о соборе Дмитриевского монастыря в Киеве // СА,-
7967, - N9 3; догвин Г. Киев. - М,: Искусство, 7967; Вьtсоцкий С, Аревнерусские надписи Софии
Киевской Xl-XlV вв, - Вьtп. 7. - К., 1-966; Вьtсоцкий С. Аревнерусские надписи Софии |{иевсокй по
материалам граффити Xl-XVll в. - К,, 7966.

2О lсторiя Yкраi'нського мистецтва: В б т. - К.: Гол. ред. YРЕ, 7966-1-97О,
21 iсторiя MicT i сiл YKpai'HcbKoi РСР: В 26 т. - Т. l, Киiв, - К.: Гоtl, ред. YРЕ, 1-977,
22 3акон YссР "об охране и исподьзовании памятников истории и кульryры,. - К,, 798о.
2З Историко-архитекryрная инвентаризация застройки Киева / |1иев НИИТИ. - К., 7983.
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Hi 1979 р. затверджено додаткове рiшення *Про угочнення меж iсторико-ку^ЬryрниХ

заповiдникiв i зон охорони пам'яток icTopiT та кульryри у м. Киевiп; у 1986 р. був

приЙнятий Генеральний план розвитку м. Киева - перший генеральниЙ план MicTa,

у складi якогО було розРобленО iсторико-архiтекryрний опорний пдан, що Аа^о змогу

систематизувати, картографувати ку^ьryрну спадщину MicTa i перевести справу охо-

рони пам'яток у практичну площинУ, адже документ наАавав можливiсть apxiTeKTo-

рам та мiстобудiвникам враховувати iсторико-кульryрну спаАщину при опрацюваннi
напрямiв розвитку MicTa. Результатом проведенот iнвентаризацiт стало перце у3а-
гальнююче видання, присвячене архiтекryрнiй спадщинi УкраТни, в якому перший том

присвячений пам'яткам Киева2а.

iншою важливою подiею цього перiоду стало святкування 1500-рiчного ювiлею

Киева, яке вiдбулося у L982 р. У зв'язку з пiдготовкою Ао ювiлею значно активiзу-

валися киевознавчi дослiдження рiзних напрямiв, було провеАено численнi кОНфе-

ренцiТ, видано велику кiлькiсть науковоТ та науково-популярноТ лiтераryрИ, проВеАеНО

дослiдження й реставрачiю деяких пам'яток архiтекryри (зокрема, фасаАiв МикОлаТВ-

ського костьолу на Червоноармiйськiй, 75i окремих споруд Софiйського заповiАНИКа,
Киево-ПечерськоТ лаври, КирилiвськоТ церкви, АндрiТвськоТ церкви, церкви Спаса на

Берестовi), реконструкцiю цiлих кварталiв - ЧервоноТ площi (нинi Контрактова), ПО-

штовоТ площi, вул, Жданова (нинi вул. П. Сагайдачного), АндрiТвського узвозу, стВоре-
но Пейзажну алею на СтарокиТвськiй горi, здiйснено побудову архiтекryрного павiль-

йону наа залишками Золотих BopiT, вiдбудову фонтану оСамсоно i Гостинного двору
на Контрактовiй площi. Не зважаючи на певну шryчнiсть святкування, пожваВлення

дослiджень у рiзних напрямах киевознавства i вивчення кульryрноТ спаАщини КИеВа,

безумовно, стадо позитивним явицем. Не зважаючи на наявнiсть певних iдеологiч-
них штампiв у радянськiй iсторiографiТ, публiкацiТ цього часу вiдзначаються глибиною
i фаховiстю, введенням до наукового обiry великого кола нових джере^, широким

дiапазоном тем та напрямiв дослiдження25. Сереа науковцiв, якi зробили неабиякий
внесок у справу дослiдження lcTopiT та кульryрноТ спадщини Киева в цей час: Ю. Асе-

ев, Г, Догвин, С. Висоцький, С. Кiлесо, В. Ясiевич, Г. iBaKiH, С. КiлiевиЧ, П. ТОЛОЧКО,

М, Сагайдак, В. Харламов та iH. OKpiM того, в цей перiоа була зроблена ще оАНа

спроба створити узагальнюючу працю про iсторiю Киева, яка врахува^а резу^ьтатИ
2а Памятники градостроите^ьства и архитекryрьt Yкраинской ССР: В 4т. - Т. 1, КИеВ. - К.:

Будiвельник, 7983.
25 дрхитекryра l{иева: Сб, / Реl. В, Дахно и др,- К,: Киев ЗНИИЭП, 1-982; Длферова Г., Харламов

в. киев во второй по^овине XVll в,: Историко-архитектурньtй очерк, - К.: Наук, думка, 1982; ДСе-

ев Ю, Дрхитекryра древнего L{иева, - |\,: Будiведьник, 1-982; Дсеев Ю. Дики древнего Киева, - К.:

Мист-во, 1_981_; Боровський Я, Походження Киева: iсторiографiчний нарис, - К.: Наук, думка, 1-981;

Вgсоцкий С, Киевские граффити, Xl-XVll вв. - |{.: Наук. думка, 1-985; Вьtсоцкий С. 3олотые ворота
в |{иеве. - |.{,: Наукова думка, 1982: !ревнерусский город: Материалы Всесоюзной археологическоЙ
конференции, посвященной 1500-,цетию города Киева, - К,: Наук. думка, 1984; !ревнеруССкОе ИС-

кусство, Монументальная живопись Xl-XVll вв, - М,: Наука, 1-980; Ивакин Г. l,{иев в Xlll-XV ВВ. - l,{,:

Наук, думка, 1_982; iгнаткtн i, t{и'iв архiтектурний, - К,: Т-во оЗнання,, 1-981-; l,{иi'в: iсторичний огляд

(карти, iлюстраui| документи)/ Вiлп, ред, Д, Кудрицький.-К.: Головна редакцiя, YРЕ, 1982;Килиевич
С. Детинец Киева lX - первой пол. Xtlt в.: По материалам археологических исследований, - |,{.: Наук,

думка, 7982; Килиевич С, На горе Старокиевской. - К,: Наук. думка, 1982; Догвин Г. Киев: ОчеРк.

3-е изд., доп, - М,: Искусство, 1982; Мовчан И. !ревние Выдубичи. - К., 1982; Мозаики и живопись

древнего |(иева, Дльбом / Двтор статьи и сост, !, Дихачов, - К,: Художник РСФСР, 1-982; НовОе в
археологии Киева / Институ археологии Киева. - К.: Наук. думка, 1-981-; Сагайдак М. Великий гОРОА

Ярослава, - L{.: Наук, думка, 1982; Толочоко П, Древний l-{иев, - К,: Наук. думка, 1-98З; Толочко П,

|.{иев и Киевская земля в эпоху феодальной роздробенности, Xll-Xlll вв, - К,: Наук. думка, 1-980.
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дослiджень ocTaнHix десятирiч26. Створена найвiдомiшими фахiвцями в галузi дослi-

дження Киева - iсториками, археодогами, архiтекторами, не зважаючи на iдеоло-

гiчне забарвлення, вона не втратила акryальностi, особливо щодо проб^ематики, яка
стосуеться paHHix перiодiв розвитку Киева.

Новий етап в дос^iменнi icTopiT Киева, зокрема його кульryрноТ спадщини,

розпочався пiсля здоблтя YкраТною незалежностi у 1991 р. Складностi соЦiа^ьно-

економiчного та полiтичного розвитку цiеТ доби позначидися i на iсторiографiчних
процесах та справi охорони пам'яток. Найбiльшими здобугками цього перiодУ В пРа-

вовому аспектi стало прийняття 3акону УкраТни пПро охорону кульryрноТ спадщИНИD

(2000 р.) та численних пiдзаконних aKTiB, завдяки чому проАовжуе утверАжувати-
ся комплексний територiальний пiдхiд до охорони кульryрноТ спадщини, 3окрема за-
вдяки запровадженню в пам'яткоохоронну практику поняття оiсторичного ареа^у,,.

iсторико-архiтекryрний опорний план у складi Генерального плану м, Киева, 3аТВер-

джений у 2ОО2 р., був виконаний частково з дотриманням нових вимог законоАав-
ства, зокрема, були визначенi iсторичнi ареали. Найбiльшим недолiком цiеТ роботи
стало те, що на першому етапi iсторико-мiстобудiвних дослiджень не була проведеНа
iнвентаризацiя об'ектiв iсторико-кульryрноТ спадщини i недостатньо чiтко прописанi

режими використання охоронних зон та iсторичних ареалiв.

Ще одним надзвичайно важдивим заобугком даного перiоАу стала публiкаuiя аво-
томного Зводу пам'яток icTopiT та культури УкраТни, присвяченого кульryрнiй спад-

щинi Киева27. У виданнi представленi пам'ятки Bcix видiв i категорiй. CTaTTi, якi Тм

присвяченi, написанi на високому фаховому piBHi найвiдомiшими дослiдниками преА-

ставленоТ проблематики, доповненi iсторичними iконографiчними матерiалами та ма-
терiалами фотофiксацiТ. Виданню передувала iнвентаризацiя об'ектiв, якi увiйшли Ао
Зводу,Таким чином, зазначена праця може вважатися узагальнюючим комплексним
дослiдженням енциклопедичного характеру, що пiдсумовуе всю попереАню iсторiю
дослiдження культурноТ спадщини Киева.

OKpiM того, в перiоа розбудови незалежностi УкраТни вийшло чимало узага^ьню-
ючих праць, в яких помiтне мiсце присвячено icTopiT, кульryрi та пам'яткоохороннiй
справi Киева2s. В означену добу украТнськiй iсторiографiТ вдалося позбдися iдеологiч-
них штампiв, нав'язаних у радянський перiод, вона повернулась Ао кращих траАиЦiй,

сформованих у XlX - на поч. ХХ ст, Подiбнi тенденцiТ притаманнi i киевознавству:
в ocTaHHi десятирiччя питаннями дослiдження icTopiT Киева та його кульryрноТ спаА-

ЩИНИ заЙмаються чис^еннi HayKoBi установи й oKpeMi АослiАники. Вивчення охоплюе
широкий спектр проблем: дослiдмення icTopiT MicTa в цiлому, його окремих етапiв,
визначних особистостей , пов'язаних з Киевом (пiдприемцiв, посадовцiв, релiгiйних
дiячiв, митцiв, у тому числi художникiв та apxiTeKTopiB, якi брали участь у розбудовi
MicTa), окремих об'ектiв i комплексiв (передусiм, найбiльш визначних та вiдомих, як-

26 История |{иева: В З т,, 4 кн. - К., 1986-1987.
27 Звiд пам'яток icTopii'Ta культури Vкраi'ни: Енцикл. вид.: Y 28 т, / Киiв. - Кн, 1,, ч. 1. - К.:

Гол. ред, Зводу пам'яток icTopii'Ta культури при вид-вi "Yкр, Енциклопедiя, iM. М, Бажана, 1999" -
608 с,; Звiд пам'яток icTopii'Ta кудьтури Yкрd'ни: Енцикл, вид.: Y 28 т, / l,{иi'в, - |{н. 1, ч. 2. - К.:
Гол. ред. Зводу пам'яток icTopii'Ta кульryри при вид-вi "Vкр. Енциклопедiя, iM. М. Бажана, 2004, -с.585-1216.

28 Митцi Yкраi'ни: Енциклопедичний довiдник / Yпоряд.: М, Дабiнський, В. Мурза / За ред. Д. t{ул-

рицького. - t<., Yкр. енциклопедiя, 1_992; iсторiя украi'нсько|кульryри: V 5 т. - К: llayK, думка,
2ао5-2оа7; iсторiя украi'нськd'архiтектури / Ю, Асеев, В, Вечерський, О. Годованюк та iH, / За ред.
В, Тимофiонка, - К,: TexHiKa, 20ОЗ,
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Роздiл t. lсторiографiя киёвФзнавЁтва та проблеми Фх*рsни культурноТепадцlини Ки*ва

от: Софiя КиТвська, Киево-Печерська лавра, Кирилiвська церква, МарiТнський палац,
Михайлiвський Золотоверхий собор тощо), вулиць (АндрiТвський узвiз, Володимирська,
Хрещатик); етапiв мiстобудiвного розвитку i притаманних Тм стилiв тощо. Бiблiографiя
цього перiоду досить значна за обсягом, напрямами дослiдженняп жанрами, стилiсти-
кою (лiтераryра наукового характеру, науково-популярного, довiдкового, пугiвники),
piBHeM фаховостi тощо29. Як новий напрям дослiдження цього перiоду можна визна-
чити вивчення втрачених об'ектiв кульryрноТ спадщини, а також спроба lx вiдбудува-
ти (приклэАом можугь слуryвати споруАи Михайлiвського Золотоверхого монастиря,
церква Богородицi ПирогощоТ, Успенський собор Киево-ПечерськоТ лаври тощо)З0.
Серед вiдомих дослiдникiв icTopiT Киева (рiзних напрямiв i тематики) останнього два-
дцятирiччя: Г. iBaKiH, l. Мовчан, М. Сагайдак, Д, Малаков, В. Ковалинський, О. Друг,
В. Галайба, Т. Бобровський, М. Кадомська, О. Сердюк, В. Вечерський, Т. Скiбiцька та
iH.

Дослiдження з icTopiI Киева i його багатоТ кульryрноТ спадщини тривають. Однi-
ею з нагальних проблем е створення узагальнюючоТ прачi з урахуванням сучасних
методологiчних пiдходiв, нових досягнень у вивченнi icTopiT Киева за ocTaHHi десяти-
рiччя. Щодо пам'яткоохоронноТ галузi найбiльш акryальним залишаеться створення
i затвердження науково-проектнот документацiт, яка враховувала б сучаснi вимоги
пам'яткоохронного законодавства, результати iнвентаризацiТ, а також прийнятi у cBi-
товiй TeopiT i практицi пiдходи та погляди на збереження нерухомот кульryрнот спад-
щини.

29 Галайба В, XpoHiKa старого Киева. Вип. 1_, - l.\.: Вид-во "Бiблiотека украi'нця,,2ООЗ; Галайба
В, Фотоспомин, Киjв, якага немас: Днотований альбом свiтлин 1977-1988 рр,- |,{,: Головкиi'вархi-
текryра: НДТiДМ, 2000: Бобровський Т. Пiдземнi споруди Киева вiд найдавнiших часiв до сер, XlX ст,
(спелео-археологiчний нарис), - К,: АртЕк,2ОО7; Друг О,Особняки Киева. - К.: Кий,2ОО4; iBaKiH Г.
iсторичний розвиток Киова Xlll - середини XVt ст. - К., 1996; iевлева В, Пам'ятки iндустрiального
розвитку К,иева кiнця XlX - першоi'третини ХХ ст, - К.: Прес-КiТ, 2008; Ковалинський В, Меценати
L{иева, - К,: l,{ий, 1998: Кавалинський В.В, L{иi'вськiмiнiатюри, - l4H. 1. - L{,: Дiтопис, 2002; 14овалин-
ский В,, Ветрова Д, Андреевсиий спуск. - К.: Плеядьt,2001; Малаков Д. Прибутковi будинки Киева. -К,: 2ОО9; Малаков !. Архитектор Городецький: apxiBHi розвiдки. - К.: Кий, 1999; Малаков Д. t{иiв,
1939-1-945: Post sсriрtчпl, - К,: Варто, 2Оl_О; Павленко Ю. Нарис iсторii'Киева [З найдавнiших часiв
до 200О р.] - |,\.: Фенtкс, 2004; Петров С, Киiв, Погляд крiзь столiття. - |{.: Експрес-полiграф, 2ОlО;
Пляшко А. Аiтописний l,\иjв: Структура i пейзаж. - К.: Хрещатик, 1994; Сагайдак М, Давньокиj'вський
Подiл, - К., 1991; Рибаков 1,4, Хрещатик вiдомий i невiдомий, - К.: l.{ий, 2ооЗ; Рибаков М. Вулиця
apxiTeKTopa Городецького, - К,: Фенiкс,2007; Вечерський В. Спадщина мiстобудування Yкраi'ни: Те-
орiя i практика iсторико-мtстобудiвних пам'яткоохоронних дослiджень населених мiсць, - К,: НДiТiДМ,
2ОО3.; Сердюк О, Киiвське житло другоi'половини XlX - початку ХХ ст.: Науково-довiдкове видання. -Дьвiв: LteHTp. европи, 2010.

ЗО Геврик Т, Втраченi apxiTeKrypHi пам'ятки Киова, - Нью,Йорк, 1987; Галайба В. Фотоспомин.
Киi'в, якого немае: Днотований альбом свiтлин 1977-1_988 рр, - К,: Головкиi'вархiтекryра: НДТiДМ,
2ООО; Вечерський В, Втраченi об'екти архiтекryрноj'спадщини Yкраi'ни, - |<.: НДiТiДМ, 2О02.
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роздiл 2. Етдпи Iсторико_мIстоБудIвного
РОЗВИТКУ КИ€ВА

КиТв - одне з найстарiших схiдноевропейських MicT. його пiвторатисячо^iтня ic-

торiя бере витоки з доби раннього сереАньовiччя. y x-xlll ст. Китв був шентром мо-

грньоТ схiднослов'янськоТ держави. Красу i велич староАавнього Киева порiвнювали

з Римом та Константиноподем. Вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни

вiд 26 липня 2оо1 р. No878 м. КиТв внесено до Списку iсторичних насе^еНИХ МiСЦЬ

УкраТни з зазначенням початковоТ дати - V ст.

Це одне з найкрасивiших европейських MicT, що мальовничо розкину^ося на AHi-

провських схидах. iсторичною забудовою MicTa сьогоАНi ЗайНЯТО бЛИЗЬКО 8 ВiДСОТКiВ

його територiТ. Це невелика i найцiннiша частина, Ае зосереАжено основну кiлькiсть

iсторичних споруд, бiльшiсть яких мають стаryс пам'яток та об'ектiв ку^ьryрнот спад-

щини,,якi у cTpyKrypi MicTa, яке невпинно розвиваеться, наближаючись Ао найновi-

ших свiтових норм мiстобудування, потребують постiйного пiклування i уваги.
на Bcix етапах свого розвитку MicTo вiдiгравало роль адмiнiстративнотериторiального

центру схiдних сдов'ян.
у VlI-Vlll ст. КиТв - центр раннього державного об'еднання сдов'ян Полянського

князiвства, з lX ст. - столиця державИ пiА назвою оРусьо або nPycbKa 3еМ^яD.

КиТв був i залишався iсторичним центром становлення украТнськоТ HapoAHocTi, що

стала етнiчною основою земель-князiвств Пiвденно-3ахiднот pyci xll - xlll ст. i власнот

незалежноТ держави в насryпнi столiтгя. З Киева поширилася на великий обшир на-

шоТ землi назва - УкраТна.
У перiод золотоординського панування КиТв, як i Bci yKpaTHcbKi землi, не ввiйшов

безпосередньо до складу Монгольськот iмперiт, задишаючись центром Китвського кня-

зiвства, де дiяльнiсть князя контролювалася ханським намiсником - баскаком.

У бо-тi рр. XlV ст. КиТв у складi Великого князiвства дитовського. 1З62 р. MicTo

стае центром КиТвського удiльного князiвства, пiсля L471, - КиТвського воевоАства у

складi Дитви. 1569 р. КиТв увiйшов до Речi ПосполитоТ.

3 1654 р. КиТв - центр КиТвського полку - адмiнiстративно-територiального окруry

УкраТни. Пiсля укладеного пВiчного МИР}л мiж Росiею Польщею у 1686 р. BiH увiйшов до

складу МосковськоТ держави. У 17О8 р. КиТв став центром КиТвськоТ ryбернiТ (у 1780-
1796 рр. - КиТвського намiсництва), 18З2 р. - КиТвського генерал-ryбернаторства,

яке об'еднувало КиТвську, Подiльську та Волинську ryбернiТ РосiйськоТ iмперiТ.

Впродовж ycieT icTopiT украТнського народу КиТв був центром тяжiння Bcix укра-

Тнських земедь, осередком економiки, кульryри, суспiльноТ думки УкраТни. У перiоа
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L9LT-L918 рр. був столицею УкраТнськоТ НародноТ Республiки i УкраТнськоТ Держа-
ви, мiсцем перебування урядiв - Генерального ceKpeTapiary i Ради нароАних MiHicTpiB
УЦР, Гетьманського уряду й ДиректорiТ, а в березнi - серпнi 1-919 р. - столицею
УкраТни. Пiсля встановлення радянськоТ влади столицею УкраТнськоТ СРР став XapKiB,

у сiчнi 19З4 р. iT знову було перенесено до Киева. СьогоАнi КиТв е адмiнiстративно-
полiтичним, промисловим, кульryрним i науковим центром держави.

Визначення етапiв початку мiстобудiвного розвитку Киева пов'язане насампереА
з iсторичною хронологiею. Це питання неодноразово дослiджувалося виАатними ic-

ториками та археологами (В. Хвойка, Б. Греков, Б. Рибаков та iншi). Активнi дослi-

дження здiйснювадися за радянських часiв - особливо з кiнця 196О-х до середини
198О-х рр. Зокрема, у монографiТ П. Толочка пiсторична топографiя староАавнього
Киевао певною мiрою було узагальнено рiзнi BepciT про виникнення MicTa та BiAo-

бражено наукову базу, що свiдчить на користь BepciT про початок заснування Киева
в Vl ст., тобто за часiв iснування так званого оНайдавнiшого КиТвського городищаD
князя Кия, вiдомого з давньот легенди про братiв Кия, Llleka i Хорива та lхню сестру
Дибiдь.1 iснують також гiпотези про ще бiльш давне виникнення Киева (2 - 2,5 тис,
poKiB тому).

Вiдомо, що на сучаснiй територiТ MicTa десятки тисяч poKiB iснували численнi по-

седення, якi не мали ознак комплексного мiстобудування, проте свiдчать про те, що
мiсцевiсть понад Днiпром здавна була привабливою для заселення i розвитку госпо-
дарства. 1893 р. зусиллями видатного украТнського археолога В. Хвойки на дiлянцi,
яка вiдповiдае сучасним N9N9 59-61 по вул. Фрунзе (КирилiвськоТ, бiля пiднiжжя
гори Юрковиця), було розкопано задишки поселення пiзнього палеолiry, яке iснувало
понад 2О тис. poKiB тому, з рештками KicToK MaMoHTiB, рiзноманiтними виробами з
KicToK та роry. Туг було знайдено одну з найдавнiших пам'яток образотворчого мисте-
цтва на територiТ Киева - фрагмент iкла мамонта з рiзьбленням на ньому, а також
iншi унiкальнi артефакги.2

Подiбнi поселення було виявлено у багатьох iсторичних мiсцевостях Киева - на
Оболонi, Троещинi, вже не iснуючiй Вигурiвщинi, у Протасовому Яру, на територiТ
Караваевих дач i HaBiTb у межах сучасноТ вул. Ярославiв вал. НаприклаА, на Кирилiв-
ськiй горi, де знаtходиться пам'ятка архiтекryри та мiстобудування Xii ст. Кирилiвська
церква, iснувало поселення ТрипiльськоТ кульryри 3-го тисячолiття до нашоТ ери. За-
дишки давнiх кульryр, у тому числi зарубинецького та черняхiвського типу, було зна-
йдено на Подолi, Печерську, у центральнiй частинi Киева, на його околицях- Феофа-
HiT, Межигiр'Т тощо. Бiльшу частину знахiдок становиди не лише предмети мiсцевого
вжитку, а й давньоримськi та iншi скарби (зокрема, тисячi давньоримських монет
першого - другого - четвертого сторiч н. е.), вироби, привезенi з грецьких колонiй
Пiвнiчного Причорномор'я тощо.З Але цi знахiдки чи вiдкриття мають суго iсторико-
археологiчне значення.

Археологiя архiтекryри того часу Аля Киева е дуже складною, оскiльки давнiй nMic-

тобудiвний ареал" i парцеляцiя неодноразово змiнювались та порушувались пiзньою
рiзночасовою забудовою. Забудова раннього перiоду була зруйнована численними

1Толочко П, lстарична топографiя стародавнього Киева. - |,{.: Наукова думка, 1-972, - С, З2-З4,
4з-5о.

2 Шулькевич 1,4,. !митренко Т. Киев: Дрхитектурно-исторический очерк, - К.: Будiвельник, 1982, -с, 1з-74,
З Там само,
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вiйнами i внаслiдок цього значною мiрою змiнено функцiональне використання тери-

торiй.
В icTopiT Киева були не тiльки тривалi перiоди посryповоТ еволюцiТ, а й катаклiзми,

кардинальнi змiни, якi переривали розвиток мiстобудiвних струкryр або раАика^ьно

змiнювалИ1x. Цi переломНi моменти дають пiдставу визначити таку перiоАизацiю Mic-

тобудiвного розвитку:
1-й етап: вiд uграда ццq" (Vl ст. н.е.) - до навади Батия (12а0 р.);

2-й етап: друга половина Xlll ст. - середина XVll ст.;

З-й етап: друга половина XVll ст. - кiнець XVlll ст. (вiд ренесансу i бароко

до класицизму й здiйснення перших проектно-планувальних робiт у 1785 та

L787 рр.на Подолi й Печерську4);

4-й етап: початок XlX ст. - L9L7 р. Цей етап подiляеться на TaKi стадii:

а) 18оо-t8З7 рр. (плани забудови окремих частин Киева 180з, 1806,
18о9 рр., 1811 р. д.Меленського, 5 план пiсляпожежноТ вiдбудови ПоАолУ

L8L2 р. В.Гесте, проект будiвництва НовоТ ПечерськоТ фортеui 1-830 Р.);

б) 1837-1861 рр. (Bia першого в icTopiT MicTa узагальнюючого мiстобудiв-

ного документа - Генерального плану В. Беретгi 18з7 р., якиЙ визна-

чив загальнi напрями розвитку Киева майже на BiciM АесятиРiЧ, - АО

другого Генерального плану 1861 р., яким було розпоАiлено MicbKi вулицi

на розряди та визначено адмiнiстративнi струкryри;

в) 1861-1917 рр. (iндустрiальний перiоА, коди мiстобудiвний розвиток BiA-

бувався за локальними пданами та прийнятими у рiзнi роки кРеГ}ДЯРНИ-

мио й iншими (височайше затвердженимиD правилами забуаови (1851,
187з-1874, 19LЗ-L9L4 рр.), якi визначали вуличну мережу, apxiTeK-

rypHi вимоги та стильовi особливостi тощо.

5-й етап: t9t7 - 194t рр. (радянський довоенний етап; сиryаrliйний план Кие-

ва L92З-l9з1 рр., розроблений у 19З6-19З8 рр. генеральний план MicTa та

його реалiзацiя, з урахуванням перевеАення 19з4 р. столицi УкраТни з Харкова

Ао Киева),
6-й етап: 194з-1991 рр. (радянський повоенний етап, що поАiляеться на TaKi

стадiТ:

а) 1943-195З рр. (вiд часу визводення Киева, початку пiслявоенноТ вiд-

будови, реалiзачiТ генерального плану MicTa 1949 р.);

б) друга подовина 1950-х - 796т р. (визначенi окремими партiйними та

урядовими постановами мiстобудiвнi процеси, зумовленi нагальНИМИ ПО-

требами розвитку будiвництва й розвитку мiських iнфраструкryр);

в) 1967-1986 рр. (втiлення у життя генерального плану 1-967 р.);

г) 1986-]_991 рр. (розроблення й реалiзачiя генера^ьного п^ану 1986 р.,

якийу скоригованому виглядi був розрахований Ао 2005 Р.6);
7. Сучасний етап.

а |{сеневич М, Мiстобудiвнi основи сталого розвитку MicTa Киева, - К,: Головкиi'вархiтекryра,

2оо2, - с. 73.
5 Вечерський В. iсторiя yKpai'HcbKoi архiтекryри. - К,: TexHiKa, 2ооЗ, - с. 267.
6 Ксеневич М, Мiстобудiвнi основи сталого розвитку MicTa Киева, - l4,: Головкиiвархiтекryра,

2оо2, - с, 7з.
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Роздiл 2, Етапи iсторико-нliстсбудigного рOаЕитку Кивва

1 етап: вiд <града Кия> (VI ст. н.е.) - до навали Батия (12а0 р.)

Початковим етапом iсторико-мiстобудiвного розвитку Киева можна вважати так
зваhий кгрэд КИЯ,.

оград Кия, наприкiнцi v - у vlll ст. займав домiнуюче мiсце сереА iнших поселень
КиТвськоТ височини i за своТм характером посryпово набув рис дитинця - укрiплено-
го центру, майбугнього ядра MicTa Киева. BiH займав невелику (близько 2 га) дiлянку
СтарокиТвськоТ гори, що починалася вiд сучасного мiсця розташування АндрiТвськоТ

церкви, перетинала садибу Нацiонального музею icTopiT УкраТни (далi - HMlY) i закiн-
чувалась над урочищами Гончари та Кожум'яки. ПрироАними укрiпленнями с^угува^и

Kppi схили гори, пiдхiд з пiвдня захищався земляними укрiпленнями - вадом i ровом,
виявленими пiд час розкопок (у 1980-х рр. здiйснено часткову реконструкцiю валу та

рову). PiB йшов вiд пiвнiчного обриву СтарокиТвськоi гори спочатку на пiвдень, по-
TiM - на пiвденний захiд, вздовж пiвнiчнот стiни десятиннот церкви, потiм - через
пiвнiчно-схiдну частину садиби HMiY - до саду садиби Ns б по Десятинному провулку
i, перетинаючи його, завершувався бiля обриву СтарокиТвськоТ гори над урочищем
Кожум'яки.

У Vl-Vlll ст. на територiТ городища iснували житловi та господарськi споруди. Роз-
копками виявлено житда, печi, господарськi ями тощо. Найдавнiше житло на терито-
piT городища було дослiдженеу t97t р. (розкопки П. Толочка, В. Гончарова)у захiднiй
частинi пграда Кияr, пiд фундаментом найдавнiшого кам'яного князiвського палацу
Киева. У житлi виявлена пiч, наповнена лiпними керамiчними посудинами корчак-
ського типу, датування яких сягае кiнця V - початком Vl ст. Захiднiше цього жит-
ла розташовувалося ще одне, прямоклне в планi (дослiджене у 19З9 р., розкопки
М. Каргера), У його пiвнiчно-захiдному Kyгi теж збереглася пiч з проваленим склепiн-
частим верхом. На пiмозi житла було виявлено велику кiлькiсть обгорiлого дерева, а
також кiстки тварин i фагменти лiпноТ керамiки Vl1-1X ст. Житла Vll-Vlll ст. виявленi
i на пiвнiчно-захiдних схидах СтарокиТвськоТ гори.

Язпчницькi капuчр. У центрi кгрбдо Кия" було облаштовано язичницьке капище
(святилище), розкопане В. Хвойкою у 1909 р. i повторно аослiажене М. Каргером
у 19З7 р. Споруда еллiпсоiдноТ форми розмiрами 4,2 х З,5 м була зведена з блокiв
сiрого пiщаника на глиняному розчинi, З чотирьох бокiв капища знаходилися чоти-

рикугнi висryпи, opieHToBaHi за сторонами cBiry. Святилище пов'язуеться з культом
сдов'янських богiв Свiтовида або Перуна i даryеться Vl-Vll ст. Навколо капища були
житла V-Vlll ст, У 198Gх рр. пам'ятку бупо законсервовано та реконструктивно позна-
чено на мiсцевостi.

дiтописнi cTaTTi uПовiстi врем'яних лiтп пiА 945 та 980 рр. та археологiчнi Ажерела
свiАчать, що у Х ст., в часи правлiння князя iгоря, годовне киТвське святилище було
винесене за межi укрiплень (града Кияо. З новим капищем ототожнюють залишки
культовоТ споруди Х ст., вiднайденоТ у 1975 р. пiд будинком по вул. Володимирська,
З. Споруда розмiрами 1,75 х 7 м, opieHToBaнa за вiссю пiвнiч-пiвдень, мада по пе-

риметру шiсть напiвкруглих висryпiв, якi, не виключено, призначалися для встанов-
дення iдолiв цести згаАаних у лiтописi сдов'янських богiв - Перуна, Хорса, Дажьбо-
га, Стрибога, Симаргла i Мокошi. Поблизу пiвденного висryпу капища було вiдкрито
зодьник - мiсце риryального багаття - у заглибленнi дiаметром близько 3 м. Шари
попелута вугiлля збереглися на висоry понад 1 м, у них було знайдено численнi кiстки
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тварин, фрагменти керамiки Х ст., залiзну бойову сокиру. Перiодично мiсЦе багаТТЯ

вирiвнювали та пiдсипали глиною. Археологiчнi данi свiдчать, що капище бУлО ЗРУйно-

ване навмисне - очевидно, це вiдбулося у 988 р., пiсля впроваАження княЗем Воло-

димиром християнства як державноТ релiгiТ. Навколо капища на рiзнiй вiдстанi було

виявлено залишки невеликих багать з перепаленими кiстками тварин, що, ймовiрно,

свiдчить про здiйснення жертвопринесень. Наразi пам'ятку законсервовано.
Некрополь, У язичницький перiоа частину територiТ майбугнього nMicTa ВолоАими-

paD заЙмав великий курганний некрополь, що розташовувався пiвденнiше найАавнi-

ших мiських укрiплень на Старокитвськiй горi, Загалом тл зафiксовано близько 120
поховань, серед яких видiляються багатi поховання в зрубних гробницях. OcTaHHi були

виявленi пiд фундаментами ДесятинноТ церкви (зокрема, т. зв, пýудинок ВаРЯГаD, остан-

Hi дослiдження якого свiдчать на користь поховального при3начення споруди) та пОбЛИ-

зу неТ, в межах садиб по вул. Володимирськiй, 1 (садиба Я. Кривцова), по вул. Великiй

Житомирськiй,4 та по вул. flесятиннiй, 2. Вочевидь, некрополь припинИВ СВОе фУнкцiО-
нування не пiзнiше першоТ половини Х ст, у зв'язку iз розширенням MicbKoT 3абУАоВИ.

наприкiн. lX - на поч. Х ст. КиТв був MicToM з цiлком сформованою феоаа^ьноЮ
струкryрою, яка не зазнала в майбрньому iстотних змiн. Дитинцю на СтарокиТвСькiй
горl, де зосередлryвалися житла князiв, бояр та багатих дружинникiв, протистоЯВ

торговельне.ремiсничий Подiл, розташований мiж пiднiжжям киТвських гiр i Анiпром.
Обидвi частини MicTa забудовувались у lX-X ст. кварталами дерев'яних будiвель; пРОте

iснували й MypoBaHi палаци. Про че iснують лiтописнi свiАоцтва, ц€ ж пiАтверАили й

археологiчнi розкопки, якi виявили залишки двох палацових будiвель Х ст.7
На Подолi, як свiдчить лiтопис пiд 944 р., дiяв перший на Pyci християнськиЙ

храм - соборна церква св. iллi, необхiднiсть в якiй Аикryвалася, переАусiм, широки-
ми торговельними зв'язками Киева з багатьма краТнами, в т. ч. й христиЯНсЬКИМИ -
Вiзантiею, Болгарiею та iH.8

Значним явищем в icTopiT КиТвськоТ Pyci та iT столицi був перiоа великого княжiння
Володимира Святославича (980-1015 рр.). КиТвський князь ВолоАимир вжив наЙ-

рiшучiших заходiв для об'еднання Bcix схiдносдов'янських земе^ь в еАину АерЖаВУ.
З цiею метою BiH поставив на пагорбi квне двора теремногоо нОвиЙ яЗичниЦьКИЙ

храм з кумирами шести богiв. Великi роботи було розгорнло на будiвниЦтвi СтаРОТ

фортецi, а також мiського центру. Могрнiм земляним ва^ом з Аубовими заборола-
ми була оточена десятигектарна площа. В науковiй та iсторичнiй лiтераryрi дитинець
часiв ВолоАимира Святос^авича оАержав назву nMicTa ВолоАимирао. У системi фор
течних cTiH було три брамип з яких парадна, що ввiйшла в лiтераryру як СОфiйСьКа,

була кам,яна сторожова вежа з про,rжджою аркою, Фундаменти софiйськот брами
збереглися на вул. Володимирськiй.

Головною будiвлею Киева Х ст. була знаменита Десятинна церква, споруАжена У

989-996 рр. як кафедральний храм у зв'язку з прийняттям на Pyci християнства Та

встановленням митрополiТ.

до архiтекryрного ансамблю oмicтa ВолоАимираD також вхоАили княжi палаци, якi

розташовувалися на схiд, пiвдень i захiд вiд десятиннот церкви. Фрагмент однiет зi
cTiH палацу, яка проходить паралельно вул. Володимирськiй, i сьогоАнi можна бачити
поряд iз входом до садиби Нацiонального музею icTopiT УкраТни.

7 Дрхеологiчнi дослiдження стародавнього Киева // 3б. статей, - К,: Наук. АуМКа, 7976. - С. 779,
788-1_99; L{аргер м. древний киев. - м.;д,: дкадемiя наук ссср, 7967, - с. 59-77.

8 Там само.

зо

*,-<aзыr



Роздiл 2. Етапп iсториксr-мiстобудiвного рOýаитку Кисва

31

uMicTo Володимираu у Х - Xl ст.

Ще до вокняжiння Володимира на тiй територiТ некроподя, яка, очевиАно, була
вiльною вiд курганiв, з'явдяються житловi комплекси. Житла Х ст. виявленi у пiвАен-

нiй та схiднiй частинах майбугнього oMicTa Володимира}}, За часiв ВолоАимира пiд
MicbKy забудову потрапила вже значна частина некрополя, яку було охоплено НоВоЮ

лiнiею оборони, що складалася iз земляних фортифiкацiйних споруА - Ва^у та роВУ.
Обороннi спорудп oMicTa Володпмпра,, та Софiйську браму вдалося частКоВО

дослiдити археологiчними розкопками. Простеженi фрагменти укрiплень oMicTa Во-

лодимирап свiдчать, що вiд урочища Гончари земляний вал проходив по пiвнiчно-
захiдному краю гори до яру, що вiдокремлював Михайлiвське вiддiлення на пiвАен-
ному сходi, потiм повертав на пiвдень в напрямку вул. Великот Житомирськот, дадi
проходив уздовж iT правого боку ао перетину з вул. ВолоАимирською, де знахоАи^ись
головнi ворота в MicTo - Софiйськi. OKpiM них, MicTo мало ще двое BopiT: пiвденнi з
боку Михайлiвського монастиря та пiвнiчно-схiднi над АндрiТвським узвозом. Аеякi до-
слiдники вказують також на вiрогiднiсть iснування в системi давньоруських укрiплень
п iАземних хоАiв-потерн.

3алишки укрiплень oMicTa Володимира" добре простежувалися ще у XVll ст., зо-
крема, вал та брами були зафiксованi 1695 р. полковником l. Ушаковим в пКресленнi

града Киевао, укладеному за дорученням Петра i. Y валах зазначено три брами: Со-

фiйську (Батиеву), що з'еднувала nMicTo ВолодимираD з uMicToM Ярославап, КиТвську,

що вела на Подiл, та Михайлiвську, що вела до т. зв. Михайлiвського вiддiлення.
Головний в'iЪд до Киева за часiв Володимира пролягав через Софiйську (Батиеву)

браму, що розташовувалася поблизу перетину сучасних ВолодимирськоТ та ВеликоТ
ЖитомирськоТ вулиць (сааиба по вул. Володимирськiй, 11). i'i руТни було аобре видно
ще у серединi XlX ст. У 1913 р. залишки брами, що займають дiлянку розмiрами
понад 10 х 10 м, було повнiстю вiдкрито розкопками В. Стефановича за доручен-
ням КиТвського товариства старожитностей i мистецтв. Збереженi залишки брами е

фрагментами фундаментiв двох паралельних cTiH, складених з бугового каменю на
глиняному розчинi, вище якого йшло мурування з плiнфи, скрiплене цем'янкою, За-
гадьна довжина споруди сягае понад 10 м, товщина cTiH - понад 2 м, ширина про-
lЪду - близько б м. Наразi пам'ятку законсервовано та реконструктивно позначено
на мiсцевостi.

Впродовж X-Xl ст. вlдбувалася активна розбудова nMicTa Володимирэл. У цей пе-

рiод були зведенi його ключовi споруди - ýесятинна церква та князiвськi палаци.
Десятннна церкй. десятинна церква (церква СвятоТ Богородицi десятинноТ) -перша кам'яна церква у КиТвськiй Pyci - була зведена у 989-996 рр. i стала ком-

позицiйним центром единого архiтекryрного ансамблю nMicTa Володимира),. Поява
першого соборного храму була символом становлення давньоруськоТ християнськоТ
держави.

Зведення ДесятинноТ церкви вiзантiйськими майстрами (пмэстерами от грекD), за-
прошеними до Киева Володимиром Ведиким, та свято, влаштоване князем для горо-

дян з нагоди завершення будiвництва й освячення храму, описанi у *Повiстi времен-
них лiт, пiд 989 та 996 рр.

Десятинна церква була звеаена на ретельно спланованiй дiлянцi киТвського дитин-
чя (для цього, зокрема, засипали частину рову, що входив ще до укрiплення кгродо

Кия", хоча це не дало в подальшому уникнуги перевантаження фундаментiв на вiд-
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повiднiй дiлянчi); у районi абсид було вирито котлован на днi якого розмiщувалася

укрiплена платформа (пiдошва) пiд фундаменти з дерев ' яними субструкчiями, залити-

ми розчином. Храм мав розмiри близько 45 х 40 м i був одним з BapiaHTiB купольноl

базилiки типу (ВпИсаНого XPCCTaD, з ЦеНтралЬНИМ КУпо^о м, нартексом та екзонартек-

сом, бiчними галереями. Церква була пишно оздоблена мозаТкою, фресковими роз-

писами, мармуровими деталями. У 10З9 р., очевидно, п iсля перебудов та peMoHTlB,

церкву вдруге освяти в киТвський митрополит Феопемпт,

У груднi L24O р. пiд час захоплення Киева вiйськами хана Батия Десятинна церква

була зруйнована. Неподал ik вiд нет кияни облашryвали велику братську могилу захис-

никiв Киева, що загинули пiд час шryрму MicTa ордами Батия,

Князiвськi палаци. З ЛаBHix часiв в межах nMicTa ВолоАимиРаD РОЗТашовува^ися

резиденцiТ киТвських князiв. дрхеологiчними дослiдженнями туг вiдкрито задишки чо-

тирьох палацових споруА.
y лiтописi пповiсты временних лiтп пiд 945 р. (прибугтя послiв древлян до княгинl

Ольги) вказуеться на iснування двох князiвських дворiв - один на територiТ гороаи-

ЩЭ (*g ГОРО!,ел, в межах найдавнiших укрiплень), а другий ((За святою Богородицею;

*uдi aopotou, де був кам'яний палац - кТеРем каменъо) - за його межами,

*падац княгинi ольгио, Залишки найдавнiшого князiвського па^ацу - першот мо-

нументальноТ кам'яноТ споруди в Киевi - були виявленi в 197о-1972 рр, (розкопки

китвськот археологiчнот експедицiт пiд керiвництвом В. Харламова) на вiдстанi близь-

ко 2О-3о м на пiвденний захiд вiд сучасноТ будiвлi HMiy, l-]ей палаrl ототожнюеться з

палацом княгинi Ольги, згаданим у лiтописi пiд 945 р. Залишки фунламента та муру-

ВаННястiнпалаЦУЗалягалИнаглибинiпонаА1',4мвiдсУчасноТповерхнi.ПалаЦмав
значнi розмiрИ (понаЛ 18 м У довжину), мiцнi стiнИ (ширина мурування, що трималося

на глиняному розчинi - близько 1,6 м), складне розпланування з бiчними примiщен-

нями й не менш нiж два поверхи, нижнiй з яких був мурований з каменю, а верхнiй,

очевидно, з дерева. Дах був критий червоною та жовтою черепицею, У пiвденнiй

частинi розкопу, бiля фундаменry палацу на глибинi близько о,7-0,8 м були виявленi

рутни обваленот стiни палацу з суцiльним шаром зруйнованого фрескового розпису

(фрагменти фресок - рожевого, червоного, жовтого кольорiв з вузенькими зелени-

ми смужками в окремих мiсцях). Пiд загиблими фресками знаходився шар попелу iз

залишками горiлого дерева. Фрески, а також знахiдки подив'яних керамiчних пдиток,

рiзьблених деталей з овруцького шиферу, уламки мармуру свiдчать про багатий декор

Па^аЦУ' 
i *"атапiад ^тrrl,N,яцl,й пiл час позкс i згадки, вказуе

дрхеологiчний матерiал, отриманий пiд час розкопок, як l лlтописн

на те, що палац був звеаений принаймнi на 50 pokiB ранiше за Аесятинну церкву,

У серединi - другiй половинi Xl ст. BiH був знищений пожежею; на його територiТ

виникли чотири dоярськi саАиби, що також пiдтверджуеться як археологiчними зна-

хiдками, так i згадкою у лiтописi,
nTepeM каменъ вне града", ffругий палац був розташований над сучасним Андрi-

Твським узвозом (в районi сучасних саАиб по АндрiТвському узвозi, З6-38), його

ототожнЮють З лiтописнИм кам'янИм теремом кВНе ГРодо> кЗэ святою Богородицей"

(за Десятинною церквою), що також належав княгинi Ользi, а згодом став особистою

резиденцiею рiвноапостольного князя ВолоАимира Великого (980-1015 рр,), 3алиш-

ки цiеТ монуменТальноТ спорудИ (розмiрами не менше 2Lx 40 м) - фундаменти i

фрагменти мурування - дослiджувалися у рiзниЙ час В, Хвойкою, Ф, Молчановським,

М. Каргером, П. Толочком. Палац, зведений на кам'яному фундаментi, був трикамер-

з2-
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ною будiвлею у два або бiльше поверхiв. Залишки мурування з тонкоТ цег^и (не бiль-

ше 2,5 см завтовшки) свiдчать на користь даryвання палацу Х ст.

Пiвденний палац розмiщувався на пiвденний cXiA BiA АесятинноТ церкви. Вперше

його залишки вiдкрито у 1_868 р. пiд час земляних робiт у саАибi АесятинноТ церкви,

а у 1910_LgL4 рр, _ частково дослiАжено А. Мiлеевим. Палацова споруАа ма^а

прямокугну форму, розмiри сягали приблизно 45 х t2 м; у планi видiляеться велике

центральне примiщення та два малi бiчнi. Палац був аекорований мозаТками i фрес-

ками. iMoBipHo, пПiвденний палацо був гридницею - па^ацовим примiщенням мя ве-

ликих зiбрань та бенкетiв бояр, княжот Аружини, (нарочитих мужiво. Нинi фундаменти
палацу законсервовано та реконструктивно позначено на мiсцевостi. Надзвичайно

близьке сусiдство фундаментiв Пiвденного палацу Та Аесятиннот церкви Аозво^яе

стверджувати, що обидвi пам'ятки вхоАили до скдаАу цiлiсного церковно-па^ацового

комплексУ. icHye думка' що палаЦ мiг бугИ збуАованИй воАночас з АесятИнноЮ церк-

вою для перебування в ньому митроподита, який приб!В кз ГРеКD Ао Киева разом з

князем Володимиром у 989 р.
Захiдний палац. Залишки т. зв. Захiдного палацу вiдкритi у L9t4 р. С. Вельмiним

по ДесятИнномУ провулку, з-5. Вiд нього збереглися мурування фунааментiв у ви-

глядi великих блокiв, заповнення фундаментних poBiB та iH., що згоАом Аа^о мож-

ливiсть дослiдникам угочнити технологiчнi особливостi спорудження палацу, його

розпланування (палац мав центральний ряд задiв, Ао яких зi сходу та захоАу при-

лягали довгi галерет) i загальну площу територiт, на якiй фiксуються його за^ишки

(не менше tL82,T кв.м), Поява нових археологiчних даних у резу^ьтатi АослiАжень
2оо8-2ОО9 рр. актуалiзуе питання реконструкцiТ його архiтектурного виг^яАу та

етапiв будiвничтва. Археологiчнi матерiалами Й стратиграфiчнi AaHi свiАчать, що

"Захiдний ПаДаЦD було закладено наприкiнцi Х ст. i проiснував BjH неАовго: пiд фун-

даментами палацу виявлено 1З поховань Х ст., ToAi як АослiАженi об'екти Xl-Xll та

xll-xlll ст. (господарськi ями i поховання) перерiзають залишки вже розiбранот або

зруйнованот палацовот споруди. Наразi пам'ятку законсервовано й реконструктив-
но позначено на мiсцевостi,

iHtдi спорудп oMicTa ВолодпМИРа". Неподэлiк вiд майАанчика будiвництва Аеся-

тиннот церкви (в районi садиби Нацiонального музею icTopiT УкраТни по ву^. ВолоАи-

мирськiй, 2) розташовувалося кiлька виробничих комплексiв, що були безпосереАньо

пов'язанi з будiвниЦтвом ДесЯтинноТ церквИ та палацОвих спорУА nMicTa ВолоАимирао.

на пiвденний захiд вiд Десятиннот церкви виявленi залишки об'екта, ц.lо, мождивоп

був каменеобробною майстернею (дослiдження В, Хвойки 1907-1908 рр.). НепоАа-

лiк вiд нього на невеликiй дiлянцi площею близько 40о кв. му L974 р. було вiдкрито

ЗалИшКИпечеЙдрУгоТполоВИНИХст.,сКлаДеНИХзсИрЦеВоТЦеглинаглинiiпризна-
чених мя випалювання плiнфи, яку потiм використовували на буАiвництвi. Поблизу пi-

чок на тому ж piBHi тогочасноТ денноТ поверхнi було вiдкрито схематичне зображення

тринавового храму, нанесене просто на землю розвеАеною жовтою г^иною - мож-

диво, давне (кресленн9о ýесятиннот церкви. Печi наразi законсервовано.

Ще одна пiч по випалу плiнфи розташовувалася на пiвнiчний захiд BiA АесятинноТ

церкви. Вона була дослiджена у 19Зб р. й ао сьогоднi не збереглася.
OKpiM ДесятинноТ церкви та палацових споруд i пов'язаних з ними виробничих

комплексiв, на територiт *MicTa ВолодимираD Розмiщувалися боярськi садиби, а на пiв-

нiчниЙ схiд вiД ДесятиннОТ церквИ переД князiвсьКим палацОМ ("ТереМом вне ГРа!,а'')

було розплановано Micbky площу, згадану в оповiстi временних лiто пiА назвою пБабин

зз
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торжокD. За лiтописними свiдченнями, пдоща була прикрашена античнИМИ СтаryЯ-

ми та бронзовою квадригою, вивезеними князем Володимиром з ХерсоНа-КОРСУНЯ У

988 р.
nMicTo володимир?,,, у т. ч. схили СтарокиТвськоТ гори, впродовж X-Xl ст. шВИА-

ко забудовувалося. При цьому неподалiк розкiшнот Десятиннот церкви i князiвських

палацiв селилися не лише представники знатi, а й ремiсникита челядь. Житло peMic-

ника х ст., який виготовляв рiзьбленi вироби з кiстки, було вiдкрите в саАу саАиби по

ДесятиннОму провуЛку Nэ 1О, поруЧ iз ниМ розташоВувалися ще три небагатi буАинки.

Житла заможнiших киян вирiзнялися розмiрами i декором. Так, пiд час АослiАження
житла Х ст. в районi сучаснот садиби по вул. Володимирськiй, 10 були виявленi фраг-
менти фрескового розпису.

Житлова забудова X-Xl 91. дослiджувалася також у пiвнiчно-схiднiй частинi Аи-

тинця (на територiТ сучасноТ садиби HMiY), у схiднiй частинi (по вул. Аесятиннiй, 2).

досить щiльно забудованими в X-Xl ст. були i схили СтарокиТвськоТ гори, де бУдiвлi

зводилися на спланованих терасах. Розкопками 1965-1969 рр. тЛ бУлО ВiДКРИТО

понад 20 споруд житлового та господарського призначення, що належа^И робОчОмУ
люду; стiни будинкiв, за спостереженнями дослiдникiв, тинькувалися та вибiлювали-
ся. В одному з комплексiв було дослiджено найбiльш ранню з вiдомих на територiт pyci

гончарну пiч (X-Xl ст.). Цiкавими знахiдками з цього району MicTa е шифернi пряСла

з дарчим написом та граффiто iз зображенням 
^юАини, 

хрест-енколпiон та iH.

Будiвельнi роботи, що розгорнулися в Киевi за князя ВолоАимира, проАовжив Його

син Ярослав Мудрий (1019-1054 рр.). Головна увага, як i ранiше, придiлялася Верх-

ньому Micry, де пiзнiше виросла моглня фортеця i новий репрезентативний центр Ки-

ева. Фортечний вал починався вiд nMicTa Володимира),, проходив Над СХИЛаМИ МИХаЙ-

лiвськоТ гори. Спускався по сучаснiй вул. Костьольнiй до Майдану Незалежностi, Аалi

пiднiмався по вул, Малопiдвальнiй до Золотих BopiT, а потiм вздовж вул. Ярославiв
Вал виходив на Дьвiвську площу i по вул. Великiй Житомирськiй пiдхоАив Ао Укрiплень
nMicTa Володимирао. 3агальна довжина cTiH ЯрославовоТ фортечi, висота яких раЗом З

дерев'яними заборолами сягала 16 м, дорiвнювала 3,5 км. Пдоща нового MicTa стаНо-

вила близько 80 га. Таких розмiрiв i моryгностi не знали фортифiкацiйнi спорУАИ жОА-

ного з MicT КиТвськоТ Pyci. ffo uMicTa Ярославао вело три брами: Дядська, Жидiвська та

Золота. Остання була головним, парадним в''iздом у столицЮ КиТвськоТ Pyci.

Центром архiтекryрного ансамблю oMicTa Ярославао став Софiйський собор - Ре-
зиденцiя киТвських митрополитiв, збудований tot7 р, або 10З7 р. НавкОло митРОпОлiТ

розмiщувалися ще три xpaMoBi будiвлi. ýBi з них - храми ГеоргiТвський та iринин-

ський, Залишки цих споруд дослiдженi археологами. Поблизу пiвденноТ стiни iринин-
ського храму розмiщувався кам'яний палац, apxiTeKrypa якого була близькою АО па-

лацiв nMicTa Володимира', Митрополича садиба була обнесена моryгньоЮ каМ'яНОЮ

стiною, залишки якоТ дослiджувались у 1948-1950 рр. Час jT спорудження - 30-
4O-Bi роки Xl ст. Загальна площа митрополичого двору - близько З,5 га.

Пiсля cMepTi Ярослава Мудрого будiвництво Киева продовжували киТвськi князi
iзяслав, Святослав i Всеволод, якi по черзi займали великокняжий стiл. У 1060-Ti РР.

у пiвденно-схiднiй частинi Верхнього MicTa формуеться ще один архiтекryрниЙ ан-

самбль, який складався з будiвель Димитрiвського (пiзнiше - Михайлiвського Золо-
товерхого) монастиря.

Найбiльшим районом старовинного Киева був Подiл (Нижне MicTo). В перiод най-

вищого розвитку (Xll ст.) площа цього торговельно-ремiсничого посаАу сТаНови^а

э4-
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2О0 га. В центрi ПоаолУ розмiщувався головНий торГ Киева - лiтопиСНе кТоРГоВИЩеп,

що правило також за майдан, де збиралося вiче. Вже в xl ст. на ПоАолi провоАи^ося

монументадьне будiвництВо (церква Успiння Пресвятот Богородицi Пирогощi (1131-
З5 рр.), фУндаменти якоТ зведено з буаiвельних матерiалiв бiльш ранньоТ мурованоТ

споруди). У Xll ст. на Подолi збудовано храми св. Михаihа та св. Бориса i Глiба, а

також муровану чотиристовпну церкву невiдомого посвячення на ву^. Нижньоюркiв-

ськiй, вiдкриry археологами на початку )fil ст.
до складу центрального мiського ядра входив лiтописний Копирiв кiнець, який Ао

uMicTa Ярославао примикав з пiвнiчного заходу i мав плоЩу близько 40 га.

територiя центрального мiського ядра Киева не вичерпувала BcieT йОГО ПЛОЩi. На-

вколо розташовувалися примiськi слободи, седап князiвськi та боярськi Авори, мо-

настирськi садиби, безпосередньо пов'язанi з Киевом як склаАовi й невiд'емнi його

частини. Це Кирилiвський' Печерський i Видубицький монастирi, князiвськi села Пред-

сдавине, Берестове, урочища ffорогожичi, Угорське, Церковщина та iH. Характерною
особливiстю киТвських околиць е те, що вони, як i центральна частина MicTa, ста^и

мiсцем iнтенсивного монументального буаiвничтва.
загалом у X-Xlll ст. мя киТвськоТ архiтекryри найбiльш притамаННИМИ бУЛИ фОР-

течнi, монастирськi або змiшанi комплекси, а також масиви здебiльшого дерев'яноТ i

глинобитноТ житловоТ та господарчоТ забуаови. Причому, численнi ремiсничi майстер-

Hi спорудл<увалися, звичайно, з каменю або випаленоТ глини.

f етап: trр},га поJовIIна XIII ст. - середина ХVII ст.

пiсля навали Батия 724О р. у Киевi настав етап, який можна на3вати рУТною i

одночасно - перiодом подальшого розвитку, зокрема на ocHoBi зростання внугрiш-
ньоТ та мIх<народноТ торгiвt[, Через страшнi руйнацiТ Верхнього MicTa громадським i

Киева став Подiл. Про це свiдчать розкопки середини 197О-х
loBo. пiд час проlиадання лiнiТ метрополiтену), коли було виявлеНо за^ИШКИ

\, дtsO-триповерхових r(итдових будiвель (зрубiв), ремiсничих майстерень,
r l rиварнж печей, унiкальнi предмети вжитку, ювелiрнi вироби тощо,9 На-

-eрJi воки пiсля БатиевоТ навали на Подолi дiяв мiський торг.10

нtови арх[текryрно-мiстобу.л,iвноТ своерiдностi Киова були заклаАенi Ще 3а КНЯЖОТ

сit}т}в€ии основOю розвитку MicTa на насryпних етапах. Саме тодi сфОРМУВа^а-

:: .,,:-a::*э ба-атоядерна система розселення уздовж високого правого беРеГа Р.

- -: = _,._-:\,а !лрlплень. визначилися мiсця постановки основних архiтекryрних Ао-

-:*- _,:-a,,rru., ро.ппанувальна мережа (вуличi в межах MicT ВолоАимира iЯрос-
-== _э -])доri, а також ocHoBHi шдяхи, що пов'язували цi cTpyKTypHi частини мiж

_ :: _ -: -а з довкiплям). Тому не буде перебiльшенням висновок, що в часИ КиТвСькОТ
:, - :_": зlлзначено мiстобудiвний каркас Киева з основними репернимИ точКаМИ,
,,|, _ 

"i,,,. розппанувально-просторовими зв'язками. Тодi ж були сформованi й ocHoBHi

:,, _,, af,'9rlно-просторовоI композицiТ,
'" э=обудiвний розвиток Киева впродовж X|V-XV|| ст, нерозривно пов'язаний з

:_:_lафтними властивостями та особливостями територii, на якiй BiH розташований,
i -:,r;(О П,. Гупало К,, Харламов В, Розкопки |1иево-Подолу 197З р, // Дрхеол. дослiдження старо-

_,э .,,,€за, 
- t{,: Наук, думка, 1-976, - С, 19-46.

,закiн Г, iсторичний розвиток L{иева Xlll - середини XVi ст, - К.: iH-T археологii' НДН Yкраi'ни,

:ira - с, 200,

_з5
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MicTo мае своерiдниЙ ландшафтний образ, зумовлений особливостями орографiТ та

гiдрографiт, якi змiнювалися пiд час iсторичного розвитку. Найважливiшим компонен-

том завжди була р. Днiпро - головна природна й розпланувальна Bicb ycieT системи

розселення. Як i в давньоруськi часи, ключову роль у мiстобуаiвному розвитку Biai-

гравала та обставина, що КиТв лежав у сереАнiй течiТ р. Анiпра, посереА ве^икого

транспортного шляху, замикаючи широко розгалужену систему рiчок верхньоТ части-

ни Днiпровського басейну.11
китв розвивався на правому березi р. ýнiпра, нижче впаАiння лiвого Аоп^иву -

р. Десни. Впродовж XlV-XVll ст, MicTo займало територiю, витягнуГу взАовж р. AHi-

пра з пiвденного сходу на пiвнiчний захiд, cBoepiaHicTb i рiзноманiтнiсть китвського

ландшафry пов'язанi з розташуванням MicTa на межi фiзико-географiчних зон - лi-

состеповОТ та мiшаних лiсiв. Сельбищна територiя розташована на Приднiпровськiй

височинi. Поверхня правобережжя - пiдвищена платоподiбна 
^есова 

рiвнина, роз-

членована глибокими ярами та балками, долинами невеликих рiчок. Вiдтакхарактернi

форми рельефУ правобережжя - гори-останцi, зокрема СтарокиТвська, Щекавиця,
Юрковичя, Замкова, Звiринецька, Михайлiвська, АндрiТвська, а також яри: Реп'яхiв,

Вознесенський, Спаський, Даврський та iH, Перепаа висотних позначок рельефу на

правобережжi сягае 1оо-lо5 м. Це плато трохи вiдсryпае вiд рiчища в районi Подо-

лу - тож там, на низькiй надзаплавнiй Tepaci ще у Аавнину сформувався ремiсничий
посад, який був центром мiського життя в XlV-XVll ст., незважаючи на несприятливi

природнi умови (частi веснянi повенi на р. Днiпро зi значним пiАйомом рiвня води).

XapaKTepHi киТвськi оро- i гiдрографiя у пiзньОсереАньовiчний та ранньомоАерний
часи були важливими вiйськово-стратегiчними чинниками. У цьому вiАношеннi КиТв

не мав собi рiвних у Наллнiпрянщинi. MicTo зусiбiч оточували природнi обороннi рубе-
жi, до складу яких входили не тiльки р. Днiпро з кругими горами правобережжя, а й
заболочена заплава р. Дибеаi, що протiкала з пiвнiчного захоАу на пiвАенний cxiA на

вiдстанi з-4 км. вiд р. Днiпра, вiдтинаючи вiд масиву правобережного п^ато ве^и-

кий за площею витягнугий мис. його неприсryпнiсть посилювали й невеликi рiчки та

струмки, якi впадали в р.Дибiдь (Хрещатик, Клов) i в р. Днiпро (Почайна, Гпибочиця,

Киянка, Юрковиця та iH.). Вони разом з численними ярами створювали прироАний за-

хист MicTa i спрощуВали формування й розвиток системи укрiплень. i, зрештою, КиТв

мав першокласну гавань 
- у гирлi р. Почайни.12

гори днiпровського правобережжя е головними мiстобудiвними платформами у ро3-

витку MicTa, якi взаемодiяли з долиною р. Днiпра. об'емно-просторову композицiю Ки-

ева визначали вододiльнi ландшафтно-мiстобудiвнi компдекси, розташованi на краю

плато (перепад вертикальних позначок, порiвняно iз 3аплавою, 60-100 м). Схиловi й

заплавнi комплекси, як зони iнертного ландшафry, у формуваннi об'емно-просторовоТ

композицiТ брали участь тiльки як тло. А акваторiя з численними протоками й остро-

вами, в цiлому долина i заплава р, ffнiпро е нiби природним п'еАеста^ом А^я виразних

форм рельефу мисоподiбного мiжрiчкового плато (мiж рiчками Анiпро i Дибiдь), на яко-

му розвивалися протягом XlV-XVll ст. двi з трьох основних частин Киева - Верхне

MicTo i Печерськ. Цi форми рельефу позитивноТ кривизни увiнчувалися забудовою з
архiтекryрними домiнантами, якi з часом набували активних силуетних характеристик.

Промiжки мiж масивами забудови були озелененими, тобто укритi деревами й чагарни-

ками, серед яких було багато садiв - монастирських, приватних i Аержавних.
11 Толочко П, Древний Киев. - К.: Наук. думка, 1-976- - С, 22,
12 Там само,
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3а давньою китвською традицiею поблизу краю рельефу, у зонах найвищот компо-

зицiйнот активностi розмiщували соцiально найпрестижнiшi, функчiонально найголо-

ВНiшiЙкомпозиЦiЙНоНаЙаКТИВНiшiУмiстiархiтеКryрНiспорУдИ.ТакбУлироЗтаШоВаНi
ще за княжоТ доби найдавнiший палац киТвськоТ княгинi ольги lX ст., Аесятинна й

василiвська церкви, Михайлiвський Золотоверхий, Димитрiвський, Печерський Ми-

кiльський та Кирилiвський монастирi.
саме цi двi константи мiстобуаiвного розвитку - неповторний ландшафт на стику

рiзних природно-ландшафтних зон та принципи постановки в ньому головних apxiTeK-

турних домiнант - визначили мiстобуаiвну своерiднiсть Киева у ро3г^ядувану Аобу,

Верхне MicTo у пiслямонгольський час вiдбудовува^ося повiльно й на його тери-

TopiT залишалося багато руТн. Обороннi споруди були напiвзруйнованими. На терито-

pii Софiйського собору був невеликий монастир. Михайлiвський монастир опинився

поза валами Верхнього MicTa. Мiсцевiсть ця була ма^озасе^еною Ао Аругоi по^овини

XVl ст., кодИ воевода КиТвський князь К. Острозький заснував слободу поблизу Софiй-

ського монастиря, що i активiзувало заселення терену,у другiй половинi xvl ст, на

Староки'iвськiй горi з'явпяються HoBi садиби.
подiл. де концентрувалося торговельно-ремiсниче життя Киева, розбуаовувався

найiнтенсивнiше, порiвняно з BepxHiM MicToM i Печерськом. На початку XVll ст, за-

бiдова розширювалася в бiк Куренiвки та Прiорки, взАовж вулиui КирилiвськоТ, Подiл

^я",!f,ЭВСЯ з торгiвепьно-ремiсничоТ частини та так званоТ Бiскупщини - земельних

зa.э-\ lb Ки вського католицького епископства. Тх розмежовував канал, або канава,

ЗЗ.,]iВ,ж його пlзнiше буп,и прокладенi вупичi Верхнiй вал та Нижнiй вал), З боку р, По-

_-,,_,, -а Обоlон подrr бr,з огороджений ровом iдерев'яною стiною,
',' :-.5,: з-,,l, ээзз.j-a4, l,,,,aзэ ]-alo\,,1 на поч. XVll ст. вiдображений на гравюрi

_ ,.:.:__]_,.]:-_-_ _,::: : : _=.,..,:з_,,; -ерс-ективний малюнок. на яКогиУ Киево-

-=_=:]:.,,_, ,,,:_-:-,,a -- -=".:,,,,*,чс jO l5ого rriстобудiвне оточенНЯ ПоКаЗанi порiв-

-:-_ ] =_ '.---,",',, -- -. r _:е,ег,и;л старий Киlв та частина ПодолУ,

_-.__."_- _-_,", , , - :ээедини XVll ст. у системi розселення, фоРтИфiКаЦi't', ТИ-

' -- -: _- , --",, :-,,- . з органiзацil'бУдiвельно'i справИ сТа^а осНоВоЮ ро3ВИ-

::. ] - з-liшу так звану добу Гетьманщини (друга пол. XVll - KiH,

:::.,,,_.,, XVll ст, налiчувало кiлькасот дiт, мало розвинену мiстобу-
-,,-: , ] - *lo та стилiстично рiзноманiтну apxiTeKTypy

' : :: _' ,'- j -аliЗначнiших Аерев'яних замкiв (на Замковiй горi, або Киселiв-

,---'--=.-,,i зразок арха'iчноТ, як на той час, баштово-стiновоТ фортифiкачiТ.
,, _ -: j=:,,, ., 1з8э_х рр,, спалили татари хана Менглi-Гiрея пiА чаС НаПаАУ На КИТВ 1.482

: _-з.-:э45 рр. замок вiдбудовано киТвським (гороАНИКоМ) lBaHoM Служкою.

: - _- - з :-эоl]\ли описами й малюнками, цеЙ замок мав нерегулярний план i оборон-

- -_--]*,.,' эубпену iз соснового АереВа, Що сКлаАа^ася з 1ЗЗ гороАеНЬ АоВжИНоЮ

__ : ,,,з б,анкt,ванням (бойовою галереею), яке мало пiАсябиття iАвосхилий дах. По

-.:,,,,,з-э\ стояли, значно виступаючи назовнi за лiнiю cTiH, 15 рубпених башт, 14 з
-.,,. a.,t,,1 шестигранними, а одна - чотиригранною. Bci вони вивищуВалися понад

_- *;,,,,', \1Э;\и пiдсябиття iтри яруси бiйниць, вiнчадися наметовими Аахами. З про-

-.,-],+,8Жною метою стiни й башти зовнi до рiвня бланкувань були обмазанi г^иною.

': i.:l1-и були надбрамними - ВоевоАина iАрабська. Перед останньою був piB, а

-:.aз !эого 
- звiдниЙ MicT на двох ланцюгах. У замку в XVl ст, були Покровська, Ми-

-,,а, Киево-Печерской 
^aBpbl 

и Киева / Кн. "ТераТУРГИМЭl Д. |\альнофойського, -
К,, 1-6З8 г,

- - -,., -аi'iонального Киово-ПеЧерсьКоГо iсторико'культурНого заповiдника)'
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lсторико- мiстобудiвнi ýослiдження Киева

колаТвська й Василiвська церкви та католицька каплиця, а також будинКи гарнi3ону,

воеводський палац, рiзноманiтнi господарськi споруАи. Замок згорiв у 1608 р., пiс^я

чого його вiдбудували у дещо спрощених формах. Таким його змалював голланАський

художник Абрагам ван-Вестерфельд у 1651 р., якраз переА тим, як козаки, KoTpi пiд-

тримувалИ Богдана Хмельницького, спалили замок.lа

У масовому дерев'яному будiвництвi Киева найпоширенiшою конструкцiею був

зруб, хоча вiдоМi й великi за розмiРами булiвЛi каркаснОТ конструкцiТ (переважно Азвi-

ницi). У монументальних буаовах зруби Аосягали iHoAi значноТ висоти й перекрива^и-

ся рiзними типами рублених наметових перекриттiв - вiд простого чотиригранного

намеry до ярусних восьмигранних композицiй iз застосуванням 3а^ому.

у монументальнiй сакральнiй apxiTekrypi xv - першот половини xvll ст. найзна-

чнiшими досягненнями е опрацювання мурованих склепiнчастих конструкцiй та

дерев'яних конструкцiй залому, а також застосування класичних архiтекryрних ор-

дерiв. Нервюрнi готичнi цилiндричнi з розпалубками та зiмкненi зрiзанi склепiння

(максимальнi прогони - до 12 м) з'явидися в YKpaTHi ранiше - ще в ХlV-ХV ст. Цi

склепiння широко застосовувалися в оборонному, цивiльному i сакральному будiвни-

цтвi, Загадом, у першiй пол. xvll ст. майстер-архiтектор оперував такими типами ск^е,

пiнь: хрестовими, цилiндричними, зiмкненими, нервюрними, комбiнованими, а також

банями на пiдпружних арках i пандативах (або тромпах), на сryпiнчасних арках, зi

свiтдовим лiхтарем, iз заломами.15
Професiя apxiTeKTopa у XVl - на поч. ХVll ст. вимагала BiA фахiвtlя рiзноманiтних

знань i BMiHb. Поряд з володiнням успадкованими навичками, ц]о ревно оберiгались

корпорачiями буаiвничих (розмiтки плану будiвлi за Аопомогою кiлочкiв, шнура та

iнших мiрних iHcTpyMeHTiB, системи пропорцiональних побудов тощо), apxiTeKTop мав

буги люаиною вченою. В YKpaTHi поширюються захiднi apxiTeKrypHi трактати - BiTpy-

вiя, д. Палладiо, В. Скамоццi, с. Маролуа, А. Фрейтага та iнших.16 TxHi впливи просте-

жуються в тогочаснiй apxiTekrypi. Так, о. Манчiнl, який на 3амовлення Петра Могили

вiдбудовував китвськi храми, корисryвався трактатом В. Скамоццi. Таким чином, пра-

ця apxiTeKTopa, iнженера й фортифiкатора починае вичленятися iз сереАньовiчного

синкретизму: apxiTeKтop посryпово перестае буги пiдприемцем, пiАряАником, му^я-

ром, а стае проекryвальником i керiвником будiвництва. Цей процес набуде розвитку

у xvll-xvlll ст. i логiчного заверцення - у другiй половинi xvlli ст.
Впродовж XV _ першот пол. XVll ст. у Киевi важливого значення наАава^ося (ре-

парацiямо, тобто вiдбудовi, вiдновленню зруйнованих xpaMiB, звеАених у попереАню

епоху. Це був засiб збереження iсторичнот та духовнот тяглостi, ykopiHeHocтi, а також

iдентичностi.
ОдниМ iз перших це здiйснив киТвський князь Симеон олельковичу !47О р., вiдбу-

дувавши Успенський собор Киево-Печерського монастиря. У 30-х - 40-х рр. XVll ст.

цю справу продовжив киТвський митрополит Петро Могила. Змiни архiтекryрного

устрою давньоруського собору полягали в оточеннi центрального яАра кап^ицями,

хрещальн ями й бiчними вiвтарями та посryповому збiльшеннi lxHix масштабiв.

1а Вечерський В. Втраченi об'екти архiтекryрно|спадщини Yкраi'ни, - к.: нАiтiдм, 20о2. - с, 98-99.
15 догвин Г,, Нельговский Ю,, |{олобанов С. Строительство в период феоАализма (вторая по^овина

Xtll - первая по^овина XVll в,) // Развитие строит. науки и техники в Yкраин. ССР: В З т- - К,: Наук,

думка, 1989, - Т. 1-. - С, 5О-71.
16 дипа К, Французький трактат з фортифiкацi[ в украi'нськiй книгозбiрнi // Пам'ятки Yкраi'ни: ic-

тарiя та ку^ьryра, - 1_998, - N9 З-4, - С, 81-8З.
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Те ж саме можемо бачити на прикладi киiвськоi церкви Спаса на Берестовi, яка

зазнала серйозних руйначiй унаслiдок монголо-татарського погрому Киева !24О р.

у 1640-7642 рр. з iнiцiативи Петра Могили церкву вiдбудовано iB L644 р. наново

розмальовано iHTep'ep. Вiд давнього храму залишився тiльки нартекс на 2/з своет

первiсноТ висоти, увiнчаний новими трьома верхами, Ао нього 3i схоАу прибудували

гранчасry BiBTapHy апсиду, увiнчану верхом, а на зламi XVll-XVlll ст. iз захоАу за-

MicTb дерев'яного притвору звели мурованиЙ. Цi перебуАови наАа^и за^ишкам Аав-

ньоруського тринавового хрестовокупольного храму характер украТнськоТ хрещатоТ,

п'ятидiльноТ, п'ятиверхоТ церкви, тобто повнiстю змiнили i стилiстику, i архiтекryрний

тип, i композицiю.
особливот уваги митрополита Петра Могили удостотвся перший мурований право-

славний храм на pyci 
- Деятинна церква, зруйнована пiд час штурму Киева ханом

Батием наприкiнцi I24o р, Близько 16Зб р. з iнiцiативи митрополита розпоча^ися
першi дослiдження поруйнованого храму. освячення новот церкви, збуаованот з вико-

ристанням пiдмуркiв, частини cTiH i бiчного вiвтаря княжого храму, вiдбулося значно

пiзнiше-у1654р.
у 16о5 р. киТвський воевода князь Василь-Костянтин Острозький доручив iгуме-

ну В. Красовському обновити Кирилiвську церкву та однойменний монастир у Киевi.

ремонт i тр обернувся перебудовою: склепiння вiдновленi на нових позначках, ниж-

че первiсних; попереднi позакомарнi завершення кожного фасаау були знiвельованi
в\ашryванням нового чотирисхилого даху.

v 16]-з-1614 рр. церкву Богородицi Пирогощi на киIвському Подолi було рекон-
э,с!йовано tталiйським арх тектором Себастiано Браччi. У цей час, коди з 161З по

1-6зз ро. собоо Св. Софil бrв r, р,,ках yHiaTiB, подiльська церква стала кафедральним
_ -;ллл., -^- \ 1- ]. \l*,-r ,*Jg ! л/ D9Dлу1}, aPaB1]]',ats;l"t, \l l'lтрQПодИТlВ,

л,,,'Э]эл,!"lr Ссэ iээ",,'/ ]:бээ вгродовж своеl багатовiково'i iсторil'зазнав чис-
'---.', э,;-.,зэ*> -а -э:еС;:ов. У 7240 р, його спустошили монго^о-татари; у
1 , -- = 

- С,з -а- эЗ: 'i -:Заl-.,,1М. Y першiЙ половинi XVll ст. собор ЧастКоВо вiдбУ-
, _::,-, _- a =--=.,,,, 

-:-:з \1огили, котрий залучив Ао роботи iталiйського aPxiTeK-
, 

_ _ = _ -- ,: э- a ,.,a З дтак у декорi собору з'явдяються peнecaHcHi мотиви.
: _, , , =,,,, a-:: ',,]-,,\l,.1 та його насryпникiв сакральнi пам'ятки домонгольськОI

_.=_, -: - , э:,эе1,,1 нового вигляду, а й бупи врятованi вiд цiлковитоТ загибе-

-__ ' :.-Zэе-| l . тобто оНоВлеННя, перебУдова, вiдбУдоВа, реКоНстрУКЦiя AaBHix
,]:,,,з .. ^,]--экстl архiтекryрноI дiяльностi розглядуваноi Аоби були явищеМ АосИтЬ
- , -.,.rэi,1\1 цiлком органiчним. Це забезпечувало зв'язок рiзних архiтектурних епоХ
-.э:,,-l li, включало старовиннi apxiTeKrypHi витвори у тогочасний суспiльний кон-

-..:-, Пси цьому HaBiTb наЙрадикальнiша розпланувально-просторова, композицiйна
_-,,, .т,|чна трансформач|я дуже шанованих cTapoAaBHix xpaMiB (киТвськИХ ЦеркоВ

|-а:е на Берестовi й Десятинноi, Софiйського собору) була в межах ку^ьryрНОТ НОРМИ

:.,,"- BrB у сучасникiв не викликала.
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3 етап: друга половина XVII cTt. - кiнець ХVIII ст.

Середина XVll ст., за висновками авторитетних iсторикiв та архiтекryрознавцiв,
ознаменувала найзначнiший перелом в усiй icTopiT архiтекryри УкраТни.17 L]e було

пов'язано з новими геополiтичними реалiями. У 1648 р. закiнчилася Тридцятилiтня
вiйна в 0вропi, яка спустошила Центральну 0вропу й зменшила lТ населення майже
вдвiчils. Того ж року в YKpaTHi розпочалася нацiонально-визвольна революцiя, що за-
карбувалася в нашiй icTopiT пiд найменуванням Хмельниччини. Ця революцiя перерос-
ла в низку воен, якi тривали, з неведикими перервами, майже З0 poKiB i скiнчились

у 1678 р. знищенням гетьманськоТ столицi Чигирина i спустошенням ПравобережноТ
Надднiпрянщини й частково - Подiлля, проте з угриманням Киева пiд влаАою Мос-
ковськоТ держави.

У перебiгу цих подiй на теренах УкраТни радикально змiнилися соцiально-економiчнi
вiдносини й вiдродилася держава - у формi так званоТ Гетьманщини, На практицi це
означало поширення на Волость (колишнi воеводства Польсько-ДитовськоТ Речi По-

сполитоТ КиТвське, Брацлавське, Чернiгiвське, частину Волинського та пiвденно-схiднi

райони Бiлорусi) влади й суспiльних струкryр ЗапорозькоТ Сiчi. У 1652-1654 рр, ця
територiальна органiзацiя влади трансформувалася в автономне Аержавне угворен-
ня перехiдного республiкансько-монархiчного типу. Ця мiлiтаризована держава мала
офiцiйну назву пВiйсько Запорозькеп. Формою правлiння був гетьманат. Впроаовж 50
poKiB - вiд Богдана Хмельницького до iBaHa Мазепи - гетьмани за своТми функцiя-
ми й суспiльним стаryсом перетворилися з вiйськових провiдникiв на глав держави.
ця тенденцiя вiдобразилася як у полiтичнiй еволюцiт гетьманаry (спроби запровадити
спадкову монархiю), так i в мiстобудiвних заходах та архiтекryрних фундацiях гетьма-
HiB як загальнонацiональних лiдерiв.

У 1-654 р. Вiйсько Запорозьке увiйшло в союзницькi вiдносини з Московським цар-
ством - як автономне державне угворення зi своТм урядом, вiйськом, дипломатiею,
фiнансами, судочинством. Вiдтодi ож до кiнця xvlll ст. точилася вперта боротьба мiж
централiстичною полiтикою Москви й автономiстичними прагненнями УкраТни. По-

ступова, впродовж 1З0 poKiB iнкорпорацiя УкраТни зрештою дала змогу ко^ись окра-
Тнному Московському царству перетворитись на европейську наддержаву пiд iMeHeM
РосiйськоТ iмперiТ. Полiтика Москви, а потiм - Петербурга позначилась не тiльки на
суспiльно-полiтичному розвитковi, а й на apxiTeKrypi та мiстобудуваннi Киева, а саме

- тенАенцiями Ао загальноiмперськоi унiфiкацiт.
в епiцентрi вiйськово-полiтичнот боротьби та кульryрних процесiв 2-т пол. xvll ст. -

80-х рр. XVlll ст. перебував КиТв, що i визначило значну, хоча й HepiBHoMipHy, динамi-
ку його розвитку.

17 Грушевський М, iлюстрована iсторiя Yкраiни. - К.; Дьвiв: Друкарня |{ульженка, 1-91-З, - С. 32О;
!орошенко Д. Нарис iсторiiYкраi'ни: В 2 т, - Мюнхен: Днiпр. хвидя, 1-966. -Т, 2. - С. 49; Сiчинський В.
iсторiя украiнського мистецтва: Дрхiтекryра. - Нью-йорк: Наук. т-во iM. Шевченка в Дмерицi, 1-956. -
Т. 1. - С. 775; iсторiя украiнського мистецтва: В 5 т. - К,: Гол, ред, YРЕ, 1-968, - Т. 3, - С. 5-6;
Цапенко М, Дрхитекryра Девобережной Yкраины XVll-XVlll веков, - М,: Стройиздат, 1967- - С, 6,
28-29; История русского искусства. - М,; СПб.: Издание i. Кнебель, 1912-1-974. - Т. 2. - С, З8З;
Догвин Г. Yкраинское искусство. X-Xlll вв. - М.: Искусство, 196З. -С, 1-79, 1-83; Всеобщая история
архитекryры: В 12 т. - М.: Стройиздат, 1968. - Т, 6: Дрхитекryра России, Yкраиньt и Белоруссии
XlV - первой половиньt XlX вв, - С, 383,

18 История средних веков / Дбрамсон М., Кириллова Д. Колесницкий Н, и др,/ Под, ред, |{олесниц-

кого Н. - М,: Просвещение, 798О. - С, 524-525.
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Р*здiл *. ýтапи iст*рик*-:,li*т*6удiвнOгФ роýýитку Киева

ApxiTeKTypa Киева, як i решти Украiни, у XVtl ст. у стильовому вiдношеннi пройшла
шлях вiд ренесансу до бароко. Поява на украТнських теренах новоi, бароковоТ стилiс-
тики в apxiTeKTypi й образотворчому мистецтвi у XV|l ст, була пов'язана з Контрре-

формацiею i викликаним нею значним напливом з iталil'членiв ордену озуiтiв, а також
apxiTeKTopiB. скупьпторiв i малярiв - вихiдцiв з iталiТ.

Загалом розрiзняють два напрями стилю бароко: динамiчне бароко, притаманне
iталii та краIнам Центрально-СхiдноТ 0вропи, i класичний напрям бароко, властивий
ФранцiТ та ВеликобританiТ. Простежуоться така закономiрнiсть: у великих краТнах, Ае
була сипьна централiзована вдада, переважав класичний напрям; у малих краТнах i

тих, де не було сильноI централiзованот вдади, переважало динамiчне бароко. У регi-
oHi Щентрально-СхiдноТ 0вропи, з яким тодi найтiснiше були пов'язанi землi УкраТни,

домiнуючим був вплив iталiйського динамiчного бароко.19

Доба бароко привела до створення зовсiм нових розпланувально-просторових ти-

пiв будiвель. Цей новий стидь був найбiпьш iнтернацiональним з ycix стидiв, якi пану-
вали Ао iпiсля нього в 0вропi, бо нiколи нацiональнi риси окремих HapoaiB не були до
такоТ мiри знiвельованi, як впродовж двохсотрiчного панування бароко.

ApxiTeKrypa Киева i УкраТни протягом XVll-XVlll ст. пройшла Ti caMi етапи стилiс-
тичного розвитку, що й решта краТн Центрально-СхiдноТ 0вропи - пiзнiй ренесанс,
\1аньоризм, бароко, рококо, класицизм, щоправАа, з певною ретарАацiею, тобто iз
заг знеF]ням украi'нських стильових явищ щодо краТн ЗахiдноТ 0вропи. Це запiзнення
-"с з;\1ов,\ене rеогоафiчною вiААаленiстю украiнських TepeHiB вiд провiдних евро-

:,',э.,,.'\, е-]-с З эСзЗ]"Тd,i З0\ теКг\0l.J И МИсТеЦтВа, а ТаКом сКлаАНИМИ перИпетlяМИ
::_ а'э*]--:'-.',-- :-:: -э_--_ .l Э8.Сr ,

-.,,: ,.-,,i, з-",,- -a : -j]"-:. aa, -э"-,э,l K1.1oBa та його околиць справила своя,
-,,-a.э : -]:-,.., ]\,\1е,,Di,лччr. lи, Гетьман, якиЙ стояв на чолi:--

_ ,: * _ _\]а \ьнu вибор.lц.,1 \1ав }/сю повноry влади, об'еднуючи
,] -, :_,-ов! riлки. BiH очолював уряд, так звану Старшинську
-:*:,:- эсоби: писар, суддя, обозний, пiдскарбiй, бунчужний,

: F держави подiлялась на 16-20 вiйськово-територiальних
-a,,4ами. На чолi iх стояли виборнi полковники з полковою

0 iпомовий уряд).
р. це}грOм Ки[вського полку був КиТв, що мав 15 тис. мешканцiв - дру-

.,-,,*],э ,,licTo в YKpaTHi (пiсля Дьвова, населення якого становило З0 тис,
з , П знiше, у 1669 р., центром Киiвського полку стало лiвобережне Mic-

,.-,- э-J,lною бароко як свiтового стилю е iталiя доби пiзнього ренессансу, Поштовх до форму-

,_":,-,,\ :)часникlв i послiдовникiв - /,жакомо Бароццi да Вiньйоли, l-\арло Мадерна та iнших рим-
_:-.,, ез)ц,текторiв. Бароко е стилем Контрреформацi|, стилем Католицькоi'l_]еркви в активному на-
--..- ; ззАси - усклаАнення архiтектурноi'мови, засадничi атектонiчнiсть та iлюзiонiзм, що особливо
.:- ээзс праявились у вирiшеннi церковних куполiв та розписах склепiнь, lli риси, а також виявлена в
..х -ектурнlй пластицi боротьба суперечностей зумовили загальний iрраuiоналiзм бароково|архiтекry-
:., Зsтаь набули значного розвитку рiзнi складнi типи склепiнь-овальнi. елiптичнi, наускладнених
-,анах, якi зумовили криволiнiйнiсть стiнових поверхонь як на фасадах, так i в iHTep'epax. Прикметни-
,.,,1 рисами бароко е дуже активна apxiTeKrypHa пластика, розрахована на свiтлотiньовi ефекти, а та-
1aж атектонiчне, тобто декоративне, застосування класичних римських ордерiв. Бароко ще назива^и
Jryкаryрним стилемD з огляду на важливу стильоформiвну роль шryкаryрного лiпленого декору, що

-!ироко застосовувався як на фасадах, так i в iHTep'cpax.
20 !,орошенко Д, Нарис icTopii Yкраi'ни: В 2 т, - Мюнхен: !,нiпр, хвиля, 1-966, - Т, 2, - С. 11-З-1-1-9,
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lсторико- rиiетtrýудiвнi дослiдження Киева

течко козелець, а киТв впродовж 77O8-t781 рр. був чентром КИТВСЬКОТ ГУбеРНiТ,

вiд 1_781 р. - китвського намiсництва. Ще з попереАньоТ польськО-^ИтОВСЬКОТ ДОбИ

MicTo мало самоврядування за Магдебурзьким праВОМ. УПРОАОВЖ XVll-Xvlll СТ. КИТВ

не був цiлiсним мiстобуаiвним угворенням, а склаАався з трьох BiAHocHo автономних

частин, якi мали окреме управлiння: Верхне MicTo, ПоАiл, Печерськ, BepxHiM MicToM

управляли Софiйський та Михайлiвський монастирi, а також MocKoBcbKi воевоАи. По-

долом керував магiстрат, а Печерськом - спершу Успенський Печерський монастир,

а пiсля 17о8 р., коди там були розмiщенi губернськi установи - росiЙськиЙ генерал-

ryбернатор. Отже, тiльки Подiл мав мiсцеве самовряАування. ВоАночас украТнська

державна влада (гетьманат) майже не мала прямого адмiнiстративного вп^иву на

урядування в Киевi.
КиТв iз середини XVll ст. фактично був головним MicToM УкраТни. Але внаслiдок збiry

низки несприятливих обставин (руйнування MicTa вiйськами Я. РаАзивiлла у 1651 р.,

прикордонний стаryс Киева пiсля Андрусiвського перемир'я 1667 р., вiААаленiсть BiA

ЗапорозькоТ Сiчi, зрештою - полiтика Москви щоАо угримання Киева BiA контролем

cBoji воевод з гарнiзонами стрiльцiв) адмiнiстративними центрами TieT частини Yкра-

Тни, яка перебувала пiд гетьманським регiментом, були послiАовно Чигирин, Баryрин

та Глцiв.21 Цi гетьманськi столицi впродовж L648-L781 рр. виконува^и Аосить об-

меженi функчiТ вiйськово-адмiнiстративних i полiтичних центрiв тих частин УкраТни,

на якi поцирювалася гетьманська юрисдикцiя.
Проте справжннiм стольним градом УкраТни-Руси, iT Ауховним, ку^ьryрним та еко-

номiчним центром був i завжли лишався Китв. i саме так ставилися Ао Киева Bci

гетьмани, починаючи вiд Богдана Хмельницького, Показово, що lBaH Мазепа вк^ав у

розбудову Киева понад пiвтора мiльйона золотих - фантастичну як на той час Суму,

яка на порядок перевищида кошти, вкладенi в Баryрин. Пам'ятаючи знаменний ви-

слiв киТвсьКого митропо^ита Сильвестра Косова про те, що пКиТв 
- 

наше цgý9о,22 по-

лiтичний провiд Гетьманщини вважав за краще вiАвести поАалi BiA цього священного

MicTa небезпеки й злигоднi вiйськово-полiтичнот боротьби свого часу, не наражаючи

на загрозу руйнувань китвськi святинi. Саме тому жоАен з гетьманiв HaBiTb не на-

магався зробити Китв своею постiйною резиденцiею, хоча Bci вони Абали про nMicTo

наце столичноео, а iBaH Мазепа мав туг своТ будинки й любив не 
^ише 

мешкати, а й

збирати на наради козацьку старшину.
Найзначнiше будiвництво в цеЙ перiод проваАилося у ве^иких MicTax, Ае концен-

трувалися значнi суспiльнi функчiТ i капiтали. У цьому ceHci КиТв був поза конкуренцi-

ею - це засвiдчуе кiлькiсть архiтекryрних пам'яток розглядуваноТ Аоби, якi зберегли-

ся попри Bci руйнування.
у тогочаснiй суспiльнiй свiдомостi була мiцно закорiнена iдея спаАковостi Гетьман-

щини стосовно Княжот держави, Гетьмани тракryвалися тодiшнiми iнтелекryа^ами як

продовжувачi справ, мадо не спадкоемцi великих князiв КиТвських. Митрополит ioB

Борецький проголошував: пМи взялися за те, що мали ранiше, що нам нашi преАки

задишили iвiддали, чим ми й ранiше корисryвалися, iTe, що нам дозволяють Божi

закони i звичаТ, а ще й шiстсотлiтня традицiяu.zЗ Цей комплекс спаАковостi вiдобра-

зився повною мiрою в архiтекryрно-будiвельнiй Аiяльностi, зокрема в мiстобудiвних

21 Вечерський В. Гетьманськi столицi Yкраiни. - К.: Наш час, 2о08, - с. 26-27,
22 дипа Ю. |{иiв - вiчне MicTo // Пам'ятки Yкраiни: iстарiя та ку^ьryра. - 7997. - N9 з. - с. 72,
2з Яковенко Н, Нарис icTopii Yкраiни з найдавнiших часiв до кiнця XVlll ст. - К.: Генеза, 7997. -

с. 14з,
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заходах (фундацiя патрональних монастирiв гетьманами й преАставниками генераль-
ноТ старшини), типологiI споруд (вiдроаження типу тринавових хрестовокупольних со-
борiв) крепэроцi9х" (реконструкцiях) святинь, збуаованих у Аобу КиТвськоi Pyci.

OKpiM ккомпдексу спадковостiu, в apxiTeKrypi розгпядуваноТ доби вiдобразився також
не менш важливиЙ ккомпдекс перемогиl,. BiH пов'язаниЙ з лiквiАацiею нацiона^ьно-

релiгiйного i соцiального гноблення, розвитком освiти й науки, формуванням нацiо-

нального самоусвiдомлення.2а Так, Богдан Хмельницький чи не першим почав ужИ-
вати термiц *украiнська нацiяп. А вже за часiв гетьмана iBaHa Мазепи об'еднуючою
назвою Bcix козацьких земель остаточно стала uYKpaTHan,25

ýуховному клiмаry доби була властива ще й релiгiйна толерантнiсть, попри ексцеси
Хмельниччини i Гайдамаччини. Тому в Киевi та iнших украТнських MicTax досить мирно
спiвiснували рiзнi нацiонально-релiгiйнi громади зi своТми специфiчними будiвдями,
цJо не тiльки збагачувало загальну apxiTeKTypHy палiтру, слугувало трансляцiТ культур-

tих взаемовпливiв, а й вимагало адекватного об'емно-просторового виявлення того
,.комплексу перег\4оги), про якиЙ iшлося вище.

Свiтогляд творцiв | споживачiв архiтекryри став новим. Дюдям вiдьним, належним
1с \ицарського стану, HiKoMy непiАлеглим, що враз запанували в багатому й квiтучому
, эа , необхiдна була нова apxiTeKTypнa естетика, базована, проте, на нацiональних
-:rэс-ээсвtlх архетипах. 

'[м подобались будiвлi високi, пiднесенi, вiльно розташованi
] ::э- " i r!.-.!Ho AeKopoBaHi. Тому в архiтектурних образах церковних споруд цiеТ
, _:" ,.,,aзэ та -iэ, ,,- .сс-.,]L_j_lrlни, як давно зазначили АослiАники,26 втiдюються почугтя
-: .,,,,:, эa,:]- :зэбэ:,,, -..Iэс,-о б.,о досягнло такими засобами, як: збiльшення
",,,'*_ 

=,= 
- --::-:-: j -:-:::,-э]{ jсбсю пересiчноl висоти церковних будi-

:: : -:::r:------ :"__--", _:--: "-"-]з"-Й з строгоЮ iерархiчнiстю побУ-

е]_\: застосування нових конструкцiй. Як у жоден
ii+ший гrвD{о-l ooзвi,lтrгr iчoatrtcbKoT архfiтеrсryри. в елiтарне й масове муроване мону-
v€*.=e.ý+ie з9л-rаЕ-вэ fo.o перенесен0 естетицу нароАного Аерев'яного монументадь-
*з,-о фiв*+яtl:тва, -ra,i,l-.*oчt зМлено че було настiльки т€lлановито й органiчно, що му-

э:Ёарц foдлвъ" -€гtу Fвн} залех<нiсть Тх формоугворення вiд дерев'яних прототипiв,27
_.["iЁ.:8r'-; -сзбав.е- 0ис вторинностi Й запозиченостi.

jfa Гglдl6,L;дани характерна тим, що llопри вiЙськово-полiтичну нестабiльнiсть то-

t**ж Qffl iЁfво i подiтичний провiд надавали прiоритетного значення apxiTeкrypi -|шIЕцr[rl- корOдjвl. зоАчество отримало таке метафоричне визначення з огляАу на
те. цJо з pix тl,tистецтв воно вимагае найбiльших матерiальних pecypciB i капiталiв. Таку

рожiш fotохqrтъ собi дозволити тiльки заможнi й стабiльнi суспiльства. парадокс Киева
чrciв Гетьманщини полягае в тому, що розквiт архiтекryри тл хронологiчно збiгаеться з
чhсленними вiйнами й соцiальними потрясiннями. Вiдтак спростовуеться один задавне-
ний стереотип: ввакадося, що мя розвитку архiтекryри потрiбен мир, спокiй, економiч-
не процвiтання. Але найвизначнiшi шедеври украТнськоТ архiтекryри XVll-XVlll ст,, якi е
нашим оригiнальним нацiональним внеском до скарбницi свiтового зодчества, постали
в часи суцiльних воен i нестабiльностi. Причина такого бурхливого розвитку архiтекryри

:' LЦевчук В, Козацька держава. - К,: Дбрис, 1995, - С. 68-86
:' Яковенко Н, Нарис iсторi|Украi'ни з найдавнiших часiв до кiнця XVlll ст. - К.: Генеза, 7997,-

:, 24з-244.
2'Таранушенко С. Пам'ятники архiтекryри Слобожанщини XVll-XVlll BiKiB // Питання icTopii'apxi-

-екryри та буд, технiки Yкраi'ни. - К.: Аержбудвидав YРСР, 1-959. - С, 44-80.
2' Таранушенко С, Покровський сtлбор у XapKoBi: Обмiри i,TeHHe, - Х., 1923, - З2 с,, 22 табл.
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полягада втому, що пiсля нацiонально-визвольноТ революцiт 1648-1654 рр. наЙширшi

народнi маси отримали повну свобоАу пiАприемницькоТ Аiя^ьностi й сповна нею скорис-

тадися, що Й зумовило значний економiчний i кульryрний посryп.

Щоб реаЛьно уявиТи сугО матерiалЬну Bapтicтb архiтекryри, навеАемо TaKi AaHi:

на початку ХVlll ст. рiчна платня фахiвця найвищоТ квалiфiкацiТ (ректора колегiуму)

становила вiд 5О до 10О злотиХ (або карбованцiв).28 Рiчний бюмет Гетьманщини,

вперше обчисдений за гетьмана Д. Апостола, складав 1-44 тисячi злотих. При цьо-

му будiвництво невеликого мурованого буАиночка (кам'яницi) кошryвало 500 здотих,

д"р""'rrоТ шеркви - до 1о тисяч здотих, мурованоТ uеркви - 15 - 30 тисяч з^отих.

великi мазепинськi собори кошryвали до 1оо тисяч здотих, а мур iз баштами Аовко^а

Киево-Печерськот лаври обiйшовся гетьманському скаРбовi В оАин мiлЬйон здотих.29

Отже, широкий розмах apxiTeKrypHoT дiяльностi в цю епоху свiАчить як про зна-

чний господарський посryп, так i про те, що apxiTekrypa справАi ста^а загальнонацi-

ональним прiоритетом.
у цьому koHTekcTi вельми показовою е буаiвнича Аiяльнiсть гетьмана i. Мазепи. За

21 piK свого урядування BiH став фундатором 12 новозбуАованих та2О реконструйо-
ваних xpaMiB, а з урахуванням тих, якi не зберегдися, - всього 4З споруд,ЗО СереА

них TaKi шедеври, як МикiлЬський (Вiйськовий) i Богоявленський братський собори

в Киевi. BiH фiнансував i перебудову СофiТ КиТвськоТ, Михайлiвського 3олотоверхого

монастиря, Киево-печерськот лаври. Загалом на цi справи гетьман витратив понаА

1,5 мiльйона злотих - суму, що майже у 1о разiв перевищувала рiчний бюджет

тодiшньот УкраТнськоТ держави. То не була меценатська Аiяльнiсть у звичному розу-

MiHHi. Справа в TiM, що в часи i. Мазепи Аержавна скарбниця (бюджет) ще не була

вiддiлена вiд особистоТ скарбницi гетьмана. Тому й Мазепина амбiцiйна apxiTeKrypHo-

будiвельна програма не була проявом меценатства, а скорiше, реалiзашiею Аержав-

ноТ програми створення представницького архiтекryрного сереАовища, спiвмiрного

зрослим суспiльним потребам i можливостям.
Ми приеануемось до думки А. Макарова, якиЙ вважае споруАження гетьманом

i. Мазепою великих тринавових хрестовокупольних xpaMiB у Киевi свiАомим звернен-

ням до державноТ величi КиТвськоТ Pyci. З1

Згiдно з традицiями, поширеними в тогочаснiй 0вропi, фундатори xpaMiB прикра-

ша^и ri своТми гербами, вiдповiдними написами, або тим i другим оАночасно. Так, пiв-

нiчниЙ фасаД ВсiхсвятсЬкоТ надбРамноТ церквИ Киево-ПечерськоТ даври, фундованоТ
гетьманоМ i. Мазепою, прикрашае його герб, який був знищений, але нещоАавно BiA-

новлений. Стародубський полковник Михайло Миклашевський профiнансував спору-

дження у 1696-17О1 рр. ГеоргiТвського собору й трапезноТ Спасо-ПреображенськоТ

церкви у киТвському Видубицькому монастирi. Вiдтак на фасааах обох будiвель в iAeH-

тичних за формою карryшах були вмiщенi герби М. Миклашевського (зберiгся 
^ише

герб на пiвденному фасааi трапезноТ).
Успенський собор Киево-ПечерськоТ лаврИ дуже потерпiв BiA пожежi L7L8 р., BiA-

так у L722-L729 рр. його вiдбудовано за проектом apxiTeKTopa ФеАора Васильева

пiд керiвництвом майстра iBaHa Каландiна. При цьому Bci бiчнi BiBTapi й КаПЛИЦi НаА-

2s Багаltiй Д. iсторiя Слобiдсько|Yкраi'ни. - Х.: основа, 199о. - с. 19з.
29 !орошенко !. Нарис iсторii,Yкраi'ни: В 2 т. - Мюнхен: Днiпр. хвидя, 7966, - т. 2. - с. 184,
зо возняк м, Бендерська комiсiя по cMepTi Мазепи // i. Мазепа / Зб. - Варшава, 1-9З8, -

с. 1зо-lз1.
З1 Макаров д, Свiтло украi'нського бароко, - |.{,: Мистецтво, 1994, - с. 1-94-2о1-,
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Роздiл 2. Етапи iстари ко-мiстобудiвного рOýвитку Киева

будо вано та об'еднано пiд одним дахом, Утворил ися HoBi фасааи (oKpiM схiдного), по-

дiленi декоративним карн изом на два яруси, У 1- Т67_1769 рр. фасааи Успенського

собору за участю майстрi в Степана KoBHipa та йосипа Бiлинського були увiнчанi ба-

роковими фронтонами з пишним орнаментальним р iзьбленням рослинного характеру

по свiжому тиньку. В такiй самiй технiцi були виконан i облямування наличникiв BiKoH

лими полив'яними керамiчними розетками АпсиАи
та порталiв, Фриз декоровано круг,

адноТ дози, KBiTiB барвiнку, соняшни-
теж прикрашено лiпниною з мотивами виногр

м домонгольськоТ доби не тiльки
ка та троя нд, що переплiтаються, Таким чином , хра

отримав нoBi фасааи, вирiшенi у бароковiй стилiсти цi, а й змiнив свiй архiтекryрний

устрiй i ви гдяд, вкдючно з кiлькiстю й формою це рковних бань

ТроТцька надбрамна церква Киево-Печерськог о монастиря також не уникла ради-

кальних трансформацiй. Так, на вiдомiй гравюрi L677 р, вона зображена з трьома

фrгурними фронтонами, що yBi нчують захiдний фасад На гравюрi i. Миryри 1706 р

церква зображена трибанною з бiльш розкiшним декором. У L731, р. храм зазнае

перебудов, унаспiдок яких отри муе Ti apxiTeKrypHi форм и, в яких BiH дiйшов до на-

шого часу: на давнiх ст нах наАбудовують фiгурнi фронто ни, пiдвищують пiдбанник,

з пtвнtчного боку прибудовують п ритвор з активною бароковою пластикою пiлястр,

карниза i фронтону, а схiдний та захiдний фасааи майстер В. Стефанович прикрашае

розкiшним лiпленим орнаментом,
За iryMeHa i. Монастирського (1687-1697 рр,) на Кирилiвськiй церквi зробили

новий дах, звели чотири бiчнi банi, пiвкодони на фасадах замiнили пiлястрами, фа-

сади завершили прЬфiпоо"аним бароковим карнизом, розкрiпованим на пiлястрах,

Пiсля поrкежi tT34 р. над захiдним фасадом храму влашryвали високий бароковий

еним орнаментом,
рогощi на китвському Подолi ще раз реконстру-

DMax, Це зробив знаменитий киТвський apxiTeK-

похований. Церква з однобанноТ

' ,:--,-r -::

_ . : :,, _ .. , _т i,]э(ий собор, михайлiвський золотоверхий собор однойменного

" :_:__-_,,,,_-_-,,эяlоситьiстотнозмiнивсвоюрозп^анува^ьНУЙОб'еМНО-ПРОСТОРОВУ
.-.-.j,,-*:з-аС\докперебУдовХVll-ХV|llст.:ХраМрозшИрИВся,сТаВсеМИВерХИМ'
j -:",:,::за.,,.t аркбданами. Пiсля завершення перебудови 1746 р, пластичнi засо-

-, =",: -э-*я фасааiв собору стали рiзноманiтнiшими й набули барокового характеру,

: ==,'. ]:; -\екоративне шryкаryрне лiплення. Орнаментальнi мотиви рослинного харак-

-=:., з *ехнiцi барепьефа й горельефа з маскаронами, раковинами, гербами, купiдонами

_,-ЗЭсозЭ;rи фризи, обпямовували BiKHa, заповнюВали тимпани сандрикiв, фронтонiв i

-:lOTa,ltB, накладалися на лопатки, пiлястри й фризи антаблементiв, Застосовувалися

-а(эж керамiчнi полив'янi попiхромнi розетки, При чьому еднiсть i чiткiсть композицiй-

-оl побудови бупа досягнуга завдяки використанню ордера,

LЛе одним характерним взiрцем киТвських кРеПаРаЦiйл РЭННЬОМодерного часу була Ва-

силiвська (трьохсвятительська) церква, яка не збереглася, Нам невiдомо, наскiльки вона

постраждала пiд час монголо-татарського погрому Киева. Вперше пiсля того lj згадано в
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Iсторико-мiстабудiвнi дослiдження Киева

документах пiд 1-57з р. Пiсля БерестейськоТ yHiT церква належала yHiaTaM, у яких iT вiдiбрав

перед 16з9 р. митрополит Петро Могила, передавши в управлiння Братському монастирю.

Щеркву тодi перебудували й пересвятиди в iм'я Св. Василiя Великого, Григорiя Богослова

та ioaHa Зпатоуста (Трьох Святителiв) - звiдки й пiшло ij друге найменування - Трьохсвя-

тительська, у 1658-_1-66о рр. церква настiльки потерпiла BiA пожежi, що у 1686 р. iT на-

BiTb планували розiбрати на булiвельний матерiал. НаслiАком цих спустошень ста^а втрата

церковних склепiнь i банi. Вiдбудову розпочав у 169З р. киТвський митрополит Варлаам

Ясинський, а завершив у 1706-L7o7 рр. генеральний сУмя В. Кочубей. При чiй перебу-

довi до церкви iз заходудобудували гранчастийбабинець, перекри^и новими склепiннями i

влашryвали восьмигранну баню, апсиди й захiдний фасаА увiнчали елегантнi фронтони.
заходи f, крепорзцiтп Стосувалися таких старовинних китвських пам'яток, як уже

згадувана церква Спаса на Берестовi й особливо - МихайлiвСьКОГО СОбОРУ ВИАУ-

бицькогО монастирЯ. ПiслЯ того, як схiдна частина соборУ обвалилася Аесь у 80-х рр.

ХVl ст., BiH стояв у руТнах. За Петра Могили в першiй половинi XVll ст, до уцiлiлоТ му-

рованоТ частинИ прибудували дерев'яний BiBTap, якиЙ проiснував до 1760 р,, ко^и

Михайлiвський собор потерпiв вiд пожежi. Вiдбудовано його було у t766-L769 рр.

пiд керiвництвом архiтекторського помiчника Михайла Юрасова. у цей час заново
зведена схiдна cTiHa з трьома апсидами; водночас зробленi HoBi склепiння та баня,

в xpaMi влаштований другий поверх, до якого вели сходи АавньоТ пiвнiчноТ башти. Цi

добудови XVlll ст. надали xpaMoBi окремих рис бароковоТ стилiстики.
З першоТтретини XVlll ст. посryпово перемагае новий спосiб органiзацiТархiтекryрно-

будiвельнот справи, в рамках якого формуеться професiя apxiTekTopa в сучасному ро-

зумiннi. Муроване будiвництво провадиться вiдповiдно Ао проектiв. Розвиваеться ар-

xiTeKrypHa графiка, а вiд apxiTeKтopa вимагаеться досконало волоАiти нею. ПiАготовка

apxiTeKTopiB зосереджуеться вже не стiльки в будiвельних цехах чи артiлях, скiльки в

згаданих вище (архiтекryрних командахD визнаних майстрiв архiтекryри. З вiльного

пiдприемЦя apxiTeKTop перетВорюеться на службовця, що перебувае на державнiй,
нерiдко - на вiйськовiй службi, маючи офiцерське звання (д, Дебоскет Аос^ужився

до генеральського чину), на службi магiстраry (i. Григорович-Барський), на службi в

духовному BiдoMcTBi (й. г. Шедель). Соцiальний стаryс професiйного apxiTeKTopa був

високим; у своТй iндивiдуальнiй творчостi BiH, попри державну рег^аментацiю, мав

значну свободу. ApxiTeKrypa стала в результатi цього значно iнАивiдуальнiшою, а то-

гочасне суспiльство визнало li "знотнейшим из художествu,з2

законодавцем apxiTekrypHoT полiтики в Киевi як центрi пiдросiйськот Укратни про-

тягом XVlll ст. були Петербург i, меншою мiрою, Москва. Звiдти наАси^а^и як про-

екти (царськиЙ палац i АндрiТвська церква в Киевi), так i apxiTeKTopiB мя звеАення

найважливiших споруд (А. Квасов, i. Мiчурiн), У серединi XVlll ст. поси^юеться цен-

тралiзований державний контроль у сферi архiтекryрно-мiстобудiвноТ Аiяльностi, за-

проваджуються першi галузевi стандарти, Ще 1-7З7 р. apxiTeKTop П. 0ропкiн створив
трактат uЩопжность архитекryрной экспедициИD, В ЯКОму поАав систематизованi AaHi

про знанняп навички i завдання дiяльностi apxiTekTopa. Вiд apxiTekTopa вимага^ося

знати грамоry, арифметику, геометрiю, iсторiю, цивiльне право, MexaHiKy, iноземнi

мови, володiти рисунком, живописом, скульпryрою.З'

З2 lсторiя украi'нськоi,архiтекryри / Дсеев Ю,, Вечерський В,, Годованюк о, та iH. / 3а ред. Тимофiен-

ка В. - К.: TexHiKa, 2оOЗ. - с. 79З-795,
В История русскоЙ архитекryрьt, - 2-е изд,, перераб, и доп, - СПб.: Стройиздат, 7994. -

с.298.
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Роздiл 2. Етапи iсторико-мiстобудiвноrб розвитку Кисва

на цьому етапi дуже плiдною бупа особиста apxiтeKrypHa творчiстЬ КИiВСЬКОГО aPXl-

тектора i. Григоровича-Барського, який за 40 poKiB дiяльностi створив багато першо-

класних споруд у Киевi та Його околицях, виконав значнi iнженернi роботи на Киево-

Подолi, його можна вважати наЙвидатнiшим киТвським зоАчим пiзнього бароко, який

не тiльки лишив непересiчнi зразки власноТ творчостi, а й наАав нового сти^iстичного

звучання старовинним архiтекryрним витворам (Кирилiвська iУспiння БогороАицi Пи-

рогощоТ церкви в Киевi).

доба гетьманщини (друга пол. XVll-XVlll ст.) пов'язана зi значним РОЗВИТКОМ КИlВ-

ського мiстобудування на ocHoBi питомих традицiЙ попереАнiх епох. L]e парадокса^ь-

но, оскiльки у цю добу КиТв формально не мав сто^ичного статусу, проте фактично
був головним MicToM УкраТни. Як центр буаiвничоТ дiяльностi BiH був на теренах Укра-

l'ни поза конкуренцiею - це засвiдчуо значна кiлькiсть арх|текryрних пам'яток Аоби

Гетьманщини, якi зберегпися в MicTi попри Bci руйнування впроАовж ХХ ст, Можна

стверджувати, що apxiTekTypHa й мiстобудiвна дiяльнiсть цiеi доби була зосереАжена,

головним чином, у Киевi , який став найпотужнiшим центром архiтектурного процесу

в YKpai'Hi, Саме пiд кiнець розглядуваноТ доби, у 2-й пол, XVlll ст. у Киевi завершуеться

<lrькасотлiтнiй процес вiдродження MicTa пiсля монголо-татарськоi навали 124О р,: у
176З р.тл облiковано 42тис, мешканцiв - майже стiльки ж, як у першiй третинi
\ a-. --

з .ээе\, XVll ст. маемо BiдoMocTi про характер озеленення у Киевi. Сирiець П. Алеп-

_=.,,,,зэз*э!ё0, l]_.lo зверненi в бrк Анiпра схили гiр в районi Киево-ПечерськоТ 
^аВрИ

: ,, зэ:a..;*,е* з..*э-эа lП|',l,Э\1!,1, З поч. XVlll ст. фiксуються державнi захоАи щоАо
: ]:,,_:--: ,., :-. , ,_- _С : э- -э.:з],., _аоя Петра i на пагорбах мiж BepxHiM MicToM
-:_a:_:- _,,, ::.,-,:-., __:._:,,--,,., :;: _, :-a\]) висадили плоАовi Аерева Й вино-

-: a _ - j:___ a:__ _: _:: _:_ -:=- __=- _=,,** оади й шовковi заводи. Пiзнiше,
_-::: -.--- _-_ _:]--_' *_]-_:,,_-:_aaЭ';:-ЗСЭ1,1\iлАеКоРЭтизниЙ ЦарськиЙ

.:_ _ ] _ -. _ _;- , -:aa,з, ::,,,. L=|-,zэ- з.,-э-aадl,ики насадилиу ]-7Зб р.

к пагорбах. а в 1758 р. - на схилах Кловського яру бiля

.*-. :- .-. -. -_ -э -,,,,,rбl, А,]дэ зсьло гср,л _, З.ТЭ4-L770 рр.створили апте-
. _ :, : , -._ -_ ,", _1. r X\"lLl ст. на Печерському плато паврськi ченцi насаАи^и
- : " , _ э, э^,,iа\л L]арським палацами). На його мiсцi пiсля L832 Р. ВИРiС

_ - _ : , - \t" ]l ст. Ки'iв був досить великою за площею лiнiйною агломераЦi-

: ._ : -: -_ .-: -- зз_\овж Днiпра на 17 км i шириною вiд 2,5 до 5,5 км. IТ полiцентричне
:,: _ _ -','Э.эaя з топографiчно вiАокремлених трьох основних iсторичних посе^ень:

:.: -:--- .,,:та, Подолу, Печерська. Верхне MicTo iПечерськ посiдали панiвнi висо-
-,, _- -з.*r гDянському плато, причому на досить значнiй BiAcTaHi оАне BiA оАНОГО.

_ , ,._,аts на правобережнiй надзаплаплавнiй Tepaci пiд BepxHiM MicToM. ОстаННе

_-,э_э.,эся з таких струкryрних одиниць, як Micтo Володимира (Мапе ВеРХНе MicTo),
-,,:-: ярослава (Велике Верхне MicTo) та MicTo iзяслава (Михайлiвське вiААiлення).
-_:-есськ розвивався як типове монастирське мiстечко Аовкола Киево-ПечерсЬКого
,,,э-астиря (з 1598 р. монастирю офiцiйно пiдтверджено статус паври).

Впродовж розглядуваного перiоду Киiв не мав еАиного аАмiнiстратИВНОГО ЦеН-

-эl. У цi часи центр громадського життя Киева перемiстився на Подiл як осереАОК
-орговельно-ремiсничот дiяльностi i найбiльш заселений район. Тут навко^о торгу гру-

:, |.{иi'в: Енциклопедичний довiдник, - К,: Гол. ред. YРЕ, 1981-. - С. 15
з5 Там само. - С, 45З,
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пувалися не тiльки торгов i ряди, магiстрат i житло заможних киян, а й БогоявленськиЙ

Братський монастир з колегl ею (з t7O1, р академiею) - провiдним навчальним l

науковим закладом тогочасноl УкраТни

Навколо цих основних найдавнiших поселень iснувала дисперсна система розсе-

дення, характер якоТ був визначений ландшафтом i системою комунiкацiй: села й ху-

тори виникали в урочищах поблизу воАой м i шляхiв. Вузловими пунктами цiеI системи

були окраrTHHi MicbKi та позамiськi монасти pi, як стародавнi (Видубицький, Кирилiв-

ський), так i новопосталi - Микiльський, Йордан ський, Богословський, КитаТвська i

ГолосiТвська пусти Hi. Розростання сельбища вiдбув алося вiд укрiплених мiських яАер

вздовж основних шляхiв. Так, у 1-695 р. на планi полковника i, Ушакова позначено

слободи за брамами Подолу i вздовж шляху, який BiB з Ве рхнього MicTa на Печерськ.

Пiсля 17Об р. з'явидося поселення Василькi Bcbki Рогатки - перед Василькiвською

брамою ПечерськоТ фортечi. У ]-706 р, Micry аам iнiстративно пiдпорядкували перед-

мiстя Кожум'яки, Прiорку, гору Щекавицю, а також деякi острови на Днiпрi (TpyxaHiB,

Муромечь, Осещина). Проте oKpeMi поселення, територiально наближенi до MicTa (Си-

рець i KypeHiBKa) не входили до його меж,

Пiд кiнець розглядуваноТ доби , у L77O-x рр. навколо трьох давнiх мiських центрiв

налiчувалося близько Зо новiших вiдокремлених поселень - таких як села дибiдь,

совкй, Шулявка (Шулявщина), Мишалiвка (Мишоловка), Корчувате, Вiта-дитовська,

Жиляни, Пирогiв, хугорИ Яма (ЯмкИ), ПанькiВщина, ГолосiТвсЬкий, Дазарiвщина (Шах-

равщина) i Берковечь; Микiльсоп", йrruйлiвська, Петропавлiвська та Софiйська Бор-

щагiвки. На лiвобережжi розвивалися чисденнi поселення, якi, будучи територiально

вiддiленими вiд Киева, функцiонально дедалi бiльше пов'язувалися з ним, Це села

Виryрiвщина, Троещина, Осокорки, Позняки, Бортничi, Воскресенська, Микiльська i

Кцмiстерська слобiдки, хугiр Дарницький,
Функцiональне зонування Киева було традицiйним для тогочасних MicT, У межах

трьох укрiппених ядер концентрувалися найважливiшi суспiльнi функцiТ, У Верхньо-

му Micii - вiйськово-адмiнiстративний центр (воеводський двiр, Приказна палата в

межах колишнього MicTa Володимира, Стрiлецька i Рейтарська слободи поблизу Со-

фiйськогО монастиря) i сакральний центр (Митрополiя у Софiйському монастирi); на

Печерську - сакральний центр (Киево-печерська лавра); у t7O8-L711 рр, сюди ж

перемiстився з Верхнього MicTa й вiйськово-аАмiнiстративний центр. На Подолi був

центР громадського життя, мiськиЙ торг, житла MicbKoT елiти, БратськиЙ монастир

з провiдною навчадьною функцiею, а також iншi монастирi. На березi Днiпра були

влаштованi пристанi й рiзнi супугнi виробництва. Млини, кузнi, торговi лазнi, iншi ви-

робничi об'екти розмiщувалися по 
"pu* 

i долинах бiля невеликих рiчок i cTpyMKiB, iHoai

один вид ремесла концентрувався в певНОМУ УРОЧИЩi - ЯК, НаПРИК^аА, .?.i*:.Yl,i']:-
cbki Дегтярi, Гончарi i Кожум'яки. Найбiльша китвська промислова зона xvll-xvlll ст,

мiстилася в долинi р. Дибеаi, зокрема, там BiдoMi численнi цегельнi XVlll ст, Померлих

киян ховали на ц"й*ruр"r, якi були при кожному парафiяльному xpaMi й монастирi.

ця практика, неприйнятна з точки зору caHiTapHoT безпеки, змiнилася тiльки пiсля епi-

демiТ чуми 7О-х рр. XVlll ст., коди у L772-L786 рр. заснували першi MicbKi цвинтарi:

Подiльський на горi [Ilекавицi, Кудрявський, а цвинтар на дскольдовiЙ могилi пере-

творили на мiський. 36

Важливу функltiональну й композицiйну роль вiдiгравали центральнi MicbKi май-

дани, простiр яких був попiфункчiональним, Так, подiльський торг (сучасна Конт-

Зб Киiв: Енциклопедичний довiдник, - L{.: Гол. РеД

4в-

YрЕ, 7981-. - с. 424.
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рактова площа) подiлявся на чотири функцiональнi зони: торговельну, аАмiнiстратив-
ну, сакральну й навчальну. Туг мiстилися головнi домiнанти, займаючи, як правило,
ocTpiBHe становище, що забезпечувало Тхнiй огляд зусiбiч. З KiH, ХVll ст. дедалi бiпьшу
композицiйну роль вiдiграють громадськi й адмiнiстративнi будiвлi, у т. ч. магiстрат чи

раryша. Ця споруда впродовж розглядуваноТ доби зазнала кiлькох руйнувань i пере-

будов, дерев'яна попередниця була в 1697 р. замiнена мурованою. Проте Bci вони
традицiйно вiнчалися вежами, що символiзували MicbKe самоврядування.37 БiльшУ
частину торговельних зон подiльського торгу та iнших великих мiських майАаНiв За-

ймали одноповерховi дерев'янi торговi ряди, ятки, рундуки.
Тогочасна масова MicbKa забудова була, в основному, садибною, Аерев'яноЮ, оА-

ноповерховою, з переважанням двох та трикамерних народних типiв житла, Будiвлi

мiстилися в глибинi дiлянок. Проте упродовж KiH. XVll - 1-Т пол. XVlll ст, забудова По-

долу значно ущiльнилася. Вiдтак з'явдяються двоповерховi будинки, а також MypoBaHi
житловi й господарськi будiвлi, якi називали кам'яницями. OcTaHHi вiдомi в Киевi, про-
те дотепер майже не збереглися.

Киl'в того часу мав досить складну полiцентричну систему розп^анування, яка
сФормувалася iсторично ще за княжоТ доби i була зумовлена рельефом мiсцевостi
-а г дрографiчною мережею, а також загальною струкryрою агломерацiТ та формою
-.ас\ванням укрiппень. У межах Верхнього MicTa iПодолу вулична мережа була ао-

]"-э - 
,lьlою бцизькою до вiялоподiбноl'(Верхно MicTo) i гiллястоТ (Подiп) систем, Це

= 
,-_=,.э,. б r,ш]й функцiональнiй наповненостi середмiстя. ОптимiзацiТ розплану-

:э,э-,,, зз :з{, з i],.,l-\заl,л радiаtьнi вулицi, opieHToBaHi на фортечнi брами (дьвiвську
:-_: _:-, -, З=:,-э],.,., ,.,]- э -6^сл п \эLевi By\l..]i, якi повторювали трасуван-

-: : _:-:--.,, з-, . =- *з :=-",,,: -a -:,,- ,а, з.,,|,-.1 Пiдвальноl' (нинi вул. Ярославiв
ах l тальвегах, паралельно пругам релье-

.- j-r-- jr-,__:-: -:::-,,=:- зафорrlоЮПлаНу

_ _ - -, э*,".,. забезrечуючи рачiональ-
* :-:з- a,,:-eYll розпдэнування бупи

:-",эзс розп \анування фрагментарно
.ta. Е lн].дих чсютин€lх м]ста бачимо складне поеднання кiль-

0екrоЁlФрадi адьнот розпланувальноi систем и з гiллястою.

-Е- -ш T*Krr rnпя. вцOбракаr\о стадiйнiсть розtsитку MicTa. Проте стосовно Верхньо-
т! ffа ,' i''[одоrу просrех{уетюя стабiльнjсть розпланування, включно з парцеляцiею,
*д к*tю+tоТ добн a)t< Ао KiH. XVlll ст.

П* х.rраъ розгляд/ваного перiоду (з середини XV|ll ст.), у об'емно-просторовiй ком-
шзflЛ Ки€ва сталися найвиразнiшj змiни, порiвняно з початком столiття. Цi змiни,
illов'пзанi з будiвниl-ггвом мурованих високих xpaMiB i висотних дзвiниць при храмах i

в .l,tо1-1астирях, радикально вплинули насамперед на панораму Й силует Киева, якi роз-
кр{ваютьсJl з aKBaTopiT flнiпра та з лiвобережжя. З'явилася найактивнiша мiстобудiвна
доt*tiнаrга - Велика лаврська дзвiниця, зона композицiйно-видового впливу якот сягала
до 4о км. довкола Киева. Ця дзвiниця в панорамi й сипуетi MicTa не була одинокою - lT

пiдтриr,ryвали трохи нижчi висотнi об'еми СофiйськоТ, МихайлiвськоТ, МикiльськоТта iнших
дзвiниць. Вiдтак мiстобудiвна композицiя розвивадася уздовж високого рiчкового берега
з орiентацiею на заплаву, з лiнiйним розгортанням вздовж пруry плато ланцюжка apxiтeK-

'- Вечерський В, Втраченi об'екти архiтекryрно[спадщини Vкраi'ни, - l,(: НДiТiДМ, 20О2. - С, 87.
:' Пономаренко Д. iсторичне пданування Киева // Журн. оД,С,С,,. - 1998. - Ne 1. - С, 74-27.
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ryрних домiнант, Пiзнiше, у xlx ст., головний вектор мiстобулiвного розвитку змiниться на

п"рп"rдrпу*рниЙ,углиб плато. Так завершився тривалий процеС формуваНц9 прiчковО-

го фасаду' MicTa. BiH i в ry епоху, i нинi вiдiграе провiдну ро^ь у формуваннi кУМОГДЯАНОГО

Образу" Киева як iсторичного MicTa. Цi панорама й силует, що розкриваються з лiвого

берега ýнiпра, мають знаковий, символiчний сенс. Це вiдображено як у згаАаному вище

фрагментi поеми Т. Шевченка (варна(л, Тэк i в образотворчому мистецтвi -у гравюрах

стародрукiв XVll-XVlll ст., лiтографiях XlX ст., рисунках М. Сажина, Т, Шевченка, полот-

нах Гроте *Пiд Киевом" 1850 р., В. Штернберга (переправа через Днiпро бiля Киеваu

1857 р., тематичних картинах К. Трохименка, пейзажах iнших митцiв,З9

КиТв успалкував оборонну систему Киева княжоТ Аоби, яка струкryрно ск^аАа^ася

з окремих фортифiкацiй Верхнього MicTa, поАолу, Печерська, причому укрiплення

Верхнього MicTa були багатодiльними.
Головним фортифiкацiйним осередком впроАовж L654-L711 рр, за^иша^ося

Верхне MicTo - СтарокиТвська фортечя. оскiльки КиТв протягом 1654-179З рр. був

прикордонним MicToM РосiйськоТ держави, його укрiплення ма^и стратегiчне значен-

ня. YKpaTHcbKi козаки й MocKoBcbKi стрiльчi у сереА. XVll ст. зве^и HoBi дерев'янi cTi-

ни з баш-lтами на давньоруських валах Верхнього MicTa. З метою пристосування цих

архатчних укрiплень до умов ведення вiйни iз застосуванням артилерiт у 1680-х рр. lх

доповнили дерев'яно-землянi конструкцiТ бастiонного типу з равелiнами. Наприкiнui

xvll ст, полковник П. девiнстон будуе муровану Софiйську браму Верхнього MicTa. а0

Для посилення обороноздатностi вздовж пругу плато (по лiнiТ теперiшнiх вуп. Во-

лодимирськоТ - Володимирського проТзаУ) споруАили так званий поперечний вал,

що роздiлив колишне MicTo Ярослава на двi половини: Велике Верхне MicTo на п^ато

та Печерське MicTo на схилi, що спускався в Хрещаry Ао^ину. При шьому зберiгалися

вали навколо колицнього MicTa Володимира та Михайлiвського вiААiлення (Михайлiв-

ського Золотоверхого монастиря). За межами фортецi на схи^ах насипа^ися реАуги,

а на територiТ теперiшнього Хрещатого парку збудували СкороАом - прямоклну в

планi земляну фортечку. Укрiплення Подолу лишидися цiлком архатчними - його ото-

чували дерев'янi стiни iз заборолами й баштами. При Bcix цих реконструктивних ро-

ботах трасування укрiплених лiнiй не змiнювалось.
на зламi xvll_xvlll ст, московська влада й гетьманська аАмiнiстрацiя наАава^и

прiоритетного значення розбудовi й укрiпленню Киева, Туг були звеАенi найпоryж-

нiшi фортифiкачiт. Причому якщо Подiл i Гора зберiгали Аосить архатчну струкryру

укрiплень, дещо модернiзовану впроАовж 2-Т пол...ХVll ст., то на Печерську HaToMicTb

Ьуло збудовано цiлком нову бастiонну фортечю. j'i ядром ста^и MypoBaHi укрiплення

Киево-ПечерськоТ лаври.
Монастирськi обороннi мури були звеаенi в \698-L701 рр. коштом украТнсько-

го гетьмана i. Мазепи. Перед тим монастир оточувала Аерев'яна огорожа, яка була

посилена у 7679 р. Toai у зв'язку з турецькою загрозою yKpaTHcbKi козаки пiд KepiB-

ництвом гетьмана i. Самойловича насипали навкруг монастиря зем^янi вали прямо-

клного обрису в планi з двома нарiжнимц кроСКОТоNацп (протобастiонами). а1

Зg Крiзь вiки, Киiв в образотворчому мистецтвi Xll-XX ст. Живопис. Графiка Дльбом / Двт.-упоряд,

Ю, Белiчко, В. Пiдгора, - |{,: Мистецтво, 1982. - З35 с,
аО Длферова Г,, Харламов В. Киев во второй по^овине XVil века: Историко-архит. очерк. - t{.: Наук.

д/мка, 7982, - С, 34,
а1 ciTkapboBa О. Дрхiтекryрний ансамбль |{иево-печерськоi'лаври та Гi iсторичного оточення за доби

гетьмана i, С. Мазепи. - К.: Довiра, 2ОО5, - С. З5.
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Роздiл 2, Нтапи iсторико-мiст*ýудiвнего розвитку Киева

Мазепинськi мури оточили тiльки територiю ВерхньоТ лаври. Iх периметр - близь-

ко 1290 м. У планi вони мають форму неправильного Аесятикутника з баштами на

чотирьох кутах та брамами на трьох кугах, Товщина cTiH у нижнiй частинi 2,5-З,0 м,

на piBHi бiйниць 1,о-1,5 м, висота рiзна, залежно вiд редьефу мiсцевостi, серед-

ня - близько 7 м,а2 Тр було п'ять башт (Малярна, ОнуфрiТвська, ПiвнiЧНО-ЗаХiАНа.

Годинникова, iBaHa Кущника)та брами Пiвденна або Печерна, Економiчна з наАбрам-

ною церквою Bcix Святих, а також три запаснi. Цi мури прилягли Ао звеАеноТ в Xll ст.

тротцькот наабрамноi церкви зi Святою брамою. З внутрiшнього боку на широкому

виступi муру у виглядi аркади по всьому периметру йшла бойова га^ерея та були вла-

штованi бiйницi для стрiляння з рушниць. Для початку XVlll Ст. цi МОНаСТИРСЬКi МУРИ

були грандiозним укрiпленням, хоча й дещо застарiпим технологiчно.

одночасно з монастирськими мурами була влаштована система пiАземних ходiВ,

пiд пiдошвою фундаментiв MypiB майже по всьомуIхньому периметру на гпибинi 7 м
знаходяться ходи 

-(сдУХИD. 
Цi ходи висотою близько 2 та завширшки 1-,2 м обкладенi

цеглою. У них через кожнi 1,7 м у шаховому порядку зробленi нiшi, не обличкованi

цеглою, що давало змогу при облозi рити пiдземнi ходи назустрiч можлИВИМ ПiАКОПаМ

ЗrlРОТИВника для нейтралiзацiТ Тх. KpiM того, на всiй територiТ ВерхньоТ лаври була

зб,-\ована цtла система пiдземних ходiв та великi пiдземнi примiщення казематного
-.,-, -1,,я зберitання зброТ, боеприпасiв та запаоiв харчiв. аз

-э ]э,_-,]дн з оборонних мурах 1698-1701 рр. збереглися чотири TaKi башти.

0нrфрirвська (Папатна) башта. зведена у схiдном5l кдi монастирсьКИХ cTiH Мiж Ма-
,::-: -_ :э_-,.] -э tr з-епlо-о ýрзr,lою як церква онуфрiя, хрещата в планi, триярУсНа.

] r-_]_,, ,-a -Z_-,,-a з.,, _-э-а ^,э!тэсJl]рсоNl. Восьмигранна башта iBaHa Кущника
артоtsа башта на пiвденнозахiдному розi монастирських MypiB, мiж Пiв-

_-_ : -*, _:-:-- -._::-,,,-]-- _соrзою. Назва пiшла вiд
*э з ц(ри\и \, верхньо-

::. : -=::,:.Ва*о. \'оА\ИВо.

_ ,:.-_,,,_, 
- 

б л,-lиц д\я рушниць. Башта дуже

;:е однiею своею граннrо прилягае до них. Це забез-
: . -: =-- -зэ*l,\1 вогнем. З башти були виходи на боЙовi

Е Фrrе} бilrта Фм збудована як вартова на пiвнiчно-схiдному
-ээз. l .L],\a вiд малярноТ (живописноТ) майстернi, що Mic-

*:raэ: Первiсно була квадратовою в пданi, пiсля перебудови

1аЗ8 с" - ш]естигранна. Сгiни прорiзають два ряди бiйниць: у першому ярусi - НИзЬКО
: -: э _iээ\1} - майже пiд дахом. Пiвденна башта стоlТь у пiвденному кугi

-a_-",1_:.,,, \,,э в lчtiж баштою Кущника та Пiвденою брамою. Вона восьмигранна,
3,,эr,.] вlдома пiд назвою uГодинникова) чи "ýзиiарськаu, що походить вiд

- -,,- . я",,,й знаходився в баштi з часу заснування до 1818 р,
,-: -.ёr__я Киово-ПечерськоТ лаври належать до баштово-стiнового типу i харак-

-.:_ , ,,; эанньомодерного часу. Вони е найпотужнiшою монастирською фортифiка-

- :-:, -Jo збереглася в yKpaTHi.

. 1е\ ятки архiтекryри й мiстобудування vкраi'ни: Аовiдник !ержавного реестру нацiонального
-., ,э-_,э-а.а надбання / Вечерський В., Годованюк о,, Тиманович е, та iH. / За ред Мардера А. та Ве-

- jJ]э"iого В. - |{.: TexHiKa, 2ооо. - С. 24-25.
,: памятники градастроительства и архитекryры Vкраинской ССР: Ил, справ,-ката^ог. В 4 Т, -- 1, - |,{,.: Будiвельник, 198З. - С, 59,
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Радикальним реконструктивним заходом щоАо фортифiкацiйноТ системи Киева

стало заснування у 1706 р. бастiонноТ ПечерськоТ фортеui. ПiА час ПiвнiчноТ вiйни, в

якiй МосКовське царствО змагалося за вихiд до Балтiйського моря, Петро l, з огляду

на вигiдне географiчне розташування Киева, перетворюе його на опорний страте-

гiчний пункт. у 17об р. Петро l приliав до Киева мя пiАготовки MicTa Ао оборони

на випадок шведськоТ iнтервенцiТ. Пiсля дослiАження укрiплень у Старому MicTi BiH

дiйшов висновку, що вони застарiли, й обрав нове мiсце мя фортеui - район Киево-

ПечерськоТ лаври.
Печерська фортечя була закладена 15 серпня 1706 р, у присугностi Петра l. Пер-

ший вiдомий план фортечi пiдписаний iнженером, генералом Галартом (Аллартом).

БуаувалИ фортечЮ за проекТом самогО Петра i. Роботи закiнченi в L7Lб р., за iH-

шими джерелам и - в L72з Р. Ця фортешя стала найпоryжнiшою в YKpaTHi. Вона

становила пiвколО земляниХ валiВ та бастiоНiв з равеЛiнами. У бастiонах були звеАенi

чотирИ порохових льохИ (збереглося два) та значно пiзнiше, в L784-1801 рр. -
монументальна споруда арсеналу. Буаували укрiплення ykpaTHcbki козаки та москов-

cbKi солдати. Протягом XVlll-XlX ст. фортечю вдосконалювали й ремонryвади. У рiзнi

часи робОтами керУвали вiйсЬковi iнженери: Д, Дебоскет, дямот де Тампiй, Бреклiнг,

Д, Шток, Ю. Трубецкой, i. Меллер, П. Дзичканець та iH.

головний вап фортецi пiвколом охоплюе ансамбль Киево-печерськот 
^аври 

i мае

9 бастiонiв (Рождественський, Семенiвський, олексjiвський, Андрiiвський, Кавалер-

ський, Успенський, Петровський, Спаський, Павловський) та один ОлексанАрiвський

напiвбастiон, а також З равепiни. З боку р. ýнiпра укрiплення не були зiмкнрi, оскiль-

ки тл захистом слуryвали кругосхили, Вали вiдповiдали BciM вимогам фортифiкацiйноТ
науки того часу. Головний вал був 3о-35 м завширшки, висота його становила вiд

6 до 2О м. Перед валом було викопано сухий piB завширшки 40 та глибиною до б м.

Верхом валу проХодив валганг, захищений земляним бруствером. На ва^ захоАили й

завозили гармати пологими насипами - апарелями, що знахоАились у бастiонах. На

поч. XlX ст. на валах фортецi розмiщувалося понаА 500 гармат рiзних типiв.

0диними мурованими спорудами в системi укрiплень були брами та пороховi льохи.

пiвнiчна Китвська та захiдна Василькiвська брами бупи однотипними i склаАа^ися з

головноТ та равелiнноТ брам зi звiдними мостами через piB. КиТвська брама не збере-

гдася, а вiд ВасилькiвськоТ брами збереглися руТни равелiнноТ брами.

У бiк старовинного Наводницького шдяху, що веАе Ао переправи через р. Анiпро,
була звернуга Московська брама верхня (в головному валi, збуаована в 1765 р.), та

нижня, у валу ретраншеменry, зведена в t779 р.аа Верхня Московська брама - це

однопрогонова трiумфальна арка, що увiнчана аттиком з напiвцирку^ьним фронто-
ном та двоколонними портиками тосканського ордера на пiвденному й пiвнiчному

фасааах. Нижня Московська брама - це арковий протзА, перекритий цилiнАричним

склепiнням, [цо перерiзае вал. Мае вхiдний та вихiдний (з напiльного боку) порта^и,

декорованi в стилi класицизму. Нижня брама з'еднувалася з Верхньою Аорогою i мос-

том через фортечний piB.

пороховий льох збуаовано за проектом вiйськового iнженера А. Аебоскета у

L74g-L751 рр. мiж Павлiвським бастiоном та Пiвнiчною (Малярною) баштою MypiB

Киево-ПечерськоТлаври. Впродовж 1ЗO-ти poKiB BiH використовувався за призначен-

ням талостiйно загрожував територiТ Даври раптовим вибухом, Аоки у 1885 р. не був

Ц КаАомсьКа М., tlякiна Р. Московська i Василькiвська брами lfuевоПечерськоi'фортецi // Пам'ятки

Yкраiни: iсторiя та кульryра. - 20о3, - N9 3, - с, 52-67.
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переведений до Звiринецького укрiплення. Це мурована з цег^и оАноповерхова, ви-

тягнуга у планi прямокугна споруда з глухими стiнами, перекрита цилiнАричним ск^е-

пiнням. Фасади декорованi спареними пiлястрами. На поздовжнiх фасадах - низка

глибоких аркових нiш, що вiдiграють певну конструктивну роль.
Зберiгся ще один пороховий льох - в олексiТвському бастiонi, збуаований у 178З р,

за проектом невiдомого iнженера 1768 р. BiH значно бiльших розмiрiв (З1 х t2 м),

двокамерний, дещо заглиблений у землю. Перекритий цилiнАричним склепiнням, Фа-

сади укрiпленi контрфорсами. У cTiHax, завтовшки 1,,5 м, вдаштовано вентиляцiйнi

канали Аля вiдведення порохових газiв.
3агалом Печерська фортеця, яку ще називади КиТвською цитаАе^^ю, на той час

була найпотуокнiшою i мала мя Росiйськот iмперiт найбiльше стратегiчне значення,

добре збереженi землянi укрiплення Китвськот цитаАелi е унiкальною пам'яткою бас-

TioHHoT фортифiкацiТ ранньомодерного часу.
Протягом 17ЗО-х - 1750-х рр. фортифiкацiТ Верхнього MicTa зазнали моАернiза-

шiТ. ФункчiТ головного в'Тзду продовжувади виконувати Золотi ворота, точнiше - li
руТни. Для захисry цього в'jЪду переА ним збудували кронверк, а руТни Золотих BopiT у
1755 р. засипали земдею, спорудивши поряд нову однойменну браму (проiСнУВала АО

1_798 р.). Того ж 1755 р. дерев'яну Печерську браму (на мiсчi ДяАськоТ брами княжОТ

аоби) замiнили мурованою спорудою (не збереглася).

Ще у 1678_1679 рр. розпочали будувати ретранцемент (земляний вал) завАовж-
ки 3 км, що з'еднував СтарокиТвськiта Печерськiукрiплення. У L7L2 р. цi роботИ пРО*

довжилися, протягом L7З2-L7ЗТ рр. ними керував головнокоманАувач росiйськоТ
apMiT фельдмаршал Б. К. MiHix i зрештою у L74O-x рр, кремальерний фронт зага^ЬНоЮ

довжиною близько 13 км як передовий рубiж оборони MicTa охопив ПечеРСький i

Кловський пагорби з частиною ХрецатицькоТ додини, пiвнiчну частину ПодолУ, Ще-
кавицю, Юрковицю i Кудрявешь. Укрiплення Подолу й Печерська спо^уча^ися ретраН-
шементом, збудованим ще у L7LЗ р. Унаслiдок цих заходiв окресли^ася едина MicbKa

територiя, яка стада заселятися наприкiнцi XVlll - на поч. XlX ст.
У мiстобудiвному розвитку Киева розглядуваноТ доби найваждивiша фУнкЦiональ-

на роль належала фортифiкацiйним комплексам. Проте iдеологiчно й композицiйно

домiнуючими комплексами протягом ycieT доби були православнi монастиРi. ВОНИ ВИ-

конувади, oKpiM сло сакральноТ, ще низку суспiльних функцiй - iдеологiчнУ, кУльryр-

ну, соцiальну, полiтичну, економiчну i, зрештою, оборонну. Монастирi бУли ЦеНтРаМИ

освiти, мистецтва, здiйснювали функцiТ соцiальноТ опiки - майже при кожНоМУ МО-

настирi були шпиталi.а5
У цю ж добу набули подальшого розвитку будiвлi й споруди рiзних функцiоналЬНИх

типiв - сакральнi, житловi, громадськi (адмiнiстративнi, навчальнi тощо), обороннi,
господарськi, виробничi i т. д. Проте провiдним функцiональним типом упродовж ycieT

доби були церковнi буаiвлi як TaKi, що уособлювали найважливiшi суспiльнi фУнкцiТ.
Значний розвиток монастирського буаiвништва в Киевi мав поважнi соцiально-

полiтичнi передумови, годовною з яких стало звiльнення вiд нацiонально-релiгiйного
гнiry та формування державноТ aBToHoMiT. Не менш важдивими були й економiчнi
передумови: MaeTHocTi православноТ церкви пiсля револючiйних зрушень 1-648 р. 

^И-шилися единою формою латифундiйного господарства.аб Економiчна моryгнiсть мо-

а5 Бусева-давыдова И. Монастьtрские комплексы // wс,градостроит. искусство: Аревнерус. гра-

достроительство. - М.: Стройизлат, 7993. - С. 292-ЗО7,
аб Яковенко Н. 3азн. праця. - С. 229-2З0,
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настирiв дала змогу перебудувати давнi монастирi, якi вже мали MypoBaнi споруди
(Киево-Печерський, Видуби цьк ий, Михайлi вський, Богоявленськи й Братський, Софi й-

ський, Кирилiвський); перебудувати давнiшi монастирi, що були цiлковито дерев'яними,
на MypoBaHi (Киево-Межигiрський); спорудити HoBi MypoBaHi монастирськi комплекси
(Микiльський (Вiйськовий) та Микiльський Слупський монастирi, КитаТвська пустинь).

У просторовому ycTpoeBi й розплануваннi Bcix киТвських комплексiв розглядуваноТ
доби - як фортифiкацiйних, так i монастирських - спостерiгаються спiльнi особли-
BocTi: опанування ландшафтних зон високоТ композицiйноТ активностi; домiнантна
роль у забудовi й ландшафтi; iзоляцiя внугрiшнiх просторiв вiд довкiлля; чiтка iерархiч-
на струкryра будiвель i споруд; тенденцiя до регулярностi в розп^ануваннi й забудовi.
Найхарактернiшою рисою розвитку монастирських комплексiв у розглядувану добу
була активiзацiя lхньоТ провiдноТ ролi в об'емно-просторовiй композицiТ за рахунок
появи нових архiтекryрних домiнант.

Незважаючи на те, lло монастир, на вiдмiну вiд MicTa, замку чи фортечi, призна-
чався для непублiчного й усамiтненого чернецького життя, мiсцями розташування
бiльшостi монастирiв стали вершини пагорбiв (Печерський, Михайлiвський Золото-
верхий, МикiльськийiКирилiвський монастирi), закiнчення мисiв, що видаються в до-
лину (ансамбль Дальнlх печер Печерського монастиря) або фокуснi точки природних
амфiтеатрiв (Межигiрський та Видубицький монастирi, КитаТвська пустинь). Тобто мо-
настирi виникали в ландшафтних зонах найвищоТ композицiйноТ активностi. iншими
сдовами, принципи розташування в ландшафтi оборонних i монастирських комплек-
ciB були дуже подiбним. У цьому можна вбачати певний парадокс, який, проте, мае
цiлком рацiональне пояснення. По-перше, на теренах Киева, як i BcieT УкраТни, аж
до KiH. XVlll ст. монастирi мали безпосередне оборонне значення, оскiльки повиннi
були захищати своii насельникiв i навколишню люднiсть принаймнi BiA татарських
нападiв. Друга причина полягае в специфiчному xapaKTepi киТвського та украТнського
чернецтва, що походить ще з доби КиТвськоТ Pyci вiд св. Феодосiя Печерського. BiH

надавав великого значення соцiальному служiнню, яке мае виконувати Церква зага-
лом i монастирi зокрема. його iсторична роль у становленнi украТнського чернецтва
полягала в тому, що трудове й братське життя ченцiв BiH ставив вище за мовчання i

споглядання, яким вiддавалися схимники в печерах. Преподобний Феодосiй умiло по-

еднав особисте спасiння з громадським служiнням: не тiльки не iзолював Печерський
монастир вiд cBiry, а навпаки, поставив його в тiсний зв'язок зi cBiToM i його мир-
ськими справами. Цим BiH визначив на насryпне тисячолiття основний напрям для

украТнського чернецтва, яке, перебуваючи в монастирських мурах, дбало не тiльки
про власне спасiння, а й одночасно служило ближнiм своТм i працювало ддя iiнього
спасiння. Роль Печерського монастиря, що стояв бiля самого стольного града Pyci,
була нiби призначена йому самим його розташуванням для служiння HapoAoBi й роз-
витковi духовноТ кульryри нашоТ Батькiвщини.

L{ентральними монастирськими спорудами МазепиноТ доби у Киевi стали два HoBi

найвеличнiшi собори фундацiТ гетьмана: Микiльський (Вiйськовий) i Братський Бого-
явленський, зведенi майже одночасно, у 1-690-х рр. У XVll-XVlll ст. композицiТ про-
вiдних киТвських монастирiв стали набагато активнiшими з появою нових висотних
домiнант - спершу дерев'яних, а згодом - мурованих дзвiниць. Тхне розташування
у комплексах пов'язувалося з головними входами, тому бiльшiсть iз цих дзвiниць були

надбрамними (у Микiльському, Михайлiвському Золотоверхому, Софiйському, Виду-
бицькому монастирях). Найвизначнiша з цих будiвель - Велика лаврська дзвiниця
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apxiTeKTopa й, Г, Шеделя (l7зL-L7 45 рр.) - порушила траАицiю, BiAAaBHa уста^ену
в укратнському церковному буаiвничтвi. Ранiше дзвiниця нiколи не перевищува^а со-

борнУ церкву. Дле паврСЬКУ дЗвiнИцю зробиЛи набагатО вищоЮ вiд Успенського собору
(96,6 м), чим започатковано нову традицiю, продовжену у 2-Й пол. XVlll ст. монастир-

ськими дзвiницями в iнших MicTax Украiни. Завдяки цьому монастирськi комплекси

стали активнiшими чинниками у формуваннi мiських силуетiв i панорам.
розпланування i забудова Киева з kiH. xvll ст. добре простежуеться на планах Mic-

та, якi складалися росiйськими картографами й вiйськовими iнженерами. Значна iх

частина репродукована в цьому виданнi.
Про те' який вигЛяд малО MicTO наприкiнЦi XVll ст., свiАчитЬ "ЧертеЖ КиевУ ГРОАУ..."

1695 р. виконаний полковником i. Ушаковим.а7 Цей ппан бупо склаАено окомiрною
зйомкою з кiлькох позицiй (з пагорбiв та шляхом обходу деяких вулиць iз замальов-

кою сиryацiТ). Це перший детальний план трьох частин MicTa - Гори, Подолу й Печер-

ська. На ньому, oKpiM фортифiкацiйних (фортечя старого MicTa iз земляниМИ Ва^аМИ

подiлена на три частини: в першiй розмiщувались магазини та гарнiзоннi ДВОРИ, У

другiй - площа з торговими лавками, житловi буаинки офiцерiв i солАат, КОМеНАаНт-

ський двiр, в третiй - двори офiцерiв i солдат гарнiзону) та культових споруА, ескiзно
зображено трасування вулиць i характер житловоi забуаови.

Напрями мiстобудiвельного розвитку MicTa того перiоАу визначалися потребамИ
вiйськового гарнiзону.

У XVl|| ст. TepMiH кг€нерэдьний планu означав головний або загальний план i не

мав значення документа перспективного мiстобудiвного чи архiтектурного рОЗвитКУ
lllcTa. Проте в генеральних планах iнодi вiдображували певнi мiстобудiвнi, фоРтифi-
<ацiйнi та iнженернi заходи, Це притаманне й ппану Киева t745 р. Генеральний план

Киова L745 р. був завiзоваr..lй lжецеэ-го\козl.ико\1 Д. ДебоскетоN4, l-]-1o на той час
-^- i1 ,.-__-Jlruзс5 r\r. 5_э", l,/ _€--a-a,,,a--::]-э*:, F;i,]l \1_, - Jгэсядков!,валась Киl'вська iнже-

_::_э.:..,:_.= |_==,.._: _ .=:::-=-_.=_,*,..,,:-:.:з_L.ri-_iа-орiв вrкОЧаВЦtВ

___-_ ,__,,,т--: .: ]-:-_ j, -,r-:,., ,,.,:== -:Э: э "оес\еlлк засвrдчуе значнi змi-

-,, ,,,:--_ : =-, _.,-,_- -_ .,=;, -=., ,,,:-э, П^,ав бiло складено невдовзi пiспя уро-
-,,_-,,, 

= 
_] _ _ ,., ..r *. -::--a,,_э-a 0,,,'tзаветою Петрiвною. На планi вiдображенi

-::: _:.:-* -:_ --- :-- -э_-,,-э lrlroBa вiд гирла рiчки дибiдь на пiвАнi до Кирилiвських
r __- *_ - ]-_- :_,:,] 1,,,бедt з прилеглими територiями на заходi, рiчка Сирець,
:, _,- ,- -a--э -]э-срия в межах MicTa з островами, обмiлинами, затоками, рУКаВа-

, -аi.э,н, частина лiвого берега. На той час КиТв зберiгав мiстобудiвну сТрУКryрУ,

а.\, -eKT\pHi ансамблi й пам'ятки, успадкованi вiд доби КиiвськоТ Pyci, Могутнi землянi
за,\и та рови окреслювали три головнi частини стародавнього Киева. OKpiM xpaMiB i

.ромадських споруд на планi позначена лiнiя валiв та poBiB захисного ретраншементу
зi сторожовими редутами й блокгаузами. а8

Вiдповiдно до плану LT45 р. значнi територiТ Киева залишалися незабуАованими,
тл розташовувались opHi землi, подя, лiсi, оади. В околицях та на територiТ MicTa на

планi позначенi численнi старовиннi могили-кургани, укрiплення й пам'ятнi мiсця. На

пiвому березi Днiпра на планi позначенi Печерська й Микiльська слобiдки. Нинiшня Ру-

caHiBKa на Ti часи була островом, оточеним рiчкою-протокою, сполученою з Днiпром.
На кресленик нанесено головнi дороги й вулицi Киева, броди, переправи, греблi, мос-
ти через flнiпро, Дибiдь та iншi рiчки. На кресленику окремо видiлено iнженерно-

аТ ЦliД Yкраiни, Ф.52, оп. 1, спр.l-За, оЧертеж Киеву гра!f,,.л 7695 р,
Ц Католог документiв з iсторii'Киева 1-5-79 ст. - |{.: Наук, дtмка, 7982,
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будiвельнi заходи, спрямованi на змiцнення китвських гiр та берегiв Анiпра. Схили

гiр рекомендувалося засаджувати Аеревами й чагарниками, засiвати пирiем, а мя
вiдведення дощовоТ i талоТ води Ажерел i ручаТв передбача^ося прок^асти чавуннi та

Аерев'янi труби. а9

у 1782 р. КиТв став центром КиТвського намiсництва. ЗгiАно iз жалуваною гра-

мотою MicTaM, 1785 р, було створено MicbKy думу та jT виконавчий орган - MicbKy

управу, яка вiдала мiським госпоАарством. Указом вiд 18 вересня 1785 р, КиТвськiй

казеннiй палатi передано магiстратськi маетки: Кудрявець, Прiорку, KypeHiBKy, Си-

рець. На кiнець XVlll ст. КиТв займав територiю майже 17 км; в ньому було 57 ву^иць,

1О1 провУлок, 11 майданiв, 8 MocTiB, 1]_ виТздiв з MicTa,so

7 квiтня LT87 р. Катерина ll затвердила генеральний план Киева, склаАений ге-

нералоМ Миллером i дiйсним статським раАником, графом Шуваловим. План переА-

бачав все MicTo зосередити на висотах Печерська i Старого Киева. ПоАiл, який часто

зазнавав повеней та пожеж, вважався мя життя неприАатним.51 В поАальшому цей

план був скасований Павлом l.

4 етапi початок XIX ст. - 1917 р.

З кiнця XVlll ст. киТвське мiстобуаування пiдпоряАковувалося зага^ьноросiйським

iмперським правилам та нормативам. Цi правила i koHkpeTHi вимоги до забудови MicT

частково кориryвалися чинними на той час мiськими ýумами, створеними у ве^иких

MicTax РосiйськоТ iмперiТ. Кожне буаiвничтво i будь-яка, хоча б найменша перебуАова,

на кожнiй окремiй садибнiй дiлянцi регламенryвалася iзатверджува^ася (височайши-

МИ), ДО3ВОЛаМИ.
наприкiнцi xvlll i впродовж початку й середини xlx ст. набувае розвитку сти^ь

росiйського класицизму, Що iрунryеться на (регулярному), розп^ануваннi вулиць i за-

будови, тобто на чiткiй ортогональнiй системi: прямолiнiйнi вулицi, перетинаючись пiА

кугом 9оо,угворювали квадратнi або прямокугнi у планi квартали.

Окремо варто зазначити у цьому аспектi введення у Киевi посаАи мiського apxi-

тектора, яким вперше фактично став А. Меленський (L766-18з3 рр.) - спочатку

керуючий креслярською майстернею при канцелярiТ КиТвського генера^-ryбернатора.

Дрхiтектор обiймав цю посаду з 1799 по 1829 рр. KpiM низки визначних споруд, BiH е

автором iдет прокладення центральнот китвськот вуличi _ Хрещатика.

у 18о8 р. Д. Меленський52 розробив Генеральний план Киева. Старе MicTo на по-

чатку XlX ст. ще оточувади вади i воно не мало вiльноТ для забудови п^ощi. Пiд забу-

дову MicTa вiдводилось 119 десятин. Планувалося вiАвоАити земельнi Аiлянки узАовж
вулицi мiрою 12 сажнiв, в глибину- З сажнi. OKpiM того, ним був розроблений окре-

мий проект реконструкцiТ Старого Киева, в якому багато уваги було надано розп^ану-

ванню Подолу. Передбачалося з'еднати шляхами три iсторичнi райони MicTa,

пiсля пожежi Подолу t811, р. до Киева було направлено петербУРЗЬКОГО aPxiTeK-

тора В. Гесте' який розРобив плаН пiсляпожежноТ вiдбуАовИ ПоАо^У ц3 креГ}ДЯРнiй"

ocHoBi, тобто вулицi мали бри прямими i перетинатися пiд прямим куrом, а кварта-

аg денченко В, "Генеральний план |{иева 1745 року, // Вiсник геодезij'та картографil. - 20о6. -
N93 (42),

5о Киj'в: Енциклопедичний довiАник, - К,, 1-987, - С. 76,
51 псз (Повне зiбрання законiв Росiйськоj, iмперii). - т. 22. - N9 16529.
52 Каталог документiв з iсторii'Киева 1-5-1-9 ст, - К,: Наук. лумка, 1-982.
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ли - прямокугними в планi. Напiвкруглу виIмку у розплануваннi всього Поаолу було

залишено тiльки для церкви Богородицi Пирогощi. Недолiки цього плану полягали в

тому, що BiH не враховував iсторично складеноl' розпланувальноТ пiдоснови, особли-

востей рельефу та iсторико-архiтектурного середовища, особливостей поАiльського
водопостачання i водовiдведення тощо. MypoBaHi буаiвпi, що збереглися пiсля поже-
жi, опинилися пiд кутом до новоствореноI вупичноТ мережi,

Характеризуючи iншi частини MicTa початку XlX ст,, треба зазначити, що Ао ПоАо^У

прилягала одна з найдавнiших частин MicTa Плоська, забудова якоТ була АОСИТЬ Не-

впорядкованою та хаотичною. Печерськ того часу був адм|нiстративним центрОм Ки-

ева, осередком його релiгiйного життя, L{ентральною вулицею Печерська ста^а ву^.

Московська (сучасна i. Мазепи - Даврська).
Перспективним мiсцем для будiвництва на Печерську стали Дипки, розташованi

за еспланадою i ровом фортечi. Це на початку XlX ст. ця мiсцевiсть не була заселе-
ною. Тут був пиповий гай, виноградники, шовковичний (тутовий) сад (заклаАений за
наказом Петра i). Забудова Дипок почалась тiльки в серединi XVlll ст., коди бупи спо-

рудженi Кловський (1756 р.) та царський (1858 р.) палачи, а бiля царського палацу
заклали великий парк.

Упродовж L796-1805 рр. у Киовi пiд забудову бупо роздано велику кiлькiсть зе-
мельних Аiлянок.

На початку XlX ст. на Печерську було розгорнуго peMoHTHi роботи та нове будiвни-

цтво оборонних укрiплень. У 1810 р. розпочалося будiвництво нового Звiринецького
укрiппення, яке повинно бупо з'еднатися з Печерською цитаделлю.

Чимало мiстобудiвних змiн вiдбулося у Киевi пiд час iпiсля будiвництва НовоТ Пе-

черськоi фортецi у 18ЗO-х i насryпних роках. Фортечя разом з еспланаАою займала
плоu_]у до ]_000 га. У 18З0 Q uap \4икоiа lзатвердив проект розширення фортецi,
сп\ё_\еч/Й в/_\э--;,r, в J:o- _з,"., - -:-iэ]r,, -ё*3\,э-,,поr1 iчхеFео-о.о управлiння
Е ,,:r- ]з]-: ,,, - :-:::-=: -:-:: э,-,:,,-=- =--:" .. ]--eOr'Э-or'.

lэ::"-:,. -=,:=:'_,-r,_:= :_ j" :-,,-,, a] ээ-э_.э раЗо\1 З есПлаНаАоЮ" на плоЩi

:,,,э., _ _-_-_ _ ,. ' : _- _a", *:-*: :-a]]-\lalвж 1_8З2-1846 рр. бупо зпамано coTHi
:,,_, -- : __-:-,, ,,,a* ---_=, :-,"l з,,сэ,\л,l\и в долину р. дибедi, Ае виникла нова час-
- - : _- _- -:, Э= _ - _ - _=- ЭабiДОВа .

_ _ _-_ ___ _a_э=a, ,, гlовою" 
- 

на противагу петрiвськiй, "СтарiЙll, 3вО.Д,ИдИ
-: _-:-_,. -Зз---з-2 эр. l територiя охопила Печерську височину мiж Кловським
=::,,,-; - з-:*, l-аводгiицьким яром на пiвАнi, схилами Аолини р. дибiдь на захоАi та
:=:е-эrl ]-i пра. Вона склаАалася з пiвАенно-захiАного Василькiвського укрiплення,
зах дноl-о Госпiтального укрiплення, Дисогiрського укрiплення та низки цегляних ка-

зематових споруд, Загалом весь комплекс будiвель як СтароТ, так i НовоI ПечерськоI
фортецi отримав назву пКиIвська фортеця",

Споруди фортечi були капiтальнi, вимуруванi з жовтоТ киТвськоТ цегли. Зовнiшнiй
декор був виконаний переважно в стилiстицi пiзнього класицизму другоТ чвертi XlX ст.
i був покликаний пiдкреслити сувору простоту й функцiональнiсть споруд.

Василькiвське укрiплення (вулицi Чигорiна, Песпективна, Щорса) розташоване на
пiвАенному захоАi ПечерськоТ височини. З цього укрiплення почалося буАiвництво
новоl'КиТвськоТ фортечi. Споруджувалося впродовж 1-8Зl-Зб рр. за проектом К. Оп-
пермана як самостiйний фортифiкацiйний комплекс. Зiркополiбну у планi форму yKpi-

плення складали головний вал i центрапьний равелiн з цегляним капонiром та башти-
5З Еспланада - територiя мiж фортецею i MicToM для прострiлювання артилерiою.

-57



l*торикс-мiстобудiвнi дослiдження Киева

казарми. До укрiплення увiйшов також Тюремний замок початку xlx ст. З кiнця xlx ст.

споруди укрiплення використовувались як складськi примiщення.
госпiтальне укрiплення фортецi було споруАжено на вершинi Черепановот гори

в межах сучасних вулиць ГоспiтальноТ та Щорса у 18З6-1851 рр. Воно було само-

стiйним оборонним комплексом, який складався з чотирьох полiгонiв з капонiрами,

пiвнiчного фронry з брамою та напiввежею i вiйськового госпiталю. Полiгони були

укрiпленi земляними вадами з ескарповою цегляною стiною, ровом i гласисом.

Центральною спорудою укрiплення був госпiталь (нинi - вул. Госпiтальна, 18),

який зводився впродовж 18З6-1842 рр. для вiйськово-медичногО ЗаКлаАУ ЧеТВеРТОГО

класу. Будинок включав лiкарняний корпус та лазню.
Впродовж другот половини XlX - на початку ХХ ст. iснуючi госпiтальнi споруаи

добудовуВадись, поряД з нимИ зводилися HoBi. В садибi госпiталю було споруАжено

oKpeMi корпуси мя терапевтичного, хiрургiчного, Аерматологiчного, очного вiААiлень,

над лазнею надбудовано водонапiрну башry, зведено кiлька госпоАарських будiвель.

У 1845 р. на подвiр'Т госпiталю було закладено саА.
на пiвнiч вiд госпiталю впродовж 18З9-7842 рр. було звеАено наПiВВеЖУ (НИНi-

вулиця Госпiтальна, 16). Пiвнiчну напiввежу було розташовано переА вбуАованими у
вал годовНими пiвнiЧнимИ воротамИ Госпiтального укрiплення (184З-1844 рр.).

До оборонного комплексу Госпiтальнихукрiплень входили чотири капонiри, споруАжФ

Hi у 184З-\844 рр,, якi були призначенi мя веАеНня артилерiйського вогню взАовж

пiдошви валу i аля зберiгання боеприпасiв. На початку 1860-х рр. вони були пристосованi

пiд в'язницi, а потiм (KpiM капонiру 4 полiгону, т. зв, K(QQQ|-Q>) пiд склаАськi примiщення.
пКосийп капонiР з 1863 р. до 191-8 р. буВ в'язницею КиТвського вiйськового окруry.

Дисогiрське укрiплення (вул. Саперно-Слобiдська, 78) розмiщене на приярку пра-

вого високого берега Днiпра, Нэд долиною р. Дибеаi. Роботи 3а проектом генера^-

ад'ютанта Е. Тотлебена було розпочато у 7877 р. Земляний форт у формi неправи^ь-

ного прямокугника було збуаовано до L87T р, iз захоау та пiвАня форт обiймав ва^ з

бастiонами та капонiрами. ffo укрiплення входили тимчасовi казарми А^я гарнiзону,

сараТ та льохи мя зберiгання боеприпасiв.
flля переселення мешканцiв Печерська до кварталiв nHoBoT забудовио (Аля контро-

лю розселення i стеження за порядком) було створено Дибiдську полiцiйну дiльницю.

в 18з1_ р. створено Тимчасовий KoMiTeT для благоустрою Киева,5а яким були роз-

робленi заходи щодо впорядкування MicTa.

Стадii розвитку з 18З7 р. по 1917 р.

у сiчнi 18зз р. iмператор Микола l пiдписав указ про затвердження нового п^а-

ну забудови MicTa. За новим планом iмператор наказував вiАновити Аавне значення

Киева, За указоМ Сенаry 18з4 р. КиТВ було подiЛено на б мiських частин (Ао цього
часу iснувало 5) - Печерську, Дибiдську, Двiрцеву, СтарокиТвську, Подiльську та

Плоську.
7 сiчня L8з4 р. затверджено нове пПоложення про упоряАкування MicTao, ЯКе

передбачало забудову центральних вулиць будiвлями класичноТ архiтекryри i прокла-

дання нових вулиць.55 3гiдно з положенням було створено Будiвельний KoMiTeT пiА

головуванням вiйськового ryбернатора.
5а Каталог документiв з iсторii'Киева 15-19 ст, - l,{.: Наук, думка, 1982.
55 2 псз (Повне зiбрання законiв Росiйсько|iмперil,(зiбрання 2,е) в 55 т. - СПб,, 1-8з0-78з6. -

Т, 9. - вiд 1. - N9 67о4. - С. 1-8-З1,
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Fозgiл 2, Ет*пи iсторико-мiстобудiвнOгý рýзвитку Киева

Забудова Киева, особливо центру, дозволялася лише за затвердженими типовими
проектами. Центральнi вулицi можна було забудовувати тiльки цегляними будинками
або на кам'яних фундаментах.

З кiнця 40-х рр. XlX ст. КиТв починае розбудовуватись за единим пданом.56 Гене-

ральний план Киева 18ЗЗ р, (частково змiнений у t8З7 р.) був затверджений Мико-
лою l. План передбачав здиття Верхнього MicTa з Печерськом та Подолом. До цього
часу до MicTa вже були приеднанi передмiстя Прiорка, KypeHiBKa та Сирець. MicTo
було подiлено на шiсть планувально-адмiнiстративних районiв. ii межами с^угува^и

рiчки, урочища та iншi мiсця, непридатнi для забудови. Загальна площа, що була видi-
лена пiд забудову, складала 5000 га.57 Фактично з цього часу починаеться забудова
Киева в районi Бессарабки, на MicbKoMy вигонi за Золотими воротами, на територiТ
Старого Киева й Подолу.58

Були розробленi типовi проекти мя будiвництва адмiнiстративних споруд, навчаль-
них закладiв, житлових будинкiв, торгових рядiв.59 Старе MicTo почало свiй розвиток
як центр великого ryбернського MicTa. Вулицi СтарокиТвськоТ та ДвiрцевоТ частин Mic-
та, а також вулицi Олександрiвська та Верхнiй Вал на Подолi було зараховано до 1
розряду,6О

За Хрещатиком на пустирi по проекry apxiTeKrypa В. Береттi у 18З4-1-837 рр.
були збудованi навчальнi корпуси КиТвського унiверситеry.

3 ЗO-х рр. XlX ст. починае впорядковуватись район бiля Софiйського монастиря.
Впродовж 18З7-1-848 рр. були зритi вади, очищена площа мiж Софiйським собором
та Михайлiвським монастирем. У 1857 р. на цiй площi за проектом арх, Скаржинського
була споруджена будiвля Присугствених мiсць. Проклалено Володимирську вулицю, до-
вжиною в три версти (вiд АнарiТвського узвозу та вул. ДесятинноТ до русла р. Дибiдь).
Ця вулиця стала своерiдним iсторико-архiтекryрним i кульryрно-освiтнiм центром Киева.
Були зритi давнi вали в районi сучасноТ ДьвiвськоТ площi й розпланованi HoBi вулицi:
Бульварно-Кудрявська, Володи м и рська, М ихайлi вська, Житоми рська та i н.

В 40-х рр. XlX ст. на землях ПанькiвськоТ дачi було прокладено вул. TapaciBcbKy,
Панькiвську, Жандармську та Велику Жандармську (згодом ocTaHHi двi вулицi було
об'еднано в сучасну вул. Саксаганського),61

У районi новозбудованого унiверситеry проклали вулицi Кузнечну (сучасна Горь-
кого), ОлексiТвську (сучасна Терещенкiвська), Шулявську (сучасна Толстого). Трохи
пiзнiше було прокладено Бiбiковський бульвар.

На початку XlX ст. сталися змiни i в забудовi Подолу. Саме в цей перiод проходить
формування МагiстратськоТ (Контрактовiй) площi. Однiею з найважливiших споруд
ансамблю площi став Гостинний двiр (1809 р,, apxiTeKTop Д. Руска), споруджений за-
MicTb старого, роботи i. Григоровича-Барського 62 (1778 р,). Ще у 1801 р. за проек-

56 цдiдYк, Ф,442, оп,66, спр, 284.
57 3акревский Н. Описание |{иева, - М,, 7868, - Т. 7, - С. 1_41_.
58 История Киева, - Т, ll, - К., 198З. - С. 729.
59 цдiдYк, Ф. 442, оп, 1, спр, 1_зlо,
бо 2 пСЗ, т. З6, вiд. З, N9 З654о,
61 цдiдYl(, Ф.442, оп.5, спр. з4о,
62 Дрхiтекryрна творчiсть i. Григоровича-Барського (171З-1785) була цiлим етапом у розвитку

стилю украi'нського бароко. BiH е розробником i будiвником мiського водогону на Подолi з вiдомим
павiльйоном-фонтаном nCaMcoH,, автором надбрамно| церкви з дзвiницею та iнших споруд Кирилiв-
ського монастиря, Покровськоi'церкви та церкви Миколи Набережного на Подолi, споруди Киj'вськоi'
академij', багатьох унiкальних будiвель в iнших MicTax Vкраi'ни,
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Iсторико- мiстобудiвнi ýослiдження Киева

том д. Меленського туг було споруджено Контрактовий AiM, якиЙ пошкоАи^а пожежа

L}LL р., через що у 1817 р. було споруджено новий за проектом в. гесте.

У прочесi реалiзацiТ генерального плану В. Береттi L8з7 р. аАмiнiстративний i куль-

ryрний центр Киева змiстився у Верхне (Старе) MicTo i на Печерськ. загалом, у перiод

18з8-1-85О рр. у Киевi було прокладено З7 вуличь та 4 провулки. у 1850 р. в Киевi

мешкало 56 тис, осiб, було 481-З будинкiв iз них з61 - мурованих,6З

подальший мiстобудiвний розвиток Киева був на значний час спрямований (ви-

сочайше затверджеНИМИD правилами забудови ]-851 р. Визначну роль у киТвському

мiстобудуваннi вiдiграли також правила забуаови 1861 i 187з рр., якими було поаi-

лено киТвськi вулицi за чотирма розряАами, вiАповiАно Ао яких вiдбувалася забудо-

ва - вищого або нижчого iаryнку (кам'яна, дерев'яна, змiшана, оАноповерхова чи

кiлькаповерхова, фасадна чи флiгельна тощо).

Вiдтодi у MicTi найбiльше розповсюдився так званий *пiзнiй к^асицизМD, ЗУМОВ-

лений тогочасними потребами упорядження та унiфiкацiт великих MicT Росiйськот

iмперiт, запровадження единого аАмiнiстративного, фiнансового й госпоАарчого

управлiння.
сталися вiдповiднi до загального суспiльно-економiчного роЗВИТКУ ЗМlНИ В apxlтeK-

rypi та буаiвничтвi: з'явилиg9 кцQГДЯний стидьп, неоренесанс, необароко, неоготика,

еклектика та iсторизм, прагнення до оригiнальностi привоАи^о HaBiTb Ао використан-

ня елементiв (мавританськогоD стИдю, елементiв iндiйськоТ та далекосхiдноТ apxiTeK-

ryри. Рiзноманiття стилiв виробилося насамперед внаслiАок нових функuiона^ьних
потреб мiстобудування.

в 5о-6о_х рр. XlX ст. зростанню MicTa, його розбудовi сприяе розвиток промис^о-

BocTi. MicTo розширюеться за рахунок передмiсть. У 1850-х рр. починаеться засе^ен-

ня територiй узаовж Брест-Дитовського шосе.
у 1861 р. було прийнято новий генеральний план Киева, Що був затверджений

указом iмператора олександра l1.64 Вiдповiдно Ао цього плану вулицi Киева було поаi-

лено на розряди, визначено адмiнiстративнi струкryри. ВпоряАковува^ась го^овним

чином, центральнi райони. В 1-87О-х рр. Хрещатик стае головною ву^ицею Киева. Вiд

нього до ВолодимирськоТ вулицi була прокладена вул. Прорiзна. Мiж Хрещатиком i

дипками були спланованi три вулицi: Мерингiвська, Миколатвська, Ольгинська.

Пiсля прийняття нового плану L878 р. були сп^анованi Шулявська та Безакiвська

вулицi, об'еднанi Мала i Велика Житомирськi вулицi, проклаАена Аорога мiж Малою

Володимирською та Галицькою площею.
у 1868-187О рр. в до^инi р. ДибеАi, мiж ВолоАимирським каАетським корпусом i

селом Панькiвщина, був споруджений перший в Киевi Залiзничний вокзал.

у 1879 р. КиТВ було подiЛено на 8 полiцейських Аiльниць: Печерську (входив увесь
Печерськ з передмiстям 3вiринець, Давра, Арсенал, Видубицький монастир, Bci фор-

течнi будови, товарна станцiя, берег Днiпра BiA гирла р. Дибiаь Ао Данцюгового мосry);

Двiрцеву (Дипки, Царський сад, Нижнiй пам'ятник ВолоАимиру, ОлексанАрiвська лi-

карня); Дибiаську (унiверситет, Ботанiчний саА, ТроТцький базар); СтарокиТвську (Ста-

ре MicTo, Перша i Друга КиТвськi гiмназiТ, дьвiвський базар); ПоАiльську (Bci пристанi,

Фролiвський, Братський монастирi, Митнiй базар, TpyxaHiB ocTpiB, 
^угова 

мiсцевiсть

мiж Днiпром i Чорторием); Плоську (передмiстя KypeHiBKa, Прiорка, xУгip Сирець, уро-

чище Оболонь, Кирилiвськi богоугоднi установи з цвинторем), Бульварну (Нижня i

бЗ История |1иева. - т. ii, - К,, 7983. - с, 1-Зо
М ЦДiДYК, Ф.2794, оп, 7, спр.474.
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Верхня Солом'янки до Совок, Кадетськийгай, залiзничний вокзал, Галицький базар);
Дук'янiвську (передмiстя Шулявка (правий бiк Житомирського шосе), тюремний за-
мок, Дук'янiвський цвинтар).65

У 1879 р. територiя MicTa налiчувала 7,5 тис. десятин. До 1900 р. вона збiльши-
ласьдо L2,5тис. десятин. Наприкiнчi XlXcT. в Киевi було 2З0 вудиць, 16 площ,5ЗЗ8
житдових та 22t46 нежитлових споруд. 66

Розвитку та благоустрою MicTa заважала Печерська фортеця, яка пiАпоряАкоВУ-

валась вiйськово-iнженерному вiдомству. Вiдносини мiж MicToM та фортецею регу^ю-
валися так званими еспланадними правилами. У 1892 р. було створено комiсiю, що
займалася розглядом питання про скасування цих правил. Це питання розглядалося
в CeHaTi, який визнав фортецю окремою, незадежною вiд MicTa територiею, до якоТ

входили Киево-Печерська цитадедь, Госпiтальне i Василькiвське укрiплення, Дисогiр-
ський форт з еспланадою на 1З0 саженiв вперед вiд зазначених укрiплень.67 Еспла-
наднi правила були cKacoBaHi лише у 1909 р.68

У 1887 р.був прийнятий новий план забудови Киева, скдадений землемiром Бошно.

Цей план повинен був врахувати розпланування та розвиток передмiсть, що увiйшли до
територiТ Киева. Також розширювалась територiя MicTa вздовж Брест-Дитовського шосе.
Планувалося будiвництво Полiтехнiчного iнстипуry та промислових пiдприемств. 69

Кiнець XlX - початок ХХ ст. ознаменувався широким розвитком будiвництва при-
бркових будинкiв (здебiльшого у стилi модерн), квартири у яких здавалися в оренду,
а частково - пiд рiзноманiтнi контори, майстернi, ресторани, магазини тощо. Постiй-
но зростаючi потреби розселення киян та зумовленого розвитком промисловостi при-
пливу найманих робiтникiв привели до зростання поверховостi житдових та громад-
ських споруд - здебiльшого до 4-7 поверхiв. 3важаючи на це, активiзувалася вся
мiстобудiвна система Киева: завозилися HoBi матерiали (наприклад, при спорудженнi
вiдомого uбудинку з химерами, Владислава Городецького широко використовував-
ся цемент), вАосконалювалися iнфраструкryри, зокрема, зАjйснювалася те^ефонiза-
цiя (наприклэд, садиби Терещенкiв), а ще - з'явидися другий у европi електричний
трамвай, фунiкупер, водонапiрнi башти нового киТвського водогону i багато iH.

У Киевi на той час працювали вjдомi не лише у Росiйськiй iмперiТ, а й у 0вропi та
цiлому cBiTi архiтектори, вченi, iнженери, винахiдники. Мiстобудiвний розвиток у дру-
гiй половинi XlX - на початку Xj( ст. визначався роботами apxiTeKTopiB Д. Станзанi
(1793-1872 рр.), О. Шiме (1SЗО-1897 рр.), В. Нiколаева(7847-L9lL рр.), i. HiKo-
лаGва (1870 - пiсля 19З7 рр.), Е. Брадтмана (1856 - пiсля 1926 рр.).

КиТв на початку }Х ст. займав третте мiсце в PociT за розмiром забудованоТ територiТ
пiсля Петербурга та Москви. Напередоднi ПершоТ cBiToBoT вiйни в MicTi нараховувалось
близько З40 вулиць i понад бО провулкiв загальною протяжнiстю бiльше 2О2 км.

У червнi 191О р. Радою MiHicTpiB прийнято ухвалу про приеднання поселень Верх-
ньоТ i НижньоТ Солом'янки, Кучменого i Протасового ярiв, БайковоТ гори з прилеглими
до них землями до MicbKoT смуги.7О Пiсля приеднання цих передмiсть загальна площа
MicTa досягла 72З,4Т кв. км.

65 цдiдYl4, Ф. 442, оп. 517, спр, 72.
66 История Киева, - т, ii, - К,, 198З, - С. 2ОЗ,
6? цдiдYк, Ф. 442, оп. 102, спр. 17о.
68 цдiдYк, Ф, 442, оп, 102, спр, 1-7о.
69 Слюдiкова Т, 3абцова i благоустрiй м, L{иева в XIX-XX ст. (за документами |{иj'вських державних

apxiBiB) // дрхiви Yкраi'ни, - 2009, - N91-2, - с, 61_-78; N9 з-4, - с, 47-65,
'а цдiдYк, Ф. 442, оп, 66, спр, 175, с, 12, 1-7,
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lсторико- мiстобудiвнi доолiдження Киева

Незважаючи на збiльшення територiТ, MicTo не було компактним у п^анi. ПоАiл,

печерськ, Солом'янка й iншi райони, що були розташованi навко^о центру, не мади

розпланувального зв'язку один з одним. Таким же хаотичним було розп^анування
зазначених районiв. Досить рiзноманiтною та неорганiзованою залишадась i apxi-

тектура 1i забуаови. Чимало передмiсть Киева, зокрема TaKi промисловi райони як

ДемiТвка i Шулявка, що давно складали единиЙ госпоАарсько-економiчниЙ компдекс,

формально не входили в межi Micтa,
На початКу 191О-Х рр. В MicTi актИвiзувалось домобудiвництво: у 1907-1908 рр.

у MicTi щороку будувалось понад 2О0 житлових буАiведь, то у 1909 р. - ЗOЗ, у 1910

р - З82,у !gL1, р. - 4О6. Всього з 19О7 по t9t2 рр. у MicTi було збудовано 1901
будинок (795 мурованих, 1-05о дерев'яних та 56 змiшаних). Збiльшилась кiлькiсть

багатопоВерховиХ буаинкiв (5-7-поверхових). Максимальна щiльнiсть забудови при-

падала на Бульварну дiльницю MicTa - 95, 8%, Аалi йшли - СтарокиТвська - т7%,

Подiльська - 7!, Дук'янiвська - 5З%, Двiрцева - 49О/о, hибiАська - 4L%. Найменш

забулованими задишались Печерська (L7o/o), Плоська (15%) та Солом,янська (10%)

дiльницi.
Частину MicbKoT територiт заЙмали сади та парки громаАського корисryвання. оАним

з найбiльших паркiв був Пушкiнський на Брест-Дитовському шосе (59 десятин). Сади над

Днiпром займали 45 десятин, Ботанiчний сад унiверситеry - 25 Аесятин, Миколаlъський

парк (сучасний парк Т. Шевченка) - 4,5 десятин, Харакгер примiського парку отримав лiс

У Пущi-Водицi (opieHToBHo ЗООО десятин), який був зв'язаний з MicToM трамвайною лiнiею.

у 191з р. було ивалено HoBi правила забудови, за якими, на BiAMiHy вiд попереАнiх,

зростала кiлькiсть вулиць вищих розрядiв - першого i другого, розширюва^ися мож^и-

BocTi li забудови. Дозволялося якiснiше i масштабнiше багатоповерхове буаiвниuтво.

На вулицях вищих розрядiв заборонялося спорумувати Аерев'янi буАинки (а iснуючi-
ремонryвати), що давало можливiсть розвивати сучаснiшу муровану забудову.

5 етап: 1917 - 1941 рр.

Пiсля 1gt7 р. пiд час революцiТ, вiйни та спричиненот ними розрухи будiвниuтво у

Киевi майже не здiйснювалося. Проте за часiв iснування УкраТнськоТ держави 1918 р.

було створено УкраТнську академiю наук на чолi з BcecBiTHbo вiАомим aKaAeMiKoM

в. Вернааським. Окремо було органiзовано вiддiл картографiчних Аослiмень та зем-

лемiрних робiт з метою подальшого розвитку мiстобудування. Того ж року з iнiцiативи

художникiв М, Козика, Ф. Красицького та apxiTeKTopiB Д. Дяченка i В. Рикова було

засновано Дрхiтекryрний iнституг, який був прообразом вiАкритого в 19З0 р. КиТв-

ського iнженерно-буаiвельного iнститлу, що вiАiграв значну роль у пiАготовцi кадрiв i

розвитку TeopiT та практики мiстобудування.
За рамнських часiв виникла потреба переосмислення i перебуАови староТ системи Mic-

тобудування, зокрема, з причини нацiоналiзацiт нериомостiта iT перевеАення у комуна^ьну

власнiсть, а також мя розроблення новоТ проектнФпланувальноТ документацiТ. Було запрФ

вадженО сиryаrliйнИй (абО фiксацiйнИй) плаН Киева L92у_L9З1 рр., який е aoci унiкалы
ним, оскiльки з великою на той час точнiстю на ньому зафiксовано рельеф, забудову Киева

з iсторично складеною парцеляцiею мiських садибних дiлянок, що iснували ранiше.
на жаль, прiзвища виконавцiв цього плану на всryпнiй клегенАiu та на окремих

аркушах не зазначенi, але вiдомо, що цей сиryачiйний план виконувався на замов-
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Роздiл 2. Етапи iсторико-мiстобудiвнOrё рФsýитку Киева

лення i пiд контролем Окркомунгоспу, Можливо, до складання плану мали стосунок
архiтектори староТ киТвськоТ школи: Альошин П.Ф., Брадтман Е.П., Безсмертний В.А.,

Вербицький О.М., Кобелев О,В., Риков В.М., якi розпочинали свою професiйну Аiяль-

HicTb до t9t7 р., а згодом продовжували працювати в нових умовах.
У 1924 р. було розроблено пТимчасовi Будiвельнi правидэu, о у 1927 р. - uТим_

часовi правила, що регулюють забудування м. Киева,l, З?ТВеРАженi обов'язковою
постановою КиТвського окрвиконкому та мiськради 5 груАня \927 р. l-]i РеГУЛЯтивНi

документи визначили принципи забудови для житлового та громаАського буАiвництва

у Киевi на той перiод. 71

З 1934 р., тобто з моменry переведення з Харкова до Киева столицi УкраТнськоТ

СоцiалiстичноТ РадянськоТ Республiки (УСРР), у Киевi розпочалася широкомасштабна

реконструкцiя MicTa, Це мало своТ позитивнi й негативнi наслiдки. Спорудження НОВИХ

будинкiв адмiнiстративного та/або житлового призначення призвело Ао значного i

часто невиправданого знесення старих споруд у центральнiй частинi MicTa, в першУ
чергу, сакральних будiвель, що мади для Киева непересiчне Ауховне i культурне зна-
чення, а також вiдiгравали роль мiстобудiвних i архiтектурних домiнант.

НепоправноI шкоди завдало uполiтичнел розпдэн!вання, яке переАбачало передiл
iснуючих територiй пiд будiвництво. Врештi це призвело до того, що у 19З4-19Зб
рр. був знищений Михайлiвський 3олотоверхий собор - одна з головних староАав-
Hix святинь Киева. Передбачалося також знесення Софiйського собору. Причиною
цього стало iнспiрування iдеологiчних архiтектурно-буаiвельних планiв, зокрема, пiА
керiвництвом apxiTeKTopa П. Хаустова, який у 19ЗO-х рр. розробляв oKpeMi гене-

ральнi плани соцiалiстичноi' розбудови Киева, Запорiжжя, дуганська, Бiлот ljеркви
та iнших украiнських MicT. У той час бупо розроблено гiпертрофований пдан, яким
переабачалося знесення дaBHix киlвських \oaMtB iвлаштування на jx мiсцi плац-
парадних майданiв, зведення гiгантичних у,рядових палацiв. пам'ятникiв вождям.

Руйнування iсторико-архiтекryрних паNl'яток бупо тiльки оАним з напрямiв атеiзму,
як частини новоl'iдеологil. Поряд з t\,1асовим зниLj_.{енням давнiх xpaMiB вiдбувапося
повальне закриття дiючих репiгiйних громад. знищення iсторичноl' нацiональноl' cBi-

домостi та морапi. KpiM того. бупо знесено чимало цiнних iсторичних споруд житловоТ

забудови, зокрема, на територii'Дипок на Печерську, де значно постраждали одно-

двоповерховi особняки початку i середини XiX ст.
OKpiM безпосереднього знесення давнiх iсторичних споруд, практикувався також

сумнiвний розподiп мiськоl'територi'i на функчiональнi зони. Помiтноi шкоди мiстобу-

дуванню завдали пов'язанi з курсом на iндустрiалiзацiю MicTa Тимчасовi правила регу-
лювання забудови м. Киева. затвердженi президiею мiськради ще 5 жовтня L927 р,
Було вирiшено: u1) Всю територiю MicTa розподiлити: а) на фабрично-завоАськi райо-
ни, б) на складськt райони. в) на житловi райони,,72 Фабрично-завоАськими визна-
чалися територii вздовж берега Днiпра до "Сталiнки) (пiвденна частина сучасного
ГолосiТвського району), Петрiвка i KypeHiBKa, територiя вiд Сирця - до берега Днiпра.
Хоча зазначалося, що тл припустиме будiвництво, яке кне зэгрязняе рiчки та гаванiu.

щоправда, на практицi виявилося зовсiм iнше.
Складськими бупо визнано територiТ вiд вокзалу до вулицi Толстого, включаючи

Жилянську i rrза!,нi межi садибu по вулицi Короленка (ВолодимирськiЙ), тобто ск^аА-

cbKi зони захоплювали значну частину iсторичного Киева. Причому, склаАи Ауже час-

" ДД|<, Р-1-, оп, 1, спр, 718, с, 5-7О,

" ДДl-<, ф, Р 7, оп. 1-, спр, 718,
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то влаштовувалися в примiщеннях церков, як наприклад - Притиско-микiльськот,
ВоздвиженськоТ, ФеодосiIвськоТ та iнших.

Решry MicbKoT територiТ було розподiлено на три житловi зони, якi охоплювади
центр MicTa i прилеглi частини.

У TpaBHi t9З4 р. було створено двi архiтекryрно-художнi майстернi, пiдпоряАкованi
безпосередньо будiвельному вiддiлу Мiськради, пiд керiвництвом apxiTeKTopiB Рикова
В. М., Альошина П. Ф.," а згодом i третя - на чолi з apxiTeKTopoM Шехонiним М, О,

ffo речi, вiдтодi фактично почадася iсторiя оГоловкиТвархiтекryрип (Головного управ-
лiння мiстобудування та архiтекryри)- органу, якому в ocTaHHi роки належить провiАне
мiсце в спрямуваннi мiстобудiвних процесiв у столицi УкраТни. Формально попереАником
пГоловкиТвархiтекryриD стадо затверджене 9 сiчня 19З9 рр. постановою президiТ КиТв-

ськоТ мiськрааи АПУ (Архiтекryрно-проектне управлiння), у пiслявоеннi роки - ГоловАПУ,

Цiею постановою було затверджене положення про АПУ, у склааi якого мали працюва-
ти художнiй вiддiл, архiтекryрнФрозпланувальна майстерня, геодезичний, операцiйний i

адмiнiстративно-господарчий сектори та ceKpeTapiaT. Щоправда, ще ранiше, наприкiнцi
192Gх - на початку 19ЗO-х рр. дiяла буаiвельна секцiя мiськради, а також apxiTeKrypHo-

художня рада при нiй, до якоТ входили здебiльшого працiвники адмiнiстрацiТ , представ-
ники трумщих, Фахiвцiв (apxiTeKTopiB, iнженерiв)ryди не включади.7а

Активне створення мiських архiтектурно-будiвельних пiдроздiлiв пов'язувалося з
переведенням столицi, причиною чого називалося Ten що КиТв - це природний i

географiчний центр УкраТни. 2З сiчня L9З4 р. була прийнята вiдповiдна постанова
виконавчого KoMiTery так званоТ ПрезидiТ КиТвськоТ областi, якою був визначений
строк переТзду - ociHb 1934 р.'5 Для забезпечення прийнятих рiшень була створена
спецiальна Урядова комiсiя з питань переведення столицi.

27 сiчня L9З4 р. з'явидася обов'язкова постанова виконкому ПрезидiТ КиТвськоТ
областi ппро тимчасову заборону заселяти та перерозпоАiляти примiщення в м. Кие-
зi". L]iею постановою заборонядося oBciM без винятку установам, пiАприемствам та
органiзацiям, а також приватним особам передавати будь-кому та займати без до-
зволу УрядовоТ KoMiciT по переведенню столицi опримiщення, що звiльняються i е

вiльними незалежно вiд хнього характеру (житловi, адмiнiстративнi тощо), а також
примiщення у будинках, що lx закiнчують будуватиu. KpiM того, заборонявся будь-який
обмiн примiщень. дише кзэ сэнкцiею" УрядовоТ KoMiciT дозволялося вiдведення нових
земельних дiлянок, забудова, надбудова та перебудова будинкiв м. Киева.76

Загалом, розвиток MicTa у L92О-l9ЗO-х рр. мав локальний характер. Це було
дише вибiркове будiвництво в центрi. Житловi будинки ретельно вписувалися в межi
вiльноТ дiлянки. Найхарактернiшими прикладами цього е: житловий будинок робiтни-
KiB заводу пАрсеналп на вул. М. Грушевського, 28/2 (1929-Зо рр., iнженери М. AHi-
чкiн, Д. Толryс), житловий будинок кооперативу (Радянський лiкаро на вул. Великiй
Житомирськiй, L7 /2 (1928-19З0 рр., арх. П. Апьошин), житловий будинок коопера-
тив} KQяfrBoD на вул, Костьольнiй, 6 (l92T р., арх. М. Холостенко).

Пошуки художньоТ своерiдностi архiтекryри в першi пореволюцiйнi роки розвива-
лися трьома принципово вiдмiнними напрямами. Перший iрунryвався на творчому
осмисленнi форм i прийомiв украТнського бароко. Це творчiсть apxiTeKTopiB Д. Дячен-

7З Там само| спр. 6217, с. 52.
7а Гоttовнi та MicbKi архiтектори Киева. 1-799-1999, - L\.: НДiТiДМ - Голокиj'вархiтектура, 1-999,

'u АД|<, ф.Р-1, оп, 1-, спр. 662З, с. 2, З.
76 Там само. -- С. 1-З,
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ка, О. Вербицького, М. Дамiловського та iH. ДругиЙ спирався на засаАи apXiTeKTypHoT

кдасики, i цей напрям притаманний творчостi киiвських 3оАчих о. Кобелева, В. осьма-

ка, П. дльошина, В. Рикова. Третiй напрям орiентувався на засаАи конструктивiз-

му. ЦеЙ напрям представлений творчiстю М. Шехонiна, Й, KapaKica, Я. Мойсеевича,

м. Парусникова та iH. Серед найкращих архiтектурних ансамблiв Киева першого по-

жовтневого десятилiття можна н азвати ком плекс будi вель Укратнськот сiльс ькогоспо-

дарськот академiТ (тепер УкраТнський аграрний унiверситет) У ГОЛОСiОВi, ЗВеАеНИЙ За

проектом apxiT. Д. Дяченка,
найбiльшою транспортною спорудою кратни став залiзничний вокзал {1927-

Lgз2 рр., apxiT, О. Вербичький). Проект вiдiбраниЙ в резу^ьтатi провеАення закритого

конкурсу, в якому брали участь найвiдомiшi yKpaTHcbKi зодчi: п'ятеро киян - П. Альошин,

О, Вербичький, Д. Дяченко, о. Кобелев, П. Андреев i чотири харкiв'янина - о. Беке-

тов, С. Кравець, М, Покорний, i. Ротерт. Головна позитивна якiсть об'емно-просторовоТ

струкryрИ вокзалу - гранично чiтка органiзацiя руху пасажирiв (вiдправлення й при-

бу.пя в двох рiвнях: через надколiйнi - мя вiд''l'жджаючих, i через пiАземнi - А^я

прибупих1. Саме така планУвальна органiзаЧiя Аала змогУ використОвувати цю унiкальну

тра н с п о ртну сп о руду без реконструкцi й вп роАовж багатьох Аесятилiть.

У цl роки було завершено розпочате ще до революцiТ розширення комп^ексу yHi-

версите} - по обидва боки вiд основноТ будiвлi, зведеноТ в сереА. XlX ст., збудовано

за проекта',tи В. Осьмака у формах класики два триповерхових об'еми: бiблiотеки

(1914-19ЗО рр., корпусу гуманiтарних наук унiверситету (1940 р.; обидва - за

участю apxiT. П. Аrьошi,lча .

Своорiднiстю розп \агj)Ва\эНО ОРГэнiзацil, вирiзнявся клуб uХарчовикu (тепер Центр

мистецтв *Славлич,, ]_9з1-19зЗ apxiT, lr4 L]lexoHiH) на вуп, МежигiрсЬкiй, 2. Спо-

руда вiдзначалася не тiльки функц она,\ьною довершенiстю, а й своерiднiстю типових

для конструктивiзму аохi-екпоrих фоо\,. Нова* .rоiСТО\к-ивiзv\ -рита\4аhнi iжиrло-

вим будинкам кооперативiв ,,Сяйво, та ,РаАянський пiкар,, клубу завоАу uБiльшовикч.

Великий громадський резонанс викликало будiвництво комплексу кiнофабрики (тепер

Нацiональна кiносryдiя iM. О. Щовженка, 1926-L928 рр., apxiT. В. Риков) - першоТ

кiносryдi'i, де було розробпено i здiйснено технологiчну поточну лiнiю знiмання фiльмiв.
Як уже зазначалося, переведення до Киева столицi усрР мало своТ як негативнi,

так i позитивнi наслiдки. До 19З4 р. КиIв був забуаований майже повнiстю у то-

гочасних офiцiйних межах. Домiнантами його, не зважаючи Hi нэ Що, за^иша^ися

визначнi iсторико-архiтектурнi ансамблi i комплекси Софiйського собору, Михай-

пiвського, Видубецького i Киево-Братського монастирiв, Киово-Печерськоi 
^аври,

Военно-Микiльського собору, Кирилiвська та АндрiТвська церкви тощо.

розвиток MicTa здiйснювався вiдповiдно до генерального п^аНУ, РОЗРОбЛеНОГО У

19з4-19з8 рр.пiд керiвництвом професора П. Хаустова. В цьому план|,3аГаДОМ,

враховувалось iсторичне розпланування та розроблялися ocHoBHi напрямки забудови

MicTa на 1О-15 poKiB. Територiя MicTa формувалася компактно, HoBi межi MicTa про-

ходили на пiвднi в район! Мишоловки та Корчуватого, на пiвночi АохоАи^и до Оболонi

та Пуща-водицького лiсу. Схiдна межа перетинала теперiшнiй проспект 60-лiття Жов-

тня i доходила до Чорторию, захiдна - до Борщагiвськоi залiзничноТ станцiТ i Свято-

шина, на пiвденному заходi - до ГолосiТвського лiсового масиву, Аля промис^ових

пiдприемств генеральним планом вiдводилась територiя в районi Телички.77

77 Киев: Дрхитекryрно-исторический очерк / Шулькевич М., !митренко Т. - К,: БуАiвельник,

19в2, - с. 128.
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lсторико- мiстобудiвнi дослiдження Киева

Генеральним планом визначався розвиток Micтa з найбiльш iнтенсивним ро3-
ширення територiТ у пiвденно-схiдному напрямку - Дiвобережного та ПечерсЬкО-

Звiринецького районiв.
У генеральному планi був чiтко витриманий принцип розпоАiлу територiй на 11

планувально-функцiональних районiв - Центральний, Подiл, KypeHiBKa, Дук'янiвка,
Новий (Святошин), Жовтневий (Шулявка), KapaBaeBi дачi, Январка, Печерсько-
Звiринецький, ДемiТвка, Дiвобережний.

на початку 19з4 р. у Киевi розпочалася широкомасштабна реконструкцiя ведиких

масивiв забудови у центрi MicTa, спорудження комплексiв нових будинкiв aAMiHicTpa-

тивного та житдового призначенняп особливо для видатних Аiячiв ку^ьryри, якi з рiз-
них причин виявили лояльнiсть до радянськоТ влади, Ще, врештi, призве^о Ао ЗНеСеН-

ня в центральнiй частинi, насамперед багатьох культових споруА, що мадИ мя MicTa

визначальне apxiTeKrypHe й диовне значення.
для забудови нового урядового центру було створено спецiальну уряАову комiСiЮ

на чолi з наркомом внугрiшнiх справ В. Балицьким. На початку L934 р. бУлО ОРгаНi-

зовано конкурси проектiв урядового центру. На останнiй (третiй) конкурс бУло пОаанО

три проекти apxiTeKTopiB з Москви i один ленiнградського apxiTeKTopa Й. ДангбарАа,
якого було визнано переможцем i HaBiTb премiйовано. Цей проект стилiстично був

подiбний до помпезноТ архiтекryри нацистськоТ Нiмеччини та фашистськоТ iталiТ. lcHy-

вали також KoHKypcHi проекти урядових центрiв П. Юрченка (на Печерську) та А. Че-

чулiна (охоплювалася територiя вiд Михайлiвського 3олотоверхого собоРу до СофiТ,

якi мали бри знесенi для звiльнення мiсця пiд будинок уряду та плац для вiйськових
парадiв, мiтингiв i демонстрацiй трудящих).78

За часiв масового знищення архiтектурно-iсторичноТ спадщини у Киевi майже
в чотири рази зросли обсяги будiвництва iншого при3начення: якщо у 193З р. За
планами житлового будiвництва по MicTy роботи велися тiльки на 16 об'ектах,79 то

у 19З4 р. таких нараховувалося вже 65. 8О СереА них були, наприк^аА, буАинки,
якi споруджувалися пiд житло працiвникiв Держбанку, iнших Аержавних органiв та

установ. Тодi ж було проведено реорганiзацiю архiтектурно-планува^ьних Зак^а-

дiв - Дрхiтектурно-планувальна Управа КиТвського комунгоспу у березнi 19З4 Р.
була переведена до виконкому MicbKoT ради, а lT директором призначено ГеРбО-

ва К.В.81
19ЗO-тi рр. ознаменувалися будiвництвом домiнантних адмiнiстративних споруА:

будинкiв НКВД-ОГПУ, згодом Ради MiHicTpiB (1-9З8 р., apxiTeKTop i. Фомiн), ВерховноТ
Ради (19З9 р., за проектом apxiTeKTopa В. Заболотного). У 1936-19З9 Рр.на ПечеР-
ську за проектами apxiTeKTopiB й. KapaKica та С. Григор'ева було споруАжено кiлька
будинкiв мя КиТвського вiйськового окруry, якi згодом перебудовано i 3'еАнано в

один об'ем. Пiсля вiйни сюди, на вулицю Орджонiкiдзе 11 (тепер Тй повернуго icTo-

ричну назву - Банкова), пере'iiав L]ентральний KoMiTeT КомпартiТ УкраТни - нинi туг
мiститься Адмiнiстрацiя Президента УкраТни.

У 1940 р. головним apxiTeKтopoм Киева було призначено В. Заболотного, у май-
брньому - академiка, першого президента Академiт архiтекryри Урср, створенот
1945 р. (дiяла у 1956-1964 рр. як Академiя будiвництва i архiтекryри),

7s Геврик Т. Втраченi apxiTeKrypHi пам'ятки Киева // Пам'ятки Yкраiни, - 799О, - N9 7-3.
'n ДДК, ф,Р-7, оп. 1, спр. 5808, с.9,
8О ам само, спр. 71О4, с. 47-4З зв.
81 Там само, спр. 6222, с. 772,
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Рсrадiл 2. Етапи iсторико-мiстобудiвного розвитку Киева

у Аовоенний перiоА територiя Micтa збiльшилася за рахунок приоАнання Ао меж
MicTa 20 населених пунктiв: Дарницi, МикiльськоТ Слобiдки, Бiличiв, Совок та iH. ýо
MicbKoT територiТ увiйшли 72,З тис, га лiсiв, за рахунок яких був створений зелений
пояс MicTa, На початку t941p. територiя MicTa складала 68 тис. га.

Вiдповiдно до проект|в розвитку промислових зон у Киевi велася промислова
забудова. Одним iз значних об'ектiв СвятошинськоТ промисловоТ зони став завод
зерстатiв-автоматiв iM. М. Горького. Аеякi його цехи iнинi можуть бути зразком
- эомисловоТ архiтектури. Будiвництво здiйснювалося у 19З4-1941 рр. за проектом
\,,осковських i киТвських apxiTeKTopiB Е. Масальського, о. Бурди, П. Аолищинського,
]; Хорхота, й. Наймарка та iH. Y 19З5 р. в промисловiй зонi Дарницi за проектом
э]l TeKToPiB Б. Гладкова i М. Кузнечова розпочато будiвництво одного з наЙбiль-
*.,!"j Kpai'Hi комбiнатiв штучного водокна, а Аля робiтникiв звеАено новий житло-

=,," эеЙон, забудований переважно чотириповерховими житловими будинками з
:: зз,,-iтою системою культурно-побутового обслуговування 

- 
школами, дитячими

-.:-a,,,.l-яо\а\4и, магазинами (архiтектори М, Холостенко, В. Кисилевич та iH.). Ще
-: --з- э-.t] завершениЙ будiвельниками житловиЙ раЙон був повнiстю зруЙнова-

, -.- 2- св товоl'вiйни. На22 червня t94t р. було призначено урочисте вiд-
. -.,-_: е--са\эчого стадiону на 50 тис. мiсць, збудованого бiля ЧеРеПаНОВОТ ГОРИ

: , -: ::- - _,,, ;:, -. V. Гоечини.

h еТ.]П 19]3 р.- 1991 р.

ву завАала Аруга cBiToBa вiйна. Пiд час нацистськоТ окупачiТ
багато цiнних споруд як житловоТ забудови,

- .- = r : _ j:.,:з э-.,7 -а 20 poKiB (архiтектори О.В. Вла-
,., -ээ-,1\l п]сi\явоенним планом переАбачалася

"-: - --=]-э ,*i,.-,\ового будiвничтва, зокрема i приватного
- * = '.Э-- : эaзlочалося спорудження селищ для робiтникiв лi-

= 
" =,--,,- завоJiв iM. Горького та "БiльшовикD - у Жовтневому

, 
=-,"- з :е,, Новобiличi, а також приватних будинкiв на Нивках,
- ,э- -эilдirялась функцiональному зонуванню територiI MicTa. Щпя

-.,",,,,:,эз1,1;\ пiдприемств були вiдведенi територiТ Дарницi, Поаолу та
,, = 

,-],*,,.:к.\, планувалось розмiстити в Пущi-Водицi та Конча-Заспi. Важ-
з-_ -енерального плану MicTa зайняли роботи по реконструкцlТХре-

з: ;:-{,за,\ися на ocHoBi конкурсу, проведеного ще у t944 р. Було подано
- э i.., эвi найкращих конкурсних рiшень iнстиryт КиТвпроект (архiтектори
l З. Аобровольський, Б.i. Приймак та iH.) розробили остаточний BapiaHT

, эзr,оl архiтекryрно-планувальноТ Bici центру MicTa.82
:=-.-*llй Генеральний план розвитку Киева розвивав iдеi генплану 19З6-

-- тогочасному piBHi технiчного прогресу. Вперше в генпланi висунуго HoBi
,,- де't' розпланувального й просторового об'еднання в одину струкryру цен-

-67
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тру СтарокиТвськоТ височини, Печерська i Подолу з лiвобережною частиною Micтa. А^я

надiйного транспортного зв'язку правобережноТ й лiвобережноТ частиН 3АiйснюВалИ-

ся будiвництво моста через Днiпро й органiзацiя пiА'ТзАiв Ао нього по НабережНоМУ

шосе й бульвару Дружби наропiв, Сталевий MicT був споруАжений уперше У свiтОвiй

практицi за допомогою електрозварювання у ]-95З р. i названий iм'ям його автОРа,

видатного вченого в цiй галузi 0, Патона,який розробив проект разом з iнженерами
В, Кириченкомп i. Маркiним, О. Шумицьким i архiтекторами Б. Приймаком, В. ДаАним

та l, Фокiчевою. Велике значення в розпланувальнiй органiзацiТ MicTa мало СтВОРеН-

ня нових магiстралей. Це, зокрема, бульвари Дружби народiв, Десi УкраТнки, вул.

Мечникова. РеконструкцiТ пiдлягали Брест-Дитовський просп., ПовiтрофлотсьКе шОСеп

Червоноармiйська вул. Уже в прочесi реалiзацiТ генплану запроектовано i збУАованО

подiльський узвiз, який багато в чому вирiшив проблеми зв'язку двох iсторИчНИХ Ра-
йонiв.

До першого повоенного генплану Киева були закладенi й iншi комПозИЦiйнi iДеТ.

Це насамперед водно-зелений дiаметр уздовж Днiпра як провiАний у мiстобУаiвнiй ОР-

ганiзацiТ Киева. Тодi виникла пропозицiя озеленити й упорядкувати систему ocTpoBiB

i заток Днiпра. З iнiцiативи О. Власова заборонено вiдбудову селища рiчковикiв на

Трцановому ocTpoBi, озеленено схили ýнiпра, упоряАковано Петрiвську адею, ЗбудО-

вано Зелений театр, лiтнiй ресторан - MicTo почало посryпово виходити Ао рiки. На

Трцановому i Долобецькому островах i частково в районi ПередмiстноТ слобiдки було

запроектовано й почасти здiйснено грандiозний парковий комплекс площею понаА 2
тис. га (архiтектори О. Власов, О. Заваров, Н. Пiнчук, агроном-лiсiвник Н. Арендорук).

для зручного зв'язку з Трцановим островом було запроектовано пiшохiдний Парковий
MicT. Зони вiдпочинку з'явидися не лише на Трцановому ocTpoBi, а й у Пущi-Водицi,

Кончi-Заспi, Святошинi. В MicTi створено HoBi парки i сквери - Наводницький парк, за-

кладено новий Ботанiчний сад АкадемiТ наук УРСР, парк ВiчноТ Слави та iH,

КиТв мае чимало характерних прикмет, якi вирiзняють його серед iнших MicT YKpai'-

ни i надають йому особливоТ краси й своерiдностi. Складний рельеф i неширокi вулицi

в районах з усталеним розплануванням i забудовою створювади значнi труанощi пiа
час реконструкцiТ. Але саме в абрисi цих вулиць, засаджених красенями-каШтаНаМИ,
i зберiгаеться неповторний образ Киева,

Характерною особливiстю генплану було те, що авторський колектив рете^ьно

розробив пропозицiТ цодо удосконалення розпланувальноТ та об'емно-просторовоТ
струкryри основних площ MicTa - Дук'янiвськоТ, CiHHoT (тепер Дьвiвська), ПечерСькОТ

(нинi Десi УкраТнки), ЧервоноТ (тепер знову Контрактова), Солом'янськоТ та ГалицькоТ
(тепер Перемоги). На кожну з них пiдготовлено не тiльки план реконструкцiТ, а й yci

розгортки та HaBiTb перспективи.
Двтори генплану прийшли до однозначного висновку про те, що подальша реалiзацiя

проекry й. Дангбарда не тiльки не прикрасить MicTo, а й спотворить його перед насryпни-

ми поколiннями. Незважаючи на значнi реконструктивнi роботи, КиТв зберiг властивий

йому колорит i масштаб. Мя архiтекryри Киева цього перiоду характерна орiентацiя на

використання форм кдасики в поеднаннi з елегиентами украТнського бароко.
ОсобливоТ своерiдностi apxiTeKrypi Киева першого повоенного десятилiтгя наАае за-

стосування свiтлоТ облицювальноТ i конструктивноТ керамiки, яка багато в чому замiни-
ла дефiцитну деревину. 3 будiвельноТ керамiки й керамiчних KaMeHiB спецiальноТ форми
виконувалися не тiльки cTiHoBi конструкцiТ, а й армокерамiчнi мiжповерховi перекрит-

тя i мiжкiмнатнi перегородки. Довоенний обсяг житлового фонду було досягнуго улже В
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Роsдiл 2. Етапи iсторкко-мiстобудiвнФгo р8зýитку Киева

1-951 р. За роки четвертоТ п'ятирiчки (1946-1950 рр.)було зАано в експ^уатацiю 886,8

тис. кв. м житловоТ площi, а за п'яry п'ятирiчку (1951-1955)- 919,5 тис, кв, м,

1949 р. розпочато будiвництво п'ятиповерхових житлових будинкiв на ocHoBi ви-

користання типових проектiв. У таких будинках зручнiсть розпланування поеАнуеться

з привабливими архiтекryрними формами: черепичнi Аахи на рiзьблених Аерев'яних
кобилках, портали з лiпленням i декоративнi бароковi фронтони. У Киевi звеАено ба-

гато житлових будинкiв на ocHoBi застосування cepiT 302 (архiтектори А. Аоброволь-

ський, О. iBaHoB), розробленоТ групою apxiTeKTopiB пКиТвпрОеКryD, Ця серiя ск^аАа^ася

з рядових, торцевих та нарiжних об'емiв з рiзноманiтними варiантами п^анування,

що давало змогу застосовувати lх у будь-яких мiстобуаiвних умовах. окитвська секцiяп

складалася переважно з двох та трикiмнатних квартир. Незважаючи на широке ви-

користання типових секцiЙ, обличчя центру MicTa значною мiрою визначи^и житловi

будинки, зведенi за iндивiдуальними проектами.
один з перших у республiцi каркасно-панельний житловий будинок звеАено у

1951 р. на вулицi Червоноармiйськiй, 16 (архiтектори В. елiзаров, М. епiфанович,

В. Конопацький, iнженери о. Величкiн, С. Нечаев, В. Козлов) з використанням збiр-

них lндустрiальних конструкцiй. BiH добре вписався у навколишню забудову вулицi,

мае вдале членування фасаду, гарне декоративне оздоблення.

Стадiя розвитку другоi половини 195О-х рр, - 1967 р.

велику роль у мiстобудiвному розвитку Киева вiдiграла постанова цк кпрс та РаАи

MiHicTpiB срсР *Про розвиток житлового буаiвничтва в СРСРо. На початку 1960-х ро-

kiB понад 5о% нового )t1цтлового будiвництва в Киевi складали великi житловi масиви

на вiьних вiд забуаови територiях. Першим житловим масивом площею t21-,6 га

тво якого почалось у 1956 р. в 3алiзничному районi
iЛпиьт, O.i. Мадиновський, Д.Г. Стависька). У З етапи

китлових будинкiв, б шкiл, 19 дитячих закладiв, полiклiнI-

_. 
j , =. ,- ,, -,,-,_tr,,,,, \1асивом був ýарницький (архiтектори О.В. ЗаВаРОВ,

_ =:_ _. : - ]=-:. -_.за, ,\.В. HoBiKoB та iH.). При будiвництвi цього масиву
аа.l"}щtsаilось типов i п роекти житлових буди н Ki в.

fia :]Оt+аТць 1ý}6,&х рр. почалось буаiвництво житлових масивiв на лiвому березi

дr"ffi1щ - focaHi вського, Дi вобережно го, Воскресенсько го, дi сово го.8З

чi+.rс,шннi транспортнi проблеми допомогло вирiшити будiвництво Китвського

четроподiтену,е Мя його переведення на лiвий берег було споруАжено ABopiBHe-
внй MicT з BepxHiM ярусом для електропоТздiв i нижнiм - Аля автотранспорry, який

: ,: _ ',, з ','::TObt lм е.О. Патона дав змогу докорiнно вирiшити важливi транспортнi

Стадiя розвитку 1967-1986 рр.
',э зiйни iвiд часу повоенноТ вiдбудови до 1960-1980-х рр, мlстобУдiвНИЙ РОЗ-

з,'-aп Киева визначався генеральними планами розвитку Micтa, 3окрема, 1967 i

-з86 рр.. численними партiйними державними постановами, директивами, регу^я-

:: Киев: Дрхитекryрно-исторический очерк / Шулькевич М,, !митренко Т, - с. 15з, 156, 167,
:- БуАiвництво метрополiтену почаАося у 1-949 р. Перша дiльниця Святошино-Броварськоi'лiнij'ста-

,э ,,о \аАу б листопада 196О р. i'i'довжина становила 5,2 км. Спочатку було вiдкрито 5 станцiй: оВок-

: э,,эrа,,, .YнiверситетсьКа,, пХрещатик,, одрсенал,, о!,нiпро,,
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тивними документами. Вони найчастiше мали локальне значення: будiвництво окре-
мих пiдприемств, важливих громадських споруд, cTaAioHiB, пам'ятникiв, створення
транспортних маршругiв i розв'язок та iнших подiбних об'ектiв.

Генеральним планом 1..96Т р. було висунуго HoBi мiстобудiвнi iдеТ, розроблено HoBi
напрями будiвництва. Другий повоенний генеральний план розроблений вепиким ав-
торським колективом у 1967 р. пiд керiвництвом досвiдчених apxiтeKTopiB Б. Прийма-
ка, Г. Слуцького, В. Гречини, А. iBaHoBoT, i. Фомiна, А. Тер-Григорянца, А. Старинкеви-
ча та iнших у розрахунку на 2О-25 рр. iз перспективою до 2000 р. У генеральному
пданi, з одного боку, дотримано насryпнiсть у традицiйно-функцiональному зонуваннi
територiТ, з другого - висунуго принципово протилежнi мiстобуаiвнi iдеТ i напрями
територiального розвитку MicTa. В генпланi вперше запропоновано BapiaHT розвитку
MicTa в заплавi !,нiпра на намивних територiях, Днiпро ставав головною розплану-
вальною вiссю MicTa.

Генеральним планом передбачався розвиток системи зелених насаджень, ство-
рення районних паркiв i об'еднання tx зеленим поясом лiсiв, що оточують КиТв.

Одночасно з вирiшенням мiстобудiвних проблем у межах MicbKoT смуги в поле зору
aBTopiB генерального плану вперше потрапила й широка примiська зона, де розгля-
далися традицiйнi проблеми не тiльки органiзацiТ мiсць вiдпочинку, а й розмiщення
продуктивних сил шляхом розселення, що створювадо мождивiсть регулювання кiль-
KocTi населення Киева за рахунок розвитку мiст-супугникiв, iсторично складених ма-
лих i середнiх MicT КиТвськоТ областi: БiлоТ l_{еркви, Вишгорода, Фастова, Борисполя,
Броварiв та iH. Цi населенi пункти повиннi були становити з Киевом едину промислову
агломерацiю.

У межах Киева промисловiсть розвивалася переважно в промислових зонах лiво-
го берега Днiпра (Броварський промвузол) i меншою мiрою - на Куренiвцi, у Свято-
шинi, Жулянах. З'явився i новий промисловий вузол, що прилягов до бульвару Депсе.
В основу розвитку планувальноТ струкryри Киева покладено комплексне районування
мiських територiй, i кожен район (в генпланi ii було визначено одинадцять, а в пер-
спективi - тринадчять) повинен був мати виробничу (промислову) i житлову зони,
розвинену сryпiнчасry систему обслуговування, створення громадських центрiв, зон
вiдпочинку, спорry. Автори проекry розраховували всю систему обслуговування, ви-
ходячи з кiлькостi населення й радiусiв пiшохiдноТ досryпностi в кожному конкретному
районi. Кожен планувальний комплексний район MicTa мав вiд 120-150 до 200-
300 тисяч мешканцiв.

Транзитний транспорт виносився на окружну магiстраль, а через Днiпро для про-
пуску транзитного транспорry передбачалися HoBi MocToBi переходи. Це арковий за-
лiзобетонний метро-автомобiльний MicT (1965 р., iнженери Г. Фукс, Д. Новоборський,
Б. iгнатюк, архiтектори Г. Гранаткiн, А. iгнащенко, П. Красицький, С. Крушинський,
скульптори Ф. Коцюбинський, Е. Кунцевич, i. Горовий,Б. Карловський), Московський
(Пiвнiчний) вантовий (1976 р., iнж. Г. Фукс, apxiT. А, Добровольський), Пiвденний -також вантовоТ конструкцiТ (збудований у 1990 р., колектив пiд керiвництвом iнж.
Г. Фукса).

Генпланом передбачалося будiвництво шдяхопроводiв у мiсцях перетину найдов-
ших мiських магiстралей - на схрещеннi Повiтрофлотського i Брест-Дитовського про-
спектiв (1958 р., iнженери 0. Степанов, i, Каневський,Г. Горобець, apxiT. О. iльяшен-
ко), Караваевського (1967 р., iнженери i. Нефедов, Н. Шаровольський, В. Кваша,
О. Козачков, apxiT. О. iльяшенко), на схрещеннi Брест-Дитовського просп, i вул, О. flов-
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Рgздiл 2. Етапи iсторико-мiстобудiвного роýвитку Киева

женка (1968, iнженери В. Коваль, В. Кваша, i. Нефедов, apxiт. о. iльяшенко) i низ-

ки iH. Для забезпечення зв'язку Киева з iншими мiстами Укратни збудованi автовок-

зал (1961 р., архiтектори А. Милецький, i. Мельник, Е. Бiльський), рiчковий вокзал

(1961 р., архiтектори В. Гопкало, В. ДаАний, г, Случький, iнж. о, динович) i один

з найбiльших мiжнародних аеропортiв у Борисполi (1965 р., архiтектори А. Аоб-

ровольський, О. Малиновський, Д. Попенко, Ю. евреIнов, iнженери Д. ýмитрiев,
Гч1, Панич).

велике значення у формуваннi архiтекryрного абрису центру Киова ма^и широко-

vасштабнi роботи з реконструкцiТтеперiшнього Майдану НезалеЖНОСТi, ЯКИЙ ВХОАИТЬ

до архiтекryрного ансамблю Хрещатика i в той же час мае самостiйне значення. На

-,,oL]_ll збудовано готель uчервона зiрка" (тепер uкозацькиfrо), житловий будинок i

адьtiнiстративну будiвлю профспiлок, якi' на жадь, не бупи Аосягненням архiтектури.

]:нак сам майдан з мережею фонтанiв i чудово виконаним озе^ененням (1977-
1э8з рр,, архiтектори О. Комаровський, Г. Кульчицький, В. Шарапов,0, Зибiн, iнже-

-ЗЭ;l в, Коваль, Ю. дотоцький) було зiпсовано новою реконструкцiею у 2001 р,

J, ro зэпропоновано розвивати забуаову вздовж Днiпра. Вперше в СРСР було роз-

:::,е_э концепцiю буаiвництва великих житлових масивiв на намивних ipyHTax -
- - -,--э, DycaHiBKa, Березняки.

-:,].п,Эt\1 ГеНерального плану t967 р. виявилося те, що в ньому MicTo не розг^я-

-:,'-,: :',, ji,,,.lалtiчна система. Швидкий економiчний розвиток Киева та прискоренi
-:-, -,, a : :-., ,'Э-Э lасеl\еННя, що перевищували переабаченi генпланом пока3ники,

r,, -, ., - =,,, 
*:-aэ-ээ*rйв сть 0озвитку окремих струкryрних ланок MicTa, невИКоНаННЯ

- _ _- э: ,a-,. , _a _ a.э-,.,, зез_iаlь та деяких мiстобуаiвних задумiв, зокрема щоАо СТВО-

:J:: -:з"l -:-:aэ, э*,1,1 -\ен розвиткуMicTa(apxiTeKTo-
ишанський та iH.), який було затвердкено

: -:- - : -=:-ЭВ/\' ЗЭВАЭн*Я\'1."

э ,:,o,t|,aAeНo ресурсниЙ пiмiд. Як i попереднiЙ генпдан, BiH

Cfi* !Ёrrrцl 1!ýЕ-l!Х}1 рр.

т,ryпшаьr Еqш/" За*<,ИДенi в генплан ]-:967 р,, на 1985 р. вже були практично

Пцnrla+i_ Тоц }tJh{й геi-rcральний план отримав TepMiH реалiзачiТ 2005 (архiтектори

r Боtrmч_rrч Ц, ;!дд*liH. В. ежов, П. Кучмаренко, 0, дишанський, iнженери i. Казими-

ш- В. кffilъ. Я. MBiTaH, В. Михайленко, П. Ткач та iH.). У прошесi створення цього
?lrёt ца ocrroBfi нqдовогО аналiзУ альтернаТив формУвання MicTa на рiзному piBHi 

-
ЩI{аqýfФrft. регiональному, MicbKoMy - розглянуго варiанти можливих напрямiв тери-
-;p,aiдoh|oi-CI розвугп{у й формування моделi перспективного плануваННя йОГО СТРУКryРИ

lрrg Зб t€)+(аt{и розрахункового TepMiHy дiТ. Ця модель передбачала iнтенсивне вико-

3e4:г61-lft l терrгорiальних pecypciB правого берега в межах MicTa, НаМИВ ГРУНry МЯ бУ-

ýiftяцтва на прилеглих до MicTa малоцiнних землях на лiвому березi, а також освоення
-Фа*{х терrгорiй за межами лiсопарковот смуги у пiвнiчнiй i пiвденнiй його частинах.

3берех<енню {удожнього обличчя Киева мало сприяти створення зон охорони
-,ач'яток архiтекryри, зон реryлювання забуаови й зон охорони лаНАшафry. ЗбеРеЖе-

* Ёtдtосок Б. Мiстобудiвна спадщина Киева в другiй поltовинi )(Х ст. // Праui Центру пам'ятко,

жЕlз6. - Вип. 5. - к., 2оо3. - с.47,
* Тач само.
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Hi пам'ятки архiтекryри повиннi були активно виявлятися в розпланувальнiй iоб'емно-
просторовiй cTpyKrypi MicTa, входити до його нових архiтекryрних ансамблiв.

Радiальнi транспортно-комунiкацiйнi зони правого берега розглядались у генераль-
ному планi як своерiднi рiки, вздовж яких мали формуватися елементи планувальноТ
макроструктури MicTa - планувальнi зони. У проектi видiлено TaKi планувальнi зони
з населенням 5о0 тис. осiб кожна - Пiвнiчна, Захiдна й Пiвденна в правобережнiй
частинi, якi пiвколом оточують Щентральну (вона окреслена iз заходу Дибiдською до-
пиною), а також Пiвнiчна й Пiвденна на лiвобережжi. У вiдповiдностi до мiстобудiвноТ
моделi пiсля 2005 р. могли б сформуватися ще двi планувальнi зони за межами лiсо-
парковоТ зони - Вишгородсько-Димерська на пiвночi й ХодосiТвська на пiвднi.

Територiя MicTa за пданом мала зрости до 840 кв. км перевакно за рахунок освоення
Троещини, Познякiв, OcoKopKiB i Вишеньок. На вiльних територiях (в тому числi на намив-
них землях у заплавi Днiпра) заплановано 57 вiдсоткiв вiд загального обсяry будiвництва,
на реконструйованих територiях центру - З0 вiдсоткiв, решта - на територiях, якi звiль-
няються в результатi знесення шкiдливих промислових об'ектiв i колективних садiв.

За Генеральним планом 1986 р. житлове будiвництво розвивалося на територiях,
вiддалених вiд Днiпра - Теремки, Виноградар. Вiдбувалась забудова нових масивiв:
Мiнського, Ново-Бiличiв - на правому березi, Троещина, Райдужний, Харкiвський -на лiвому. Будiвництво найчастiше здiйснювалося на ocHoBi типових проектiв шес-
ти-, дев'яти-, шiстнадцятиповерхових житлових будинкiв. Навколо них створювалися
соцiально-побровi комплекси зi школами, дитячими садками, спортивними майдан-
ЧИКаМИ, парками, унiверсамами, замiсть яких згодом почали переважати супермар-
кети тощо, Всього за цей час збудовано 5585,4тис. кв. MeTpiB загальноТ площi,

Архiтектори й будiвельники Киева були пiонерами в опануваннi непридатних для
сiльськогосподарських угiдь заплавних територiй. На намивних територiях виросли
також житловi райони Березняки, Оболонь, Вигурiвщина, Троещина. Bci будiвдi, за
Винятком готелю оСлавугичп, збуАованi за типовим проектом шляхом компонування
вежоподiбних i видовжених споруд, чому на Русанiвцi певною мiрою сприяв благо-
устрiй й перекинутi через канал ажурнi залiзобетоннi мости.

В apxiTeKrypi киТвського житла привертае уваry суперечлива спроба реконструкцiТ icTo
ричних кварталiв Подолу в раЙонi вулицi Хорива. Так з'явилася нова забудова, що apxiTeK-

ryрно випадае iз середовища старовинного Подолу (198GTi рр., архiтектори В. Розенберг,
С. Захарченко, Н. Титова, В. Юдiна, iнж, В. Книжко), Принципово iншi асоцiативнi зв'язки
з киТвською традицiею простех(увалися пiд час реконструкцiТ вулиць Горького i Боженка,
де зводилися багатоповерховi житловi будинки з шумозахисним плануванням: до двору
зверненi спальнi, а загальнi кiмнати й tKlиHi - в бiк магiстралi. Архiтектори смiливо черry-
ють глцi поверхнi, так схожi на типовi мя Киева брандмауери, з поверхнями, прорiзаними
ряАами BiKoH i ломiй, наА якими проклаАенi свiтлi бетоннi перемички (1986-1991 рр.,
архiтектори i. Шпара, О. Тамаров, i, Чернявська, Ж. Коник, В. Розенберг, А. Носенко,
iнж. Н. Фузик). Творчим здобугком став житдовий будинок на вул, Гоголiвськiй, З7/2, де
пр}rкиниста ввiгнуга крива фасаду лворена висryпами напiвкруглих, надзвичайно затиш-
них балконiв (1984, apxiT. О. Стрринський, iнж, А. Бобровник). Автори змогли продума-
ти взаемозв'язок житлових i допомiжних примiщень з коморами i вбудованими шафами,
зручне розташування санвузлiв та iншi елементи розпланувальноТ органiзацiТ.

н ай визначн iшою громадською спорудою ун i версального п ризначення став П алац
nYKpaTHan (1970 р., архiтектори е. Маринченко, П. Жилицький, i. Вайнер). BiH роз-
рахований на проведення з''lэдiв, конгресiв, урочистих засiдань, масових концертiв,
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органiзацiю театральних видовищ, демонстрацiю кiнофiльмiв. Палац оукратнао мае

гранично простий i компактний об'ем, в планi споруда близька до трапецiт з ввiгнугою

частиною головного фасаду. Зала вмiщуе З860 гляда чiв i за своТм технiчним piBHeM

не поступ аеться найкращим сучасним будiвлям подiбного типу

У середи Hi 7О-х - на поч. 8О-х poKiB в YKpaTHi всупереч логiцi тоталiтарноТ iдеологll

вирiс iHTepec до н ацiон альнот а pxiTekrypHoT сп адщи н и, Вiддзе ркален ня м цих HacTpolB

стало створення музею народнот архiтекryри i побугу Укратни на окоди цi Киева бiля

с. Пирогiв. На територ iT 150 гектарiв зiбрано перлини apxiTeKTypнol творчо ст yKpalH-

ського селянства, Будуються в пiдкресле но етнографiчних формах ресторан и. В Киевi

до числа найкращих належить ресторан пНатадкао (архiтектори А. i Г, Добровольськi,

П. ермак, О. Уманець), о[r4лццо (apxiTeKTop и О. Малиновський, Д, Берлiнська), оКурgцiо

(apxiT. А. Добровольський, худ. Д. Миронова ), органiчно вписався в пейзаж Сиречько-

го дубового гаю ресторан пffубкио (apxiTeKTo ри В. Гопкало, В. Гречина, В. Коломiець)

помiтним явищем стало й будiвництво громадс ьких споруд творчих спiлок - Будинку

художника (L977, apxiTe ктори А. Добровольський, А. Макц на) i Будинку KiHo (1974,

архiтектори З. Чечик, Ф. Боровик, С. Ходик, iнж. i, Онищенко), а також комплексу

нових корпус iB КиТвського державного унiверситеry iM. Т. Шевченка (197З-1_990,

архiтектори В Дадний, Д. Коломiець, В. Морозов, В. Кацин, iнж. В. Дризо)

Поrtпезна будiвля Ки'iвського фiлiапу Щентрального музею В. Денiна (тепер УкраТн-

]э;,l.лй AiM: архrтектори В. Гопкало, В, Гречина, д, Фiле нко, В. Коломiець, iнженери О

В Коваль) о кубоподiбним об'емом розмiром i/ план 56,4 х 56,4 м, увiнча-

_-, j_-.L_i{trttrI

ач я дещо змiнилася пiсля 1991 Р. Це викликано змiною статусу

* :;о\rjцею нез алежнот держави. Виникла необхiднiсть розмiщення ба-

ьств i консульств, тор говельних представництв, фiрм тощо. Новим пiдхо-

озв}rку MicTa сприяло при йняття Закону uПро столицю УкраТни - мiсто-герой

П ро основи мiстобуд}вэнняll БiльшоТ ваги почали набувати рiшення

.,a,,,, r,( органу мiсцевого самовряАува ння. Все це зумовило необхiднiсть роз-
-э генплану. який врахував би нови й стаryс Киева. Вiдтак було розпочато

- -' '-, _Э- *СЗИNt ГенерапьНИМ плаНом Киева'

^^эlgýлgцня нового Генерального плану розвитку м. Киева було завер-
- 9, p(,J|-

_--L_ ts; блв затверджений КиТврадою рiшенням вiд 28,Оз,2оо2 р, N9 З7O/t7о4,
'-:].,,-,.',..,uч.*оосновнiНапряМКИЙпараметрИрозВИткУмiста.

=:сэ-а з реапiзацii генерального плану м. Киева, що проводиться Головним управ_

- --,,, \1 стобуаування, архiтектури та Аизайну мiського сереАовища КиТвськоТ MicbKoT
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державноТ адмiнiстрацiТ (далi - Головне управлiння), включала Bci аспекти мiстобудiв-

ноТ полiтики, зумовленi чинним законодавством, зокрема законами uПро основи Mic-

тобудуваНняо, uПрО apxiTeKryPHy дiяльнiСтьu, uПрО плануванНя та забуАову териТОРiйо,
uПро охорону кульryрноТ спадщиниD, а також Державними будiвельними нормами.

при вирiшеннi питань, пов'язаних з розмiщенням об'октiв нового будiвництва, ре-

конструкцiею iснуючих будiвель i споруд Головне управпiння Аотримува^ося по^ожень

нормативно-правових aKTiB та державних будiвельних норм.
упродовж 2ооз-2оо4 рр. Головним управлiнням розробленi i затвержденi Китвсь-

кою мiською радою uПравила забудови MicTa Киевап (рiшення Вiд 27.О1,.2ОО5 Р.

N9 11/2587). вiдповiдно до цього на пiдставi законодавства рiшення про розмiщення
об'ектiв мiстобудування приймаються на ocHoBi мiстобудiвних та iсторикомiстобудiвних

обiрунryвань, погоджених i затверАжених в установленому поряАку згiднО з АБН Б.1.1-

+2оо2. до розгляду вiдповiдноТ проектноТ документацiТ на постiйнiй ocHoBi, яК Ч^еНИ

дрхiтекryрномiстобудiвноТ рали Головного управлiння, залучалися преАставники громаАсЬ-

ких органiзацiй, у тому числi УкраТнського товариства охорони пам'яток icTopiT та КУлЬryРИ,

НацiональноТ спiлки apxiTeKTopiB УкраТни, Спiлки урбанiстiв УкраТни, УкраТнськоТ академiТ

архiтекryри, iншi представники громадськостi. В архiтекryрнФпланувальнИХ ЗаВАаННяХ

(дПЗ) зазначався пункт про обов'язкове погодження розробленоТ проектноТ документацiТ

з органами охорони кульryрноТ спадщини, у т, ч. з раАою КиТвськоТ MicbKoT органiзацiТ

УкраТнського товариства охорони пам'яток icTopiT та кульryри, а також з громаАсЬкiСтю.

рiшенням киТврааи вiд 15.О4.2ОО4 N9158/5Збs було затверАжено Програму розробки
мiстобудiвноТдокументацiТу м. Киевi на перiод 2ОО4-2О06 рр. Вiдповiдно до неТ впроАовж
2ОО4-2О05 рр. розроблялися детальнi плани територiй (ДПТ1 районiв i мiкрорайонiв м.

Киева. На 2005 р. КиТвралою було видiлено на розроблення АПТ 6,8 м^н грн. з мiсЦевого

бюджеry. У першу черry такою мiстобудiвною документацiею забезпечувалися центральнi

райони MicTa, в яких зосереджена iсторична забудова та цiннi територiТ прироАного сере-

довища - Печерський, Шевченкiвський, ГолосiТвський, ПоАiльський. Так, АПТ ПечеРСькО

го районубуло розроблено, обговорено з громадськiстю i направлено на погоАження. Про
те саме затвердження цього ДПТ так i не вiдбулося. Схему планування частини ПiвАеннОгО

планувального району в ГолосiТвському районi, до склаАу якоТ вхоАять 7 АПТ, бУлО РОЗРО
блено у 2005 р. i схвалено Архiтекryрномiстобуаiвною раАою. У 2006 р. завершено ро3рФ
блення ДПТ Шевченкiвського району (ця мiстобудiвна документацiя також не бУла 3атВеР

мена). Розроблялися також ДПТ району Бортничi, мiкрорайону Жуляни, а таКОж сХеМИ

планування територiй та детальнi плани окремих територiй Деснянського, ýарницьКого та

ýнiпровського районiв, Проте КиТврадою бупи затверменi тiльки ДПТ районУ ТеРемки-3,

Схема планування мiкрорайонуЖуляни, дПТ району вуп. Сагайдака, 101, а також Комплек-

сна схема транспорry м. Киева на перiод ао 2020 р.
yпроаовж 2ОО4-2О05 рр,була проведена велика робота щоАо впоряАкуванНя

питань врахування громадськоТ думки при вирiшеннi проблем реконстрУкцiТ i ЗабУЛО-

ви Киева. Головним управлiнням розроблено й подано на розгляд КиТврааи проектИ

Порядку проведення громадських обговорень проектiв та ПоряАку провеАеННя ГРО-

мадських слухань щодо мiстобудiвноТ документацiТ.
Враховуючи звернення громадськостi MicTa щодо припинення забудови окремих зе-

мельних дiлянок та на виконання протокольного доручення КиТвського мiського голоВИ

з 18 по 22 липня 2005 р. в КиТвськiй мiськiй державнiй адмiнiстрачiТ та ycix районах
м. Киева проведенi громадськi слцання *Про збереження iсторичноТ забуАови, ПрИроАно-

заповiдних територiй та впорядкування територiй зелених насаАжень 3агального кори-
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Рсrgдiл 2. Ётапи iсторико-мiстобудiвнФго розЕитку Киева

сryвання м. Киоваu. В слуханнях взяли участь близько 5 тисяч киян| Аепугати ycix piBHiB,

керiвники КиТвськоТ MicbKoT ради та КиТвськоТ MicbKoT державноI адмiнiстрацiТ, началЬнИКИ

Головних управлiнь, управлiнь, слркб виконавчого органу КиiвськоI MicbKoT ради (КиТвськоi

MicbkoT державнот адмiнiстрацiт), керiвники мiських пiдприемств та органiзаltiй. Учасники

слиань внесли пропозицiТ i зауваження з проблем забудови MicTa, реконструкцiТ окремих

об'ектiв та збереження iсторичнот забудови м. Киева, збереження зе^ених насаАжень

й унеможливдення негативного впливу техногенного характеру на Micbke прироАне се-

редовище. CTBopeHi зi складу учасникiв громадських слиань робочi групи пiАгоryвали

резолюцiт слцань з перелiками проблемних питань, якi бупи прийнятi в результатi голо-

сування та поданi мя узагальнення до КиТвськоТ MicbKoT раАи. У резопючiях громадських

слцань у кожному районi найчастiше порушувались питання загального характеру, якi

потребують пильноi уваги i конкретних дiй мiсцевих органiв вдаАи, а саМе:

збереження iсторичноТ забудови та природного середовища вважати прiоРитеТ-

ним напрямом дiяльностi органiв мiсцевоТ влаАи i самовряАування м. Киева;

проведення у м. Киевi чiткого розпоаiлу земель по категорiях та роЗмежУВаННЯ
п рибуди нкових територi й ;

розробпення схем планування забудови територiй районiв м. Киева, розробпен-
ня детальних планiв забудови територiй, обговорення за участю громаАськостi
й затвердження Тх на ceciT КиТврааи;
-ередбачення в бюджетi м. Киева на насryпнi роки фiнансування робiт з роЗ-
з зýr,и Аетальних планiв забудови територiй;
aэu,э\,еl_.]ацi цодо rеоег\яд\ окремих рiшень Киl'вськоi MicbKoT ради про вiдве-
:a*_: з:,.,:,э-,,, , ,=-|. э -э,,ээ-lэсхоронних, рекреачiЙних, санiтарних зонах,
:---' -j',::=-:-- -- _-:-,',a-",' э-,]-]-э l0ИЗпаЧеННЯ:

-- _:, :a--: -::,.,r,::.э|-, зЭаi,)tsаННЯ ] ДУМКИ ПРИ ПРИИНЯТТl

".\э,.0вого призначення. вилучення i надання земедьних дi-
а€riоl-|струкцii об'екгiв i споруд, дiяльнiсть яких прямо або
/ilватиме На Навколишне природне сереАовице, Знижува-

: : a]-: =, _ _- --, aэЗ:екra тоц0;
_ - -:--: ="- _-:--; aсоектних та будiвельних робiт у мiсцях виникнення

- -- , -- -: , - j]: , з *; ýудiвництво;
-_:=:,:--: -.зFо нвентаризацil'земель у м.Киевi i пiсля iT завершення вине-

::--: ] *э-_,эi rtеж прибудинкових територiй, паркiв, cKBepiB, зон зе^ених на-

_ = 
, -;*э. эб aKTiB природно-заповiдного фонду, дитячих та спортивних майАан-

-",. з, э\ээонних зон, зон iсторичноi забудови i забезпечення вiльного АостУпУ
-: ],,,э-:Fл _\о результатiв iнвентаризацiТ;
эа-:rэзаження мораторiю на будь-яке надання у корисryвання земельних дiлянок,
*с ээзташованi на територiТ зелених зон, зон вiдпочинку, дитячих та спортивних
r,,;чlдзнчикiв, до завершення розробки детальних планiв територiй районiв;
rсэормування замовниками (забудовниками) перед початком буАiвництва Меш-
канцiв про функцiональне призначення та ocHoBHi технiко-економiчнi показники
об'екта будiвництва, а по окремих - практикування громадських обговорень;

АоопрацЮвання (внесення змiн) Ао Генерального плану розвитку м. Киева
на перiод до 2020 р., внесення вiдповiдних змiн до Правил забудови м. Ки-
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ева щодо lх спрощення Й посилення ролi в мiстобудiвному процесi громад-

CbKocTi.

16 червня 2оо5 р. КиТврааа приЙняла рiшення *Про врахування громадських lH-

TepeciB та захист прав громадян при здiйсненнi мiстобудiвнот дiяльностi в MicTi Ки-

eBio таоПро порядок громадського обговорення мiстобуаiвноТ докумеНтацiт", Розпо-

рядженням КиТвського мiського голови вiд ЗО.Об .2оо4 N9 169 у MicTi було створено

експертну групу з розгляду питань вiдведення земельних дiлянок у iсторичному центрi

киева, природно-заповiдного призначення та впорядкування територiй зелених на-

саджень зага^ьного корисryвання.
у 2о05 р. були опрацьованi й направленi до Верховнот Ради Укратни пропозицiт

щодо вдосконалення системи управлiння мiстобудiвною дiяльнiстю в Киевi, Вони сто-

сувалися кiлькох принципових MoMeHTiB, якi зазначенi нижче.

1. Органiзацiйнi заходи:

удосконалити систему взаемодiт органiв мiстобудування i архiтекryри та земель-

них органiв при вибьрi й вiдведеннi земельних Аiлянок А^я мiстобудiвних по-

треб.

2. Законодавче забезпечення:

забезпечити розробдення законопроектiв щоАо внесення змiн Ао законiв Укра-

Тни пПрО основИ мiстобудУВ?ННЯ>,к[lро плануВання i забуаовУ територiйll,rrflр9

apxiTeKrypHy дiяльнiстьоп э також до вiАповiАних постанов Кабiнету MiHicTpiB

УкраТни ,u h"р*.вних будiвельних норм, переАбачивши спрощення Аозвiль-

нот системи з метою залучення iнвестицiй, а також механiзм врахування гро-

мадських iHTepeciB i проведення громадських обговорень мiстобудiвнот доку-

ментацiТ.
забезпечити розроблення проекry 3акону Укратни"про державний контроль у

сферi мiстобудувоННЯл та Мiстобудiвного кодексу УкраТни.

3. Рекомендацiт для мiсцевих органiв виконавчот влаАи та органiв мiсцевого само-

врядування:

створити KoMiciT по вибору земельних дiлянок мя мiстобудiвних потреб;

впродовж насryпних poKiB завершити розроблення й затвердження мiсцевих

правил забудови з обов'язковими пданами зонування територiй;

здiйснити кориryвання генерального плану MicTa;

розробити детальнi плани територiй (дпт), у першу черry- на центральнi райо-

ни MicTa;

Забезпечити збереження самостiйних органiв мiстобулування та архiтекryри у

складi мiсцевих державних адмiнiстрацiй ycix piBHiB.

На жаль, yci кориснi напрацювання 2о0о-20О5 poKiB були вiдкинугi(мо^оАою ко-

МаНДОЮD нового мера Д. Черновецького, яка прийшла до влади у KBiTHi 2006 р, й

спричинила неймовiрний мiстобудiвниЙ безлаА, наслiАки якого АовеАеться Ао^ати в

насryпнi десятилiття.
загалом, мiстобулiвна система, яка склалася у Киевi, е украй недолугою, Тож вона

вимагае постiйного вдосконалення, оновлення, реконструкцiт, реорганiзацiт для за-

безпечення нормальнот житгедiяльностi, заАово^ення соцiальних потреб, мешканцiв,

безперебiйного функшiонування iнженерних i транспортних комунiкачiй, житлово-

комунального господарства та iнших сфер життедiяльностi столицi,
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Роздiл 3. IСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ПОТЕНЦIАЛ MICTA

3.1. Об'екти археологii

iсторiя археологiчного вивчення Киева

iсторiя археологiчних дослiджень стародавнього Киева налiчуе майже 150 poKiB,

оскiльки оистематичнi розкопки в MicTi розпочались у першiй четвертi XlX ст. iнiцiа-
торами цих робiт були киТвський митрополит 0. Болховiтiнов та чиновник 5-го класу
К. Дохвицький, У t824 р. К. Дохвицький розкрив фундаменти ДесятинноТ церкви| а
впродовж 18З2-18З5 рр. ним були розкопанi залицки Золотих BopiT, церкви на розi
Byn. ВолодимирськоТ i iрининського провулку, церкви бiля Йорданiвського струмка на
Подолi тощо.

дркеопогiчнi досqiдл<ення Киева 3о-4Gх poKiB XIX ст. здiйснювались пiд KepiB-
.}яцтвФц Тичr,,асово-0 {ач TЁl, эоз!.луку старожитностей у Киевi, який створено у
1аЗ5 а" Jо -5с,гЕ.,зч-81| iв,йiдtи F"l. Максимович, А, Аненков, М.Берлинський,
Ц_ "]Ёr.эd-.1b{.Ёiar"

З Дiц ш{Е L\ r" з i{дrreBi рOзIIочина€ дiяльнiсть Археологiчна комiсiя по розбору
rе!еп агв- f,йа. по илi. була першою офiцjйною археологiчною iнстиryцiею в

Ъ,йъ*ri r#Еý-. +Е -o\i KoMiciT став киТвський генерал-ryбернатор i, БIбiков. Пiсля
ýшт]т r i&rЭ g, Тнччасового KoMiTery Археологiчна комiсiя стае еАиною археоло-
тн}сrc ffу]дею. що дiе в Киевi.

лк ;fr. рtlзкопок у Киевi спостерiгаеться в бО - 80-х роках XIX ст. В цей час
mошччl дос,tiдження китвських пам'яток проводять Я. Волошинський (розкопки
с'.-аюff}вн!х rqурганiв, 1876 р.), В.Антонович (розкопки цвинтаря на горi поблизу Йор-

-i.a* EObKoT церкви, 1899, 1884 рр,), М. Бiляшiвський (розкопки курганiв на Юркови-
ц, 18а4. 19ОЗ рр.). Енергiйну дiяльнiсть по дослiдженню Киева здiйснювали також
аOхео,\оги+(олекцiонери Т, Кiбадьчич та i. Хойновський, Наприкiнцi XlX ст. масштабнi
рOзкопки КирилiвськоТ палеолiтичноТ стоянки були здiйсненi В. Хвойкою.

Y 19О7 - 19О8 рр. В.Хвойка також здiйснив важливi роботи в самому центрi най-

давнiшоТ територiТ Киева, поблизу ДесятинноТ церкви. Ним були вiдкритi залишки зруй-
нованих князiвських палацiв, ремiсничих майстерень, житед, поховань тощо. Роботи
В. )Gойки були продовженi Археологiчною комiсiею за участю Д. Мiлеева i С. Вельмiна.
Y 19О9 р. Д. Мiлеев пiд час будiвництва великого будинку на розi ГеоргiТвського про-
tsулt{у i вул. СтрiлецькоТ дослiдив руТни церкви та церковний цвинтар Xl ст. Впродовж
1910-1914 рр. Археологiчна комiсiя виконувала дослiдження територiТ садиб Трубечь-
кого, Седянського банку, ДесятинноТ церкви, Звiринечьких печер тощо.

-77



lсторико- мiстобудiвнi дослiдження Киева

Роботи ДрхеологiчноТ KoMiciT, перерванi роками ПершоТ cBiToBoT i громадянськоТ
BoeHn були продовженi вже в радянський час ВсеукраТнською археологiчною комiсiею
(ВУАК). Y 1925 р пiд керiвництвом В. Дяскоронського зАiйснено археологiчнi дослi-

дження на садибi Софiйського заповiдника. Продовженням робiт А. Мiлеева ста^и

розкопки С. Гамченка у садибi Трубешького.
Характерною особливiстю археологiчних дослiджень за роки радянськоТ влаАи

бупо те, що поряд з трааиuiйними дослiдженнями центральноТ частини АитиНЦЯ Кие-

ва почались розкопки i його посадських районiв. Так, у 19З0 р.аослiджУва^асЬ ГОРа

ýитинка (В. Козловська), у 19З1- 1940 рр.- гора Киселiвка (С. Маryра), у 19З4,
!g47, 195о-1954 рр., - Подiл (В. Боryсевич). СереА цих робiт на особливу увагу
заслуговують розкопки С. Маryри на Киселiвцi, де були заобугi наазвичайно важливi
матерiали для вивчення paHHix етапiв icTopiT староАавнього Киева. У 19Зб - 79З7

рр.Т. Мовчанiвським були проведенi надзвичайно результативнi розкопки на СтаРО-

киТвськiй та Михайлiвськiй горах.
З 19З8 до 1952 рр. на територiТ Киева i його околицях розгорнула систематичнi

роботи КиТвська археологiчна експедицiя iнстип;ry icTopiT матерiальноТ ку^ьryри на-

родiв СРСР та iнстиryry археологiТ АН УРСР пiд керiвництвом М. Каргера. Археологiчнi

дослiмення цiеТ експедицiТ проводилися на СтарокиТвськiй горi, у садибi Михайлiв-
ського монастиря, в районi вулишi В, ЖитомирськоТ, у садибi Софiйського заповiАни-
Kan на Кудрявцi та Видубичах.

Цiннi археологiчнi матерiали були також заобугi в 50-х роках )(Х ст, розкопками
киТвських археологiв В.Богусевича та В. Гончарова на територiТ Киево-ПечерськоТ
лаври. В. Богусевичу вдалось вiдкрити на територiТ Даврського заповiдника залишки
склоробноТ майстернi, а також мури, якi огороджували Печерський монастир у Xll ст.

Розкопки 1955 р., здiйсненi експедицiею iнстиплу археологiТ АН УРСР пiд KepiB-
ництвом В. Гончарова, дади важливi матерiали для реконструкцiТ розпланування та
характеру забудови центральних районiв Киева у Xll - Xlll ст. Водночас у 1951 р. були

дослiменi залишки Ярославового валу (П. 0фiменко, В. Боryсевич).
3 археологiчних розкопок варто згадати роботи експеАицiТ КиТвського Аержавно-

го iсторичного музею пiд керiвництвом С. Кiлiевич на СтарокиТвськiй горi (1958 р.),

роботи iнстипlry археологiТАН УРСР на Кловi (П. Толочко, 1967 р.), на СтарокиТвськiй
горi (П. Толочко, 1965 р., С. Кiлiевич, 1967 р.), на Юрковичi (0. Максимов, Г. Шовко-
пляс), в межах nMicTa Ярославао та Копиревого кiнця (П. Толочко, С. Кiлiевич, В. Дя-
ченко, 1969 р.). Розвiдковими археологiчними роботами 196З р. на територiТ садиби
школи N9 77 по вул. Карла Дiбкнехта були частково дослiдженi залишки Кловського
монастиря.

Дрхеологiчнi дослiдження СтарокиТвськоТ гори 1958 i 1965 - 1968 рр. засвiдчи-
ди, що lТ схили були заселенi вже у Vll - Vlll ст. Вiдкритi туг житла Х ст. дають можли-
BicTb скласти уявлення про характер мiського планування цього району, а також про
його соцiальне обличчя.

Розкопки 1965 р. на горi Юрковицi, KpiM зарубинецьких матерiалiв, виявиди похо-
вання lX - Х ст., а також житло того ж часу. Цi HoBi матерiали пiдтвердиди висновки
дореволюцiйних дослiдникiв Киева про те, що в районi ЙорданiвськоТ церкви вже у
lX ст. було значне поселення.

У вивченнi iсторичноТ топографiТ староаавнього Киева велике значення мають ар-

хеологiчнi спостереження за земляними роботами, Iцо провадяться на територiТ Кие-
ва i дають можливiсть визначити територiю поширення кульryрних шарiв, характер i
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Роздiл 3, lсторике-культурний потенцiал MicTa

сryпiнь заселення окремих районiв Киева. В рiзнi роки до цiеТ роботи Аолучалися спiв-

робiтники iнстипrrry археологiТ АН УРСР Ф. Копилов, В. Богусевич, i. СамойловсЬКИй,

Г. Мезенцева, Н. Дiнка, В, Дяченко, П, Толочко (експедицiя "Великий Киiвu, КиТвська

постiйно дiюча археологiчна експедицiя тощо).
з t972 р. в cтpykrypi iнституry археологiт Ан урср було створено спецiалiзований

вiддiл археологiТ стародавнього Киева (керiвник - П. Толочко), який мав пiАрозАiли,

що опiкувалисЬ рiзними районами MicTa (*MicTo ВолодимиРЭо - С. КiлiевиЧ, nMic1o

Ярослава" -Я. Боровський, Подiл- Г, iBaKiH, К. Гупало, М.СагайАак, архiтекryрний
загiн - в. Харламов, околицi MicTa - i. Мовчан). Пiзнiше було створено Подiльську

постiйно дiючу експедицiю (м. Сагайдак, В. Зоценко, нинi - Центр археопогiТ Киева),

архiтекryрно-археологiчну експедицiю (керiвник - Г. iBaKiH), СтарокиТвську експеАи-

цiю (о. Козловський,М. iевлев). Зазначеними пiдроздiлами зАiйснено масштабнi рОЗ-

копки в рiзних районах MicTa - Михайлiвського та Успенського соборiв, ДесятинноТ

церкви, ремiсничих кварталiв Поаолу та Старого MicTa, залишкiв ВознесенськОгО Жi-

ночого монастиря на Печерську тощо.
Впродовж 1989 - 2ОО2 рр, киТвськi печери цiлеспрямовано Аослiджува^исЬ еКс-

педицiею вiддiлу оКиТв пiдземнийо Музею icTopiT MicTa Киева (о. Воронцова, Т. Бобров-

ський).

OcHoBHi результати археологiчних дослiркень територii MicTa

За результатами проведеноТ роботи загальний стан археологiчноI спаАщини У

м. Киевi е таким. Археологiчна спадщина Киева репрезентована 69 пам'ятками та
об'ектами археологiчноI спадщини. З них - 2з пам'ятками нацiонального значення
та 35 - мiсцевого й 1,\ - щойно виявлених об'ектiв. KpiM того, виявдено ще 87
об'ектiв археологiчноi спадщини, якi з рiзних обставин Aoci не взятi на державний
облiк. yci цi об'екти е рiзночасовими та рiзнохарактерними, однак кiлькiсно перева-
жають давньоруськi пам'ятки. У своТй сукупностi вони дають змогу реконструЮватИ
процес заселення територiТ сучасного м. Киева та його околиць.

Першi люди на територiТ сучасного Киева з'явидися близько 2О тис, poKiB тоМУ.

Слiди перебування людини зафiксованi у пiвнiчно-захiАних та пiвАенно-захiАних части-
нах MicTa. В першу чергу че Кирилiвська стоянка (вул, Фрунзе, 59 - 61), вiдкрита i

дослiджена археологом В. Хвойкою наприкiнцi ХlХ ст. Стоянка була розташована на

береговому пiдвищеному мисi з кругими схилами. Пiд час розкопок було виявпено
кострища, ймовiрно, задишки житед, а також кiстки тварин i знаряддя працi, Подiбну

стоянку вiлкрито на кругому схипi БатиевоI гори, там, де вона прилягае Ао Протасо-
вого Яру. Знахiдки KicToK MaMoHTiB, слiдiв кострищ вiдомi по вул. Ярославiв Вал та
в районi Караваевих дач, тож можна казати, що територiя сучасного Киева була

мiсцем проживання невеликих колективiв первiсних мисливцiв,
3а доби мезолiry (10 - 8 тис. poKiB тому) вiдбуваеться змiна клiмаry, тваринного i

рослинного cBiry, що покликало i змiну характеру життя й господарювання первiсних
людей. З'явилися невеликi рухливi колективи мисливцiв, що жиди на короткочасних
стоянках. На територiТ сучасного Киева вiдомо декiлька археологiчних об'ектiв цьо-
го часу. Одна стоянка знайдена на пiвнiчнiй околицi Киева, поблизу ДнiпровськоТ
водозабiрноТ станцiТ; також мезолiтичнi матерiали фiксуються у верхньому шарi
КирилiвськоТ стоянки (вул. Фрунзе). Пiд час археологiчних розкопок було вияв^ено

слiди наметоподiбних житед, знайдено крем'янi знаряддя (скребачки, рiзцi, пдатiвки,
а також нуклеуси) та кiстки тварин.
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Неолiт, датований V - lll тис. до н. е., був значним, як вважають, рево^юцiЙним
етапом в розвитку людства. У цi часи з'явидася KepaмiKa, вАосконалидась технологiя

обробки кременю; наприкiнцi неолiry вiдбувся перехiд вiд привласнюючого тИпу гос-

подарства до вiдтворюючого, а також зафiксованi першi ознаки перехоАу 
^ЮАськИХ

колективiв до осiлого способу життя. Неолiтичнi поселення на територiт сучасного Кие-

ва тяжiють до пiщаних дюн низькоТ луговоТ та середньоТ береговоТ теРаС АнiпРа. ГРУПИ

таких поселень простяглися вздовж обох берегiв Днiпра в районi МикiльСькоТ СлОбiАКИ,

Виryрiвщини, Оболонi, на Трухановому ocTpoBi тощо. У кульryрному шарi цих посе^ень

виявлено слiди кострищ, уламки керамiки з гребiнцевим орнаментом, крем'янi знаряд-

дя, предсТавленi переважНо скребаЧками, ножами та наконечниками стрiл.

Енеолiт або мiднокам'яна доба характеризуеться появою мiдних ЗнаряАЬ праЦi,

зародженням металургiТ, переходом до мотичного землеробства. В межах СеРеАньо-

го Поднiпров'я поширення нових технологiй пов'язане з переселенняМ на Цi терени
HociTB пiзньотрипiльськоТ археологiчноТ кульryри (друга половина iii тис. АО Н. е.). ПОСе-

лення ocTaHHix традицiйно розташовувалися на лесово-черноземних плато (як на ви-

сокому березi ffнiпра, так i на берегах малих рiчок) та склаАалися з Аекiлькох Аесяткiв
споруд, що розмiщувалися колом. Житла зазвичай були наземними. 3нахiдки з три-

пiльських поселень представленi розписною керамiкою, крем'яними (ножi, скребки,
наконечники списiв та стрiл) та кiстяними (прокодки, мотика) знаряддями. Трипiльськi
поселення в межах сучасного Киева знайденi на Кирилiвських пагорбах (вул. ФрУнЗе
81, 59 - 61), Верхнiй Юрковицi, на Сирцi, у Киянiвському провулку, на Дьвiвськiй
площi, по вулицях П. Осипенко, Ярославiв Вал, на Замковiй та СтарокиТвськiй гораХ.

oKpeMi слiди перебування людини виявленi на Печерську, на мисi Чайка (Виаубичi).

Вiрогiдно, до трипiльського часу належать шryчнi печери в районi СмороАинського

узвозу, якi е найдавнiшими пiдземними спорудами на теренах СхiдноТ европи.
Наприкiнцi lll тис. до н.е. посилидась посушливiсть клiмаry, а межа лiсiв змiсти^ася

на пiвнiч. У цей час на територiТ сучасноТ КиТвщини з'явидися скотарсько-землеробськi
племена середньоднiпровськоТ археологiчноТ кульryри, з якою АослiАникИ пов'яЗуЮть
початок епохи бронзи, що тривала до l тис. Ао н.е. Поселення цього часу розмiщУ-
валися на незначних пiдвищеннях бiля виступiв надзаплавних терас або на берегах
озер. Житла зводилися дерев'янi, наземнi. Основними напрямами госпоАарства бУли

землеробство та скотарство; поширеними також були ткацтво й гончарство. В меж-

ах сучасного Киева бiльшiсть iз цих поселень розташованi на схилах правого берега

щнiпра, а також на пiщаних дюнах чи невеликих пiдвищеннях лiвобережжя, зокре_

ма, на захiд.вiд МикiльськоТ Слобiдки, на Трухановому ocTpoBi, на СтарокиТвськiй та
Замковiй горах, Куренiвшi. Пам'ятки епохи пiзньоТ бронзи вiдкритi на схилi гори ЮР-

ковицi, в районi Пирогова, Вигурiвщини тощо. OKpeMi знахiдки бронзових предметiв

фiксуються по вул. Фрунзе, Володимирськiй, Хрещатик.
З l тис. до н.е. в регiонi запанував бiльш вологий кдiмат, вiдбулося вiдновлення

сприятливого для землеробства лiсостепового ланАшафry. Орне землеробство посryпо-
во змiнило мотичне та вирубне; матерiалом для виготовлення знаряАь АеАалi частiше
ставало залiзо. Впродовж раннього залiзного BiKy полiтику у Пiвнiчному Причорномор'Т

дикryвали степовi cKoтapcbKi племена - кiммерiйцi (Vlll ст. до н.е.), а пiзнiше - скiфи
(Vll - lll ст. ао н.е.). В цей же час у дiсостепу проживало автохтонне зем^еробсько-
скотарське населення, яке посryпово пiдпадало пiд вплив пiвденних сусiдiв.

Про життя на мiсцi сучасного Киева за кiммерiйських часiв iнформаuiТ обмаль.
Розкопане у 1959 р. житло на територiТ Кирилiвського заповiдника та знахiАки пО-

8о-

fuшщtr, *Я ]- зх!



Р*э&iл *. ý*T*pvt к* - куfýьтур**ий gэ*т*жцiвл r*яi*т*

одинокиХ предметiв - це, фактично, УСе, чим на сьогоАнi волоАiо наука. iнформацiТ

про скiфськi часи набагато бiльше. Пiд Киовом, мiж Феофанiею та с. XoTiB розташо-
ване велике скiфське городище. Воно бупо оточене валом висотою Ао З м та ровами
i займало площу близько З1 га. Розкопками було вiдкрито залишки наземних житед,

що традицiйно для скiфських городищ розташовувалися взАовж валiв, Центральна
частина городища лишалася незабудованою i могла використовуватися як загiн Аля

худоби. ýаryеться городище Vl - V ст. до н.е. Його безкурганний могильник, ймовiр-

но, вiдкрито бiля с. Пирогово.
Також на територiТ Киева дослiджено пам'ятки пiдгiрцевського типу (Vl - lV ст. до

н.е.). Неукрiплене поселення kpacHoxyTipcbke розташоване на краю пiщаноI тераси

лiвого берега Днiпра. Знахiдки представленi лiпною керамiкою, бронзовими та за-

riзними наконечниками стрiл, залiзними ножами, бронзовими прикрасами. На краю

тераси виявлено залишки бронзоливарнот майстернi. okpeMi предмети виявленi по

всiй територii'мiста, зокрема; KepaMiKa знайдена по вул, Фрунзе, на Куренiвцi, Дисiй
та СтароКиl'вськiЙ горах; бронзовi наконечнИки стрiл - на дисiй горi, Вигурiвщинi,
Ц',rянах. на територiI Софiйського та Видубицького монастирiв; мечi - на територiI
;i,lово-Печерсько'i лаври та у селищi Мишоловка.

iаприкiнцi l тис, до н. е. у Сереаньому i Верхньому Поднiпров'Т на ocHoBi мiсцевогО

], ,,эго земперобського населення сформувалася так звана зарубинеuька Ку^ьтура,

-" - .tiвала до ll ст. н.е. Поселення зарубинцiв розмiщувалися на важКоАоступнИХ МИ-
-1l э..-а^_.l riепегiв 0iчок та склаАалися з Аекiлькох Аесяткiв наземних iзаглиблених
- ,,-э, -а:е,,елt я займалося земперобством, скотарством, частково рибальствоМ та
-_,-:]:--.\,i -а -aс,l-сэ' сrчасtlоrо Киева BiAoMa значна кiлькiсть зарубинецьких

на горах Замковiй, Юрковишi та Старокиiвський, у верхiв'ях р. Почайни,
\bBiBcbKoT площi, на схилах долини р. дибiдь.
могидьники у районi урочища Церковщина

киlвськоl та черняхlвськоl куль-

: _ -_---- _- _ _-:, :-_,"=-- 'За -ЭСе,\еННЯ КИiВСЬКОl КУЛЬ-

_ -- -, , -," :-э-,,, э,,-:-э\,, З археоцогiчних розкопок вi-

_ - :: _," " :, , ,,эa:- ] ]lэ,,,,1. лерамiка Hoci'iB черняхiвськоТ
-: _ : - a: э: з- -r .iэк на ЗамковiЙ горi, оболонi, Печерську,
:-,,з:э,t, / горi вiдоме також оАне поховання з черняхiв-

-] з-эх дки. датованi lV ст., на територiТ Киева трапляються
-]-э-а,э\1 V ст. фактично не вiдомi. yci перерахованi археологiчнi

|, :_--,, з:::]э,-,эо-ь особливостi залюАнення регiону, проте вони не засвiАчують
езrерервного поселення AaBHlX киян.

-:: __,заЁЁя власне Киева як сталого поселення можна казати щонаиранlше з
,,,:- , -',, ст. ! цей час на територiТ сучасного MicTa з'являються поселення кор-

-э- =, ]l л.,,rь}ри. НаЙдавнiшим з них ввамаеться поселення на ЗамковiЙ горi, Ае iзо-
,э]зGt,,lй,i останець висотою близько 70 м над piBHeM Днiпра створив природнi УМоВИ

:.; зиникнення укрiппення. В подальшому розширення територiТ цього поселеННя

з _.бr,rося за рахунок сусiдньоi СтарокиТвськоТ гори, яка також мала кргi схИли, а
, 1я захисry пологоl'пiвденноI частини туг було споруджено вал та piB. Розкопками по

зr r. Володимирськiй було аослiджено цiлi комплекси: житла з печами, госпоАарськi
-эимiщення та ями. Також кiнцем V - V|l ст. датуеться язичницьке капище, розко-

-:a--:-:'
: * _-,
-:, , j:,:j-,
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пане В. Хвойкою на територiТ садиби сучасного Нацiонального музею icTopiT YкраТни.
Впродовж Vl - Vll ст. були заселенi також гора Дитинка та Подiл. Ймовiрно, ця розбу-
дова вiдображае формування полянського союзу племен та становлення пгРоАо КиЯп,

який бiльшiстю дослiдникiв ототожнюеться з поседенням на СтарокиТвськiй горi.
Впродовж Vlll - другоТ половини Х ст. полiтична роль Киева зроста^а воАночас

iз становленням ffавньоруськоТ держави. Вiдповiдно розширювалися й межi MicTa.

дрхеологiчнi знахiдки дають змогу окреслити територiю, яку охоп^ювали Урбанiза-
цiйнi процеси, Кирилiвськими висотами на пiвночi та Печерськом на пiвАнi. АИТИ-

нець знаходився на СтарокиТвськiй горi. Розкопками 70-х рр. ХХ ст. туг було вiдкритО
монументальну споруду - дерев'яну, на кам'яному цоколi, прикрашену фресками,
подив'яними керамiчними пдитками, шиферними деталями. Це дало змоry оТотожНИ-

ти споруду з князiвським палацом Ks |-QpQý@>.

Внаслiдок значноТ скупченостi забудови частину споруд було винесено назовнi,
за межi MicTa. З лiтописiв вiдомо про iснування князiвського палацу квн€ грэдэл
(спiввiдноситься iз залишками споруди, дослiдженоТ на АндрiТвському узвозi, 38). За
межами (града Кияо розташовувалося i нове капище, споруджене князем lгорем у
98О р. Залишки цього святилища розкопано по вул. Володимирськiй, З.

Продовжувадось життя на поселеннi на Замковiй горi. Внаслiдок iснування на горi
пiзнiшого цвинтаря Флорiвського монастиря масштабнi розкопки проводити було про-
блематично, проте е свiдчення знахiдок фундаментiв монументальнот давньоруськот
споруди, а також поryжного кульryрного шару (серед знахiдок - фрагменти керамiки,
вироби iз залiза, кiстки, прикраси та арабськi дирхеми). Довкола першого укрiплення
на СтарокиТвськiй горi розмiщувався курганний могидьник.

0 пiдстави ототожнювати ще одну гору - Дису - з лiтописною Хоревицею. У XlX ст.
туг знаходили низку скарбiв (у тому числi арабськi Аирхеми); пiзнiше, у 60-Ti рр. )fi ст.
розкопками на одному з мисiв ДисоТ гори - Юрковицькому - було аослiАжене го-

родище, засноване не пiзнiше lX ст. Його курганний могильник простягнувся вздовж
Кирилiвських височин (над сучасною вул. Фрунзе). Протягом Vlll - другоТ половини
Х ст. заселеною також була гора ffитинка (туг було розкопане житло та зафiксована
KepaMiKa салтiвськоТ кульryри).

Ремiсничий посад MicTa розмiщувався на Подолi. Заселення його розпоча^ося ще
у Vl - Vll ст., та особливо iнтенсивним освоення територiТ стало впродовж Vlll - Х ст.

дрхеологiчними розкопками туг дослiджено зрубнi житловi й господарськi будiвлi.
Спираючись на вiдомостi лiтописiв, можна стверджувати i про iснування на Подолi

релiгiйних центрiв: капища бога Велеса, покровителя торгiвлi, та церкви св. iллi -
ймовiрно, одного з перших християнських xpaмiB Pyci.

Подальша iсторiя Киева як стодичного MicTa пов'язана iз завершенням об'еднання
схiднослов'янських пдемен, становленням давньоруськоТ держави.

Наприкiнцi Х ст. на змiну язичництву прийшло християнство, впродовж Х - Xll ст.
вiдбувалося змiцнення князiвськоТ вдади, ускладнення соцiальноТ струкryри, Усе це
позначилося на cTpyKrypi та xapaKтepi забудови Стародавнього Киева. Як i iншi дав-
HbopycbKi MicTa, КиТв складався з дитинця, окольного града, неукрiплених посаАiв, а
також низки об'ектiв, що становили примiську околицю.

Наприкiнцi Х ст. князь Володимир Святославич розпочав широкомасштабне фор
тифiкачiйне будiвництво на СтарокиТвськiй горi, завдяки чому угворилося т. зв. nMicTo

ВолодимираD. Територiя його становила близько 10 га, обмежена трасами сучасних
вулиць ВолодимирськоТ, В. ЖитомирськоТ та схидами СтарокиТвськоТ гори, ýитинець
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мав трое BopiT: однi з них вели на пiвнiч - до Подолу, iншi - у пiвденному напряМКУ

до Печерська, Tpeтi - на захiд у бiк р. Дибiдь. Фундаменти ocTaHHix _- так званих СО-

фiйських або Батиевих - були розкопанi в районi вуп. ВолодимирськоТ, 11.
Тодi ж, близько Х - Х| ст., пiд час спорудження укрiплень Аавньоруського MicTa

вiдбувалося становлення пiдземноТ системи Киева. Саме в той час виникли найАав-

нiшi пiдземнi ходи-потерни пiд валами киТвського гороАища (у межах пiзнiшОI СТаРО-

киТвськоТ фортечi). Вони мали вигляд прямих печерних галерей, мiсцями укрiплених
деревиною. одночасно з ними споруджувались госпоАарськi пiАземелля (розгалуженi

печернi галереТ, подекуди укрiпленi деревиною) та рiзноманiтнi печернi скаРбниЦi,

зосередженi здебiльшого у межах великих князiвських та боярських дворiв. гионас-

тирських садиб тощо.
Однiею з найголовнiших споруд не лише Дитинця, а й усього Киева, була зведена

наприкiнцi Х ст. Десятинна церква - перша мурована церква на Pyci. АОвкОла НеI

розмiщувалися князiвськi падаци, залишки яких розкопано на пiвдень та На Захiд
вiд ДесятинноI церкви. Це були витягнрi прямокутнi споруди, оздобленi фресками,
подив'яними плитками, шиферними та мармуровими деталями. На пiвАенних cxiA BiA

десятинноi церкви, за межами палацового комплексу, локалiзовано Бабин торжок -
невелику площу, звiдки розходились три ocHoBHi вуличi (у напрямку вiдповiдних BopiT),

Бiльша частина Дитинця була забудована дворами багатих киян (iMeHa деяких BiAoMi

з лiтописiв); цi двори бупи укрiпленими комплексами, що складалися з житлових та
господарських будiвель,

Упроаовж наступних ста poKiB Киiв швидко розростаеться - у тому числi за ра-
хунок появи окольних градiв. Зокрема, син Володимира, князь Ярослав Мудрий, звiв
нову лiнiю укрiплень, охопивши територiю близько 70 га. Укрiплення мали потужний
земляний насип (до tз_ м заввишки), дерев'янi стiни. а також piB. *MicTo Ярослава"
мало троо BopiT: залишки Золотих збереглися до наших часiв: рештки Дядських розко-
пано на Майданi Неза,lежlос.i: Жид вськ toKa tiз} ються в Nlежах сучасноi Дьвiвськоj'
г\оц . В .,,э,*,аr \,' :-э ::::,эзз a,,з ззе_\еlа Софlя KlliBcbKa - митрополича рези-
::-_ : -a ",,,-э,=-,,_Z -,, э|=.,,, .,*iз з, -аксж з \ топис в та археологiчних роЗкопок
a ,:,., -_,:- з_=.,.,, __:_: ],,-]эt,э цесква. !_.le один невiдомиЙ з писемнихджере^

-='-, : - -, --,.'.:'-=.-":' -а'а-,
Зэ -э:-.-_,," з Ярэс\ава буаiвельнi роботи охопили Михайлiвську гору. Ця частина

i-зл,-з]l] (,,lова отримала умовну назву *MicTo iзяслава-Святополка". Фортифiкацiй-
Ё с]ор!ди його нiколи спецiально не лослiджувались. З описiв пiзнiших часiв вип^и-

вао, що складалися вони з дерев'яноТ стiни, що йшла по валу, а також ровУ. 0динi
в'l'зднi ворота знаходилися поблизу Михайлiвського Золотоверхого собору. Серед му-

рованих споруд найбiльш вiдомий Михайлiвський Золотоверхий собор (зруйнованийу
ЗO-тих рр, ХХ ст.); ryт також розкопано фундаменти двох церков (iMoBipHo, лiтописних
xpaMiB св, Петра та св. Дмитрiя).

Впроаовж Xll - першоТ половини Xl|l ст. розбудова Верхнього MicTa тривала. У ЗGтi рр.
Xll ст. було освячено собор св. Андрiя (лiтописний uЯнчин монэстирл), що слугував

усипальницею для нащадкiв князя Всеволода Ярославича. Поряд розмiщувався Фе-

дорiвський монастир - усипальниця династii Мстиславичiв. Монастир цей витримав
монгольський штурм i продовжував функцiонувати в подальшi роки. Фундаменти його

розкопано на розi вул. ВепикоТ ЖитомирськоТ та ВолоАимирськоТ. Наприкiнt_ti Xli - на

початку Xlll ст. в межах Верхнього MicTa зводиться ще декiлька церков (зокрема, св.
Василiя - пiзнiша Трьохсвятительська, що не збереглася).
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До фортецi прилягали посади - торгово-ремiсничi райони. Найбiльшим з них був
Подiл, що у часи розквiry сягав площi близько 200 га та мав три мурованих храми
першоТ половини Xll ст.: св, Богородицi Пирогощi (Успенська церква), св. Бориса i

Глiба (Турова божниця) та св. Михайла. Одне з найцiкавiших дослiАжень КиТвського
Поаолу було здiйснено у 70-Ti рр. ХХ ст. пiд час будiвництва подiльськоТ гiлки метропо-
лiтену. Тл в ходi розкопок було виявлено комплекси дерев'яних саАиб з житловими
та господарськими примiщеннями, паркани, залишки вулиць тощо.

Набагато меншим (40 га) був посад, розташований у пiвнiчно-захiднiй частинi дав-
ньоруського Киева - лiтописний пКопирiв KiHerlbo. OKpiM того, як свiдчать археоло-
гiчнi джереда, до посадських районiв Х - Xlll ст, надежали гори Замкова, lЛекавиця
та Дитинка.

Довкола середньовiчного Киева розташовувалась низка об'ектiв, що попри певну
вiддаленiсть вiд мiського ядра, становили з ним едину соцiально-економiчну цiлiснiсть.
Вiдповiдно до виконуваноТ функцiТ видiляються TaKi типи об'ектiв, як князiвськi двори
(замiськi резиденцiт), села, монастирськi садиби та форпости.

Серед князiвських дворiв насамперед варто назвати с. Берестове, розташоване
на пiвнiч вiд Печерського монастиря. Саме Берестове назване у лiтописi як мiсце
cMepTi великого киТвського князя Володимира Святославича. Пiзнiше князь Володи-
мир Мономах Gкликав у берестовськiй резиденцiТ з'Тзд, наслiдком дiяльностi якого
стае так званий оСтатуг Володимира MoHoMaxol, що входить до розширеноТ редакцiТ
оРуськоТ Правдио. У другiй подовинi Xl ст. у с. Берестовому звоАиться церква Спаса,
що зi значними втратами i перебудовами збереглася до наших часiв, lЛе одна рези-
денцiя великих киТвських князiв знаходилася у с. Угорське (сучасне урочище Асколь-
дова могила), Волоаiння переяславського князя Всеволода Ярославича - так званий
uКрасний двiр" - знаходився на територiТ сучасного Ботанiчного саду НАН УкраТни.

Дiтописне село Предсдавине, як припускаеться, локалiзуеться в районi сучасноТ
вулицi ВеликоТ ВасилькiвськоТ, де розкопками було зафiксовано давньоруський куль-

ryрний rлар. За лiтописом, у цьому селi князь Володимир Святославич оселив доньку
полоцького князя Рогнеду, з якою одружився силомiць.

Ще одна замiська князiвська резиденцiя перебувала на лiвому березi ffнiпра, не-
подалiк гирла Десни та lT pyKaBiB, у мiсцi, названому у лiтописах як Городець Пiсочний
(сучасне с. Вигурiвщина), де вiдомi залишки давньоруського городища з посадом.

Також в околицях MicTa в Xl - Xll ст. з'явилась низка монастирiв, у тому числi
печерних. Трааичiя печерного чернецтва мае сiрiйсько-палестинське походження. На
територiю ДавньоТ Pyci ця тенденцiя проникае завдяки афонським MicioHepaм лише
на початку Xl ст. Вперше вона проявдяеться, очевидно, в Киево-Печерському монас-
тирi та згодом стае характерною для Киева. Печернi монастирi попервах мали харак-
тер вiдлюдницьких мiсiонерських осередкiв. Цi комплекси формувапися як скупчення
iзольованих пiдземних жител та печерних галерей з господарськими або поховальни-
ми примiщеннями.

Перший печерний монастир у Киевi був заснований в Xl ст. преп. AHToHieM i отри-
мав назву Киево-Печерського. Печери стали тим ядром, з якого в подальшому розрос-
тався монастир. Наприкiнцi Xl ст., з переходом до гуртожитного проживання братiТ,
монастир перемiстився на поверхню i почав розбудовуватися як наземний.У 107З р.
туг бупо закладено головний собор монастиря - Успенський. У 1089 р. до собору
було прибудовано iоано-Предтеченську хрещальню. На початку Xll ст, в Печерському
монастирi було зведено цегляну трапезну, а також ворота з ТроТцькою надбрамною
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церквою, У цей час монастирськi печери лишилися мiсцем iндивiАуальНого вiАлюАни-

цтва, а згодом перетворилися на пiдземниЙ монастирський цвинтар. У поАа^ьшому

заснування печерних монастирiв не лише у Киевi, а й по вс|й pyci вiдбувалося за
киево-печерською трали цiею.

одним iз перших скитiв, заснованих вихiдцями з Киево-печерського монастиря,

став скит в урочищi Гнилечщина на пiвденнiй околицi Micтa, де згоАом було створено

Гнилецький монастир. BiH виник як печерне поселення ченцiв-вiдлюдникiв Й 
^ише

близько середини xll ст. перетворився на чернецький гуртожиток. 3 того часу пече-

ри використовувалися як мiсце вiдлюднення, а згоАом i поховання. Цей пiАземний

цвинтар функцiонував до ХVl ст. Печери Гнилецькото монастиря ма^и 4 яруси, якi

були з'еднанi мiж собою переходами й мали у своому склаАi залишки Авох печерних

церков, кiлькох десяткiв пiдземних келiй та крипт, а також кiстницi-кiмiтiрii, в яких ви-

явлено стародавнi епiграфiчнi пам'ятки. На цей час тут розкопками вiАкрито близько

400 м печерного лабiринту.
Ще один - Звiринецький - печерний монастир у Киевi був заснований У дРУгiй ПО-

ловинi Xll ст. та проiснував до початку XVll ст. Звiринечькi печери були вiдкритi випаА-

ково у 1.911-р, i частково дослiджувалися у 191З, 1990-1992 рр. Можна пРИпУСТИТИ,

що цей печерний комплекс розвивався за однiою схемою з Печерським монастИреМ.
Сьогоднi вiдкрито i дослiджено лише частину печерного комплексу - моНастиРСькИЙ

цвинтар, де знаходиться понад 70 поховальних споруд, а також пiдземна Кап^ИЦя З

написами-графiтi Xlll ст.
Вiдомо таком, що у давньоруськi часи сформувалися ще кiлька пiдземних МоНаС-

тирських комплексiв, зокрема, у Видубицькому та Кирилiвському монастирях, НатО-

MicTb детальнi розкопки цих пам'яток досi не проводилися,
У 9O-Ti роки Xl ст, бупи завершенi будiвельнi роботи у гионастирському Влахерн-

ському xparuti на KioB; \'7О-х эски Х1 ст,, iз закладанням церкви св, МихаЙла, почи-

на€-ьсF зве,,е|-.-]i !азе\,._a-] .,,_--эс-,1о]эцо-с аl,са\lб\ю на Видубичах, КирилiвськиЙ
,,,э-э]-,.: ,, .,, __aз]:* ']::-] +,,- С,з за:.-сзэнлli,i бtизько LL4o р, князем Всеволо-
::,. _,:-_з,,-:," :- :__"-- a ;:,,-a,э-,, я *есн гвськоl Аинастil князiв.

,::. 
_ _ ."-,, ,:]-: _-,,=_эlэ скоlуaц ir,tапи укрiплення та розтаШоВУВалИсЬУстрате-

- --_ -r-, ",:,,, ,.,:_-., -L],,эвним чином цими форпостами прикривався пiвАенниЙна-
-::,",," :з ,-,, ]- .,_,за\/ нападiв кочiвникiв. З лiтописiв BiAoMa низка таких укрiплень;
-::a,.,-=э-] ]е фортеця Пересiчин, який ототожнюеться з комплексом КитаiВсЬКоГО
rородиLLlа, ц]о розташовуоться за \2 км на пiвАень BiA Старого MicTa. ВочевиАь, Пере-

сiчин був частиною Дибiдсько-Сиречького оборонного поясу. Головним мiсцем локалi-

зацil'останнього була болотиста заплава р. Дибеаi, на терасах якоi розташовува^ИсЬ
застави; оборонна лiнiя продовжувалась вздовж глибокоI Аолини р. Сирець. ФортеЦi,
u_.lo виникли тл упродовж Х - Xl ст., мади природнi й шryчнi укрiплення. Однiею 3 таКИХ

залог були лiтописнi ffорогожичi, що контролювали шлях на Вишгороа.
Пiд час монголо-татарськоТ навали t24O р. КиIв було спалено, а багатьох йоrо

мешканцiв вбито або забрано у полон. Плано Карпiнi, що вiдвiдав MicTo у L246 р., на-

раховував там ледве 200 садиб. Монументальна apxiTeKTypa зазнала значних втрат.
HaToMicTb археологiчнi дослiдження ocTaHHix poKiB свiдчать про те, що MicTo не прИ-

пинило свого iснування. Перебiльшеними здаються й свiдчення мандрiвникiв Щодо
його запустiння.

Безумовно, MicbKa структура у часи пiсля монгольськоТ навали за3нала iстотних
змiн. Подiл або Нижне MicTo, ймовiрно, перший вiдновив своТ укрiп^ення та саАибну
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забудову i перетворився на вагомий центр мiського розвитку. З трьох вiдомих за
лiтописами подiльських давньоруських xpaMiB два - церква Успiня Богородичi Пиро-
гощей та Борисоглiбська (TypiBcbKa) церква - продовжили iснувати пiсля L24O р. Тг
розкопками також вiдкрито фундаменти вiрменського кам'яного храму.

Незначна кiлькiсть матерiалiв XlV - ХV ст. на територiТ Верхнього MicTa може пояс-
нюватись тим, що малопот}Dкний кульryрний шар того перiоду було зруйновано пiд час
активних будiвельних робiт XlX - ХХ ст. На Верхньому MicTi у пiслямонгольськi часи про-

довжують свое iснування три мурованих об'екти - ротонда кiнця XIl - початку Xlll ст.
(на нiй фiксуються слiди ремонry XIV ст.), Федорiвський собор, а також Василiвська
(Трьохсвятительська) церква ]-18З р. OKpiM кам'яних споруд, що продовжува^и icHyBa-

ти у пiзньосереднiовiчний час, у межах nMicTa ВолодимираD археологами вiдкрито за-
лишки рядових митед, печей, слiди ремiсничого виробництва, нумiзматичний матерiал.
Проте очевидною е зменшення щiльностi забудови та падiння стаryсу територiТ. В ме-
жах nMicTa Ярослава" зберiгся та проАовжив безперервне функцiонування Софiйський
собор. BiH фактично став центром найближчоТ околицi i нова забудова nMicTa Ярославао
концентрувадась вже навколо нього. Так само в межах nMicTa iзяслава-Святоподка),
життя концентрувалося довкола М ихайлiвського 3олотоверхого монастиря,

Печерський монастир з прилеглими слободами ремiсникiв зазнавав розорень вiд
кочовикiв, проте, як випливае з письмових джерел, BiH залишився дiючим. Батиеву
навалу пережили Успенський собор, ТроТчька надбрамна церква, комплекси Ближнiх
i Дальнiх печер, мурована трапезна Xll ст. Археологiчними розкопками також виявле-
но фундаменти тогочасних житлових споруА.

Включення у другiй половинi ХlV ст. Середнього Приднiпров'я до складу Велико-
го Князiвства Дитовського та потреби оборони вiд кочовикiв стимулювали зведення
мiських укрiплень. Ймовiрно, наприкiнцi XlV ст. на горi, що в подальшому отримала
назву 3амкова або Киселiвка, зводиться фортеця. Перенесення укрiплень з колиш-
нього Дитинця на Замкову гору не е випадковим: сил вiйськового гарнiзону не ви-

стачало для оборони усього периметру давньоруських вадiв, тодi як високий останець
був меншим за периметром та мав додатковi природнi укрiплення. Стiни замку були

дерев'яними й мали 16 башт. З письмових джерел вiдомо про неодноразовi ремонти
(l-492 - L5O2,1508 - 1510 рр.). У замку розташовувалася резиденцiя князя (в по-

дальшому намiсника чи воеводи), постiйна задога, вiйськовi та провiантськi скдаАи,
будинки киТвськоТ знатi, а також церкви,

У t482 р, КиТв було спалено татарським ханом Менглi-Гiреем. Слiди руйнувань
простежуються на Подолi та Печерську; Верхне MicTo постраждало так вiдчугно, що
життя на його територiТ занепадае бiльш нiж на столiття.

КиТв XVl - XVll ст. не становив суцiльного забудованого масиву, аде, як i у попе-

реднi столiтгя, складався з трьох центрiв - Подолу, Верхнього або Старого MicTa та
Печерську. Цi частини розвивалися HepiBHoMipHo у рiзнi часи. Г. де Боплан у 1640 р.
зазначав, що Подiл (або Нове MicTo) простягався вiд ffнiпра до пiднiжжя гiр i мав
укрiплення. Замок розмiщувався на однiй iз гiр (Киселiвцi) i височiв над Подолом, в
той час як над самим замком домiнувапо пiдвищення Верхнього (або Старого) MicTa.

Верхне MicTo вiдбудовувалося повiльно; у ньому залишалося багато руТн.
Фортифiкацiйнi споруди - вад, piB, брами та башти - перебували у напiвзруйнованому
cTaHi, 3 письмовихджерел вiдомо, щоу пiслямонгольський час на територiТСофiйського
собору функцiонував невеликий монастир. Михайлiвський монастир, що мало по-

страждав вiд татар, перебував за межею валiв Верхнього MicTa.
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Мiсцевiсть була слабко заселеною до другоi половини ХVl ст., коди воовоАа КиТв-

ський - князь Острозький - проголосив заснування слободи поблизу СофiТвського
монастиря, що i спричинило деякий приток населення. Впродовж другоТ половини
XVl ст. на СтарокиТвськiй горi зводиться низка садиб.

подiл, де концентрувався ремiсничий люд, розбудовувався найшвидше, На почат-

ку XVll ст. забудова йшла в бiк Куренiвки та Прiорки (взаовж сучасноТ вуп. Фрунзе).
Подiл складався з торгi вельно-рем icH и чой частини т а Б iскуп щи н и (земельн их володi нь

КиТвського католицького епископства); розмежовував Тх канал (вздовж його в по-

дальшому виникди вулицi Верхнiй та Нижнiй вал), З боку р. Почайни та Оболонi Подiл

був огороджений ровом i дерев'яними укрiпленнями.
На Подолi знаходився основний ринок, магiстрат, кам'яний магiстратський храм

Рiздва Богороаичi, Богоявленський Братський монастир зi школою (в подапьшому -
копегiумом) та шпиталем. Загалом на Подолi нараховувалось близько 10 православ-
них церков. У Бiскупщинi було звеаено католицький костьол. У межах передмiсть

ремiсники однiеТ чи спорiанених спецiальностей селилися компактно в межах окре-
мих вулиць чи кугкiв. Назви li залишилися у сьогоднiшнiй топонiмiцi Киева: урочища
Гончарi, Кожум'яки, ffегтярi, вуп. Шевська тощо. Довкола Киева розташовувалася
низка сiл: Вигурiвщина, Мишоловка, Корчувате, Пирогiв, Жуляни тощо,

Впродовж першоТ половини XVll ст. продовжувало зростати Печерське мiстечко:
Печерський монастир сприяв зведенню на прилеглiй територiТ садиб мiщан та залеж-
них селян. Також у межах та околицях MicTa знаходилася низка великих православних
монастирiв: Печерс ький, Видуби цьк ий, |\ирилi вський, М ихайлi вський, Фролiвський.
Кожен мав окрему територiю, укрiппення, залежне населення, Наприкiнцi ХVl - по-
чатку XVll ст. ченцями Киево-Печерсько't' лаври був заснований скит, що розташову-
вався в мiсцевостi Китаево; саме тл з новою силою вiдроджуеться середньовiчна
традицiя печерного чернецтва, Китаlвськi печери розташованi на територiТ давньо-
руського городища; вони дослiджувались у 7912-191З, 1992-L99З рр. OcTaHHi
археологiчнi дослiдження пiдтвердили дат}вання пiдземноl' пам'ятки XVl - XV|l ст.

У 1651 р. Киi'в був значно зруйнований вiйськами гетьмана Радзивiлла, проте
поступово вiдроджувався. Особливо швидко здiйснювалась вiдбудова Подолу, що
зберiгав роль торгово-економiчного центру. Тл розмiщувався комплекс Братського
монастиря з Киl'вським колегiуtчtог"l. Забудова MicTa здiйснювалась без плану, за
рахунок дерев'яних одно- та двоповерхових садиб, У 1654 р. пiсля ПереяславськоТ
Ради до Киева був направлений росiйський гарнiзон на чолi з воевоАою В. Бутур-
лiним. З цього часу вiдбувалося зведення дерев'яноТ фортецi на СтарокиТвськiй
горi, для чого провадилася розчистка poBiB 16 кремонт)) валiв давньоруського Верх-
нього MicTa (в межах ycix його частин), зведення по Tpaci валу бастiонiв, спору-
дження рiзноппанових печерних об'ектiв фортифiкаl-tiйного призначення. Зокрема,
фортифiкацiйнi пiдземелля СтарокиТвськоi фортечi представленi досить великими
тунелями, що проклаАались у материковому шарi пiд насипом валу на значну (до
100 м) BiAcTaHb. iHoAi вони укрiппювалися Аощатою Аерев'яною обшивкою. У цей
час а'явилася й iнша категорiя печерних пам'яток 

- 
т. зв. uпiдкопип або uслуховiu

галереi. Виведенi за межi фортецi, цi споруди призначались для попередження во-

рожого пiдземного мiнування укрiплень. (Пiдкопи) - це довгi звивистi печернi га-
лереТ, вiд яких вiдгалужувались меншi проходи, що закiнчувалися невеликими каме-

рами для зберiгання пороху, Щовжина цих споруд, згiдно з письмовими джерелами,
iнколи сягала кiлькох сот MeTpiB.
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Поряд з цим здiйснюеться спорудження iнших мiських укрiплень. На кiнець 70-х ро-
KiB XVll ст. земляний вал охоплював територiю СофiТвського, Михайлiвського 3олото-
верхого монастирiв та Киево-ПечерськоТ лаври, в цiлому ж на кiнець XVll ст. КиТв мав
чотири укрiпленi райони, що складали едину оборонну систему: Верхне велике Micтo,
Верхне мале MicTo, Печерське MicTo та Михайлiвське вiддiлення. При цьому значнi за-
селенi MicbKi та примiськi територiТ розташовувались за межею укрiплень - взАовж
дорiг, що вели з Верхнього MicTa на Подiл, Печерськ, у Кирилiвський монастир, у на-

прямку Бiлгорода та Василькова.

3агальна характеристика археологiчноi спадlцини Киева

Таким чином, можна констатувати, що археологiчна спадщина Киева нарахо-
вуе мережу рiзноманiтних об'ектiв - етоянок, поседень, могильникiв, пiдземних
споруд, якi дотепер виявленi i дослiдженi не в повному обсязi. Тому нагальним е
впровадження охоронних режимiв використання для BcieT територiТ MicTa, де наявнi
археологiчнi об'екти, а також можливе вiдкриття нових, ранiше невiдомих старо-
житностей.

3.2. Пам'ятки архiтектури та мiстобудування

На державному облiку перебувае 719 пам'яток архiтекryри та мiстобудування, з
них 390 - нацiонального значення.

Найiмовiрнiшою датою створення найдавнiшого городища на СтарокиТвськiй горi
може буги Vll-Vlll ст., i саме про цi споруди розповiдае лiтопис часiв легендарного
Кия. У lX - на початку Х ст. КиТв був укрiпленим центром на плато серед порiзаноТ
ярами мiсцевостi. До берега Днiпра тяжiли неукрiпленi поселення, найбiльшим з яких
був ПоАiл, Ае зАавна вирувало торговельне й ремiсниче життя.

Головним струкryрним елементом Киева був дитинець -укрiплення, 
навкодо якого

розташовувалось передмiстя. Розпланування укрiплення було пов'язане з рельефом
мiсцевостi.

Ремiсничо-торгова частина MicTa 1посаа) мала назву Подiл. Посад мав своТ

укрiплення, |ло були не такими мiцними, як навколо головноТ фортецi, Зокрема, Подiл

у 7tбL р, мав огорожу (стодпiемD.

Зi зростанням MicTa з'явидося Окольне MicTo та HoBi лiнiТ укрiплень. За своТми

розмiрами воно в декiлька разiв перевищувало дитинець. У Киевi такий огродо зай-
мав площу 80 га. Туг розмiщувалася княжа резиденцiя, поруч пдоща, на якiй збира-
лося вiче, та церковнi споруди. Головнi функчiТ адмiнiстративного й духовного центру
зосередмуються в центральнiй фортецi. У передмiстi бiля cTiH головного укрiплення
розташовувався головний торг. BiH був розпланувальним центром MicTa, до нього,
як i до основних BopiT фортецi, тяглися вулицi посаду, йшли головнi дороги. Туг кош-
том купцiв будували храми на честь lx покровителiв - Параскеви П'ятницi, Миколи,
Власiя.

З виникненням MicTa Володимира КиТв набувае розвитку як MicTo сегментного
типу. У бiк материка вiд MicTa Володимира виростае MicTo Ярослава, а на мису, при
з'еднаннi pyKaBiB ffнiпра, Глибочицi й Почайни, розташовуеться укрiплений Подiл.

3 розвитком КиТвськоТ держави стародавне городище посryпово набувае рис
державного центру. Дитинець мав, певно, трое BopiT: КиТвськi, що вели на Подiл,
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Михайлiвськi - на Печерськта Софiйськi - на захiд. Три дороги, що йшли до BopiT,
становили розпланувальну структуру Micтa. Дитинець, або MicTo Володимира, зайняв
територiю площею майже 10 га. Пiвнiчно-захiдна частина дитинця, де в дохристиянськi
часи було язичницьке капище, стае мiсцем, на якому розташовуеться князiвська
резиденцiя, а в 989 - 996 рр. у центрi цiеТ територiТ споруджуеться собор Богородицi
(Десятинна церква). Бiля нього будуються кам'янi палацовi споруди. Перед палацом
на пiвнiчний схiд вiд Десятинноi церкви розташовувалась головна площа дитинця -
Бабин торжок.

На схiд вiд ДесятинноТ церкви територiя була забудована боярськими дворами, а
в Xll-Xlll ст. - монастирями й церквами (Федорiвський монастир, церкви Воздви-
ження й Трьохсвятительська). На пiвдень вiд ДесятинноТ церкви у 60-Ti роки Xl ст.
споруджуеться собор fiмитрiвського монастиря, а в Xll ст. - собор Архангепа МихаТла
М ихайлiвського Золотоверхого монасти ря.

В Xl ст. починаеться новий етап у забудовi Киева. Софiйський собор стао
кмитроподiею руськоюu. В Його садибi будуеться митрополича резиденцiя, а поруч -монастирi з церквамиiрини, Георгiя, У Xll ст. нова частина MicTa Ярослава охоплюва-
ла пiвнiчно-захiднi околицi MicTa.

На захiд вiд центру Киева зводяться Золотi ворота, вiд яких через заплаву рiчки
Дибiдь проходив шлях на Бiлгород. iншi ворота MicTa Ярослава називалися Пiвнiчними,
або Жидiвськими, бо за ними розташовувалось торговельно-купецьке еврейське по-
селення. Власне, вони були головними воротами Киова, бо вiд них пролягав шлях на
захiд, пiвнiч iчастково на пiвдень. У розплануваннi MicTa Ярослава чiтко проступають
магiстралi, якi прямували до всlх BopiT: вiд Золотих до Софiйських i вiд дядських до
Жидiвських. У цьому можна вбачати традицiю вiзантiйського мiстобудування, що йде
BiA античноi римськоi' урбанlсти K1,1,

У забудовi та розппануванн, Киова ве\иhу роць вiдiгравав Подiл, з якого на Верхнiй
КиТв пролягали двi головнiдороги, Boll приблизно вiдповiдали сучасним дндрiТвському
та Вознесенськогиу узвоза\1. П вл чна й пiвденна частини укрlплювалися могутнiми
валами та городнями, якi лi..оэ збереrrися в сучасних назвах вулиць Верхнiй Вал i

Нижнiй Вал.
Перший етап розв/тк\ \1с-]\, \1е,]та,\ьноi'архiтекryри Киева охоплюе кiнець Х - 1-шу

половину Xl ст. У цей чэ,] з'язrl\rlся TaKi видатнi пам'ятки, як церква Богородицi, або
Десятинна (989 - 996 Софlй,ський собор (до 10З7 р.). Будiвництво церков i палацiв
у Киевi було зумовлене Ti,\1. дс столиця молодоТ держави повинна була мати храми,
якi б не поступалися констаl--тинопольськиl\4, а киТвський князь - палаци, не гiршi,
нiж у вiзантiйських iмператор в Кам яна apxiTeKrypa Киева перед yciM cBiToM демон-
струвала мiць i велич ,\aB-lbopvcbKoi держави.

Впродовж усього Хl с;, К,л'в ,rишався центром монументального будiвництва. При-
близно в бО-х роках Xl ст. зак,\адено собор Щмитрiвського монастиря, в 1070 роцi -видубицького, а в 107з р - yспенський собор Печерського монастиря. Пiсля цього
почалося будiвництво собору Мовського монастиря, у 1086 р. - Андрiiвського мона-
стиря i в 1108 р, - Михайлiвського Золотоверхого. У цей самий час збудовано церк-
ви: Миколи Йорданського, на сучасному подвiр'Т НацiональноТ aKaAeMiT образотворчого
мистецтва i архiтекryри, а також надбрамну церкву Печерського монастиря.

В apxiTeKrypi 1-'iтретини Xll ст. взiрцем залишався Успенський собор Печерського
монастиря. Близьким за типом був собор Михайлiвського Золотоверхого монастиря,
збудований у 1108 - 111З рр. на пiвденнiй околицi КиТвського дитинця. Церква
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спаса-преображення на Берестовому збудована в князiвськiй резиАенцiт бiля Пе-

черського монастиря в 111З - 1125 рр.
КиТв, HaBiTb пiсля татаро-монгольськоТ навали, не втратив свого 3начення.

lталiйський чернечь Плано Карпiнi, котрий iiaB з мiсiею BiA папи Римського Ао хана

Батия через КиЬ 1246 року, тобто лише через шiсть poKiB пiсля розгрому MicTa,

писав' що КиТв (... слУжИть столиЦею PyciT". Отже, MicTo функl_tiонУва^о як адмiнi-

стративний, полiтичний i ремiсничий центр. Вже у 50-Ti роки Xlll ст. на ПоАодi, куАи

перемiстився центр мiського життя, розпоча^и буаувати Аерев'янi обороннi споруАи.

в XlV-XVl ст. у мiстобудiвному розвитку Киева сталися змiни, якi свiАчать про

продовження буаiвельних традицiй Аавньот pyci. Характерне Аля Киева ро3п^ану-

ваннЯ та принцИпи забудОви житлоВих кварталiв не 3азналИ Аокорiнних змiн. Центр

мiського життя того часу - подiл - зберiг сформоване нереry^ярне розп^ануван-

ня, а конфiryрацiя його центральнот площi вiАрiзнялася BiA геометрично прави^ьних

площ европейських MicT. у 2-й половинi XV ст., зокрема в перiод князювання Си-

меона олельковича, КиТв iнтенсивно забудовувався, КиТвськi ремiсники споруАи^и

кiлька значних будiвель на Подолi, у Верхньому MicTi та на Печерську, а на кошти

князя було розпочато вiдновлення Успенськот церкви Киево-печерського монастиря,

зруйнованоТ татарами L4L5 р.
у серединi xvl ст. Китв пiдвiвся з рутн i забудувався швиАкими темпами на ocНoBl

давнього подiлу на Подiл, Печерськ i Верхне MicTo. У процесi реставрацiТ церквам на-

давали виразних силуетiв, надбудовуючи додатковi верхи (Успенський собор Печер-

ського монастиря, церкви Спаса на Берестовомута Успенська на Подолi). Висотними

акцентами стали монастирськi дзвiницi. На ринковiй площi Поаолу засновуеться Брат-

ський.монастир зi школою (1615), будуються раryша й торговельнi ряди, у 2-й чвертi

XVll ст. в нерегулярну вуличну мережу вписались MypoBaHi Аомiнiканський, бернар-

динський, езуilський i кафедральний костели, якi згоАом згинули в полум'Т Визволь-

ноТ вiйни 1648-1654 рр, Прокладанням дерев'яних труб вiд пiАгiрських Ажере^ Ао

мiського фонтану бiля раryшi та до Аомiнiканського косте^у започатковано китвський

водогiн. Воеводи й старости мали резиденцiю в замку на горi Киселiвцi, Печерське

мiстечко, в якому налiчувалось 4-5 тис. буаинкiв, склалося навко^о монастиря, ото-

ченого дерев'яною рубленою стiною. Монастирська територiя мало площу близько 20

га. Житлова забудова i значна частина xpaMiB тогочасного Киева були дерев'яними.
внугрiшнiй устрiй Киева в l-й половинi xvll ст. спирався на норми магдебурзько-

го права з самоврядуванням та розселенням жителiв за нацiона^ьною о3накою в

украТнських, подьських, еврейських та вiрменських дiльницях. Магiстраry пiдпоряа-

ковувалося середмiстя площею 8о-l0о га - Подiл, Населення Киева на той час

становило 15 тисяч осiб. iснувади також мiстечка, що на^ежа^и ве^иким монастирям-

землевласникам (Печерське в Киевi).
Передмiстя з сiльським характером забудови поАiлялися Но кЮРИАикио, lЦо на^е-

жали як Micry, так i шляхтi, старостам, духовенству. У Киевi iснувала пбiскупщинао,

що належала католицькому епископу, та великi монастирськi землеволоАiння на Пе-

черську, у Старому MicTi тощо. Роль реryлятора забуАови вiАiгравало МагАебурзьке

право. В цей час в Киевi творили iталiйцi Себастiано Браччi, який вiАнов^ював Успен-

ську церкву на Подолi, та OKTaBiaHo Манчiнi з БолоньТ, котрий на 3амов^ення Петра

Могили вiдбудовував стародавнi киТвськi святинi.
У просторовому устроТ MicTa до середини XVlll ст. найзначнiшi змiни ста^ися в

об'емнiй композицiТ. Вони пов'язанi з будiвництвом висотних дзвiниць при собор-
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них храмах i в монастирях. Особливо це вплинуло на силует Киева, якиЙ дiстав
найактивнiшу мiстобудiвну домiнанry - Велику Даврську дзвiницl9, пiдтриману висот-
ними об'емами МикiльськоТ, МихайлiвськоТ та СофiйськоТ дзвiниць,

китв у цей час за^ишаеться фактичною столицею Укратни. 3агалом на даному етапi
будiвництво в YKpaTHi зосереджувалось переважно туг. Серед видiв apxiTeKrypHoT

дiяльностi переважала реконструкцiя ранiше зведених споруд, Пишним бароковим
декором оздоблювали храми перiоау княжоТ доби та собори, споруАженi за часiв
Мазепи. Для цього перiоду характерне зростання значення декору з широким вико-

ристанням шryкаryрного лiплення, полiхромiТ, монументального малярства.
Саме середина XVlIl ст. вiдзначена зведенням значних iнженерних споруд у склад-

них iнженерно-геологiчних умовах (Велика дзвiниця Киево-ПечерськоТ лаври, субструк-
цiт дндрiтвськот церкви в Киевi).

КомпозицiТ бiльшостi киТвських монастирiв (Софiйського, Микiльського, Михай-
лiвського Золотоверхого, Видубицького, Киево-ПечерськоТ лаври) набули нового зву-
чання з появою висотних домiнант - мурованих дзвiниць, Дзвiницi Й.Г. Шеделя в
Софiйському та Даврському монастирях започаткували нову традицiю, завдяки якiй
силует MicTa став композицiйно активнiшим. Значнi змiни в об'емно-просторову ха-

рактеристику киТвських монастирiв внесли HoBi споруди цивiльного призначення (ми-

трополичий будинок у Софiйському монастирi).
Найбiльших змiн зазнала Киево-Печерська лавра пiсля пожежi 22 квiтня t7L8 р.,

копи були знищенi Bci дерев'янi будiвлi й пошкодженi MypoBaHi. Пiд час вiдбудови,
що розпочалася t72O р., зведено Ковнiрський та Економiчний корпуси, корпус клi-

рошан, будинки митрополита й намiсника. А впродовж 17З1-7Т45 рр. збудовано
наймонументальнiшу в 0вропi Велику лаврську дзвiницю заввишки 96,5 м. У 1Т22-
7729 рр. Успенський собор реконструйовано за проектом apxiTeKTopa Ф. Васидьева.
внаслiАок реконструкцiт, в якiй брав участь майстер i. Каландlн, yci об'еми пiАвеАено
пiд единий карниз, а верхи набули суго барокових форм.

Велику дзвiницю КиевоПечерськоI лаври зведено в L731" LT44 роках
apxiTeKTopoM й.Г. Шеделем за переробленим проектом apxiTeKTopa Ф. Васильева
LT2O р. Дзвiнишю Софiйського монастиря apxiTeKTop Й.Г, Шедель звiв у L744-
LT48 рр., використавши перший i частину другого ярусу давнiшоТ мурованоТ дзвiницi,
спорум(еноТ на зламi XVll-XVlll ст. Видубицька дзвiниця (L727 - 17ЗЗ), контрасryю-
чи з Софiйською, вирiшена в суворих формах з лаконiчним декором, що пiдкреслюе
TeKToHiKy масивноТ стiни. Загалом струкryра Bcix збудованих Шеделем дзвiниць одно-
типна й розвивае стару традицiю ярусних вежоподiбних споруд.

Найвидатнiшою навчальною спорудою Киева цього перiоду став Старий академiч-
ний корпус Братського Богоявленського монастиря, реконструйований apxiTeKтopoм
Й.Г. Шеделем у t7З6-t740 рр. Репрезентативними житловими спорудами тогочас-
ного Киева слiд вважати митрополичi палати Киево-ПечерськоТ лаври (L727) та Со-
фiйського монастиря (17З0-1735).

великим розмаптям в цей перiод вiдзначаються MypoBaHi господарськi будiвлi,
зведенi в Киевi, - поварнi, хлiбнi, палiryрнi, книжковi лавки тощо. Це були бу-
динки простоТ кiлькакамерноТ струкryри, перекритi рiзними типами склепiнь, з
фасаАним Аекором, що зумовлювався вимогами ансамблевостi (книжкова лавка
Киево-ПечерськоТ лаври, tT2L - LT2T, L746 рр.). Тривало формування комплексу
Киево-ПечерськоТ лаври. Були зведенi дзвiницi на Ближнiх i Дальнiх печерах, добу-
довано Ковнiрський корпус та iншi житловi будiвлi, якi оздоблено декором, суголос-
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ним фасадам Успенського собору, що дало змогу сформувати виразну мiстобудiвну
композицiю.

Видатною пам'яткою цiеТ доби стала АндрiТвська церква, споруАжена в t747-
1_75З роках apxiTeKTopoM i. Мiчурiним за проектом Б,Ф. Растреллi. Аля неТ xapaKTepHi

центричнiсть хрещатоТ струкryри, дiагональне розташування чотирьох Аекоративних
BepxiB, палацова пишнiсть ордерного декору.

Велику роль в насryпному етапi розвитку киТвськоТ архiтектури вiдiграла творчiсть

apxiTeKTopa i. Григоровича-Барського.3 його iм'ям пов'язана поява в Киевi ПокровськоТ

церкви (1765 р.) на Подолi. i. Григорович-Барський розробив у 1760-х роках новий

тип надбрамноТ церкви-дзвiницi для Кирилiвського й Межигiрського монастирiв.

для цих споруд стали характерними тридiльнiсть ппанiв, гранчастiсть бiчних рамен,
трияруснiсть (прохiа з кордегардiями - церква-дзвiниrlя) i симетричнiсть композицiт.

i. Григорович-Барський упроаовж 4О-ка poKiB забудував майже весь ПоАiл м. Киева,

провiвши значнi iнженернi роботи (воаогiн iз фонтаном nCaMcoH"). Це найвиАатНiШИЙ

киТвський будiвничий доби пiзнього бароко, який не лише дав небуденнi зразки
власноТ творчостi (киТвськi дзвiницi й черкви), а й наАав нового звучання старовин-

ним архiтекryрним витворам (Кирилiвська церква, церква БогороАицi ПирогощоТ та

собор Михайлiвського 3олотоверхого монастиря).
У цей час почалися змiни i в планувальному розвитку Киева, який мав три роз'еднанi

райони з неупорядкованою забудовою - Печерськ, Старе MicTo i Подiл. У 1785 р.

землемiри i. Миронов та i, Басин опрацювали проект MicTa з центром на Подолi. Але

BiH не був затверркений. Тодi iнженери i. Меллер та о. Шувалов TepMiHoBo розроби-
ли новий проект, згiдно з яким громадський центр передбачався на ПечерськУ, Ае Ре-

ryлярна система вулиць доповнювалася кварталами на дипках. Тим самим намiчалося

зближення частин MicTa, роздiлених глибоким Хрещатим яром.
на початку XlX ст. виконуються проекти реконструкцiТ MicT РосiйськоТ iмперiТ згiАнО

з новими стильовими та будiвельними вимогами. fl,оопраuьовуються вони в Будiвель-

ному KoMiTeTi MiHicTepcTBa внугрiшнiх справ, де провiдну роль вiдiгравав apxiTeKTop

В. Гесте.
Початок XlX ст. став етапним у мiстобудiвному ро3витку Киева. у 1803, 1806, 1809

i 1811 рр. apxiTeKTop А. Меленський склав пданип заякими переАбачалося створення

Дибiдського району, а Дипки розвивались у бiк ХрещатоТ Аолини. На березi Анiпра за

проектом д. Меленського було встановлено пам'ятник на честь пiдтверАження МагАе-

бурзького права (18о2-18О8 рр,). BiH вирiшенийу вигляАi тосканськоТ колони на ар-

ковому постаментi. Пiсля пожежi !8LL р. за проектом В. Гесте переплановано ПоАiл,

який дiстав прямоклну мережу кварталiв. У чентрi Поаолу споруАжеНО ГОСТИНИЙ ABiP,

контрактовий буаинок та iншi будiвлi.
Пiд час вiдновлення згорiлого киТвського Подолу apxiTeKTop А. Меленськийу 1815

роцi по oci до Богоявленського соборуспоРУдив дзвiницю, що стала акцентом узабудовi
КонтрактовоТ площi. Пiд його керiвництвом у 20-Ti роки XlX ст. вiдбудовано бiльшiсть
споруд Братського монастиря, перетвореного на КиТвську АуховнУ акаАеМiЮ. З АРУГО-

го боку вiд собору й дзвiницi зведено Новий академiчний корпус цього навча^ьного

закладу (ёS22 - !825 рр., apxiTeKTop - А. Шарлемань).
Працюючи над створенням ансамблю Флорiвського монастиря, А, МелеНСЬКИй

вiдбудував трапезну, Вознесенський собор i дзвiницю (182]_ р.). Дiворуч вiд них був

споруджений будинок iryMeHi (LS2L р.). Вирiшена фронтадьно, Воскресенська церква
(1,S24 р,) розмiстилась у глибинi забудови монастиря, пiд горою.
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Храми, спорудженi за проектами apxiтeKTopa А. Меленського, як прави^о, мади

вигляд ротонд. Центральне ядро оточувалось колонами (миколатвська церква на

Дскольдовiй могилi в Киевi, 1808 - 1810 рр.), простiр розширювався апсиАою (Вос-

кресенська церква Флорiвського монастиря в Киевi, 182а р.).

За проектом д. Меленського будувалися також аАмiн|стративнi споруАи (Аворян-

ське зiбрання в Киовi, 1810-Ti роки).
Широке будiвництво адмiнiстративних споруА розгорну^ося в Киевi на почат-

ку XlX ст. За типовим проектом apxiTeKTopa А. Захарова у 1810 р. бупи побуаованi

губернськi "присутственi мiсцяо. Ця адмiнiстративна споруАа вирiшена компактно,

з трьома дворовими ризалiтагии i шестиколонним портиком на го^овному фасадi.
Згiдно iз запозиченою структурою античного храму споруджено Контрактовий буаи-

нок у Киевi (1-s15 - 18tT рр,, apxiTeKTop - В. Гесте), де BxiA на торцi позначено

чотирикоЛонниМ портикоМ доричногО ордера, КиТвський унiверситет Св. Володими-

ра зведено у виглядi чотирьох триповерхових корпусiв навколо внррiшнього Авору
(18з7 - 184З рр., apxiTeKTop - В. Береттi). Примiщення розпланованi 3а кориАор-

ною системою. дктовий зап, православна й католицька церкви в тильному корпусi по-

значались ризалiтом з портиком та напiвротондами. За проектом В. Береттi збудова-

но астрономiчну обсерваторiю (1841 - 1845 рр,) з фасадами у стриманих орАерних

формах. Збудований мiж Печерськом i Старим Киевом, iнстиryт шляхетних Аiвчат
(18зs - 184З рр., apxiTeKтop - В. Береттi) з'еднував двi розрiзненi ToAi частини

MicTa. Головним фасадом BiH орiенryвався в бiк Днiпра,
Наприкiнцi XlX ст. КиТв стае значним промисловим та фiнансовим uенТРОм. ТУг

вiдбулася електротехнiчна ревопюцiя, сталися знаковt подiТ: 1-892 р. з'явився пер-

ший в PociT електричниЙ трамваЙ, 1904 - МихайлiвськиЙ механiчний пiдйомник, в

191З - Всеросiйська промислова виставка. Торговельно-промисловий та буаiвельниЙ

бум активно вплинули на формування Киова. рiзко змiнили характер його забуАоВИ.

в цей час сформувалося трааицiйне Micbke середовиlllе. u-]о залиши^о по соб| як ря-

дову забудову, так i деякi визначнi зразки, Нового вигляду набули вупицi Хрещатик,
Михайлiвська, Велика Житомирська Nlикоrаlвська. Бульварно-Кудрявська та iH, Роз-

горнулося будiвництво банкiв. торг ве,\ьних споруд, TeaTpiB, особнякiв i прибуткових

будинкiв з магазинами, конторськими примiщенняN4и, ресторанами та кафе на пер-

ших поверхах. lx сПоо\-\лечFя вiдпов дало вимогам часу, За своТми архiтектурними

якостями цi будiвлi видlдя,rися в мiськiй забудовi, були iT акцентами. Китв став ве^и-

ким адмiнiстративним та к)льryрно-освrтнiм центром. В ньому зосереАи^ися значнi

громадськi установи.
на початок xlx ст. Киl'в складався з трьох окремих частин, кожна з яких ма^а

свою iсторiю, трааичii', ппанувальнi особливостi, Аослiдник п^анува^ьних струКТУр

украТнських MicT П. Хаустов 5z 20-Ti роки ХХ ст. зазначав, що (... осНовний кiстяк
мережi вулиць, якi iснують до цього часу, дали плани: Печерська -t78T Р., ПОДОПУ-
18L2 р., центральноl' частини - \8ЗТ р,..." Найбiльшi роботи щодо упорядкуванНя
та планування Киева розпочинаються з плану MicTa 18З7 р. (архiтектоРи В. БеРеттi,

д. Станзанi). Варто зауважити, що в цiлому просторова структура iмiстобудiвна
концепцiя Киева були закпаденi саме в цьому планi. Надалi вони дише уточнюва^ися
ситуачiйними планами MicTa, якi не додавали нiчого принципово нового. МiстОбУдiВНi

плани Киева XlX ст. тiльки розвивали композицiйнi принципи згаАуваного п^ану, вони

не передбачали функцiонального зонування, яке б визначало характер MicbKoT за-

будови. План MicTa 18З7 р. був пов'язаний, в тому чисдi, i з розбудоВою КиТвСькОТ

_9з



lсторико- мiстобудiвнi дослiдження Кивва

фортецi. Результатом його здiйснення став розвиток MicTa в пiвденно-захiдному на-

прямкуз розплануванням нових районiв- Бульварного, НовоТзабудови, Панькiвщини
i перепланування старих - Печерського, СтарокиТвського.

Аналiзуючи мiстобудiвну концепцiю Киева, закладену в планi L8З7 р., можна дiйти
висновкiв, що вона визначила зв'язок мiж загальномiським простором та окреми-
ми спорудами, мiж громадськими, релiгiйними i кульryрними центрами та жит^овою
забудовою. Водночас ця концепцiя започаткувала Bci подальшi мiстобудiвнi пере-
творення: так, з t8З2 по 1_856 рр. в Киевi було скопано yci вали Старого MicTa, а
на мiсцi li проклапено HoBi вулицi: Пiдвальну, 3олотоворiтську, Велику Житомирську,
Бульварно-Кудрявську, Володимирську, Михайлiвську, а також Верхнiй Вал та Нижнiй
Вал, що сформувалися на Подолi. Таким чином бупо знесено Bci укрiплення MicTa
володимира та Яроспава, включаючи дядськi та Батиевi ворота. Вiдтодi HoBi вулицi
почади зв'язувати три рiзнi частини MicTa: Подiл, Печерськ та СтарокиТвську части-
ну. Створюеться центральна MicbKa магiстраль - вулиця Хрещатик, BiA якоТ, як iз
СтарокиТвськоТ, так i з ПечерськоТ частин йдль вулицi Прорiзна, Бiбiковський буль-
вар, iнститлська та iH. Хрещатик, в свою чергу, об'еднуе три iсторичнi MicbKi центри:
Старе MicTo, Печерськ та Подiл. У цей перiод у Киевi було прокладено 36 нових вулиць
i 4 провулки.

На той час активними домiнантними мiстобудiвного каркасу залицалися культовi
комплекси, якi були сформованi в попереднi столiтгя, а також збудованi в XlX ст., на-

приклад TaKi, як костел св. Олександра (1817). Особливого мiстобудiвного значення
набувають громадськi споруди, наприклад комплекс гостинного двору (1811 - 1829),
контрактовий будинок (1817) тощо.

Проте попри Bci цi змiни та мiстобудiвнi перетворення, як зазначав В. Тимофiенко,
п...КиТв так i не дiстав единого громадського центру. Його функцiТ виконували площi:
на Подолi - Контрактова, на Печерську - перед МарiТнським палацом, у СтарокиТв-
ськiй частинi - перед Софiйським собором..,п Цю свою особливiсть мiстобудiвного
розвитку КиТв зберiгав упроаовж XlX та ХХ столiть i кожний новий мiстобуаiвний план
тiльки констаryвав сиryацiю, що склалася.

Незалежно вiд мiських територiй розвивався Печерськ, на його територiТ продо-
вжувалося будiвництво КиТвськоТ фортечi, яка мала значний вплив на забудову MicTa.

До 1917 р. вона iснувала як вiйськовий склад i тюрма. Фортеця займала значну тери-
торiю ПечерськоТ височини мiж Кловським яром - на пiвночi, НавоАницьким яром -на пiвднi, схилами поблизу рiчки Дибiдь - на заходi та берегом Днiпра - на сходi i

займала площу понад 100 га. Тр було здiйснено регуляцiю планування зi знесенням
приватних садиб та примусовим переселенням мешканцiв у iншi райони Киева. З пер-
спективного мiського району Печерськ, що швидко розвивався, перетворився на
вiйськове поселення всерединi фортецi. В 18ЗЗ р. площа КиТвськоТ фортешi з новими
укрiпленнями становила 908 десятин, а забудови Печерська - 57,5 Аесятин.

Характерною ознакою житловоТ забудови l\иева в цей перiод було те, що oKpeMi
частини MicTa забудовувадись неоднорiдно: територiя СтарокиТвськоТ та БульварноТ
частини з Хрещатиком, Великою Василькiвською та Караваевською площею була за-
будована на 77о/о, найкраще впорядкована, мала високу щiльнiсть житловот забудови
та населення. Тр не бупо виробничих пiдприемств з великою концентрацiею торгових
i фiнансових закладiв, у забудовi переважали багатоповерховi прибугковi будинки,
незначну кiлькiсть становили двоповерховi особняки. Палацова частина (Дипки) була
на 49% забудована здебiльшого садибною житловою забудовою - особняками; ди-
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бiдська частина, Нова забудова - на 41%, Подiл у верхнiй частинi - на 71%. Плоска

частина, куди входила KypeнiBKa, Прiорка i Пуща-ВоАиця займала 54% територiТ Mic-

та, вона на 15,6% складалася з промисловоТ зони. На Дук'янiвцi в 191З р, було вме

5З,4% забудованот територiТ, тут працювали АнiпровськиЙ машинобУАiвний, кабель-

ний, дрiжджовий i миловарний заводиi на Солом'янцi було 3асе^ено 10% територiТ,

переважно довкола залiзницi.
iсторiю житловоi забулови MicTa другоТ половини XlX ст. по 20-Ti роки ХХ ст. умовно

можна подiлити на три перiоаи. Перший iз сереаини XlX ст. по 190з р, - перiод пер-

шот так званот будiвельнот лихоманки, пiд час якот було зведено найбi^ьшу кiлькiсть

житлових будiвель.
Ьудiвничтво багатоповерхового житла стало характерним для Киева, який в цей

перiоа перетворився на велике MicTo. У другiй половинi XlX ст. у киТвських мiських

садибах на змiну особняковi прийшов новий тип житловоI будiвлi - прибутковий бу-

динок.
НаприкiнЦi XlX ст. cTpiMKo збiльшилася кiлькiсть прибуткових буАинкiв, зросли [х

поверховiсть та piBeHb технiчного забезпечення. Функцiональна структура цього типу

житла набула ознак типовот, iндивiдуальне планування змiнилося секцiйним. Секцiйнi

будинки складалися з однiет, кiдькох однакових або рiзних за п^ануванням секцiй,

вiдрiзнялися поверховiстю, протяжнiстю та конфiгурацiею планiв. Планувальнi осо-

бливостi секцiй залежали вiд площi та кiлькостi житлових примiщень.

прибугковi буаинки у Киевi, як правило, склаАали тло забуАови та вiдiграва^и зна-

чну мiстобудiвну роль, видiлялися виразним силуетним вирiшенням, TxHi об'еми час-

то вирiшувалися у вигпяаi кiлькаповерховоТ вежi. Багатосекцiйнi прибутковi будинки

складалися з однiеl,або кiлькох однакових чи рiзних за п^ануванням секцiЙ, розрiз-

нялися кiлькiстю поверхiв, протяжнiстю та конфiгурацiею ппану; причому планувапьнi

вирiшення секцiй залежа\и вiд плоu_]i та кiлькостi примiщень на кожНог\4у поверсi.

наприкiнцi xlx- на початкл Хх ст. прибутковi буаинки стали основним п^анува^ьним

елементом забуаови, Lдо об одн!ва\ися в tрупи, розмrщенi взАовж вупиui й утворю-

вали цiлi квартали, або ансаrrбr в5 \иць, зокре\lа Житомирськоi', ГороАецьКого, Воло-

димирсьКоТ, Рейтарськоl. Ярославового Ba,,ry та багатьох iнших.

Поруч iз масовим жит,\оN,1, прибутковими буАинкаN4и, в Киевi проАовжував icHyBa-

ти такий вид iндив|дуапьного жит\а, як особняки. В Киевi не можна чiтко виАiлити

райони поширення житла такого тиtпу.'lх будувапи на ПоАолi та Дук'янiвцi, хоча пере-

важна бiльшiсть традицiйно розьrlrчувалася в Старокиiвськiй частинi та на Печерську,

в районi старих дворянських садиб.
незначна кiлькiсть будiве,rь використовувалася виключно як житдо, бiльша ж час-

тина за характером використання бупа попiфункцiональною. За цiею ознакою китв-

cbKi особняки умовно можна подiлити на кiлька груп: перша - жит^овi будiвлi, як

наприклад особняки Уварових по вул. дипськiй, 16; С. Могильовцева по вул. Шовко-

вичнiй, t7 /2; Р, ШтейнгеЙля по вуп. Воровського, 27; ьруга- будiвлi, що пооднували

житлову та певну конторську (офiсну) функчii, наприклаА - клiнiки по ву^. Гончара,

ЗЗ, офiсних примiщень по вулицях Банковiй, 2 та Толстого, 7 /2; третя - особняки,

що поеднували житлову i представницьку функчiт зi зберiганням твор|в мистецтва,

зокрема це особняки Терещенкiв та XaHeHKiB по вулицях Терещенкiвськiй, 9, 15 та

бул. Т.Шевченка, 12.
За принципами розмiщення, органiзацiою планува^ьноТ струкryри, apxiTeKTypHo-

мистецьким вирiшенням серед киТвських особнякiв не iснувало поАiбних мiж собою.
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У середмiстi вирiзнядася торговельно-ремiснича забудова Подолу, що складалася
переважно з купецьких та мiщанських садиб. Осередком архаТчностi, де впродовж
кiлькох столiть зберiгалися розпланувальна струкryра, характер i тип забудови, був
один з житлових районiв Киева-Подолу - Гончари-Кожум'яки. Туг традицiйно про-
живали купцi та мiщани: дрiбнi торговцi, ремiсники, робiтники, Його розпланувальна
струкryра почала формуватися ще за доби Середньовiччя й остаточно склалася в XlX
ст. Рядова житлова забудова формувалася за принципом регулярностi та ансамбле-
BocTi доби класицизму. Головним iТелементом була розташована в приватномужитло-
вому комплексi одно-двох поверхова житлова будiвля, що виходила на червону лiнiю
вулицi. Нинi збереглися лише деякi будинки староТ забудови, знесеноТ у 90-Ti роки
ХХ ст.

iнший характер забудови мала Залiзнична колонiя, що виникла у другiй половинi
XlX ст. у зв'язку з появою у Киевi залiзницi, Будiвництво киТвськоТ ЗалiзничноТ колонiТ

було розпочато в 1860 р. i пов'язано з iм'ям арх. О. Кобелева, цивiльного iнженера
за фахом, З 1887 по !9t2 р. BiH працював в управлiннi Пiвденно-ЗахiдноТ залiзницi.
пколонiтп стали на той час новаторським вирiшенням проблем житлового будiвни-
цтва, коли малоповерхова житдова забудова була акryальною, особливо на околицях
MicT та в передмiстях.

Житловi угруповання зводилися за компдексними проектами, якими передбача-
лася не лише садибна житлова забудова, а й виробничi примiщення, заклади для
навчання та побрового обслуговування - Тдальнi, лiкарнi тощо. Згiдно з проектом,
Залiзнична колонiя була упорядкованою житловою садибною забудовою з будинками,
розмiщеними за певними uлiнiямио - вулицями. Починаючи з 1880-х, туг будiвництво
здiйснювадося, згiдно з пданом, лише мурованих споруд. Ще на початку 1890-х у iT

загадьному розплануваннi простежувалося чiтке функцiональне зонування] у пiвден-
нiй частинi розмiщувалися виробничi цехи залiзничних майстерень та склади; в цен-
тральнiй - здебiльшого житловi квартали; захiдну частину займали лiкарня, приryлок
та хiмiчна лабораторiя.

На початок ХХ ст. забудова КолонiТ набула остаточного вигляду - вона сформува-
лась як робiтниче седище, що мало певну мiстобуаiвну струкryру з мережею вулиць i

досить чiтке функцiональне зонування. Поряд з виробничими та соцiально-побуговими
спорудами в киТвськiй 3алiзничнiй колонiТ основну частину будiвель складали одно- та
триповерховi будинки. Одноповерховi житловi будiвлi були зблокованi i мали 2 та 4
примiщення з трьома кiмнатами. Кiлька кварталiв такоТ забудови збереглися дотепер
по вулицях Фурманова та Брюллова.

У Киево-Печерськiй лаврi пiд керiвництвом apxiTeKTopa П. Спарро збудовано низку
лiкарняних i готельних корпусiв.Туг працювали iнженери О. Середа та О. Ветринський,
а наприкiнцi сторiччя - apxiTeKтop В. Нiколаев. 3а його проектами споруджено тра-
пезну палаry з церквою Антонiя та Феодосiя (189З - 1895), водосвятнi каплицю й

кiворiй, корпуси келiй та iншi будiвлi. За проектами П. Спарро i В. Нiколаева у Киевi
icToTHo розширились КитаТвська пустинь i Фролiвський монастир.

У Киевi багато лiкарняних комплексiв збудував В. Нiколаев. Одно- та двоповерховi
на пiдвалах, вони вирiшенi переважно в цегляному стилi (Олександрiвська MicbKa
лiкарня, 187З - t874 рр.; еврейська лiкарня, 1884-1896 рр.; лiкарня для чорноро-
бiв, 1892 - 1893 рр.; терапевтична лiкарня, 1896 - 1897 рр.),

Значним твором у MicTi став комплекс КиТвського полiтехнiчного iнститугу, зве-
дений за проектом i. KiTHepa в 1899 - 1900 роках пiд керiвництвом О. Кобелева в
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передмiстi Шупявка. Новим типом споруд був народний булинок (ауАиторiя), призна-

чений для органiзацii дозвiлля робiтникiв,Такий зберiгся на Дук'янiвцi (1899 - 19о2

роках, apxiTeKTop - М. Артинов),
У Киевi того часу було звеаено три пасажi; з них Ава на Хрещатику - головнiй

магiстрапi MicTa, у цих пасажах великi вiтрини магазинiв розкрива^ись у звужений

простiр торговельноI вулиt-ii без скляного Ааху наА нею. НаприкпаА, Великий пасаж

у Киевi (191з - 1gt4 рр., apxiTeKTop - п. Андреев). Найяскравiшим прик^аАом

рацiоналiстичногомодернувКиевiбувБессарабський критийриНок(1908-1912рр,,
apxiTeKTop - Г, Гай).

одним з найзначнiших громадських об'ектiв став Державний банк на ву^, lнсти-

тутськiЙ (19о2 - 19о5 рр., архiтектори - о, Кобелев та о. Вербиuький), В неоро-

сiйському стилi збудовано Селянський поземельний i Аворянський земельний банк

(191о-1911 рр., apxiTeKTop - о, Кобелев). Теми ренесансу чуАово розкривав Ро-

сiйський банк для зовнiшньоi торгiвлi (191З - 1915 рр., apxiTeKTop - Ф. Дiдваль),

стриманiстrо форм вирiзняються Волзько-Камський банк {I9t2 - t914 рр., apxiTeK-

тор - П" Дндреев), Петербурзький облiковий i позичковий банк (1911 - 1914 рр.,

apxiTeKTop - А. Бенуа) з фасадом, який за своею темою наближаеться Ао Волзько-

Камського банку, апе сухiше вирiшений.
Пiсля ревопючii' 1gL7 р. у 19З4 р. столицею УкраТни став КиТв i питання його роз-

виткУ набупи значноl актуальностi, У 19з6-19З8 рр.пiд, керiвництвом проф.П. Хау-

стова розробпено l7 затверджено генеральний план Киева, Територiальний розвиток
MicTa передбачався -е ^,,,,_]_]е ta високому правому боцi, о й на рiвнинному пiвому та в

пiвденно-схiдноrr,, J За,, ,-:,,,_, -а:эя\lках, Днiпро мав перетворИтися В композицiйнУ

Bicb MicTa. Пtаr,,ВЭ^,|']F:]з -ji]\'i.]',]l! зоt1,1 - 
Петрtвськ,о-Куренiвська, Тедичка,

Корчуватська l;l Дас-,,-r, э ',' :-: -] j ,с^:a; *а э\,l\цlоНО/rЬНО-Розп^анува^ьнi райо-

ни_l-]eHTpanbHu,i,,f :-:=.., --, -:*a]aэ.l]-зЗЭ;l-СLэ{;lй ДвобережнийтаiH.-
зi створенням у l-;1r ]з 

" 
_--", -:,,.,?,'|:^ ]-._,'= _,],-." _ё--a Б, larl Lа\ося вибiркове

спорудження на \1а-:-:э,=,З:'.'.". |,,.,-,э -::; --,'-, тео\'r,1 ствосl,lти нOве

apxiTeKTypHe обличчя,,, :-.
НаЙзначнiшою.lр'':- -"--: _-- ' С-пЭ \\ ]Т' ]тЗiс) сТВореННЯ ПараДНоГо ЦеНТрУ

столицi. За резупьтатэ,,,,,-:-....,]_, з 19з.l р прлл;iF.я\|1 пропозицiю apxiTeKTopa П. Юр-

ченка розмiстити -.,1е*-a ., ,,:-=Z -а \1 сцl Nlихай,tiвського Зопотоверхого монастиря.

У подальшому конк,,э:- -'*_=..,,1\ эядового центру розробляли брати В. та о. Веснiни,

i. Фомiн, К. длабя; - ],э*. В. Заболотний, о. Тацiй, П. дльошин, С, Григор'ев,

Я. Штейнберг, в. Тээ-:-.э \iайlже в ycix пропозицiях УряАова площа проектува^асЬ

перпендикулярно :: *- -эе з розкриттям ансамблю на рiчку та в^ашryванням по

схилу системи схо: з -anr)clB. Схвалено проект apxiтeKTopa Г. Дангбарда, часткова

реалiзачiя якого в,lяв,,1tа гlовну неспроможнiсть створити цiкавий архiтекryрний ан-

самбль.
Значна увага гЭiij \Я,,\ася спорудженню аАмiнiстративних будiвель: буаинок ЦК

кп(б)Y звели як час-гll.-]r Урядового центру (нинi - MiHicTepcTBo закорАонних справ,

apxiTeKToP - й,,,\аrгбард), буаинок ВерховноI Ради УкраТни (19Зб - 19З9 рр.,

apxiTeK1op - В, Заболотний) та будинок Наркомаry внугрiшнiх справ (нинi - Кабiнет

MiHicTpiB Украi'ни, ]_9з5 - 19з9 рр., архiтектори - i. Фомiн iП. Абросимов),

Будинок Верховно'i Ради масштабний до навколишнього сереАовища. Розташо-

вана на розi вуп. М. Грушевськоrо iплощi, споруАа пiвнiчним iсхiАним фасаАами
звернена до парку та комплексу Царського (МарiТнського) па^ацу. Головне в iT apxiTeK-
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ryрному образi - компактнiсть пдану, чiткiсть функцiональноТ органiзацiТ та логiчнiсть
конструктивного ви рiшення.

Пiсля закiнчення ВеликоТ ВiтчизняноТ вiйни планомiрна реконструкцiя Киева роз-
почалася в 1949 р. за новим генеральним планом з перспективою на 20 poKiB (саме
тодi визначиди за доцiльне розробляти HoBi плани MicT через кожнi 20 poKiB). Гене-

ральний план 1949 р., розроблений пiд керiвництвом apxiTeKTopiB О, Власова, i. Ма-
лозьомова, Б. Приймака, В. Полiщука й iнженера l. Козлова, розвивав iдеТ генераль-
ного плану 19Зб р., але на вищому технiчному piBHi. Зокрема, для нових пiдприемств
вiдводились територiТ у вже створених промислових вузлах ffарницi, Святошина, Те-
лички. Зони вiдпочинку планувалися на Трцановому ocTpoвi, в Пущi-Водицi та Кончi-
Заспi. Для надiйного транспортного зв'язку передбачалося спорудження нового мо-
сry через ffнiпро.

Одним з основних завдань було вiдродження Хрещатика. Конкурс на проект його
вiдбудови оголосили 22 червня L944 р. У вiдкритiй частинi конкурсу проекти поАа-
валися пiд девiзами, а в закритiй - вiдомим зодчим (К. Алабяну, Г. Гольцу, О. Вла-
сову, В. Заболотному, В. Гельфрейху, 0. Девiнсону, i. Соболеву, М. Парусникову,
О, Тацiю, М. iванченку, Я. Штейнберry, О. Касьянову, В. Орехову) замовили проекти
з попередньою оп^атою кожноТ розробки. Переважна бiльшiсть apxiTeKTopiB бачи-
ли майбрнiй Хрещатик як вулицю-коридор, до якоТ прилягали невеликi площi iз зам-
кненою розпланувальною струкryрою. Дише О. Тацiй BBiB у композицiю мальовничi
схиди ХрецатоТ Аолини. його ансамбль мав будуватися на контрастному зiставленнi:
парний бiк вулицi - суцiльний фронт забудови, непарний - споруди з розривами
на рельефi. Для подальшоТ участi в KoHKypci вiдiбрали проекти О. Власова, В. 3або-
лотного i О. Тацiя, але змагання продовжили лише О. Власов i О. Тацiй. У 1948 роцi
проекryвання Хрещатика доручили О. Власову, А. Добровольському, О. Малиновсько-
му, В. 0лiзарову, Б. Приймаку та О. Заварову. До роботи залучили також iнженерiв
i. Скачкова та В. Реп'яха. У процесi проекryвання враховано майже Bci найцiкавiшi
пропозицiТ конкурсних проектiв.

В одному з наймальовничiших кугочкiв ГолосiТвського лiсу зведено велетенський
виставковий комплекс СiльськогосподарськоТ виставки (автори генерального пла-
ну-архiтектори В. Орехов, i. Мезенцев, А. Станiславський, Д. Баталов, l. Антипенко
та А. Буценко, iнженер - С. Малкiн). Територiя виставки була поАiлена на три зони:
вхiдну, у склааi якоТ були пропiпеТ та головна алея з партером; парадну площу з пери-
метральним розмiщенням павiльйонiв; майданчики та споруди для демонстрування
тварин. По oci центральноТ площi, розмiщеноТ перпендикулярно до вхiдноТ алеТ, спо-
руджено головний павiльйон з угнугою парадною колонадою та вежею, увiнчаною
позолоченим шпилем (архiтектори - Б. Жежерiн i Г. Кислий, iнженер - А. Моз-
говий). Праворуч по oci, створенiй пропiлеями та головним павiльйоном, - бiльша
частина площi з п'ятьма павiльйонами, а лiворуч - менша з трьома павiльйонами.
Багато павiльйонiв мають однакову висоry i свiтлий колiр cTiH (iнкерманський KaMiHb
в облицюваннi фасааiв) та oAHaKoBi apxiTeKrypнi Аеталi - карнизи й капiтелi в
полив'янiй керамiцi, Саме це забезпечило стилiстичну еднiсть архiтекryрного ансам-
блю, для створення якого було залучено В. 0лiзарова, i. Мезенцева, i. Данька, М. Ка-
терногу, Д. Баталова, В. Гнездiлова.

Нинi бiльшiсть з цих будiвель i споруд е об'ектами нериомоТ кульryрноТ спадщини
за видами архiтекryри, мiстобудування.
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3.3. Пам'ятки Киiвськоi фортецi

Ста роПечерська фортеця

]-аэо-Печерська фортеця створена на ocHoBi фортифiкацiйних укрiплень Печерсь-
-- -; ,,1с-.]астиря часiв КиIвськоТ Pyci. Заснування фортецi вiдноситься до 1679 р,, коли

=-.:, 1с( взяття ryрками Чигирина та Канева у Киевi були зосередженi росiйськi
з::э.э -iд командуванням князя М. Черкаського iкозаки гетьмана i, СамоЙлови-
-_ Э_-,, ,'rобудувапи на Печерську першi укрiплення у виглядi валiв, що оточува-
,, -:*:]]эя,l,й монастир. У 1698-]7Ot рр. зусиллями гетьмана i. Мазепи навколо

:=:,-=: ,-зри бупо споруджено фортечний мур завдовжки 1190 м, з чотирма вежа-

" -]:^,.,а брамами, завтовшки близько З м, висотою 4 м. Пiзнiше цей мурувiйшов
_: _ -, -:; :-ерсDкоI' фортецi.

--::.]*,,сь приходу швеаiв до Киева i визнавши укрiплення ПечерськоТ фортечi
-: jr:,з ,э*,,1\1и, цар Петро ly 1706 р. заклав нову (тобто, вдасне, Стару) Печерську
-::-:--: -э|, цьому бупо використано проект генерала Галларта, якиЙ пропонував
- ,,,, -*., ] lэ\,i замкнлоi фортецi у виглядi правильного багатокутника iз подвiйною
-:-: .=,з, 9-rta бастiонами та 6-ма равелiнами, Схема такоi фортецi типова
: ::-**.,зэко LUколи фортифiкацiТ, поширеноi ToAi в европi. Територiя фортечi

.=- : _", , z -: _, 5 эазlв, населення Печерська було переселено. Нагляд за будiвництвом
- : -_:. -:-: \Jазепi та його помiчнику М. Гейсену. Будiвництво проАовжувалось
: -- -_ -, |-2З :э С-aэ1.1,ц_rза,,,1 if,ортецю козакr 

-rariruпа 
i. СкоропаАського та

-a,
]::-: - ,з i,_,a ',азaа з iкрiпленнями i Печерсь-

] _:-= э Z-" ,э--эа]l"э з,сб -\кою, якi з будiвництвом
: -:_ээ]э;,ё -еэей, 1l/ р]зl \станови, зокреМа, Гу-

,, : :ээтецю в лiськово-адчliнiстративним центром

5i rи збудованi ще у 1679-1682 рр., iснували Ао
,:_:- -,- . _ -:, -, --,э_эr-r новихвулиць, бупи частковознесепi,У 172З-
- 
-: * :: -- *, , ]: ] *:,: ".,ээ-э,,\ lчliнiх зробив добудови. Пiд час вiйни з Туреччи-

-,.- " :-:-;,--,-=- -.,,]з,,аштованоголовниЙскладбоЙовихприпасiвiпровiанry
- : :: :-: :,э з ...,\1) lпiд 0чаковим. У 17Зб р. фортечнi роботи на Печерську
:: _: __]=--: \,' * lr ilдвищував cTapi вали, споруАжував ретраншементи тощо.

--: _ : :,,,зэзе-а Петрiвна санкцiонувала спорудження у Старо-Печерськiй фор-
-:_ 

==",,- _-- ],эсена,rу. Тодi фортечя була реконструйована французьким iнженером

-.=- - --:--,,,, i -ей час вона склаАалася з напiвкруглого в планi, вiдкритого з боку
'- -:: зэ\l\яного валу висотою б м, з 8-ма бастiонами, З-ма висхiдними фронта-

-],].,\,еними равепiнами, високими фортечними валами-контргардами. Недолiком
:-э-еf бупо те, що вона, головним чином, виконувала функцiТ прикриття Даври, анiж
-э,.,эс-lйноl' бойовоТ фортецi. Внлрiшнiй iT простiр був недостатнiм, полiгони малi,
-. эф rb слабкий, задня частина вiдкрита, глибокi улоговини сприяли прихованому на-
: ,"lженню ворога. Фортечя не прикривала ocHoBHi вiйськовi споруди, оскiльки шпи-
-з \ь та артилерiйський двiр мiстилися поза нею, а Арсенал, - хоча й у самiй фортецi,
-роте BiH мав занадто високий дах, вiдкритий ворожому обстрiлу.

Значнi фортифiкацiйнi заходи у Киево-Печерськiй фортечi провадились й напе-
седоднi вiйни L8t2 р. У 1810 р. видатний вiйськовий iнженер генерал К. Опперман
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склав новий проект переобладнання ПечерськоТ фортешi. ВпрОАОвЖ 181_0-1816 РР.
здiйснювалися рiзнОманiтнi заходИ щодО посилення Старо-ПечерськоТ фортецi.

У березнi 18зо р. Микола l затвердив план побудови НовоТ ПечерськоТ фортешi
за проектом видатного вiйськового iнженера О. фон Фреймена. Нова фортеця бу-

дувалася у 18Зl-L852 рр. i охопила майже всю територiю сучасного Печерська,

перетворившись на першокласний оборонний комплекс тих часiв. У серединi xlx ст.
в межах СтароТ ПечерськоТ фортецi, що перетворилася на l-|итадель НовоТ фортецi
знаходились, KpiM Киево-ПечерськоТлаври: Арсенал, 5 порохових льохiв, примiщення

для коменданта фортеr;i та його управлiння, KoMicapiaTcbKa комiсiя, 2 казарми, t га-

уптвахта, 2 кордегардiТ та 4 провiантських магазини.

Нова Печерська фортеця

Споруджена у 18З1--L862 рр. на Печерську. В основу 1i буаiвниl-tтва покАаАено

BapiaHT проекry Новот Печерськот фортечi видатного вiйськового iнженера нача^ьни-

ка iнженерного управлiння Вiйськового MiHicTepcтBa генерал-лейтенанта К. Опперма-

на (проект затверджено 25 березня 18ЗО р. Миколою i). За iншими Ааними, автором

фортечних споруд був вiйськовий iнженер Отто фон Фрейман. Згiдно З проеКтОМ,

фортеця з еспланадою розмiщувалася на площi 908 десятин 456 кваАратних саж-

HiB, для спорудження еспланади (тобто мiсцевостi для прострiлюванНя аРтиЛеРiеЮ)

впродовж 18З2-1846 рр. було зламано 5ЗЗ будинки мiсцевих мешканцiв, за якi на-

лежало сплатити власникам 27О7ЗЗ крб. Всього за час будiвництва фортеui було зла-

мано 1180 будинкiв. Мешканцiв виселяли у долину р. Дибiдь, де виник^а нова, шоста
частина MicTa - Дибiдська, так зване оновое Строение). Район Печерська протягом

!832-]88О рр, потрапив пiд дiю оЕспланадних правилD.

Нова фортеця будувалася впродовж 18З-52рр. (а деякi спорУАИ дО 70-х РР.). l'i

територiя охопила Печерську височину мiж Кловським яром на пiвнОчi, НавоАниЦЬ-

ким яроМ на пiвднi, схилами долини р, Дибiдь на захоАi та берегом Анiпра. ФОртеuю

будували вiйськовi частини, штрафнi та арештантськi роти, кiлька сотень селян iЗ

Чернiгiвщини, багато робiтникiв з РосiI - каменярi, теслярi тощо,
Фортечю закладено 28 липня 18З1 р. Побудовано з киТвськоТ жовтоТ цег^и. Мiцна

система укрiплень, фортiв, cTiH, башт, брам, бастiонiв, капонiрiв, валiв i poBiB, зi
шпиталем, водогiнними спорудами та iншими об'ектами, була Аля тих часiв першо-

класною оборонною системою. Споруди фортецi виконанi переважно у стилi пiзнього
класицизму другоТ чвертi XlX ст.

Фортеця складалася з цитаделi (Стара Печерська фортечя) та iнших значниХ фОР-
тифiкацiйних комплексiв i споруд.

1. Василькiвське укрiплення (район сучасних вулиць Чигорiна, ПерспективнОТ, ЩОР-

са). Розташоване на пiвденному заходi ПечерськоТ височини. З цього укрiплення поЧадо-

ся будiвництво НовоТ ПечерськоТ фортешi. Споруджувалося впроАовж ]-8З1-18Зб РР.
за проектом К. Оппермана як самостiйний фортифiкацiйний комплекс. ЗiркОпОдiбна У

планi форма укрiплення складалася: з валiв i poBiB (трьох тенальних фронтiв), равелiнУ з
капонiром, вежi-редюТry No 1, вежi N9 2 ("КруглоТп), вежi Ns З ("ПрозоровськоТо, - ВоНа

ж пiвденна напiввежа, тл поховано фельдмаршала О. Прозоровського (17З2-1-809),
оборонних казарм (батальйон вiйськових KaHToHicTiB, де 1 жовтня 1865 Р. бУло вiд-

крито юнкерське пiхотне училище; нинi у цьому примiщеннi знаходиться вiйськовий iH-

ститл зв'язку). До укрiплення увiйшов й Тюремний замок початку XlX ст. З кiнця XlX ст.

споруди укрiплення використовувалися як складськi примiщення.
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Нинi у перебудованому cTaHi збереглися: три вежi за N9 1 (редуг 1ВЗ1-18З7 рр.)
по вул. Щорса, З8; вежа N9 2 (18зз-\844 рр,) по вул. Щорса, 44; вема Ns З uПро-

зоровська" (18з8-з9 рр.) по вул. Щорса, З4; фрагмент равелiнного i значна частина

головного валу; КиТвський тюремний замок (1812-1817 рр.),
2. Госпiтальне укрiплення (район вулиць ГоспiтальноТ та Щорса), Споруджено у

18з6-1851 рр. на вершинi ЧерепановоТ гори. tsоно було самостiйним оборонним
комплексом, який складався з трьох полiгонiв з капонiрами, пiвнiчного фронту з бра-

мою, капонiром та напiввежою i горжового фронту з вiйськовим шпиталем. Полiгони

бупи укрiпленi земляними валами з ескарповою цегляною стiною, ровом i гласисом.

Щентральною спорудою укрiплення був шпиталь (сучасна ву^. Госпiтальна, 18),

який зводився впродовж 18з6-1-842 рр. для вiйськово-меАичного зак^аАу четверто-
го класу. BiH включав лiкарняний корпус та лазню.

Протягом другоТ половини XlX - на початку ХХ ст. iснуючi госпiтальнi споруди

rобуд9gузадись, поряд з ними зводились HoBi. В садибi шпиталЮ бУлО СПОРУАЖеНО

экремi корпуси для терапевтичного, хiрургiчного, дерматологiчного, очного вiААiлень,
,ад лазнею надбудовано водонапiрну башry, зведено кiлька госпоАарських будiвель.
\ 1845 р, на подвiр'i'шпиталю було закладено сад.

на пiвнiч вiд шпиталю впродовж 18З9-1-842 рр. зведено напiввежУ (нИНi ВУЛ.
-:,,]. тальна. 16). i"i було розташовано перед вбудованою у вал головною - пiвНiчнОЮ

i :а,"с,о [оспiтального укрiплення (184З-1844 рр.).
',э эборонного комплексу Госпiтального укрiплення входили чотири капонiРи, СПО-

],, , * _:* 1З4З-lЗJ4 ор.. як призначалися Аля веАення артилерiЙського вогнЮ

эj.:з- -.._=,,=э,; ". зСээ-а!lя бооприпасiв. На початку 1850 р. вони бУлИ

,. :__.:-_:,-:.__r_-_ __:,-, '::-,э-_, ,:--;,э-оtо\крiпленнятакожвходилика-

,_=:-- _: r_ _:-,-_ эгэр_rд.r 3 э з- рзr^,l,-.,,] -ёст",ово вiдреставРОванО
. :- _ - _ _- -: : *r ._:,-эзсrвався. \ ]_996 с. па зе\1,1,яir,\ !кр п\еннях розпочато
'*'-]r : - _ - - --

, - .,. : _ __ . _-,,-а\ю. пiвнiчна брама та пiвнiчна напiввежа використоВУ-
-: ., : . -_. _ -,,." -оспiталем MiHicтepcTBa оборони Укра'iни. Головний вад, Ка-

-.- _ _-_ _-,,, з_-с по,riгонiв, u(.66цЙ" капонiрвключеноАосклаАуНацiонального
_-,_ _, -:-- * , -:- ,:rc:o музею uКиl'вська фортецяо.

: -_ _-:.;:.,l Новоl'ПечерськоТ фортечi: окрема вежа Ns 5 uiHTeHAaHTcbKa)}; обО-

_ _-. -:з:-]зеэ\ова казарма, так звана uЖандармська)}; окрема вежа Ns 4 uHaBoA-

. =э*,е \q 6; окрема оборонна казарма uHa пересцпiu (МиколаIвськиЙ фОРТ
j .:,-]=]",-." 18З4-З9 рр., мостом бiля фортечноТ брами цiеI казарми - t842 р.,
, :_-_,, -=эез piB - L852 р.); набережний казематний верк (Подiльська фортечна
=_:-".,., .iэ\,1ендантський будинок iз садом - 18ЗЗ р.; солдатська гауптВаХта; аРСе-

-:,:]:- r'айстернi.
-э,. спорудженнi СтароI (ПетровськоТ) ПечерськоТ фортечi були побуАованi Печер-

]:-, аэтиперiйськi лафети. Цi споруди через 50 poKiB застарiли. У 1750 р,0пизавета
-.-э вна пiдписала указ про спорудження у Киовi великого Арсеналу. flo того часУ

э]:енальнi споруди розташовувались на Печерську i в Дибiдськiй частинi. У 1850-
_t54 рр. на територiТ фортечi бупи побудованi виробничi apceнa^bHi майстернi
з,, t. Московська, 20).
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У 1855 р. пiд час КримськоТ вiйни було розроблено систему заходiв мя прикриття
данцюгового мосry, тобто ПереАмостове укрiплення.

Пiсля закiнчення будiвництва головних фортечних споруд вiйськовi роботи не при-
пинялися. У 1860-1880 рр. буауються саперний табiр iз саперними дачами, саперне
шосе, армiйський табiр на Сирцi (1867 р.), вiйськово-окружний суд тощо. Наприкiнцi
1-860-х poKiB генерал Е. Тотлебен запропонував побудувати систему фортiв навко-
ло Киева (Bia Виаубецького монастиря до Сирця i далi до Днiпра). Переабачалося
побудувати 27 фортiв. З них було побудовано лише один. 27 квiтня t87t р. за на-
казом Олександра ll на Дисiй горi наа р. Дибiдь було закладено Дисогiрський форт
з 500-саженною еспланадою, збудований у t8T2-7876 рр. (район вул, Саперно-
СлобiдськоТ, 78). За проектом, земдяний форт у формi неправильного прямокугника
з заходу та пiвдня обiймав вал з бастiонами та капонiрами. ýо укрiплення входили
тимчасовi казарми для гарнiзону, сараТ та льохи мя зберiгання боеприпасiв. Форт ви-
користовувався як мiсце страти в'язнiв пКосогоо капонiру. Нинi збереглися вали i рови
укрiплення та частково потерни (проходи у валу). У L982 р, на територiТ укрiплення
вiдкрито ландшафтний парк.

Зрештою, Нова КиТвська фортеця зберiгала стаryс фортечi менш нiж 50 poKiB.
Пiзнiше вона стала фортечею З-го класу i була перетворена на вiйськовi склади.

Результати iнвентаризацii

За весь час вивчення КиТвськоТ фортецi дослiдниками мало придiлялось уваги земля-
ним укрiпленням, хоча саме ix можна вважати основою фортифiкацiйноТ системи. Bci
письмовi роботи стосовно фортецi присвячено iT icTopiT та кам'янiй apxiTeKrypi оборон-
них споруд (арсеналу, казармам вiйськових KaHToHicTiB, оборонним вежам, будiвлi вiй-
ськового госпiталю тощо), але вкрай мало висвiтлено землянi насипи, що пов'язували
Bci данi споруди в едине цiле. Зазвичай це пояснюеться тим, що бiдьшiсть насипiв було
зруйновано пiд час забудови та перепланування за радянських часiв. Звичайно, ведика
частина цих укрiплень була знищена як забудовою, так i прокладанням нових вулиць,
але якщо ретельно обстежити територiю фортецi, то можна впевнитись у наявностi
чималоТ кiлькостi цiлих та окремо збережених фрагментiв i елементiв даних укрiплень.

Упродовж 2OL0-2O11 рр. мя розроблення роздiлу *Збереження та охорона
iсторико-кульryрноТ спадщинио у складi Генерального плану розвитку м. Киева та його
примiськоТ зони ьо 2О25 р. було проведено дослiдження та iнвентаризацiю об'ектiв
КиТвськоТ фортечi. За цей час обстежено землянi укрiплення ljитаделi, Василькiвсько-
го та Госпiтального укрiплень, а обстеження Звiринецького укрiплення i Дисогiрського
форry тривае й досi. Метою Ааного дослiАження е визначення стану збереженостi та
наявнiсть укрiплень в цiлому. Принагiдно зазначимо, що обмiри параметрiв земляних
укрiплень мають проводитись за допомогою фахiвtliвп отже, розмiри укрiплень ми не
наАаемо, ix приблизнi висоти становлять вiд 5 до 25 м.

Цитадель.

Будiвництво Киево-ПечерськоТ фортечi було розпочато з закладення у 1706 р.
цитаАелi на ocHoBi вже iснуючих укрiплень. обстеження розпочато з головного валу
цитаделi, який складався з дев'яти бастiонiв та одного напiвбастiона. дiнiя вогню го-
ловного валу простягалася на t27O сажнiв (2709,7 м).

Першим було перевiрено стан РохtдественGького бастiону. Пiа час огляду виявле-
но, що укрiплення бастiону знаходяться у задовiльному cTaHi.
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Роздiл 3, lстори ко- культурни й потенцiал MicTa

Куртина мiж Рождественським та Семенiвським бастiонами теж у ЗаАоВi^ЬноМУ

cTaHi. Заодно зазначимо, що тильний бiк куртини, прилеглий Ао 
^аВРСЬКОГО 

МУРУ,

вкрай засмiчений,
семенiвський бастiон знаходиться у задовiльному cTaHi. Площа бастiону засмiчена.

Куртина мiж Семенiвським та олексiтвським бастiонами частково вiАсутня, icHye

два переРiзи: перШий - пiшохiднИй прохiД злiва вiд ВерхньоТ МосковськоТ брами,

tоугий - вул. Наводницька, що проходить на стику куртини з олексiтвським бастiо-

-ом. iснуючi частини в задовiльному cTaHi.

олексiiвський бастiон знаходиться у бiльш-менш задовiльному cTaHi, okpiM згада-
-lсго вiдрiзку на стику з куртиною з лiвого боку. Також зазначимо, що на зовнiшньому
],1,1l,\ бастiону розташовуеться посольство Пакистану, З внррiшнього бокУ Аосryп Ао
-ас-ону закрито: з одного боку рестораном uщарське седо), що розташований у поро-
,,.зом!,льосi, з iншого боку досryп до внлрiшньоТ частини закрито адмiнiстрацiею ТОВ
- 1lриемство *Киl'вu. Фотофiксацiю здiйснено лише iз зовнiшнього бокУ.

l{,,этина мiж Oлексiiвським та АндрiТвським бастiонами зАа^еку виг^ЯАае У заАо-

: .э-]rlr cTaHi. З зовнiшнього боку досryп закрито через приватну забуАову, тильНИЙ

..,u^,.",ro ТОВ.Пiдприомство uКиТвu. ПровеАено фотофiксацiю, наскiльки це бУло

l 
=,,

дндрiiвський бастiон iз зовнiшнього боку виглядао задовiльно. Досryп Ао праВОГО

::,, -:,,,з,*,.,, 1в,лЙl чеOез щlпьну приватну забудову. З боку пров. Реута виАно пра-

:,,. -_ -э:,э-- бас-о.r_r. а\е Аосryп Ао них неможливий через приватну охороНУ
, _- _- _ "=-:--.;, a -э^,],*, зэбэооl\ цодо фотографування. Стан внутрiшнього боку
:__- _-, -:= _:,,"., -:::j ]:__.-- ]-э ,],,-;-; -э територiюТоВ "Пiдприсмство uКиТвu.

-, :r -- - _, - -- :---:--: :-- a:_= = aa'Э-,
,:]]:.,,,., aа:- э.а\lи \,1ожна бачити лише част-
:з- з,,-,;:еa за-lсз ],blo, а,ле невiАомий стан П'

}t*эЁ*ьог0 боку, тому що вона знаходиться на територiТ ТОВ
l,.,Фотофiксацiя здiйснена зд€иекУ.
tтiшl lтовнiстю знаходиться на територiт Тов *пiдприемство

,fiil]в" {Ёд, 1€rfiffi дш[r1. 0тже, стан Його зберел<еностi невiдомиЙ.
tЁEгш€ чJ( Ё.щаqерським та Успенським бастiонами також знахоАиться на

"сrгr-лГ ТсВ .Пýlр{€а{ство *КиТв", отже, невiдомо чи iснують якi-небудь jT залишки
шr1гашl_ ГIш*аI*i.lо зазначимо, що в данiй куртинi розташовувалась Василькiвська
fiоа€_ чшmщ. що поеднувала куртину з лiвим флангом Успенського бастiоНУ,
тЕш{*зtr вtд. Цrгадедьна.-::. э-.,a-]*] п_,ртиною, також на територiТ ТОВ "[liдприемство (КиТв), ро3та-
_ _: :-=_= Василькiвський равелiн, ймовiрнiше, його залишки не збереглися. Збе-
_--,.:= ];_,,^эt вська равелiнна брама на подвiр'Т будинку N9 З по вул. Цитадельнiй,
, _ =- :; ,", ,, - э,, ,,я гао огорожа колишньоI взугтевоI фабрики.

\'спенський бастiон у доброму cTaHi, оскiльки на ньому проведенi реставрацiйнi
____-,, 3 серединi лiвого фасу icHye перерiз у виглядi дороги, що залишився BiA
- -""-*ээ в йськовоi'частини, як в'Тзд на територiю через КПП,

._,;-.lrэ viж Yспенським та Петровським бастiонами знахоАиться у доброму cTaHi
- :.; з _\новлення. Ближче до лiвого флангу Петровського бастiону icHye перерiз у
з,,- , F_\ дороги.

Новокиiвський равелiн на даний час не обстежено, ймовiрно, його за^ишки е.
:,: 

"ого 
правий фас знаходиться за огорожею воАосховищ,

1оз

ш



!сторик*- плi*тобудiвнi де*лiýжежнЪ Киев*

Петровський бастiон перебувае у доброму cтaHi. Зараз на ньому продовжуються
вiдновлювальнi роботи. Фотофiксацiю проведено з внугрiшнього боку, з лiвого флан-
гу i фасу та з правого фланry. Правий фас не видно через огорожу та гаражi гараж-
ного кооперативу, з територiТ кооперативу видно лише верхiв'я бастiону.

Куртину мiж Петровським та Спаським бастiонами на 7/З частину знищено пiд час
прокладання вул. Сiчневого повстання (нинi вул. Даврська). Збереженi частини валiв
по обидва боки вулицi знаходяться у задовiльному cTaHi. Заодно також зазначимо,
що на мiсцi перетину куртини з теперiшньою вул. Даврською знаходилась КиТвська
брама.

Також перед згаданою куртиною розташовувався Киiвський равелiн з равелiнною
брамою (не збереглися),

Спаський бастiон знаходиться у задовiльному cTaHi. В правому фасi бастiону, що
пдавно переходить в куртину, перерiз. Слiд зауважити, що у кугi мiж куртиною та
лiвим флангом облаштовано громадську вбиральню.

Куртина мiж Спаським та Павлiвським бастiоном знаходиться у задовiльному cTaHi,
oKpiM згаданого перерiзу на стику зi Спаським бастiоном. Фотофiксацiю виконано з
обох бокiв, з внугрiшнього боку вал погано видно через приватнi сараТ.

павлiвський бастiон знаходиться у задовiльному cTaHi. Проте на його тереторiI
велика кiлькiсть смiття.

Куртина мiж Павлiвським бастiоном та Олександрiвським напiвбастiоном знахо-
Аиться у заАовiльному cTaHi. На вершинi валу розташована оборонна cTiHa Киево-
Печерського монастиря. Фотографування проведено лише iз зовнiшнього боку.

Олександрiвський напiвбастiон знаходиться у незадовiльному cTaHi. BiH потребуе
додаткового обстеження, яке плануеться у майбрньому. Пiсля отримання додатковоТ
iнформацiТ по напiвбастiону можлива його бiльш чiтка фiксацiя, оскiльки даному
фортифiкацiйному елементовi дослiдниками не придiлялось належнот уваги в минулому.

Окремо варто розглянуги ретраншементи, люнети та батареТ цитаделi.
Блиrкнiй ретраншемент, в якомузнаходиться Нижня Московська брама, перебувае

у доброму cTaHi. Стосовно дальнього ретранщементу, то на його територiТ знаходить-
ся Меморiальний комплекс ВеликоТ ВiтчизняноТ вiйни L941-1945 рр., пiд час зведен-
ня якого укрiплення було знищене. Те ж стосуеться Дюнету N9 1, що розташовувався
за дальнiм ретраншементом.

дюнет Ns 2 зараз знахоАиться у аоброму cTaHi, в ньому розташовано експозицiю
бойовот технiки.

дюнети Ne 3 та Ns 4 знахоАяться у незаАовiльному cTaHi, оскiльки перебувають
у щiльнiй приватнiй забудовi. Досryп до них обмежений через згаданий приватний
сектор.

Також в icTopiT фортецi фiгурують ще два paHHi люнети та п'ять батарей. Також
додамо, що може виникнги плуганина щодо нумерацiТ люнетiв, оскiльки ocTaHHi два
виник^и ранiше i на планах мали номери 1" та 2. Пiзнi люнети також починались з
1-го по 4-й (на планах З-й та 4-й ьо перебудови позначалися флешами, а HoBi 1-й та
2-й виникли на мiсцi ретраншементiв). Пiзнiше два paHHi люнети отримали iндекси Х
та y. отже люнет y розташовувався бiля Рождественського бастiону, його оточували
батареi N9N9 1, 2,3. ffaHi об'екти не збереглися.

Дюнет Х розташовувався навпроти Павлiвського бастiону (не зберiгся).
Батареi Ns 4 та Ns 5 були в районi Олександрiвського напiвбастiону (не збере-

глися).
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Р*эдiл * " Е*т*рь*к* - кул ьтур*ýий rз*тgr* цiал msi*т*

Наступним етапом дослiдження та iнвентаризацiТ земляних укрiплень стали об'окти
Головноi Киiвськоi фортецi (18З0-1860-тi рр.). Територiально фортеця охопила Пе-
черську височи1-1у мiж Кловським яром на пiвночi, Наводницьким яром на пiвднi, схи-
лами долини р. Дибiдь на заходi та берегом Днiпра. Складалася iз пtвденно-захiдного
Василькiвського укрiплення (назва старого шляху до Василькова з боку Даври), за-
хiдного Госпiтального укрiплення (назва вiд госпiтальних баракiв, що мiстилися на
Черепановiй горi з кiнця XVlll - початку XlX ст,) та низки цегляних казематованих
споруд.

Василькiвське укрiплення (18З1-1844 рр.) розташоване в межах сучасних ву-

лиць Чигорiна, ПерспективноТ та Щорса, на пiвденному заходi ПечерськоТ височини.
Зiркоподiбну у ппан| форму укрiплення (так званоТ тенальноТ системи) складали голов-
вий вал у виглядi тенальних фронтiв i центральний равелiн з цегляним капонiром (не

зберiгся) для обстрiпу зовнiшнiх poBiB. Перед головним валом i равелiном розташову-
вався сухий piB, прикlэитий шлях з гласисом. Землянi вали заввишки 10 м у чотирьох
вхiдних клах мали цеглянi на гранiтних цоколях ескарпи (не збереглися). Дiнiя вогню
за\у складалась з 565 саженiв (1205,5 м).

Головний вал укрiплення складався з трьох тенальних фронтiв, що були безпе-
.еовно пооднанi мiж собою. Нумерачiя фронтiв починаеться з боку вежi Ns 2, При
'i:тежевнi вапу, що поеднуе вежу Ns 2 та 1-й фронт, насип зафiксовано у задо-
; ,;-r]\1\ cTaHi, Слiд зазначити. що фотофiксацiю даного вiдрiзку проведено лише з
j:=- _--о-о боку. через розташування за ним вiйськовоi частини Внутрiшн|х вiйськ
":- ,aZ -,',

' 
=,,: -,: 1-rо фронтл j-r,:,.,-э]с ., jа_\св \ьчому cTaHi, Його також бупо обсте-

цеоез Lцойно згадану причину. Правий фас фронry також
'.-: - ] : ,' :-Э--,.'-.' _a *а -lР\- И ПОЛОВИНl ПРаВОГО

- ; _-: :__:--_ ,: __-, :-::_-*, :i ]-l]al];v,en;l ЭОЗТЭШОВаНО Не-

разу за валами правого фасу 1-го

€iJЕцЦrJ.К,.
i.Ёi*.li э4 2{о фроtfгу видно лише зд€иеку з вул. ПерспективноТ. Мiж вулицею

-? аацп, ýз-ЕL*€tsач пiАприемство *КиТвенерго" i гаражниЙ кооператив, Визначити
э feý.li€i.a;T tкрiплень неможJtиво. Дле розташування на вершинi валу бетон-
d гш*-", -ара}r(its перед вадом та наявнiсть будiвництва за укрiпленням дае нам
]-гёr_t ву,3начати стан як аварiйний, Правий фас фронry оглянуто приблизно на
3}t" Пеш,"l4 подовину, що ближче до вхiдного куга, дослiдити неможливо, оскiльки iз
ювý.] u]нього боку заважае гаражний кооператив, а з внлрiшнього розташовуеться
з,-аlана в[йськова частина, iнша половина була обстежена та зафiксована лише з
зr,_iтоiл,лнього боку, оскiльки iз зовнiшнього заважае забудова. Попереднiй огляд дру-
-от подовини дао пiдставу оцiнювати стан данот дiлянки валу як задовiльний.

Дiвий фас }го фронry обстежено та здiйснено фотофiксацiю лише з внугрiшнього
боц,. бо iз зовнiшнього заважае забудова. Стан Ааного фасу оцiнено як заАовiльний.
сган правого фасу фронry можна оцiнювати частково як задовiдьний, а частково
як аварiйний: посерединi його перерiзано дорогою. Перша частина, що ближче до
., :-э.о кута, знаходиться у задовiльному cTaHi, зовнi ii заставлено приватними га-
^:-,,]\1и. Аруга частина знахоАиться в аварiйному cTaHi. З зовнiшнього боку iT також
j j]-eB,,\eHo приватними гаражами, частково врiзаними у вал. А з внутрiшнього боку
-:]зсдиться буаiвництво житлового будинку з офiсними примiщеннями та пiдземним
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паркiнгом по вул. Щорса, З6-в, що виконуеться будiвельною компанiею пЖитлобуд").

Отже, обстеження та фiксачiя внугрiшнього боку неможливi.
Частина валу, що пооднуе З-й фронт з вежею Ns З, повнiстю зруйнованап особливо

згаданим будiвництвом. iз зовнiшнього боку вал зруйновано цегляною пiАпiрнОЮ cTi-

ною, а з внугрiшнього досryп закрито через будiвництво. ПринагiАно За3НаЧИМо, L,|-lo

вал не поеднуеться з круглою вежею N93, досryп до цього вiдрiзку немож^ИВий ЧеРеЗ

розташування на данiй територiТ частини внугрiшнiх вiйськ МВС УкраТнИ.

Також зафiксовано частину правого фасу равелiну переА другиМ фРОнТОМ. Об-

стежено лише зовнiшнiй бiк: з внугрiшнього розташовуоться гаражний кооператИВ,

гаражi якого врiзано у вал. Дiвий фас равелiну не зберiгся.
oKpiM головного ваду, також обстежено залишки укрiплення, роЗтаШоВаНОГО Пе-

ред стиком 2-го та З-го фронтiв. Його правий фас розташований взАовж ryпИКа Твер-
ськогоп на ньому розташований житловий будинок Ns 6/8. Досryп до 3овнiшнього
боку лiвого фасу даного укрiплення обмежено розташуванням автобази.

Територiя Василькiвського укрiплення в подальшому потребуе Аетальнiruого обсте-
ження та виявлення залишкiв складових частин укрiплення, аде при yMoBi досryпу на
територiТ Bcix пiдприемств, вiйськових частин та будiвельних майАанчикiв.

Госпiтальне укрiплення (1836-1_851 рр.) розташоване на вулицях Госпiтальнiй
та lЛорса, на вершинi ЧерепановоТ гори, Мае три полiгони з капонiрами, окремий
Косий капонiр, пiвнiчний фронт з брамою i напiвбаштою, П-подiбний у планi буАинок
вiйськового госпiталю. Укрiплення кожного з трьох полiгонiв складали мiцний зем-
ляний вал заввишки близько 10 м з ескарповою цегляною стiною, сций piB, гласис
з прикритим шдяхом. У валу була споруджена головна Пiвнiчна брама з капонiром,
прикрита вiддаленою вiд брами оборонною казармою - Пiвнiчною напiввежею. З
боку зверненого до Печерська горжового фронry були piB i оборонна cTiHa з трьома
брамами i звiдними мостами (не збереглися). Слiд також вiдзначити, |ло укрiплення
складалось не з чотирьох, а з трьох полiгонiв. Косий капонiр вхоАив Ао склаАу Аругого
полiгону. Дiнiя вогню головного валу складала 560 сажнiв (1]-94,8 м).

Один з фасааiв будинку вiйськового госпiталю, який включае проiЪд на поАвiр'я,
був складовою частиною горжового фронry Госпiтального укрiплення, вiддiленого BiA

територiТ фортечi ровом, що прострiлювався з кугових оАноповерхових склепiнчастих
прибудов до будинку госпiталю. На даний час можнабачити залишки рову, зараз це
заасфальтована дорога вздовж фасаду буаинку госпiталю.

Дiвий фланг 1-го полiгону знаходиться у задовiльному cTaHi, oKpiM дiлянки, Ае У
валу облаштовано приватнi погреби. Правий фланг збережено частково. Обстежено
дише з внррiшнього боку, оскiльки з зовнiшнього розташовано гаражний коопера-
тив. Стан незаАовiльний.

Дiвий фланг 2-го полiгону не обстежено, й досryп до нього вiдсугнiй. iз зовнiшньо-
го заважае гаражний кооператив, з внррiшнього - споруди вiйськового госпiталю.
Правий знаходиться у доброму cTaHi, оскiльки на ньому провоАились реставрацiйнi
роботи, якi нинi продовжуються.

Пiвнiчний фронт знаходиться у вiдмiнному cTaHi, оскiльки на ньому було провеае-
но реставрацiйнi роботи.

Дiвий фланг 3_го полiгону перебувае у доброму cTaHi, правий знахоАиться у заАо-
вiльному cTaHi. В районi розташування капонiру у валу зафiксовано велику кiлькiсть
приватних погребiв та сараТв.
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Перепiк Gкладових земляних укрiплень Киiвськоi фортецi, зберел<ених на час
обстеrrtення - 2010-2О11 рр.

l. Цитадель (Стара Киево-Печерська фортеця):
!. Рождественський бастiон;
2. Семенiвський бастiон;
З. ОлексiТвський бастiон;
4. АндрiТвський бастiон;
5. Кавалерський бастiон;
6. Yспенський бастiон;
Т. Петрiвський бастiон;
8. Спаський бастiон;
9. Павлiський бастiон;
10, Олександрiвський напiвбастiон;
11. дюнет Ns 2;

12. дюнет Ns З;
13. дюнет Ne 4;
14. Ближнiй ретраншмент;
15. НовеКиТвський равелiн.
!l. Госпiтаьне укрiплення (вуп. Госпiтадьна та Щорса):
1. 1+i полiгон;
2. 2+i полiгон;

3. 3й по,q.iгон:

4. П[вt*lчt+&lti фроtfiх
5- Гор,tлш* ОFtтг.
1 bfurc rgirgrlr (вул. Чигорiна, Перспективна, Щорса та бульв.

,i. Ymdшr
L 1* фротл
L 2* tFронп
а З* фро,тг:
4- Цеrггральний равелiн.
lU. Лrcoripcbкe 1rщliпlення ( Н ааан i п ря нське ш осе ) :

1. Бастiон lф 1;
2. Бастiон М 2;
з. Бастiон М З.
Y.3dрrHel1ьKe укрiплення (територiя l-.[ентрального ботанiчного саду НАН УкраТни):
1. Видубицький бастiон;
2. Печерський бастiон;
З. Повний бастiон;
4. горнверк;
5. Дюнет;

6. Дюнет;

т. Равелiн,
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перелiк складових земдяних укрiплень киiвськоi фортецiп lцо не 3берегдися на

теперiшнiй час

l. Цитадель (Стара Киево-Печерська фортешя):

1. люнет Ns 1;

2, дальнiй ретраншмент;
З. люнет Х;

4. люнет Y;

5, батарея Ne 1;

6. батарея Nэ 2;

7. батарея N0 3;

8. батарея N0 4;

9. батарея Ne5;

10, КиТвський равелiн;
11. Василькiвський равелiн;
V. 3вiринецьке укрiплення (територiя Центрального ботанiчного саду НАН УкраТни):

1,. великий бастiон;
2. редант;
З. редант;
4, напiвкругла батарея,

3.4. Iсторичнпfrlландшафт MicTa. Ландшафтнi пам'flтки

Мiстобудiвний розвиток Киева нерозривно пов'язаний з ланАшафтними особли-
востями територiТ, на якiй BiH розташований. MicTo мае своерiдний ланАшафтний
образ, зумовлений специфiчними рельефними особливостями, що ск^алися в xoAi

iсторичного розвитку. пкитв - це, перш за все, китвський ландшафт: широкий днiпро
з численними островами, рiвнинна лiвобережна запдава та високе правОбеРежНе
пдато, обмежене рiчищами Днiпра i Дибедi. Саме на цьому плато й розвивалося MicTo

вiд самих перших поселень аж до кiнця XlX ст. Це плато трохи вiдсryпае вiд РiчиЩа В

районi Подолу - тож там, на низькiй надзаплавнiй Tepaci ще у давнину сформуваВся

ремiсничий посад. Пiзнiше, на початку ХХ ст., MicTo вийшло за межi мiжрiчкового
пдатоп а пiсля flругоТ cBiToBoT вiйни почало cTpiMKo розвиватися на лiвому березi, так

що наприкiнцi )С( ст. широка акваторiя стала головною компо3ицiйною вiссю MicTa,

яке лежить тепер на обох берегах.о1
КиТв лежить на обох берегах Днiпра, в його середнiй течiТ, нижче впаАiння лiвоТ

притоки Десни. Своерiднiсть i рiзноманiтнiсть природних умов Киева пов'язанi
з його розташуванням на межi фiзико-географiчних лiсостеповоТ та мiшаних лiсiв
зон. Пiвнiчна частина MicTa розташована на Полiськiй низовинi, пiвденно-захiдна
(правобережна) - на Приднiпровськiй височинi, пiвденно-схiдна (лiвобережна) -
на Приднiпровськiй низовинi, Поверхня правобережноТ частини MicTa - пiАвищена
платопоАiбна 

^есова 
рiвнина, розч^енована ярами та балками, Аодинами невеликих

рiчок, лiвобережноТ - низовинна алювiальна рiвнина. XapaKTepHi форми рельефУ

1 вечерський В.В. Спадщина мiстобудtвання Yкраiни: Теорiя i практика iсторикомiстобудiвНИХ
пам'яткоохоронних дослiркень населених мiсць, - |\,: НДiТiДМ, 2ОOЗ, - С. 729-73О.
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правобережжя - гори-останцi, зокрема СтарокиТвська, Печерська, Щекавиця, Хоре-

виця, Замкова, Звiринечька, Чорна, Черепанова, Диса, Батиева, а також яри: Бабин,

Смородинський, Кмитiв, Протасiв, Цимбалiв та iH. Перевищення вiАносних висот на

правобережжi сягае 1оо - 1О5 м. Дiвобережна частина Киева - схiАчаста терасо-

BaHan слабо розчленована рiвнина з перевищенням вiАносних ВИСОТ ДО З5 М,

Зеленi насаджеНня м. КиеВа маютЬ особливе значення. За станом на 01.01-.2005 р.

загальна площа лiсiв та iнших лiсопокритих земель MicTa дорiвнювала З6,]- тис. га, або

4З,2% вiд загальноТ територiТ. KpiM того, у cTpyKrypi забудованих земе^ь у сельбищнiЙ

частинi MicTa зосередженi зеленi насадження зага^ьного корисryвання на площi 6,8
тис. га. основне призначення лiсiв i зелених насаджень MicTa - виконання важ^ивих

санiтарно-гiгiенiчних, оздоровчо-бальнеологiчних, рекреацiйних та iнших прироАних

функцiй, збереження й покращення природного середовища.
У загальнiй cTpyKrypi лiсiв i зелених насамень об'екти прироАно-заповiАного

фонду м. Киева зосередженi на площi 3,65 тис. га, з них 16 об'ектiв - на територiТ

лiсопаркових господарств (2 тис. га) i 41, - у сельбищнiй частинi MicTa (0,62 тис. га),

Клiмат м. Киева помiрно континентальний, з порiвняно м'якою зимою (середня

темпераryра сiчня - 6,) i теплим лiтом (середня темпераryра 
^ипня 

+19О), iз серед-

ньою кiлькiстю опадiв 600 мм на piK.

КиТв не даремно називають (MicToM У ПаРКУD. BiH оточений майже суцiльним

кiльцем лiсiв. На пiвночi, пiвнiчному заходi й заходi (зона мiшаних лiсiв) - хвойнi та

широколистянi лiси. В межах MicTa - значнi природнi та шryчнi лiсопарки i паРки, ЗО-

крема ПущаВодиця, ГолосiТвський, Святошинський, МарiТнський парк, Парк АскОль-

дова могила, Хрещатий парк, Мiський сад, парк Сдави, ВолоАимирська гiрка, Пере-

моги, iM. О. Пушкiна. iM. Т. Шевченка, гiдропарк та iH.

пейзахqу м. l0eBa е piKa Дн]про - одна з найбiльших

влч,ок 050с-,,, B_lcTaHb вiд вrгоку Ао гирла становить 22оl км. PiKy почали викорис-
:оs,lts€*/ дl,а Зtс'.lJ;ltих потреб людини ще в сиву давнину. По Днiпру прохоАИ^а ЗНаЧНа

-aс:ii*a ,;-3{эуr*ого шляху .iз варяг } гр€киr. В мех<ах м. Киева шириНа ýнiпра Bia
| -l] v д: 8],] v. По берегах Днiпра простягаються пiщанi пляжi (наЙкращi на ТРЦаНО-

зош1 Е-эсв . Дн!про угворюе численнi протоки (focaHiBcbKa, Десенка), затОКИ (МаТ-

зtgg5де, -эвань. Сгарик), заплавнi озера (Радунка, Тельбин), По територiТ м. Киева

т:14ё€*ь також дибiдь, Сирець, BiTa (правi притоки Днiпра), Горенка, Нивка (при-

-вц i!геняt, Значнi дiлянки дибедi взято в колектори, деякi рiчки, зокрема Сирець та
х]rв/t6, !творюють озера. Рiчище р. Днiпро мае ведику кiлькiсть ocTpoBiB.

ttиТвськi днiпровськi острови використовувалися люАьми зАавна, ПеРшi пОСе^еН-

*,F на них налеil{ать Ао доби бронзи (ll1-1l тис. Ао н. е.). Але масштабне освоення lx

созпочадося не ранiше слов'янського часу. В перiод з Х ст. по L24O р. аНтРОпОГеН-

ний вплив на природний гiдрорежим ýнiпра в межах Киева був майже непОмiтнИМ.
y середньовiчний та модерний перiоди, вiд нашестя Батия (l24O р.) до сеРеАИНИ

XlX ст, - Bci острови стали зоною господарських iHTepeciB, переважно киТвських

монастирiв, що призвело до посryпового зростання антропогенного вп^иву. iз се-

редини 4Gx poKiB XlX ст. киТвськi острови починають використовуватися яК реЗерВ
мiських територiй для поселення та розмiщення господарських об'ектiв. OcTpiBHi

територiТ входять у господарську систему MicTa. Наприкiнui 1840-х poKiB розпОчаТО
масштабнi роботи з регулювання гiдрорежиму Днiпра в межах Киева. l_]e призвепо

до змiни водностi окремих його pyKaBiB та змiни абрисiв береговоТ лiнiТ днiпроВСЬкИХ
ocTpoBiB. У перiод ВеликоТ ВiтчизняноТ вiйни було знищено Bci ocTpiBHi поселення. З
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50-х рр, ХХ ст, ocTpiBнi територiТ почали використовуватися як рекреацiЙнi ЗОнИ. ТаК,

на Венецiанському i Долобецькому островах (мiж Днiпром i Русанiвською ПРОТОКОЮ)

органiзовано зону вiдпочинку *ГiдропаркD, Знаходиться на мiсцi ко^ишньоТ ПеРед-

мостовоТ слобiдки, яка знищена у 1943 р. пiд час нiмецькоТ окупацiТ Киева. ПаРк бУВ

споруджений в 1965-1968 рр. за проектом apxiTeKTopiB В. Суворова та i. Шпари на

площi З65 га. У 1966 р. тл був споруджений залiзобетонний MicT (*ýgцеuiаНСЬКИЙ").

BiH сполучае центральну частину Гiдропарку з Аолобецьким островом. На територiТ

Гiдропарку розташований парк кКиТв у мiнiатюрi".
iсторично MicTo формувалось як система рiзних поселень на правобережжi AHi-

пра. Основними мiстобудiвними угвореннями були: MicTo на горi, Подiл та Печерськ.

Центром древнього Киева, що складався з поседень, якi витягнулися взАовж правого
берега S,нiпра (включаючи Подiл), було MicTo ВолоАимира та MicTo Ярослава на Горi.

Окреслення фортифiкацiйних споруд Xl ст. простежуються у ланАшафтi цiеТ частини

MicTa.
Мiстобудiвну своерiднiсть Киева визначають неповторний ландшафт та пРИНЦИПИ

постановки в ньому головних архiтекryрних домiнант. Гори правобережноТ чаСТИНИ

е головними мiстобудiвними платформами у розвитку MicTa. Високi надднiпрянСьКi
кручi правобережжя завжди були нiби природним п'еАестадом Аля окремИХ apxiTeK-

ryрних споруд i цiлих ансамблiв.
пнайхарактернiшими, майже хрестоматiйними для укратнського мiстобудування е

панорама i силует нагiрного Киева, що розкриваються з лiвого берега АнiпРа. ВОНИ

мають знаковий, символiчний сенс. Це вiдображено як в обра3отворчому мистецтвi
(гравюри стародрукiв XVll-XVlll ст., лiтографiТ XlX ст., полотна В. Штенберга, К. ТРОХИ-

менка та iнших митцiв), так i в красному письменствi, Найвиразнiше це ВИяВ^еНО В

поемi Т. Шевченка uBapHaKo, де описано сприйняття киТвськоТ панорами з лiвобереж-
жя днiпра, при виходi з броварського лiсу.u2 Роль днiпровських схилiв i до сьогоднi
важко переоцiнити як у формування своерiдностi архiтекryрно-просторовоТ органiза-

цiТ MicTa, так i в його композицiйно-художнiй цiнностi, пейзажних якостях, формуван-
ня найцiннiших мiських панорам i видiв.

З метою захисry iсторичного ландшафтного угворення територiя взАовж р, АнiпРа
з пiвденного сходу на пiвнiчний захiд, що складаеться з частини плато i схилiв висо-

кого правого берега ffнiпра, з aKBaTopiT Днiпра з островами та першоТ наАзаплавнОТ

тераси правобережних схилiв i частини першоТ наАзаплавноI тераси лiвобережжя,
безпосередньо прилеглоТ до урiзу води, визначена як пам'ятка 

^анАшафry "iстоРич-
ний ландшафт КиТвських гiр i долини р. Днiпра" (наказ MiHicTepcTBa ку^ьryрИ i ry-

ризму N9 58/0/0 /t6-to вiд 0З.02.2ОLО р.). Територiя пам'ятки ланАшафry вк^ючае

ландшафтно-мiстобудiвний комплекс на Днiпрових схилах з iсторично сформоВаНоЮ
забуаовою, розташованою на краю пдато ПечерськоТ височини. ВхоАить АО ЦеНтра^Ь-

ного iсторичного ареалу м. Киева, мiститься у межах Днiпровського, Печерського,
шевченкiвського, Подiльського районiв: це Китвськi гори i долина р. ýнiпра вiд за-
лiзничного мосry на пiвднi до Подiльсько-Воскресенського мостового переходу на пiв-

ночi.
даний кульryрний ландшафт займае цiлiсну територiю, що простяг^ася взАоВж

р. ýнiпро на 8,6 км з пiвденного сходу на пiвнiчний захiд при максимальнiй ширинi
З,6 км.

OpieHToBHa площа у зазначених межах - 2 800 га.
2 Там само. - С. 1-32.
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До територii пам'ятки ландшафту входять територil' Нацiонального Киево-

Печерського iсторико-культурного заповiдника та, частково, Державного iсторико-

архiтектурного заповiдн и ка *Ста родавн i й КиТв".

На територiТ даного ландшафту icHye рослиннiсть у виглядi ботанiчного саАу, паР-

KiB i cKBepiB:

1|ентральний (нацiональний) ботанiчний сад iM. М. Гришка НАН УКРаiНИ -
парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва нацiонального 3начеННя (ПОСтанО-

ва колегii Щержкомприроди вiь 22,О7 ,1972 р. Ne 22, статус ботанiчногО СаАУ

затверджено постановою Ради MiHicTpiB УРСР вiд22,О7.198З Р. N9 З11);

марiiнський парк - п а рк-п ам' ятка садово-п а ркового мистецтва н а цi он ально го

значення (постанова Ради MiHicTpiB УРСР вiд 29.01.1960 N9 105, пеРеЗаТВеР-

джено постановою колегiТ ýержкомприроди УРСР вiд З0.08.1990 р. Nэ 18);

Парк uВолодимирська гiрка" - парк-пам'ятка саАово-паркового мистеЦтВа На-

цiонального значення (постанова РМ УРСР вiд 29.01.1960 р, N0 105, пеРеЗа-
тверджено постановою колегiТ Держкомприроди УРСР вiд З0.08.1990 Р. N0 18);

Парк uСлавап - 1зц4'91ка садово-паркового мистецтва мiсцевого значення (pi-

шення виконкому КиТвськоТ мiськради вiд 20.0З,t972 р. Nq ЗбЗ);
Парк uДскольдова могидаll 

- 
1-16ц4'qтка садово-парковоrо мистецтва мiсцевого

значення (рiшення виконкому КиТвськоТ мiськради вiд 20.0З,!972 р. Ns ЗбЗ);
Мiський сад - пам'ятка садово-паркового мистецтва мiсцевого значення (pi-

шення виконкогиу Киiвськоi мiськради вiд 20.0З.t9Т2 р, Ns ЗбЗ);
Парк Хрещатий _ пам'ятка садово-паркового гиистецтва мiсцевого значення

рiшення з,.{о|--,i911,, К,, зсь^,о \,lс5{седи BiA 20.0З. L972 р. No ЗбЗ);
Парк Кнри лiвський гай 

- 
- -l,i .-/, э ]а*эзэ-пеэкового мистецтва мiсцевого

j_r_:--: _:-_: : - __- _ :_:-_ .., _:.]э,,, з_2С,]З.]_972 о \qЗбЗ,:
Наводннцьr,ин парh 

- -_,'-: з,,:з,a*,,i, :С,, ,.,]-э сlадц|,. lla седово-
-:--.j.-- .-:--_:: -=,;j -:':=-:-:,---::' --= :'С::-,',,.'о-.,Э*о сГа\Jr'-
-] : 

- - _ - i- 
- J

ьlЁ*:э з,,эннй комплекс lа\,l'я- во n в \'Kpa,li'l, ,,,]одеtдиlчt в Афганiстанi та

_+*-_ _ _-=:,эя - tцойно вияв,rений об'ект кульryрноi спадщини саАово-
- :: _ _ ] _ -] ,,,,1]тецтва (Наказ Головного управпiння охорони культурноТ спадщи-
-,, ] _ 2э.с9.2006 Nq 5З);

Парковий регулярний комплекс Днiпровського парку - щойно виявлений
-:,л --,., t,л 

^ylroTlpHoi' 
спадщини садово-паркового мистецтва (Наказ Управпiння

охорони пам'яток icTopiT, культури та iсторичного середовища вiд 04.02.2ОО2
Nэ 11):
,,ýнiпровськi кручiu - комплексна пам'ятка природи мiсцевого значення (pi-

шення КиТвськоТ MicbKoT ради вiд 15.0З.2007 р. Ne 254/9t5).
,,3амкова горол - комплексна пам'ятка прироАи мiсцевого значення (рiшення
КиТвськоТ MicbKoT рааи вiл 1-5.0З.2007 р. Ne 254/9t5),
Парк культури i вiдпочинку (TpyxaHiB ocTpiB).

Печерський ландшафтний парк.
На територiТ пам'ятки ландшафту розташованi острови, якi вхоАять Ао регiо-
нальноrо ландшафтного парку -ýнiпровськi островиD (рiшення КиТвськоi Micb,
коТ ради вiд2З,t2,20О4 р. N0 878/2288), а саме:
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ocTpiB Долобецький;
ocтpiB Венецiанський;

Пiвденний iсторичний ареал м. Киева частково включае територiю ГолосiТв-
ського ландшафтного парку;

Голосiiвський регiональний парк затверджений розпорядженням КиТвськоТ
MicbKoT держадмiнiстрашiТ вlд25.L2.1995 р. Ne З52. Площа 6165 га.

Парк е сукупнiстю природно-рекреацiйних комплексiв, що скдалися на ocHoBi уро-
чищ Диса Гора, ГолосiТвський лiс, Теремки, Феофанiя, Серяково, l-.[ерковщина (Би-

чок), Жукiв ocTpiB, Конча-Заспiвського та Дачного лiсництв, паркiв Покад, Кульryри i

вiдпочинку iM. М. Рильського, Музею народноТ архiтекryри i побугу.
У межах парку е низка територiй, що мають стаryс окремих об'ектiв природно-

заповiдного фонду УкраТни. До них належать: регiональний ландшафтний парк
одиса Горао, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва нацiонального значення:
оГолосiТвський парк iM. М, Рильськогоо, оГодосiТвський лiсп та *Феофанiяо, ботанiчний
заказник нацiонального значення (Дiсники', ботанiчний заказник мiсцевого значен-
цq uffачнеD, частина (265,00 га) ландшафтного заказника мiсцевого значення *Жукiв
ocтpiBo, пам'ятки природи мiсцевого значення оСвяте цiлюще джерелоD в Голосiево
16 пýвэ цiлющих джерелаD у ФеофанiТ.

Yci осередки нерцомоТ кульryрноТ спадщини разом iз окремими пам'ятками
архiтекryри та мiстобудування, icTopiT, археологiТ, монументального i садово-паркового
мистецтва, природи, разом з неповторним киТвським ландшафтом формують
традицiйний характер киТвського середовища та кульryрний потенцiал для майбрньо-
го розвитку.

Виходячи з викладеного, ландшафт- це середовище, системне угворення, в яко-
му oKpeMi об'екти не можль буги збереженi без зв'язку одне з одним та окремо
вiд довколишнього середовища. Важливо зберегти цiлiснiсть мiського архiтекryрного
середовища, зберегти ди MicTa, основою якого е специфiчно киТвський кульryрний
ландшафт.

3.5. Пам'ятки садово-паркового мистецтва

Об'екти (пам'ятки) садово-паркового мистецтва е специфiчною категорiею
пам'яток, оскiльки одночасно е об'ектами i природноТ, i кульryрноТ спадщини. Як
об'ектам природи Тм притаманний постiйний розвиток та видозмiнення. Зi змiною
моди на стилiстику парки змiнювались планово або природним чином (частково чи
повнiстю), тому парки в стилiстицi, притаманнiй найбiльш paHHiM перiодам паркобу-
дування (в YKpaTHi це XVl-XVlll ст.) у первинному виглядi не зберегпися, в кращому
разi - oKpeMi елементи. Це стосуеться як УкраТни в цiлому, так i Киева зокрема.

Додаткова складнiсть у вивченнi та oxopoHi цiеТ категорiТ пам'яток полягае в тому,
що до останнього часу вона не належала до об'ектiв кульryрноТ спадщини i лише
Закон УкраТни пПро охорону кульryрноТ спадщиниD (2000 р.) визначив 'iT як таку. До
цього часу охорона паркiв-пам'яток садово-паркового мистецтва належала лише до
компетенцiТ природоохоронних органiв. Вони й здiйснювали постановку ji на облiк.
Як показав досвiд, природоохороннi i пам'яткоохороннi критерiТ цiнностi об'ектiв не
вповнi збiгаються, тому нинi iснуючий перелiк паркiв - 1-1з14'91ок садово-паркового
мистецтва, сформований природоохоронними органами, з пам'яткоохоронноТ точки
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зору потребуе перегляду перед внесенням ix до Державного реестру ку^ьтурнот спаА-

щини. Таким чином, щодо цiеТ категорiТ пам'яток Державний реестр формуеться фак-
тично наново.

Щодо icTopiT формування такоТ категорiТ пам'яток, як саАово-паркове мистецтво,

можна зазначити наступне. Садiвництво в Киевi мае глибокi традицiт. Вже за Аавньо-

руських часiв тут iснували сади - князiвськi, монастирськi i просто мiських жителiв,

особливо славились сади при монастирях, зокрема Даврський. Тодi обитель не була

багата i садiвництво годувало всю братiю, СвоТми пiзнаннями в цьогиу мистецтвi вони

завдячували ченцяМ-грекам, якi привезли З ВiзантiТ секрети Аог^яАу за ку^ьryрними

рослинами. Вирощували ченцi винограАну лозу. Визнано, що Давра поАарува^а Укра-

THi, а через неТ iPociT, першi купьтурнi сорти ябпунi, грушi, вишнi, сдиви, смороАини,

мадини, абрикосу, грецького горiха. Саме з плоАiв цих фруктових Аерев виготов^я-

лось знамените китвське сухе варення, яке, за легендою, було поставлене киянами

на весiлдя великого литовського князя Ягайпа з польською королевоrо Ядвiгою у 1З86

р. Д напевно вiдомо, що сухе варення поставлялося до царського Авору з часiв iM-

ператрицi 0лизавети Петрiвни i на ньому збагатилися цiлi клани поАiльських мiщан
( Киселiвських, Бiлоусових, Дакерд).

у 16з1 р" тодi ще архиМандрит Киево-ПечерськоТ даври, а пiзнiше митропо^ит Пе-

тро МогиЛа заклаВ у монастИрськомУ володiннi Голосiiв перший в Киевi Аекоративний
сад. Був тут i чудовий фруктовий сад. З того часу розвиток саАiвництва йшов пара-

лельними шляхами - декоративного та утилiтарного.
при Петрi l було закладено Государiв сад (з винограАними, шовковичними i тЛО-

вими плантацiями) на Дипках i Кловi. Час був немилосердним до ЦИХ caAiB - ПiА ЧаС

бу,рхпивого будiвництва адмiнiстративного центру на Печерську наприкiн. xvlll ст. вони

бi,tи в1,1рчбаll. are збеоег\,l/СЯ :! l.азва\ \/ зс5кllх ву\иць 
- 

Виноградна, Шовковична.
lэrб.,;'зJa з *е: '*,е - j: ] ,,,,,.,з i,'- ЗЭ",,а-lе.о Аlтекарський сад на СтарокиТвськiй

l. З них виготовлялись лiки в киiвських аптеках 
-

ся до наших часiв на вул, Притисько-Микiльськiй

-- :, = эa^,.,,э-€:,,i , ]х. \ эт,, частково зберiгся до нашо-
*,j5*]\], сб\,Ki як па\1 ятка садово-паркового мистецтва

у 5o1i роки )Ulll ст. за межами Печерськоi фортечi за наказом iмператрицi
Gмзавеп.r Петрiвни було побудовано палац та розплановано оАин з найстарiших Ае-

коративних паркiв Киева - Царський сад. До середини xlx ст. Старокитвська части-

на, Печерськ i Подiл iснували як oKpeMi частини, не зв'язанi оАна з оАною, тож па^ац

з парком виникди фактично на позамiський чи, точнiше, пмiжмiськiйо територiт. В той

час панувала мода на стиль бароко з регулярнiстю, пишнiстю, використанням великОТ

кiлькостi скульпryри та пишного декору. Архiтектори (А. 0влашев, Ф. НееЛОВ, ff. ФОК,

В. Скобелев та iH.) виконали надзвичайно склаАне завАання - лворИтИ На КРЛИХ

схилах Печерського плато реryлярний сад. Туг був влаштований чудовий рОЗаРiй (BiH

звався кfiодиною трояндD, подiбна була удрезденському парку), прикрашениЙ числен-

ними скульпryрами з бiлого мармуру та фонтанами. Судячи з плану парку, сК^аАеНОМУ

садовим майстром й. Л. Гофмейстером (774S р.) BiH поеднував риси барокота раН-
нього класицизму. Сад складався з двох частин: верхньоТ, що при^яга^а Ао па^аЦУ, 3

довгими прямими алеями з дип, кленiв, берiз та iнших дерев, i нижньоТ, що вихоАи^а

терасами до Днiпра. Приблизно в цей же час з'явдяються парки в iнших мiських ари-

стократичних садибах, розташованих як у центрi, так i на околицi MicTa: БегiЧеВа, АИ-

11з
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кого та iH. Цiкаво, що вдасники цих паркiв роблять lх досryпними для широкоТ публiки,
принаЙмнi аристократичних кiл.

У Xvlll ст. в европi створюються i стають дуже популярними публiчнi сади, Це
пов'язуеться iз зростанням ваги у суспiльствi ктретього cTaHyD - буржуазiТ, яка прагне
до таких же розваг i товариського життя, яке характерне для аристократiТ. У XlX ст, ця
мода поширюеться на УкраТну. Володимирська гiрка - один з найдавнiших публiчних
паркiв, його виникнення пов'язане з переплануванням iсторичного ядра Киева, зо-
крема, iз сплануванням стародавнiх захисних укрiплень Верхнього MicTa. Роботи роз-
горнулися у 30-40-Bi роки XlX ст., пiсля затвердження генерального плану MicTa у
L8З7 р. i затягнулися бiльше нiж на пiвстолiтгя. Приблизно в цей же перiод парками,
призначеними для вiдпочинку публiки, були також набережна Днiпра вiд ПоштовоТ
площi майже до АскольдовоТ могиди i бульвар, розпланований по обох берегах т, зв.
Канави (рiчки Глибочицi, що протiкала в той час на мiсцi сучасних вулиць Нижнiй та
Верхнiй вал).

Так почалося цiлеспрямоване створення рекреацiйних зон на територiТ MicTa, якi
стади невiд'емними складовими його розпланувальноТ струкryри та створили Киеву

репрачiю мiста-саду.
На сьогоднi на територiТ Киева е 26 паркiв, якi перебувають пiд державною охоро-

ною та мають стаryс пам'яток садово-парового мистецтва, з них L2- нацiонального
значення, 8 - мiсцевого i б - щойновиявленi об'екти культурноТ спадщини. Bci цi
об'екти в значнiй Mipi рiзняться iсторiею створення, територiальним розмiщенням та
piBHeM цiнностi як для садово-паркового мистецтва в цiлому, так i для мiстобудiвноТ та
кульryрноТ спадщини Киева зокрема.

За.iсторiею створення парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва можна зараху-
вати до таких категорiй:

1,. iсторичнi сади-парки, заснованi як державнi, монастирськi або публiчнi у XVlll-
XlX ст. До них можна зарахувати Хрещатий парк, Мiський сад, МарiТнський парк,
Володимирську гiрку, парк Слави (колишнiй Аносiвський сад), парк iM. Т. Шевчен-
ка, Пушкiнський парк, парк Полiтехнiчного iнституry, парк (Феофанiя";

2. Дуже близькi до попередньоТ категорiТ парки, що виникли на мiсцi приватних
садиб, iсторичних цвинтарiв. Це парки *Кинь-Грусlýл, 0птекарський сад садиби
Бунге (вул, Притисько-Микiльська, 7), Аскольдова могила. Ця категорiя могла
б буи представлена значно бiльшою кiлькiстю об'ектiв, однак, на жадь, в на-
слiдок забудови MicTa з кiнця XlX ст. i особливо впродовж ХХ ст. десятки HaBiTb
coTHi присадибних паркiв, якими так славився КиТв, було знищено.

3. Також близька до двох попереднiх категорiя об'еднуе ботанiчнi сади, якi почали
створюватись на YKpaTHi з початку XlX ст. переважно при навчальних закладах.
Такий сад був створений в Киевi при унiверситетi св. Володимира у L84L р.
(т. зв. Старий ботанiчний сад, нинi - Унiверситетський ботанiчний сад iM. ака-
демiка О. Фомiна), а т. зв. Новий ботанiчний сад (Нацiональний ботанiчний сад
НАН УкраТни iM. академiка М, Гришка) - у 19ЗO-тi рр. ix дещо вiдрiзняе вiд
двох попереднiх категорiй те, що вони не тiльки використовувались як MicbKi
сади, а з часом стади садами-музеями, а й вiдiграли величезну роль як HayKoBi
осередки. В цих садах збирали, вивчади, аклiматизовували рослини з рiзних
крочкiв cBiry, Завдяки ним флора УкраТни збагатилася сотнями й тисячами
рiзновидiв, було розширено уявлення людей про довкiлля;
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4 Парки, cTBopeHi у радянську добу на ocнoвi природних насаАжень, що потра-

пили у межi MicTa завдяки приеднанню до Киева околиць: Голосiiвський парк
iM. М. Рильського, Сирецький гай, Березовий гай, парки Нивки (схiдний та за-

хiдний), частково - Кирилiвський гай,

5. Парки, що були масивами зелених насаджень, якi опинились у склаАi Micb-

ких територiй пiсля приеднання околиць. Вони були зарахованi до пеРелiкУ
пам'яток садово-паркового мистецтва не зовсiм обiрунтовано, оскiльки не

вiдповiдають yciM критерiяN4 об,ектiв цього виду _ в них вiдсутня антропоген_
на складова: Пуще-Водицький лiсопарк, Святошинський пiсопарк, ЧаСтКОВО -
Кирилiвський гай, Цi територiТ були зарезервованi для створення ланАшаф-
тних парiв i наперед отримали статус паркiв - пам'яток садово-парКоВоГо
мистецтва, однак до реалiзацiТ проектiв створення ландшафтних паркiв спра-
ва так i не дiйшла.

Найхарактернiшими й вiдомими парками Киева о парки його правоберемноТ цен-
тральноТ частини, розташованi на т. зв. Киiвських горах, що здiймаЮться наА Ао-

линою р. ffнiпро - Володимирська гiрка, Хрещатий парк, Мiський сад, МарiТнський
парк, парк Слави, Нацiональний ботанiчний сад НАН Украiни iM. aKaAeMiKa М. Гриш-

ка, якi стали справжньою вiзиткою MicTa.
Дналiз мiсць розташування паркiв-пам'яток садово-паркового мистецтва виявив Тх

вкрай нерiвномiрний розподiл по територiТ Киева. Бiльшiс,гь розташованi у централь-
ному iсторичному ареалi i майже Bci об'екти - у правобережнiй частинi Киева, за
винятком одного (парку ПартизанськоТ слави), розташованого у ýарниuькому районi,
на лiвобережжi Днiпра. Очевидним поясненням е той факт, що iсторичне ядро Киева

формувалося на правому березi i основний комплекс об'ектiв культурноТ спаАщини
Bcix категорiй покапiзуеться саме тут. iHaBiTb це не пояснюо разючий дисбаланс щодо
розташування пам'яток садово-пео(ового \lистецтва на територii'Киева та майже
повну вiасутнiстэ га\l'с-э!i _5a-с з;,,л l ^ вобережн, час-llнi rl ста яка заселяеться i

розв1,4вао-ьэF с;, 
",-, _.,a,--=a -э,-,, -а з.эс_\овж 60-Tll trэокiв

А"а^з ]-,,,:]з.,, :,,,С,,,з],]-8i, -аэк в-па\l'яток садово-паркового мистецтва ги.

,...-:=: , r: - __-r=., j: ]-"-" l-с}пr висповки: бtльшiсть з них не мають чiткО виРа-
*:*,,, :-,":-,,--,,\ эllс тому логiчно проводити кпасифiкацiю вiдповiдно до харак-
-;:-,,, __с,б.,lвостей розпланування, З цiеТ точки зору бiпьшiсть киТвських паркiв е
,,эплшэфтними. нерегулярними (ХрецатиЙ парк, парк (Кинь-Грустьu, парк "Феофа-
нiя". Святошинський пiсопарк), або належить до змiшаного типу - ландшафтнi з
елементами регуляр1-1остi (парк uСдавао, парк (БерезовиЙ гаЙо, парк пВолодимирська

гiркаu, Мiський сад, Унiверситетський ботанiчний сад iM. академiка О. Фомiна, Голо-

сil'вський парк iM. М. Рильського, парк iM. Т. Шевченка, Марiiнський парк, Нацiональ-
ний ботанiчний сад НАН УкраТни iM. академiка М. Гришка).

Таким чином, найактуальнiшими проблегиами охорони пам'яток садово-паркового
мистецтва о створення Тх перелiку та внесення до Державного реестру нерухомих
пам'яток УкраТни, напрацювання методичноТ бази щодо виявлення, обстеження,
взяття на облiк, охорони цiоТ категорiТ пам'яток. OKpiM того, надзвичайно нага^ьною
проблемою охорони пам'яток садово-паркового мистецтва е BiAcyTHtcTb юриАичного
визначення TxHix меж, що створюе можливiсть захоплення Iхньоi'територil' пiд забудо-
ву житловими, господарськими та iншими будiвпями (наприклад, площа Кирилiвсько-
го гаю зменшилась з 80 до З4,5 га), На ланий час межi територi'i жодноl пам'ятки

_115



lеторико-мiстобуgiвнi дослiдження Киева

саАово-паркового мистецтва у м. Киевi юриАично не закрiпленi i, вiАповiАно, в наryру
не винесенi. iншою гострою проблемою е будiвництво на територiТ паркiв об'ектiв, якi
е дисонуючими за функцiями та стилiстикою (прикладами можугь слугувати споруджен-
ня кав'ярнi пПанасо у парку iM. Т. Шевченка, надзвичайно хаотична i щiльна забудова
розважальними закладами територiТ парку iM, О. Пушкiна, а також частини територiТ
ГолосiТвського парку кульryри i вiдпочинку iM. М. Рильського, що межуе з ГолосiТвським
проспектом). Стан збереження паркiв-пам'яток садово-паркового мистецтва також
викликае чимало HapiKaHb. Як уже зазначалосяп пам'ятки садово-паркового мистецт-
ва е специфiчною категорiею, яка об'еднуе природнi та антропогеннi властивостi.
З одного боку, необхiдно зберiгати розпланувальну струкryру, об'екти парковоТ
архiтекryри та скульпryри, цiннi насадження, з iншого - проводити caHiTapHi чистки
i вирубки хворих дерев та caMociBy, проводити висадження декоративноТ рослинностi
на клумбах тощо. i Bci цi роботи мають проводитись на досить значних територiях.
На жаль, на сьогоднi важко назвати хоча б один парк, який би повнiстю зберiг свiй
iсторичний вигляд та розпланування i мав доглянугий вигляд.

У 2ООO-х роках у Киевi дiяла програма щодо реставрацiТ, реконструкцiТ та благоу-
строю паркiв та cKBepiB, в тому числi тих, якi мають стаryс пам'яток садово-паркового
мистецтва. На жаль, досить рiдко ця реконструкцiя та реставрацiя вiдбувалася на
науковiй ocHoBi, з повним збереженням характерних рис, притаманних iсторичним
паркам. Найбiльш кричущi порушення законодавства з охорони кульryрноТ спадщини
сталися при реконструкцiТ парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва нацiонального
значення *ФеофанiяDп коди було вирубано багатовiковi дуби на площi кiлька гектарiв
i на цiй територiТ розбито дiлянку реryлярного парку з екзотичними деревами, непри-
таманними Hi цьому парку, Hi цiй мiсцевостi, що було iсторично необiрунтовано.

Таким чином пам'ятки садово-паркового мистецтва е одним з найбiльш проблем-
них щодо стану збереження та використання цього виду пам'яток у м. Киевi.

3.6. Пам'ятки icTopii

Серед нерухомих об'ектiв кульryрноТ спадщини м. Киева вагоме мiсце належить
ПаМ'ятКаМ icTopiT, до яких, згiдно зi ст. 2 Закону УкраТни пПро охорону кульryрноТ спаа-
щиниD, належать будинки, споруди,lхнi комплекси (ансамблi), oKpeMi поховання та не-
крополi, мiсця масових поховань померлих та померлих (загиблих) вiйськовослужбов-
цiв, у тому числi iноземцiв, якi загинули у вiйнах, внаслiдок депортацiТ та полiтичних
репресiй на територiТ УкраТни, мiсця бойових дiй, мiсця загибелi бойових кораблiв,
морських та рiчкових суден, у тому числi iз залишками бойовот технiки, озброення,
амунiцiТ тощо, визначнi мiсця, пов'язанi з вамливими iсторичними подiями, з життям
та дiяльнiстю вiдомих осiб, кульryрою i побугом HapoaiB.

Варто зауважити, що переважна бiльшiсть пам'яток icTopiT одночасно е пам'ятками
архiтекryри, археологiТ, монументального мистецтва, науки i технiки, ландшафтними
об'ектами. Пам'ятки icTopiT входять до складу архiтекryрних ансамблiв та комплексiв,
кульryрних ландшафтiв, мiстобудiвних угворень. Тому в цьому роздiлi основну уваry буде
придiлено лише тим пам'яткам, для яких виý кiglgричнiо е домiнуючою ознакою.

Загалом, у MicTi на державному облiку перебувае 1506 iсторичних об'ектiв, розта-
шованих на всiй територiТ Киева. До Державного реестру нериомих пам'яток УкраТни
занесенi 280 пам'яток icTopiT, з яких за категорiею начiонального значення - 1,L9,
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мiсцевого значення - 16i пам'ятка icTopiT. До перелiкiв щойно виявлених об'ектiв

культурноТ спадщини, затверджених наказами Управлiння охорони пам'яток iсторiI,

культурИ та iсториЧного середовища КиТвськоТ MicbKoT АержавнОТ аАмiнiстрацiТ вклю-

чено понад З00 iсторичних об'ектiв.
Хронологiчна глибина подiЙ, яким присвяченi пам'ятки icTopiT, сягае Xl ст.3, але

фактично найстарiшою автентичною пам'яткою icTopiT у Киевi е моги^а по^тавсько-

го полковника i. iскри та державного дiяча В. Кочубея (територiя Киево-печерськот

лаври), яка датуеться 17О8 р. Верхня хронологiчна межа Адя пам'яток icTopiT у MicTi

визначаеться початком XXl ст. (поховання дiячiв науки та ку^ьryри на Байковому

цвинтарi - лiкаря_кардiолога М. Амосова, годовного тренера збiрнот Укратни з фут-

болу В. добановського (2оо2 р.), полiтичноiАiячки Я, Стецько (2003 р.), хуАожницi Т.

ЯблонськоТ (2005 р.) та iH.).

Пам'ятки icTopiT розташованi на всiй територiТ MicTa, аде найвища концентрачiя

зазначених об'ектiв у межах центрального iсторичного ареа^у, 3окрема, У

буфернiй зонi Софiйського собору та комплекснiй охороннiй зонi центральнот части-

ни MicTa. Серед визначних пам'яток icTopiT, розташованих у комплекснiй охороннiй

зонi: ун|верситет св. Володимира (вул. ВолоАимирська, 60), в якому працюва^и ви-

кладали чи навчалися видатнi дiячi науки та культури - поет Т. Шевченко, вчений

та педагог М. Драгсманов, перший ректор унiверситету М. Максимович, фiзики
М, Авенарiус, й. Косоногов, о. АлексанАров, математики Б, Аелоне, М, Ващенко-

Захарченко, д. Граве, М. Крилов, М. Чеботарьов, О. ШмiАт, хiмiки П. Алоксеев,

м, Бунге, медики м. Склiфософський, В. ПiАвисоцький, м. Стражеско, будiвлЯ

ПрезидiТ НацiональноТ академiТ наук (вуп, Володимирська, 54), Ае працювали BiAoMi

вченi В, Вернадський, о. Богомолець.о. Палладiн, Б. Патон, На перетинi вул, Бог-

дана Хмельницького, 5 та Пушкiноькоi', 15 tэозташований театр "Бергоньеu, Ае У

L882 - 
j-88з рр. вlrс-,ПЭ.,3 rrЭё lСЬ|^,э поосэес i-lа тр}па пiд керiвництвом М. Кро-

пивницького: ,, 188- - 1З91 э: - -a:- /r-,'r ээс [ia.д.l,лйt драьtатичний театР ,,Со-

\oBLeB : .: э,' Э:,:-,".,,']-э- . :- э:з-э сза-l;,i бtАинок Педагогiчного музею. в

;;:,.,_, , '_. _Э-'Э._, _: ,,, _-," ]]: r',., э]элС -эЗаОllстВо оХОроНИ ПаМ'ЯтоК МИсТеЦТВа

_-:.,,:,"*,. - j ,,,,:.,, -,-э:,,a-эа, i 1_918 р. т}т вiдбувапися засiдання L{ентральноi'
э:, ,, :,.--- ,-_ jэ.зi.,ч,,1\iо, t_цо з подiями Укра'iнськоi' ревопюцiТ 1917-1918 РР.
-_: :jr_: _, ,э.;"эr,э iа\4'яток, розташованих у центральному iсторичноМУ ареалi,

:_.:.,.,- C,i.1.1oK Колегil'Павла Галаiана по вул. Богдана ХмельницЬКОГО \L/1, ье
, ,;эL| р розмiщувався генеральний ceKpeTapiaт вiйськових спраВ ЦеНТРальНОi
Ради на чолi з С. Петлюрою, будинок духовноТ ceMiHapiT по Вознесенському узвозi
iвул. СмиРнова-дасТочкiна), 2о, де мiстились казарми Сiчових стрiльц|в, будинок Ку-

пецького зiбрання, де у KBiTHi 19t7 р. вiдбувся Нацiональний конгрес.
З подiями громадсько-полiтичного життя пов'язана також оАна з найстарiших

пам'яток icTopiT Киева - будинок по вул. Михайла Грушевського, 14, В яКОМУ збиРа-

лися члени Пiвденного товариства декабристiв, засiдання якого у L82L р. вiдвiдУвав

росiйський поет О. Пушкiн.

З Серед пам'яток icTopi| MicTa е об'акти. cTBopeHi впродовж ocTaHHix десятилiть, але присвяченi

iсторичним подiям, ща вiдбулися за декiлька столiть до спорудження зазначених обоктiв. НаприклаА,

пам'ятна стеАа на честь заснування у 1Обо р, Ярославом Мудрим першо| на Pyci бiблtотеки (1969 р,)
на територii'Нацiанального заповiдника "Софiя Киj'вська,, або пам'ятний знак на мiсцi першоi'шко,
ли на Pyci (1-gss р,) по вул, Валодимирськ!й, 2. Тому питання визнання цих об'ектiв автентичними

пам'яткамИ icTopii', що мають безпосереднiй звязок з iстаричними подiями, с дискусiйним.
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у пiвнiчно-захiднiй частинi центрального iсторичного ареалу розташовуеться ком-
плекс пам'яток на мiсцi масового знищення мирного населення та вiйськовополонених
в урочищi Бабин Яр пiд час гiтлерiвськоТ окупацiТ, На сьогоднi у межах урочища Бабин
Яр та прилеглих до нього територiй, пов'язаних з трагiчними подiями !94L-194З
рр., розташовано 11 об'ектiв кульryрноТ спадщини. На державному облiку перебу-
вають двi пам'ятки кульryрноТ спадщини: встановлений у 1976 р. пам'ятник мирним
жителям i вiйськовополоненим (вул. ffорогожицька), - 1зц'qlка icTopiT нацiонального
значення, будинок колишньоТ контори еврейського цвинтаря (вул. Мельникова,44)-
пам'ятка icTopiT мiсцевого значення, та два щойно виявлених об'екти кульryрноТ спад-
щини: пам'ятний знак (MeHopaD на честь евреiв, якi загинули у Бабиному Яру пiд час
ВеликоТ ВiтчизняноТ вiйни (вул. Мельникова, 44), встановлений у 1991 р. (наказ по
KoMiTery вiд 16.05.t994 N9 10), пам'ятний знак дiтям, розстрiляним в Бабиному Яру
в 194L р., встановлений у 2О01 р. по вул. Олени Телiги (наказ Головного управлiння
охорони кульryрноТ спадщини вiд 25.09.2006 N9 5З). Решта об'ектiв - пам'ятний
знак в пам'ять загиблих фугболiстiв, вiйськовополонених i мирних жителiв УкраТни
(вул. Академiка Грекова), пам'ятник жертвам нацизму (вул. Дорогожицька, рiг вул.
ОранжерейноТ), пам'ятний знак 60-Т рiчницi масового вбивства евреТв у Бабиному яру
(вул, Мельникова), пам'ятний знак розстрiляним священнослужителям (вул, Мельни-
кова, 44), пам'ятний знак загиблим членам ОУН (вул. Олени Телiги), пам'ятний знак
загиблим у Сирецькому концтаборi (вуп. Шамрипа), пам'ятнi хрести розстрiляним у
Бабиному Яру (схили Бабиного яру) - на державному облiку як об'екти кульryрноТ
спадщини не перебувають.

Ще однiею визначною пам'яткою icTopiT, пов'язаною iз вшануванням пам'ятi
жертв тоталiтарних режимiв, е Меморiальний компдекс в пам'ять жертв полiтичних
репресiй 19ЗO-х poKiB, який входить до складу Нацiонального iсторико-меморiального
заповiдника (Бикiвнянськi могидиD на пiвнiчно-схiднiй окопицi Киева, неподалiк с. Би-
кiвня. Як вiдомо, з лiта L9З7 р. по вересень L941 р. на розташованiй тд псп€цдi-
лянцiо НКВС проводилися TaeMHi поховання засуджених у позасудовому порядку або
ви'Ьною сесiею вiйськовоТ колегiТ Верховного суду СРСР до розстрiлу. Постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 0З.09.2009 N9 928 Меморiальний комплекс в пам'ять
жертв полiтичних репресiй 19ЗO-х poKiB визнано пам'яткою icTopiT нацiонального
значення. На сьогоднi на державному облiку перебувае чотири об'екти кульryрноТ
спадщини: братська могила з хрестом, пам'ятник репресованому, двi кам'янi брили
з хрестами, стеда з пам'ятним написом. Yci об'екти, за винятком братськоТ могипи,
були встановленi на територiТ заповiдника у 1995 р.

Найбiльшою за кiлькiстю групою об'ектiв кульryрноТ спадщини е iсторичнi похован-
ня. Переважна бiльшiсть цих об'ектiв розташована на територiТ мiських цвинтарiв -Байкового (194 поховання вiдомих осiб), Дук'янiвського (пона д22О поховань вiдомих
осiб), Дарницького, Солом'янського, Куренiвського i Святошинського, цвинтарiв Ви-
дубицького монастиря та Киево-ПечерськоТ лаври.

серед вiАомих осiб - дiячiв науки кульryри та мистецтва, Аержавних та громаАсь-
ких дiячiв, похованих на Байковому цвинтарiв - Деся УкраТнка, i. Нечуй-Девицький,
М. тарицький, Васильченко, Олена Пчiлка, М. Бажан, О. Гончар, i. Гончар, О. Виш-
ня, А. Малишко, М. Рильський, П. Тичина, В. Сосюра, М. Стельмах, Ю. Яновський,
А. Головко, Ю. Смолич, Г. Тютюнник, М. Вiнграновський, П. Глазовий, h. Перво-
майський, М. Дисенко, Д. Ревуцький, Б. Дятошинський, Г, Верьовка, В. Заболотний,
i. Кавалерiдзе, П, Саксаганський, М. Садовський, М. Заньковецька, д. Бучма, Б. Гми-
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ря, д.Биков, Б. Брондуков, Г. Нарбут, М. Глущенко, i. Тжакевич, С. Ковпак, В. Щербиць-
кий,П. Шедест, М. Грушевський, М. Берпинський, В. Хвойка,0. Патон, О. Бiлецький,

о. палладiн, П. Грiнченко, В. Чорновiл, В, Добановський. У 1989 р. На ЗЗ-Й ДiЛЯНЦi

цвинтаря перепохованi правозахисники В. Стус, о.тихий та Ю, дитвин.

На Дук'янiвськомУ цвинтарi - акаАемiки меАицинИ м. Стражеско, о. ду'ре,

О. Марзеев, В, Чаговець; математики д. Граве, Г. Пфейфер; астроном о. Орлов,

apxiTeKTop академiк П. дльошин, учений - археолог, iсторик, нумiзмат В. Дяскоронсь-

кий, украIнськi iсторики: другий президент Ан урсР М. Василенко та Д. Беркут, ботанiки

М. Холодний,М, Кащенко, о. Фомiн, професор-фiзик Г.де Метц, вiдомi дiячi культу-

ри - художники М. Прахов, С. Свiтославський, композитор, засновник i перший ьи-

ректор КиТвськоi консерваторii В. Пухальський; композитор i спiвак С. Аурдукiвський;
актриса театру uБерезiльп Д. Гаккебуш;художникио, Мурашко, В. Орловський, М. Пи-

моненко, дьотчик, автор i першиЙ виконавецЬ (МертВоI петлiо П. Нестеров, моряки

ЩнiпровськоТ флотипiТ та iH.

Варто також нагадати, що у 1918-1919 рр. на Дук'янiвському цвинтарi у братсь-

ких могилах було поховано киян, вбитих денiкiнцями та карателями apMii Муравйо-

ва. У 19з4 - L941рр. тут потайки, на центральнiй та бiчних алеях хова^и в'язнiв,

розстрiляних у пiдвалах управлiння нквс, що розмiщувалося в будiвлi ко^ишнього

iнститрУ шляхетних дiвчат (вул. iнстиryтська, 1) та внутрiшнiй в'язницi НКВС (вул.

дипська, 16А).
3 метою збереження пам'яток, що перебувають на цвинтарi, постановою Кабi-

нету MiHicTpiB Украiни вiд 01.07.1994 N9 44Т комплекс пам'яток icTopiT та ку^ьту-

ри Дук'янiвського цивiльного цвинтаря в м. Киевi оголошено ffержавним iсторико-

меморiальним заповiдником. На сьогоднi пiд охороною Аержави перебувао 227 могил
i надгробкiв.

Серед вiдомих осiб, похованих на цвинтарi Випубицького N4онастиря - профе-

сор, доктор медицl,пч1,1 0, АОа,а:-св, .,-еr.llй Г Аро-ехн к \,1 делявський, герой вiйнИ

L812 р, кl_язэ ', С_з ,э 
., -е-,,i,-э-]-r,r,l З. Беl подрlл.}hя ко,\екцiонерiв та меЦенатiв

-л- лDt- -с- ==*==,э =-=-,,
_:*=_ _L,ээ_э зэa,-a -эп,aж з-адати могилу Святiйшого Патрiарха Киl'вськоl'i Bciel'

э, -.,_, _.a _,, э_,.1l,,r,i,lэа в. романюка) на Софiйськiй площi 
- 

щоЙно виявЛеНИЙ

-: . " - . 
_, 

'э-_. ]*] alадц]-.lини. пов'язаний з релiгiйним та церковним життям.
_:,-:{ за к rькtстю об'ектiв групою пам'яток icTopiT е аАмiнiстративнi i громаАськi

' бxt лt,llKtrt поR'q?аl < осiб. об'ектиб1-\ Br,. житловi будинки, пов'язанi з життям та дIяльнlстю вlдоми)

цiеl групи покалiзуються головним чином у межах центральноТ частини MicTa. Серед
них: будинки, в яких жили та працювали Т. Шевченко (пров. Шевченка, 8 а), Деся

УкраТнка (вул. Саксаганського,97), М. Грушевський (вул. ПанькiвсьКа,9), М. ДиСеНКО

(вул. Саксаганського,95 б), будинок по вул, Прорiзнiй, 17,в якому в 1918-1919 РР.

розмiщувався uмолодий TeaTpu, будiвля Нацiонального акаАемiчного Араматичного
театру на пл. i. Франка - колишнiй театр uБерезiль,l, годовНИМ РеЖИСеРОМ ЯКОГО бУВ

Десь Курбас, З миттяМ та дiяльнiсТЮ (шеСтидесятникiвu у Киевi пов'язанi будинок

по вул, Сiчневого повстання,46, де знаходилася майстерня хуАомника i. Гончара,

квартири лiтературознавця та поета i. Свiтличного у будинку на вул. Уманськiй, З5,
художникiв В, Зарецького та А. ГорськоТ на вул. Терещенкiвськiй,25, бУдиНОК, В ЯКО-

му жив В. Сryс, по вул. Чорнобильськiй, 1З а,

Серед визначних пам'яток, розташованих за межами iсторичних ареалiв Mic-

та - комплекс споруд КиТвського полiтехнiчного iнституту (просп. ПеремОГи, З7), Ае
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у t924 - t926 рр. навчався конструктор, академiк С. Корольов, компдекс споруА

заснованоТ у 1928 р. КиТвськоТ кiнофабрики вуФкУ - НацiональноТ кiностудiТ iM.

О. Довженка (просп. Перемоги, 44), де працювали вiдомi кiнорежисери та актори

серед яких: О. Довженко, l. Савченко, i. КавалерiАзе. Зауважимо, Що за межами

центрального iсторичного ареалу розташованi головним чином будiвлi наукових

установ, пов'язанi з дiяльнiстю виАатних науковцiв. СереА них: будiвля iнституry

кiбернетики iM. В. Глушкова (вул. Академiка Глушlкова, 4o-4L), в якому працюва^и

академiки В. Глушков, О, Кухтенко, В. Михалевич; будiвля iнститру зага^ьноТ та не-

органiчноТ xiMiT iM. В. Вернадського (просп. AKaAeMiKa ПаллаАiна, 32-З4), пов'язана

з iменами вчених-хiмiкiв о. Городинського, Ю. Делiмарського, В. Сажина, А. Пили-

пенка,
Подiт часiв Великот ВiтчизняноТ вiйни увiчнюють 7L5 об'ектiв ку^ьтурноТ спад-

щини Киева, що перебувають на державному облiку: шiсть меморiальних комп-

дексiв, 424 братських та 11О iндивiдуальних поховань радянськИх BoTHiB; 42 похо-

вання ГероТв Радянського союзу, вiйськовi Аiлянки на Байковому (2t7 поховань),

Дук'янiвському, Солом'янському (51_ братське та iндивiдуальне поховання раАян-
ських BoTHiB), Звiринешькому (18 братських могил), вiйськова Аiлянка з 18 похо-

вань на kypeHiBcbkoмy та Святошинському (51 братське Й iндивiдуальне поховання

радянських BoTHiB) цвинтарях, Братськi могили BoTHiB РаАянськоТ ApMiT та Вiйська
ПольськоГо, ЩО загинулИ при визвОленнi Киева у 194З р, (18 моги^ - 448 осiб)
на Дарницькому цвинтарi.

до складу Меморiалу радянським вотнам, виклаАачам i сryдентам сiльськогоспо-

дарськоТ академiТ, якi загинули в роки ВеликоТ вiтчизняноТ вiйни, вхоАить 12 брат-

ських могил радянських BoTHiB (територiя СiльськогоспоАарськоТ aKaAeMiT, вул. ГероТв

оборони, 15), Длея героТв у Парку Слави (вул. Даврська) налiчуе 35 похованЬ. СеРед
пам'яток вiйськовоТ icTopiT 27 буьинкiвп пов'язаних з поАiями L941, - 1943 РР., ЗО-

крема, будинок колишньоТ хлiбнi Софiйського монастиря по вул. Володимирськiй,24,
в якому влiтку 7941, р. знаходився штаб оборони Киева, будинок КиТвськоТ aKaAeMiT

на Контрактовiй площi, 9, де пiд час оборони Киева у t94t р. розмiщувався штаб Пiн-

ськот вiйськовоТ флотилiт, пам'ятне мiсце, де влiтку 1941, р. знахоАився оперативний
вiддiл командного пункту Пiвденно-Захiдного фронry (вул. Верховинна, 80). У MicTi е

також об'екти кульryрноТ спадщинип пов'язанi з трагiчними поАiями ВеликоТ Вiтчиз-

няноТ вiйни, якi потребують взяття на державний облiк як пам'ятки icTopiT, 3окрема,
мiсце, де знаходився Сирецький концтабiр для вiйськовополонених.

поряд з цим необхiдно зауважити, Що на Аержавному облiку перебувае значна
кiлькiсть пам'яток icTopiT, занесених до спискiв пам'яток icTopiT та ку^ьryри у радянськi
часи, коли нерiдко внаслiдок суб'ективного, заiдеологiзованого пiдхоАу Ао визначен-

ня iсторичноТ цiнностi на облiк бралися об'екти, що мали достатньо cyMHiBHy iсторичну

цiннiсть. Серед цих пам'яток значну кiлькiсть становлять об'екти, пов'язанi з iсторiею

рсдрП та подiями радянського перiоду: з функчiонуванням органiв АержавноТ влаАи,

життям та дiяльнiстю радянських державних i партiйних дiячiв. НаприклаА, АОтеПеР
пам'ятками icTopiT вважаються будинки, куди наАхоАили матрицi газетИ *iбцр3" (вУл.

Дрхiтектора Гороаечького, 9), розмiщувалася пiАпiльна Арукарня рсАрП (вул. Кругло-

унiверситетська, 7/g), пБудинок меморiальний РСДрПо по вул. Московськiй, З1, Ао-

шка меморiальна на честь присвоення трамвайному депо iMeHi денiна по вул. flегтя-

рiЁськiй, 7, iнфекцlйний корпус, на адресу якого наАхоАили дисти мя органiзацiйного
KoMiTery ll зlЭду РСДРП по вул. Багговугiвськiй, 1, тощо.

12о_



Р**дiл *. ý*т*рж х* - кFль?урн*t* гg*терацi*л си ý*та

На жаль, ocTaнHiM часом у MicTi було втрачено декiлька пам'яток iсторii, пов'язаних
з iменами вiдомих дiячiв науки та кульryри. Серел них: будинок, в якому у 1891 р. на-

родився М. Булгаков по вул, Воздвиженськiй, 10 в (зруйнований),будинок, в якомуу
1896-190З рр. мешкав Шолом-Алейхем по вул. Великiй Василькiвськiй, 5 (знесений
пiд час реконструкцiI uБессарабського квsртэд}л). Будинки, в яких жили aBiaKoHcTpyK-
тор i. Сiкорський (вул. Ярославiв Вал, 15 б), художник О. Мурашко (вул. Маложитомир-
ська, 14) та художник Г. Свiтлицький (вул, Щегтярна, З0) - знаходяться в аварiйному
стан i.

Поряд з цим, ocTaHHiM часом до Державного реестру нерухомих пам'яток YкраIни
були занесенi об'екти, пов'язанi з рiзними iсторичними перiодами у життi MicTa. Це,
зокрема, комплекс вiйськово-|нженерних споруд КиТвського укрiпрайону (УР-1), спору-

джених впродовж 1929-L9З5 рр., розташованих у межах сучасних Святошинського
та ГолосiТвського районiв MicTa, якi безпосередньо пов'язанi з подiями вiйськовоТ ic-

TopiT 1941-194З рр., Меморiапьний комплекс пПам'ятник жертвам ЧорнобильськоТ
трагедiТ" на вул. Чорнобильськiй.

Отже, iсторична спадщина Micтa, представлена нерухомими об'ектами культурноТ
спаАщини, вiАображае ocнoвHi поАiТ, пов'язанi з Аержавним лаАом та суспiпьним жит-
тям, нацiонально-визвольними, революцiйними та соцiальними рухами, подiями воен-
ноТ та вiйськовоТ icTopiT, розвитком науки, освiти й кульryри не тiльки Киева, а й ycieT

краТни.
Територiадьно пам'ятки icTopiT розташовуються в ycix районах Киева - вiд захiд-

ноТ межi MicTa (комплекс вiйськово-iнженерних споруд КиIвського укрiпрайону) до
пiвнiчно-схiдно[ (мiсце масових поховань жертв полiтичних репресiй 19ЗO-х рр. бiля
с. Бикiвня) та пiвденно-схiдноl'межi (Micue розташування концтабору для радянських
вiйськовополонених у Дарницькому nicil. BTiM. найбlльша кiлькiсть пагчl'яток icTopiT зо-
середжена у межах центра\ьчого iстосrtчнс.о apeari, Переважно це будiвлi, в яких
розмiu_lува\йся -\сэ* зБ- -] ],.,ё_-:- -э," - з:-::з -- .,:-a-oBl. заh\а_\и Ki \ьт}ри. а
таhохбr]"-..,-:-=j:* j -,,-=,.,,z _:,:-:-{з_J\,,,,осб,,стооичн lо\ова*ня.

- ;;;]-Эз 1,еН 
:

бrдiв \ячи lспорудаЕ{и) -эв'язаниN4и з функцiонуванняN4 державних, науково-
:.: -- , ,:-:-:= :э.,е,в r,}\ьтури. життям iдiяльнiстю вiдомихосiб:
похованняt-{и з доNlих осiб, загиблих вiйськовослужбовцiв i жертв тоталiтарних
::*,",,в, я",i локапiзуються у Киевi переважно у межах мiських цвинтарiв та в
ьtiсцях гйасових розстрiлiв i поховань (урочище Бабин Яр, Бикiвнянський лiс,
колишнiй Дарницький концтабiр), якi входять до складу меморiальних компдек-
ciB - на мiсцi масового знищення мирного населення та вiйськовополонених в

урочищi Бабин Яр пiд час гiтлерiвськоТ окупацiI, пам'ятi жертв репресiй 19ЗO-х
poKiB у с. Бикiвня, на честь загиблих в'язнiв Дарницького концтабору в Дар-
ницькому лiсi, парку "ВiчноТ сдавиD та iH;

визначними lvliсцями, де у роки ВеликоТ Вiтчизняноi вiЙни розташовувалися
штаби й команднi пункти КиТвського укрiпрайону, наведено перший понтонний
MicT через ýнiпро тощо;
зразками вiйськовоi технiки - пам'ятник танкiстам-визволителям Киева (танк
Т-З4), MoHiTop пЖелезняковD.
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3.7. Пам'ятки монументального мистецтва

Вiдповiдно до Закону УкраТни пПро охорону кульryрноТ спаащиниD пам'ятки мо-

нументального мистецтва е окремим виАом об'ектiв кульryрноТ спаАщини. Ао цього
виду належать твори образотворчого мистецтва як самостiйнi (oKpeMi), так i Ti, що
пов'язанi з архiтекryрними, археологiчними чи iншими пам'ятками або з угворюваНИ-
ми ними комплексами (ансамблями).

друга типологiчна группа вiдноситься належить до ВИ!,} к|"|flц4'ятка icTopiT". l_{e

пам'ятники i пам'ятнi знаки4 на пам'ятних (iсторичних) мiсцях, якi можрЬ Не МаТИ

власноТ мистецькоТ цiнностi, але увiчнюють важдивi iсторичнi подiТ. Досить часто Не-

мождиво розiрвати iсторичну та художню цiннiсть об'екта, тому BiH може облiковУ-

ватися двiчi - як пам'ятка icTopiT та монументадьного мистецтва. Але такий подiл е

досить умовним i значно ускладнюе ведення державного облiку. Тому ми будемо роз-
глядати обидва види пам'яток разом.

Пам'ятники е своерiдною матерiальною частиною icTopiT. Тхне головне призначен-
ня - викликати в пам'ятi людей важливi подiт минулого та увiчнювати пам'ять про
них. Висryпаючи такими знаками icTopiT, пам'ятники формують спiльне знання TieT

чи iншоТ спiльноти - народу, краТни - про минуле. Але це минуле за Аопомогою ху-

дожнiх образiв часто мiфологiзуеться. Оскiльки в украТнськiй MoBi слова (пам'ятникD

(в значеннi фiзичного об'екта) та ппам'яткаD (юридичний TepMiH) дуже подiбнi, то у
свiдомостi бiльшостi людей вони ототожнюються. Таким чином, монументи стають
важдивими елементами суспiльноТ свiдомостi,

Всього у Киевi на державному облiку перебувае понад З00 пам'яток icTopiT та
монументального мистецтва, що вкдючають TaKi типи: монументи, монументально-
декоративне мистецтво та монументальний живопис (ocTaHHi Ава типи пов'язанi
з архiтектурними спорудами). З цiеТ кiлькостi 2LЗ об'ектiв5 - це безпосереАньо
пам'ятники (монументи) та пам'ятнi знаки, що розташованi на вулицях, у парках,
скверах, на територiях заводiв, iнститутiв, шкiл тощо. Саме вони е преАметом роз-
гляду нашоТ розвiдки. З них 25 пам'яток нацiонального значення, t26 - мiсцево-
го та 62 щойно виявдених об'екти культурноТ спадщини. Цiннiсть об'ектiв визна-
чаеться liHboT хронологiчною глибиною, художнiми якостями, роллю в iсторичному
середовищi MicTa, або значення iсторичноТ подiТ, якiй присвячений монумент. Кри-
TepiT, за якими пам'ятка включаеться до ffержавного реестру нерухомих пам'яток
УкраТни, визначенi у постановi Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 27.1-1-.2001 N9

1760.
Хоча частина об'ектiв, що перебувають в cTaryci пам'яток нацiонального значення

з 1970-х рр., вже не вiдповiдають сучасним критерiям. Тому не можль пропонува-
тися до Реестру за цiею категорiею. Вони були зарахованi до категорiТ нацiонального
значення з iдеологiчних MipkyBaнb, хоча не мають художньот та iсторичнот цiнностi.
l_]e, наприкдад, пам'ятники оЧекiстамп цlо загинули за владу рад" (Дибiдська площа),

а Подiл на пам'ятники i пам'ятнi знаки досить умовний i залишився вiд радянських часiв, коли за-
лежно вiд BapTocTi будiвництва об'ект потрапляв у категорiю пам'ятника або пам'ятного знака (бiльш

дешевий).
5 Ця кiлькiсть може варiюватися, враховуючи, що беруться на облiк HoBi об'екти, виключаються

TaKi, що втратили iсторичну цiннiсть, знесенi тощо. KpiM того, частина пам'яток е компдексами i за-
дежно вiд того, чи пiдраховуеться лише комплекс, чи oKpeMi його елементи, чисельнiсть об'ектiв може
змiнюватися,
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Fоздiл ý, lстери кý - кул ьтурни й петеж цiал MicTa

радянському дiячевi Д. Мануiльському на вул. Дипськiй, екiпажу бронепоТзда *Тара-

щанець) (вул. Костянтина Заслонова), пам'ятник лiкарю В. Образцову на територiТ лi-

Kapнi по вул. Шовковичнiй,39/1-тощо. Отже, перелiк пам'ятникiв i пам'ятних знакiв
нацiонального зн ачен ня буде пе регляАатися й уточ н юватися .

Частина пам'ятникiв була зруйнована або знята з Аержавного об^iку. На сьогоАнi
вiдомо про 14 знесених пам'ятникiв. Наказами MiHicTepcтBa кульryри i тУриЗмУ YKpai-

ни вiд з1.10.2008 N9l2З5/0/16-0S та вiд 18.02.2009 N9 100/0/16-09 з Аержавного
облiку було знято 12 об'ектiв, що втратили iсторичну цiннiсть i були зарахованi Ао

пам'яток тоталiтарноТ доби. Це, зокрема, 9 пам'ятникiв Денiну, С. Kociopy, В. Чубарю,
Ф. Дзержинському. Вони на сьогоднi демонтованi. Хоча процес руйнацii пам'ятникiв

радянським партiйним та державним дiячам, яких всього було на облiку пОНаА 50 (З

них тiльки В. Денiну - 26), розпочався ранiше офiцiйних наказiв i вiдбувався стИ-

хiйно. Bci знесенi об'екти не становлять мистецькоТ цiнностi, належать до масового
(серiйного) виробництва. Тому TaKi пам'ятники| розташованi на територiях фабрик,
заводiв, пiдприемств (у рааянськi часи пам'ятник Денiну був ryт обов'язковим еле-

ментом), iнколи демонтувалися без належноТ документальноi фiксачiТ. СьогоАнi HaBiTb

важко з'ясувати, коли точно це вiдбувалося.
Залишилося ще близько 20 пам'ятникiв, якi можна безболiсно виключати з пере-

лiку пам'яток i демонryвати без руйнування iсторико-архiтектурного середовища, Але
необхiдно створити музей-парк, де будуть експонуватися найцiкавiшi приклади раАян-
ськоТ скульпryри, як це зроблено у Польщi чи Угорщинi.

До групи об'октiв, що не BHeceHi до Державного реестру, потрапив i пам'ятник В.

Денiну на бульварi Т. Шевченка, виконаний з червоного гранtту (1946 р., зменшена
авторська копiя скульптора С, Меркурова, архiтектори О, Власов. В. елiзаров)- най-
бiльш спiрний киl'вський монумент, який кiлька разiв пошкоджували.

Пам'ятки розмiщенi по Киеву Hep]BHoMipHo. найбiльша кlлькiсть розташована
у Шевченкiвському (56), Святошинськоьrу i46l та Печерському районах (45). На
iншому полюсi знаходиться Обоrонськийl par.ioB, де о всього Ава щойно виявлених
об'екти за видом (монумеlтэ,lэ-.,]с \ii,lстецтво 

- 
пам'ятник Архiстратигу Михаi'пу

(Оболонський пр-т) та знак на чес-ь -i0\жllх зв'язкlв Киева iСантьяго де Чилi (пр-т

ГероТв Сталiнграду). основна чазт,t-; \,он!\1ент в та пам'ятних знакiв мiститься на
площах, у скверах, парках. Пр,l *=orli часто сквери виникають саме пiсля вста-
новлення пам'ятника, якиt,l сте€, такиN1 чином, формоутворюючим елементом се-

редовища. Навколо пам'я-t-.л.lц в зд йснюють впорядження та озеленення територiТ,
влаштовують мiсця для вiдпочиьк\,

За хронологiею па\,1'я-ник,1 Киева також подiляються на кiлька нерiвномiрних
груп. Найбiльшу цiннlсть становлять киl'вськi пам'ятники XlX - початку ХХ ст. Вони
е пам'ятками нацiона,\ьного значення. До них належать всього чотири об'екти: ар-

хiтектурний монумент ,,Пам'ятник Магдебурзького праваD (або нижнiй пам'ятник на
честь Хрещення Pyci, 1802-1808 рр., apxiTeKTop А. Меленський; 19З5, 196З рр.-
ремонти), пам'ятник князю Володимиру на Володимирськiй гiрцi, пам'ятник Богдану
Хмельницькому на Софiйськiй площi та композитору М. Глинцi у MicbKoMy саАу (1904
р., перенесений з Музичного провулку, де BiH первiсно стояв перед будинком музич-
ного училища). В цiлому пiдкреслимо, що в iмперський перiод XlX - початок ХХ ст.
Киiв мав зовсiм небагато пам'ятникiв, з них зберегпася меншiсть. Саме цi пам'ятt<и

(за винятком бюста композитору) зберегли важливу мiстобудiвну роль в iсторико-
apxiTeKTypHoMy се редови щi.
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Пам'ятник Магдебурзькому праву - це архiтекryрний монумент, вирiшений У ВИ-

глядi рустованоТ кодони, нижня частина якоТ - чотирипiлонний склепiнчастий, ЗМiЦ-

нений аркбранами, постамент. Пам'ятник мае кулясте завершення З ХРесТоМ. BxiA

i сходи до колони збудованi вiдповiдно до проекry, верхнiй вхiд зроблений у вигляАi

цеглянот аркади з елементами класицистичного стидю. Бетонно-гранiтнi схоАи пiАнятi

над яром на бетонних опорах. Сходи повторювали вигини яру й АохоАили Ао caMiciHb-

кого пам'ятника. Нижнiй вхiд так i не був збудований. В рааянськi часи з колони був

збитий хрест та знищена каплиця в нижнiй частинi (перетвореНа на аРКУ). ПеРШИЙ

киТвський пам'ятник мав подвiйне меморiальне значення. Перше - наАання Micry

магдебурзького права князями литовськими, потiм пiдтвердження його по^ьськими

королями i росiйськими iмператорами, а друге - 1з14'91ник хрещення Pyci. Оскiльки,

за легендами, на цьому мiсцi, де здавна ставилися каплицi, ВолоАимир хрестив своlх
синiв.

Над центральною частиною MicTa i над Подолом височить оАин 3 кращих киТвських

пам'ятникiв - князю Володимиру, урочисто вiдкритий у 185З р. Цiй подiТ пеРеАУВаВ

21, piK пiдготовки - вiд першоТ iдеТ, що виникла на початку XlX ст. сереА громаАсЬКоС-

Ti Киева, до конкурсу на проекryвання i далi - до самого вИкоНаННя Робiт. КОШТИ

на пам'ятник збирали багато poKiB. Над проектом пам'ятника У 18ЗO-Х - 184О-Х

рр. працював скульптор В. Демуг-Малиновський. На другому етапi у L842 р. АкаАе-
мiя мистецтв в Санкт-Петербурзi оголосила конкурс на новий проект, в якому вЗялИ

участь 22 автори. Було обрано три найкращi проекти i на третьому етапi робоry над

завершенням пам'ятника BiB скульптор П. Клодт. Високий п'еАестад споруДжений За

проектом apxiTeKTopa К. Тона. Бронзову постать князя ВолоАимира встаноВ^ено на

восьмигранному чавунному постаментi у вигляаi каплицi у псевАовiзантiйському стилi

i п'ятисryпiнчастому стилобатi з чавунних плит. ВолоАимир зображений у параАНоМУ

князiвському плащi з хрестом у правичi.
Багато poKiB ця монументальна постать залишалася в MicTi еАиноЮ, АоКИ

L872 р, на сучасному бульварi Т. Шевченка не постав пам'ятник графу О. БобРин-
ському (1800-1868) - росiйському промисловцю, цукрозавоАчику та меценатУ,
який з 18З8 р. розвивав цукрову промисловiсть УкраТни, яка стала оАним з го^о-

вних факторiв пiднесення економiки Пiвденно-Захiдного краю iмперiТ. Пам'ятник
був вирiшений у виглядi бронзовоТ фiгури на повний зрiст, оАягненiй у НаКИА-

ку, що нагадувала римську тогу (скульптор i. Шредер, apxiTeKTop i. Монiгеттi). Як
i пам'ятник Володимиру, чей монумент також мав багато символiчних деталей,
пов'язаних з дiяльнiстю Бобринського. Поставлений обличчям до ВоКзалу, НогОЮ

BiH спирався на залiзничну рейку (був оаним з засновникiв першоТ в iмпеРiТ ЦаР-
ськосiльськоТ залiзницi), на кам'яному постаментi були зображенi сiльСькОГОСПО-

дарськi iнструменти (скульптор М. Даверецький). Скульптуру було ЗНято у 1926 Р.
i переплавлено на заводi оАрсенало, постамент розiбрано в 19З2 р. У 1954 Р. На

його мiсцi встановили кiнний пам'ятник М. Щорсу, що значно переважав за роз-
мiрами свого попередника.

У 1888 р. Софiйську площу прикрасив кiнний монумент гетьмана БогАана Хмель-
ницького (художник i. Мiкецин, скульптори П.Велiонський,О. Обер, apxiTeKTop В. Hi-

колаев), iдея про встановлення якого виникла ще у ]-840-х рр., а першi кроки - стВО-

рення будiвельного KoMiTery - були зробленi в 1860 р. i лише у 1869 р. iмператоР
олександр ii дозволив збирання коштiв. iснувало кiлька BapiaHTiB пам'ятника, оАин

з яких був насичений рiзноманiтними фiгурами. В остаточному BapiaHTi залишилася
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лише KiHHa статуя самого Б. Хмельницького, що була вiАлита в бронзi У 1880 Р. За
кiлька pokiB i. Нiколаев спорудив постамент з кам'яних брил, Незважаючи на Аовгу ic-

торiю будiвництва, пам'ятник виявився дуже вдалим i швидко став оАним iз символiв
Киова, яким залишаеться i сьогоднi.

Досi привертае увагу пам'ятник О, Пушкiну на Печерську, хоча м!стобудiвноТ ролi

BiH вже не мае - великомасштабна забудова рiзних часiв майже пог^ину^а його,

Пам'ятник, виготовлений коштом викладачiв та учнiв гiмназiТ за Тхньою iнiцiативою
на честь 10О-рiччя з дня народження поета, був встановлений у неве^ичкому cKBepi

перед Киово-Печерською гiмназiею 26 травня 1899 р. На п'еАесталi й досi можна

прочитатИ напис: uАлександру Сергеевичу Пушкину Киево-Печерская Гимназия". 900
зiбраних рублiв вистачило на невеликий бюст на базальтовiй колонi, Бронзовий бюст

був виконаний за проектом скульптора Р. Баха петербурзькою фiрмою Берто. Колону

виготовив майстер А. CKiaBoHi. BiH о пам'яткою мiсцевого значення.
На вiдмiну вiд радянських часiв, iнiцiаторами таких важливих Аля Киева в iAeo-

погiчному i у мiстобудiвному вiдношеннi заходiв, як встановлення паМ'ятникiв, бУли

неофiцiйнi кола, Yвiчнити пам'ять промисловця i мецената Бобринського вирiшипо

дворянство i купецтво Киева. iдею пам'ятника Богдану Хмельницькому вИсУНУв пРО-

фесор унiверситету М. Костомаров, а реапiзовував М. Юзефович - голоВа АРхеО-

графiчноТ KoMiciT. Встановлення монументальноI постатi Володимира iнiuitовэди, к1-1л3-

менея }серfiиемll, мешкdнцi Киева, пiдтриманi генерал-губернатором В. Девашовим.
Дише Микола i з'явився завдяки iнiцiативi КиТвськоТ MicbKoТ Думи, але без зiбраних
громадськiстю коштiв справа не бупа б реалiзована. Це стосуеться i Bcix iнших зга-

даних MoHyMeHTiB - Bci вони з'явился завдяки пожертвам, якi збиралися роками, а

iнколи - десятирiччями.
Варто нагадати, що найбiльш важливi монументи Киева, якi вiдображали ocHoBHi

iдет Росiйськот iмперii, з'явидися в результатi проведення архiтекryрних i художнiх
KoHKypciB. Незважаючи на певний piBeHb свободи митцiв, який виявлявся саме у кон-

курсах. l'xHi резчльтати в!добра)<а \и соцiа \ьне за\lов,\еlня itлперськоl влади.

у 1896 э, е.тс-,ь-с ,,,a*Ё з -аэк) -]азгооти \l весситеll iс\часний Шевченкiв-
сьцl.,i -|lс,э ээ:-э]-э af -.,сё rt-ээатоса Nlикоrи i. По цьому сквер бупо пеРейменО-

_^ л-"лл^-.- _ -. ) , /,,, э э_.l,,",-, по *]UзJUU,\ення проекry пам'ятника бупо провеАеНо АВа Все-

::: :_=., ;,с:л_,ссl, перший у 1887 р., другий - у 1885-1891 рр., в обох випаАках
-ере\l]t ск)/,\ьптор Гr4. Чижов). Закпадення пiдмурку пам'ятника вiдбулося у 189З р.

За його створення М. Чижов отримав Велику Зопоry Медаль ПаризькоТ Академ|Т Мис-
тецтв. Дрхiтектором при встановленн| пам'ятника був вiдомий киТвський apxiTeKTop В.

нiколаев, Постамент зi Bcix бокiв прикрашали барельефи, що вiдображали найваж-
ливiшi киТвськi будiвельнi подiТ епохи Миколи l - будiвництво унiверситету, МиколаIв-

ський ланцюговий MicT, Володимирськiй Кадетський корпус, l-a КиТвськi гiмназiя.
Пiсля встановлення радянськоТ влади МиколаТвський сквер перейменува^и на

Червоний парк. У 1920 р. фiгуру Миколи l було знято. Сьогоднi на його мiсцi стоiть
пам'ятник Т. Шевченку (19З9 р., скульптор Г. Манiзер, apxiTeKTop Е. Девiнсон), що е
пам'яткою монументального мистецтва нацiонального значення (постанова Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни вiд ОЗ.09.2009 N9 928). За композицiою та масштабом BiH нагаАуе

дореволюцiйний монумент i сприймаеться в середовищi парку та в Аовколишнiй за-

будовi ХiХ-поч. ХХ ст. цiлком органiчно.
Появi такого пам'ятника у дореволюцiйному Киовi завадили iдеодогiчнi чинни-

ки. опiр влади та неспроможнiсть патрiотично налаштованоТ громаАськостi обрати
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кращий проект серед кiлькох сотень, представлених на 4 конкурсах, у т. ч. мiж-
народних. iдея встановдення пам'ятника в Киевi народилася у 1904 р., а останнiй
конкурс був проведений у 1914 р. 3а нових iсторичних умов, у жовтнi 1918 р,,
нова укратнська влада повернулася до питання увiчнення пам'ятi Тараса Шев-
ченка, В Киевi з'явився бюст роботи Ф. Балавенського. Наступного 1919 р. на
п'едестадi знятого памятника Олександру ll постави^и ще один гiпсовий бюст ро-
боти Б. Кратка. Обидва були знищенi пiд час численних змiн влаАи в Киевi. Тому в
!92О р. на черговому вiльному постаментi, що задишився вiд знятого пам'ятника
княгинi Ользi, той самий автор поставив тимчасовий бюст Шевченка, який також
був знищений - подяками. У L92З р. знову пiдняли питання про встановлення
пам'ятника. Планувалося зробити це в Унiверситетському парку, на мiсцi скинуто-
го монумента iмператору Миколi i. Але завершилася багаторiчна шевченкiвська
епопея лише 19З9 р.

Багатофiryрний пам'ятник Олександру ll на трьох п'едесталах, вiдкритий на Цар-
ськiй (0вропейськiй) площiу L9Ll р., був найбiльш масштабним в Росiйськiй iмперiТ.
iдея про його встановлення до 50-рiччя селянськоТ реформи 1861 р. виникла у киТв-

ськоТ влади в 190З р. У 1904 р. був обраний спецiальний KoMiTeT мя спорудження
пам'ятника, насryпного року затверджено мiсце для його встановлення. Хоча, як i у
випаАках з багатьма iншими киТвськими монументами, icHyBaB широкий вибiр його
мiсця розташування. Спочатку MicbKa влада запросила для роботи вiдомого скульпто-

ра М. Опекушина. Попри виконане замовлення, у 1909 р. оголосили мiжнародний
конкурс, прагнучи мати цiлком оригiнальний монумент, не подiбний на iншi. У 1910 р.
переможцем з 1З учасникiв визнали iталiйського скульптора Етторе KciMeHeca (кон-
курсна робоry пiд девiзом *КiеfГо). Роботи здiйснював пiдрядник Ф. Альошин пiд KepiB-
ництвом apxiTeKTopa i. Нiколаева (влашryвав гранiтну основу монумента). Незважаю-
чи на загальнодержавне значення цього пам'ятника, кошти на нього лише частково
були видiленi з мiського бюджеry, значну суму зiбрали по всiй iмперiТ - 200 тисяч
карбованцiв, Парадний монумент вiдiгравав важдиву роль у формуваннi вигляду Цар
ськоТ площi, хоча й не займав центрального мiсця. У 1919 р. Bci металевi частини
пам'ятника були скинугi. HaToMicTb на п'едесталi бупо встановлено величезну кубiс-
тичну фiгуру червоноармiйця з фанери, Його зняли i остаточно знесли постамент у
19ЗO-х рр. HaToMicTb, встановили пам'ятник Сталiну. BiH являв собою фiгуру на по-

вний зрiст на невисокому п'едесталi, навколо якого бупо влаштовано каскаАний фон-
тан. Скульпryру зруйнували у t941, р.

Кошти на пам'ятник П. Столипiну, що вiдкрився у ]-91З р. перед Мiською думою,
збирали за Всеросiйською пiдпискою. Цей монумент також створив скульптор Е. Kci-
менес, хоча обидвi його роботи в Киевi пiддавалися критицi сучасникiв. Пам'ятник
було зруйновано одним з перших в MicTi - вже в березнi 7917 р. пiд час антимо-
нархiчноТ демонстрачiТ. При цьому над постаментом було встановлено iмпровiзовану
шибеницю. Це сталося ще до прийняття у 1918 р. Раднаркомом радянськоТ УкраТни
декрета "Про зняття з площ i вулиць пам'ятникiв, споруджених царям i царським при-
сдужникам",

До нереалiзованих на поч. ХХ ст, об'ектiв належить i пам'ятник М. Гоголю, на спо-

рудження якого у 1909 р. був оголошений збiр коштiв. iнiцiатором цiеТ акцiТ став l,fiуб

руських нацiоналiстiв. У дореволюцiйний перiоа провести конкурс та реалiзувати цю
iдею не вдалося, Перший пам'ятник Гоголю в Киевi був встановлений на pycaHiBcbko-

му бульварi лише L982 р. (скульптор О. Скоблiков).

126_



Раздiл 3. lеторико-кулLтурний потенцiал MicTa

Назвемо ще кiлька невеликих об'октiв дореволюцiйного Киева, Що Не ЗбеРе-
глися: обелiск на честь вiдкриття гаванi Миколи ll (1900 р., в районi перетинУ
вул. СпаськоI та Набережно-ХрещатицькоI), пам'ятник-обелiск на мiсцi cMepTi

генерал-губернатора А. ýрентельна (1889 р., ВолоАимирська гiрка), бронзовий
бюст iмператора олександра lll (1ss0 р., на подвiр'Т iнституту ш^яхетних Аiвчат),
пам'ятник Олександру ll на ДемiТвцi (бронзове погруддя на гранiтному постаМеН-

Ti, 1911 р.).
як бачимо, значна частина дореволюцiйних пам'ятникiв була знесена. lxHi мiсця

майже оАразу займали iншi пам'ятники, HaBiTb i тимчасовi, що вiдображали нову iAe-

ологiю, Скульпryра за таких умов набула виразного полiтико-агiтацiйнОго ХаРаКТеРУ,

що негативно позначилось на художньому piBHi TBopiB.
Вiд пам'ятника iBaHy icKpi та Василю Кочубею на Арсенальнiй площi, що бУв вiД-

критий у \9L4 р. (скульптор П. Самонов), залишився лише гранiтниЙ постамент, На

якому у t923 р. встановили гармату - на честь повстання робiтникiв uАрсеналУu

проти ЦентральноТ Ради у сiчнi 1918 р. Пiд час будiвництва виходу зi станцii метро

"ДрсенальнаD постамент було пересунуго на кiлька MeTpiB. На мiсцi знятого погруддя
iмператора Олександра lll, що було встановлено у 1909 р. на територiТ сирiтськогО
приryлку Пiвденно-3ахiдноТ залiзницi (apxiTeKTop В. Нiколаев), лише у L972 р. ВстаНО-

вили бюст пiдпiльника В. Кудряшова.
единим винятком став пам'ятник княгинi Ользi та просвiтителям Кирилу i Мефо-

дiю, вiльне мiсце якого дало змогу вiдновити TBip у первiсному виглядi вже за нових
часiв. BiH став одним з вдалих прикладiв вельми спiрноТ тенденцiТ вiдновлення зруй-

нованих об'ектiв, Автором проекry пам'ятника був талановитий скупьптор i. Кавалерi-

дзе, який перемiг у Всеросiйському KoHKypci. Разом з i, Кавалерiдзе над виконанням
проекry працювали його колишнiй однокурсник скульптор П, CHlTKiH, а також В. Риков
1apxiTeKrypHe вирiшення) та Ф. Балавенський iхудожно керiвництво. BiH отримав З-е
мiсце на KoHKypcil, Yрочисте освячення з дксиття NloHyMeHTa вiабупося 4 вересня
19]_1 р. N4oHl"bleH, сб'€]-). lс]-э- j-x ссобlrсто,]тей, якi в Аданi однiй tдеl' просвiт-
lицтва' в,,1 сэu,с, -j\эз*]:- ;,3,*_Ё-_ i -а\,'я-l,лке ntata об'однати поняття держави,

1l_ ^_ laдl/ тл DлтaUлОl/lc!{/.. _э -. = Э|- 'э- 
" 

Э _.a"-" ,' a-a ',)Це ПОСГ Ша,\И, ТО ВСТаНОВИЛИ ТИМЧаСОВИИ
.,1u"ia- з _э,,,:--, -,a. ;-: -", - э,,С,,,,*,-,1\1 чооо\1 виконати TBip з мармуру. Але BiH так i

- : - ----
_a7 -)|\l .--|lё ,.,з: :-э- ,, lочатком гранАtозного заАуму КиТвського вiйськово-

:-]:,,--]-: -:=эa ,,,-э. *э_\о створення вiд Михайлiвського монастиря ло Софii
,- _:,, --: -: _,::_, - а,,э з 12 пам'ятникiв iсторичним дiячам. Мiстобудiвний та

, ._ _ - ,, a . _:]-] -:эе,(D активно критикувався сучасниками i врештi-решт BiH не
: =:==':-:a-,',-'

:,. =--.,., л,*яг,лнl 0льзi та просвiтителям Кирилу iМефоаiю поступОВО ЗНИЩИ-
-э]-F-сrr 1920-19З2 рр. його вiдтворили з каррарського мармуру у 1995-

i396 рэ. на кошти MicTa, благодiйнi внески органiзачiй, установ, громаАян, 3а участю
ьlеморiапьного фонду i. Кавалерiдзе (скульптори М. Бiлик, В. Вiнайкiн, О. Аяченко,
В. CiBKo, В. Шишов, архiтектори О. Андреов, Р. Кухаренко, Ю. Досицький). Незва-
жаючи на його мистецькi якостi, об'ект е лише сучасною копiею, тому вiдповiдно
до Закону УкраТни "Про охорону кульryрноТ спаащини)} не може перебувати на Аер-
жавному облiку як пам'ятка монументального мистецтва (нинi - щойно виявлений
об'ект кульryрноi'спадщини). Апе неможливiсть буги пам'яткою юриАично анiтрохи не

зменшуе його apxiTeKrypHoT, мiстобудiвноТ та громадськоТ цiнностi (BiH швиАко став
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улюбленим мiсцем фотографування наречених, глибоко увiйшовши у MicbKy кульryрну
традицiю).

У 1920-х рр. в Micтi з'явилося кiлька пам'ятникiв авангардного характеру, жо-
ден з яких не зберiгся. Складну композицiю в дусi кубiзму являв собою пам'ятник
пЗаповiтам В. i. денiнао встановленийу t925 р, на околицi Шулявки (Жовтнiвки), у на-

прямку до хугора Грушки (скульптори Ю, Бiлостоцький, С. Жураведь, М. Дробот). Був
зруйнований в роки ffругоТ cBiToBoT вiйни. Перед будинком колишньоТ MicbKoT ffуми на
Майданi Незалежностi t922 р. був встановлений бетонний пам'ятник Карлу Марксу.
TBip також був прикладом мистецтва аоби кубiзму. На початку 19ЗO-х рр, його було

розiбрано через низькi естетичнi якостi.
У 19ЗO-х рр. з поверненням мистецтва до класичноТ стилiстики (соцiалiстичний

реалiзм) держава вдалася до встановлення величних монументадьних об'ектiв. Про
нефiгуративнi скульптурнi композицiТ з цього часу мова вже не йшда, заiдеологiзована
скульпryра, яка використовувала лише реалiстично-наryралiстичний метоА зображен-
ня постатi, остаточно перетворилася на iHcTpyMeHT пропаганди. При цьому мистецтво
тоталiтарного перiоду базувалося на iдеях гiгантоманiТ. Апогеем реалiзацiТ цих iдей
став нереалiзований проект Урядового центру у Верхньому MicTi, який KpiM величез-
них будiведь передбачав встановлення над Днiпром гiгантськоТ скульпryри Денiна.
ffo речi, значна кiлькiсть довоенних архiтекryрних проектiв та проектiв з увiчнення
пам'ятi та iдеологiчноТ пропаганди не були здiйсненi в Harypi. Тому, як це не див-
но, вiд цього перiоду в Киевi майже не залишилося монументальноТ скульпryри. У
1935 р. був проведений конкурс на проекryвання монуменry на честь визволення
Киева вiд полякiв у 192О р. За конкурсним завданням пам'ятник мав буги вирiшений
у виглядi обелiска i встановлений на сучаснiй 0вропейськiй площi, на мiсцi готелю
пOвропейськийп. У змаганнях взяло участь чимало радянських aBTopiB, вiдбулося два
ryри конкурсу, але у 19Зб р, iдея обелiску була заборонена як дрiбнобуржуазна та
нацiоналiстична. У 1936 р. також вiдбувся конкурс на створення пам'ятника коман-
дарму Сергiю Каменеву для одного з центральних майданiв MicTa, на який було поаа-
но 9 проектiв i взяли участь бiльше десяти скульпторiв. Реалiзований жоАний BapiaHT
не був.

Дише у 1950-х рр. з'явилися великомасштабнi - порiвняно з тодiшньою до-
вколишньою забудовою пам'ятники: В. Денiну; бронзова KiHHa стаryя М. Щорса,
команАира червоноТ дивiзiТ у роки громадянськоТ вiйни, мiфологiзованого радянсь-
кою пропагандою (]-954 р., скульптори М. Дисенко, В. Бородай, М, Суходолов,
архiтектори О. Власов, i. Заваров) на бульварi Т, Шевченка; на могилi генерала
apMiT М. BaTyTiHa в MapiTнcbKoмy парку (1948 р., скульптор е. Вучетич, apxiTeKTop
Я. Белопольський). Попри переоцiнку цих iсторичних постатей, caMi твори мистецт-
ва становлять художню цiннiсть. Два ocTaHHi BHeceHi до Державного реестру як
пам'ятки нацiонального значення. Слiд пiдкресдити, що перiод 1940-195О-х рр.
в Киевi представлений лише кiлькома пам'ятниками. i одним з них, KpiM назва-
них, е бронзовий бюст письменника i. Франка, встановлений у 1956 р. бiля театру
його iMeHi на честь 100-рiччя вiд дня народження (скульптори А. Белостоцький, О.
Супрун, apxiTeKTop М. iванченко). Донедавна BiH був пам'яткою монументального
мистецтва мiсцевого значення, але у 20]-0 р. внесений до Державного реестру за
категорiею нацiонального значення,

Найбiльш грандiознийта певною мiрою угопiчний повоенний проект реалiзований
не був, як i його попередник 19ЗO-х рр. У 1948 р. пiсля закiнчення будiвництва Авто-
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стради (бульвару Дружби народiв) планувалося на узвишшях праворуч i пiворуч вста-

новити велетенськi 60-MeTpoBi скульптури Денiна i Сталiна (на мiсцi сучасного му3еЮ

Вiтчизняноi вiйни). У 194Т р, був проведений закритий конкурс, в якому пеРемог^И

роботи М, Дисенка та С, Меркурова, 0диним прикладом реалiзаuii iАей гiгантоманiТ

в радянськi часи стала фiгура Вiтчизни-Матерi (заввишки 62 метри, меч у ll' правицi

мао довжину 16 м, загадьна висота споруди - 108 м; вага монумента - 5З0 тонн),

що увiнчуе будiвлю УкраТнського державного музею ВеликоТ Вiтчизняноi вiйни, ЗаАУМ

скульптора 0. Вучетича здiйснила група aBTopiB у 1980-х рр. (скУльптОРИ В. БОРОаай,

Ф, Согоян; архiтектори В. Олiзаров та iH.). Цей монумент порушив iсторичний силу-

ет схилiв Днiпра та панораму Печерська. Хоча з точки зору технiчних рiшень uеЙ

пам'ятник заслуговуе на увагу.
дише поодинокi монументи радянських часiв створювалися за авторським прс-

ектами, Бiльшiсть об'ектiв була серiйного виробництва. У зв'язку з роЗгорНЛОЮ Ма-

совою полiтичною пропагандою, художнi колективи зобов'язува^и виконуВати чис-

reHHi замовлення на так звану попiтичну скульптуру. Твори зАебiльшого вИКоНУВа^ИсЬ

з дешевих матерiалiв i призначались для використання в мiських скверах, парках,
Сl,,ftлнкэх культури, лiкарнях, санаторiях, на cTaAioHax тощо. РозтиражоваНа ску^ь-

--,рна продукчiя була переважно ремiсничою, встановлювалась без урахування ар-

хiтектурного середовища, що знижувало його загальний естетичний piBeHb. Але вони
зараховувалися до перепiкiв пам'яток з iдеологiчних MipKyBaHb майже одраЗу (або че-

эез кlлька poKiB) пiсля встановлення, Таким чином, не виконувався один з основниХ

--_-,,-. _,,, .,б'сц-iв l,]a сьогоднi вже не icHye (були знесенi у 1990-х рр.в перiоа
-:.: ] 

,_,,,,,a, a-*F эаiялсько rcTopii', або зруйнувалися внаслiдок поганого технiчного
-- ?,- .,

_,,Ё :есЁ_ згd*ноl кiлькостi киl'вських MoHyMeHTiB, зведених у 1960-1970-х рр.,
з геэiод розвинутого соцiапiзму,, е kiдbka важливих об'ектiв, що цiлком правомiр-
,с \1ають статус пам'яток монугиентального мистецтва, В Iх cTBopeHHi брапи УЧасТЬ
*аивiдомiшi yKpal'HcbKi скульптори-монументапiсти. Це пам'ятник О, Пушкiну бiпя

входу в Пушкiнський парк, встановдений у t962 р, (скупьптор О. Ковальов та apxi-

тектор В. Гнездiлов), що став результатом респубпiканського конкурсу (1954 р.).У
другому Typi кращим був визнаний проект згаАаних aBTopiB. У 197З р. Ао 100-рiччя
з дня народження бупо вiдкрито паг\4'ятник Десi Украl'нцi на площi, що носить il'iм'я
rскульптор Г. Кальченко та apxiTeKTop А. iгнащенко). Бронзова постать письменни-
цi вирiзняеться динамiзмом. Сереа пам'ятникiв цього перiоду виАiляеться окрема
група MoHyMeHTiB на честь вiдомих дiячtв науки iкультури. Вирiшенi в традицiйнiй

реалiстичнiй MaHepi, виконанi з дорогих прироАних матерiалiв, вони iсьогоднi збе-

рiгають певну художню цiннiсть. Назвемо пам'ятник видатному вченому aKaAeMi-
ку В. Вернадському (Веонааського Академiка бульвар), украТнському художнику Г.

Свiтлицькому (Дегтярна вул. ЗО, t972 р., скульптор М. Вронський), академiку ff.
Заболотному (Заболотного Академiка вул., 1981 р., скульптор Г. Хусiд, apxiTeKTop
А. iгнащенко), композитору М. Дисенку (Театральна площа, 1965 р., ску^ьптор О.

Ковальов, apxiTeKTop В, Гнездилов), До кращих TBopiB цього перiоду в yKpa't'HcbKoMy

монументальному мистецтвi можна зарахувати пам'ятник видатному yKpai'HcbKoMy

фiпософу Г. Сковородi (фiгура на повний зрiст), виконаний за проектом ску^ьпто-

ра i. Кавалерiлзе (Контрактова площа, 1.976 р.), в якому втiлено xapaKTepHi осо-
бливостi монументального психологiчного портрета, та пам'ятник письменникУ i.
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Котляревському (1975 р., скульптор Г. Кальченко, apxiTeKтop А. iгнащенко) по вуп.
Мельникова. Реалiстично виконаний скульптурний портрет письменника вирiзняеть-
ся витонченим моделюванням обличчя. Бронзове погруддя на класичнiй колонi з
тематичними рельефами за мотивами TBopiB письменника вдало вписане в apxiTeK-

ryрний ландшафт.
Один з найстарiших украТнських скульпторiв, який творив i на початку ХХ ст., i

в радянськi часи - iBaH Петрович Кавалерiдзе, задишив в Киевi ще кiлька TBopiB
монументадьного мистецтва. Це пам'ятний знак на честь заснування Ярославом
Мудрим першоТ бiблiотеки на Pyci (1969 р., на територiТ заповiдника *Софiя КиТв-

ськао) та пам'ятник князю Ярославу бiля стiни Золотих BopiT, вiдтворенийу !997 р.

у збiльшеному розмiрi за невеликим станковим макетом Кавалерiдзе скульпторами
М. Бiликом, О. Редьком, В. CiBKoM). Проте цей останнiй е прикладом невдалого
перетворення станковоТ скульптури на монументальну. Мiсце для його розмiщення
також обрано незручно - головним акцентом невеликого Золотоворiтського скве-
ру висryпае монументальний об'ем павiльйону *Золотi BopoTaD, отже, BiH пригнiчуе
сусiднi об'екти.

До цiкавих образiв належить пам'ятний знак на честь заснування MicTa Киева

у Наводницькому парку (1982 р., скульптор В. Бородай, apxiTeKTop М. Фещенко).
Човен з фiryрами трьох братiв-засновникiв Киева та жiночоТ постатi Дибедi став але-
горичним втiленням iдеТ угворення MicTa Киева на берегах Днiпра. l хоча BiH був вико-
наний з нетривкого матерiалу, що призвело до його руйнування у 2010 р. (пiсля того
вiдремонтований), BiH залишаеться однiею з вiзитiвок Киева.

Найскладнiший пiдхiд сьогоднi до знакiв i MoHyMeHTiB, що е пам'ятками icTopiT,

бо вiдношення до iсторичних подiй - рiч максимально суб'ективна. Пам'ятники та
пам'ятнi знаки загиблим у роки ВеликоТ вiтчизняноТ вiйни (близько 60 об'ектiв, займа-
ють перше мiсце за кiлькiстю серед Bcix iнших пам'яток монументального мистецтва
й icTopiT), безумовно, становдять iсторичну цiннiсть i мають залишатися на cBoli Mic-

цях. Але переважно вони е роботами серiйного виробництва i не мають мистецькоТ
цiнностi. Вони встановдlовалися чи не кожним пiдприемством або крупною органiза-
цiею, чиТ спiвробiтники брали участь та гинули у вiйськових дiях (Дарницького вагоно-

ремонтного заводу, КиТвського унiверситеry, СiльськогосподарськоТ академiТ, обелiск
воТнам-автомобiлiстам, знак на честь робiтникiв-залiзничникiв тощо). Отже, ними опi-
куються Ti органiзацiТ, якi lх замовляди та встановлювали. При цьому вони, як прави-
до, не вiдiграють мiстобудiвноТ ролi i не впливають на apxiTeKrypHe середовище.

Серед високохудожнiх MoHyMeHTiB можна назвати пам'ятник загиблим, розташо-
ваний поблизу Музею ВеликоТ ВiтчизняноТ вiйни, гранiтний монумент на честь заги-
блих в Дарницькому концтаборi, i HaBiTb скульпryру актора Деонiда Бикова в образi
головного героя фiльму *в бой идл одни старики),, що присвячена загиблим пiд час
вiйни льотчиками. Особливою експресiею вiдзначаеться пам'ятник сryдентам та ви-
кладачам КиТвського унiверситеry, що загинули у вiйну (встановлений у Ботанiчному
саАу).

До значних об'ектiв, якi увiчнюють подiТ ВеликоТ ВiтчизняноТ вiйни, надежить
14,5-метровий пам'ятник морякам ДнiпровськоТ вiйськовоТ флотилiТ, встановлений у
!979 р.по вул. Набережно-Хрещатицькiй (скульптори М, Вронський, О. Скобликов,
арх. i. Данько). Архiтекryрно-скульптурна композицiя складаеться з тригранного ви-
сокого гранiтного обелiска, оточеного бронзовою скульптурною групою морякiв, на
постаментi з сiрих гранiтних блокiв. Пам'ятник розрахований на круговий огдяд,
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що дае змогу простежити иток сюжетiв скульптурних груп та ознаиомитися з
написами на обелiску. Особливо насичений рiзноманiтними скульпryрними групаМИ,

виконаними одним з кращих радянських монументалiстiв В. БороааеМ, КОМП^еКС

УкраТнського державного музею Великот вiтчизняноТ вiйни (група *Зенiтникио, оФоР-

сування ffнiпрао, галерея скульптурних композицiй на честь героТв фРОНry i ТИЛУ,

1982 р.),
досить цiкавою е група пам'яток, пов'язана з подiями так званого фугбольного

пМатчу cMepTio. у 1942 р. фашистськi окупанти вирiшили провести кiлька футболь-
них матчiв, |ло проводилися, переважно, на cTaдioHi пЗенiто по вулиui Керосиннiй
(сучасний стадiон nCTapTn по вул.ШолуАенка N9 28). У бiльшостi з них перемог^и киТв-

cbki футбодiсти, частина яких згодом загинула у концтаборi. На честь цих поАiт в Ки-

eBi було встановлено два пам'ятнi знаки. Перший вiАкрито на терИторiТ стадiОНУ "АИ-
нэмол по вул. Грушевського, Зу L971, р. ffругим став бронзо,во-ста^евиЙ пам'ятниЙ
знак на територiТ стадiону nCTapTo (19S1 р., скульптор А. Хаd(91ко, apxiTeKTop А. lГ-

нащенко). Це символiчна фiгура атдета, який перемагае орла-Ьтерв'ятНИКа. ВСТа-

новлений на замовлення КиТвського мiськвиконкому. У 1999 р. в глибинi кварталУ

по вул. Грекова, 22 був вiдкритий пам'ятний знак на мiсцi розстрiлу в'язнiв У СИ-

рецькому концтаборi та на TepeHi КирилiвськоТ лiкарнi (скульптор Ю. Багалiка, apxi-
тектор Р. Киаренко).

Найважливiшим пам'ятником, що увiчнив пам'ять жертв вiйни з фашизмоМ, сТаВ
монумент у Бабиному Яру. i якщо сьогоднi BiH дещо критично сприймаеться як тИпо-

вий приклад естетики соцiалiстичного реалiзму з його зайвим монументалiзмом та
заанг€Dкованiстю персон€Dкiв, то у 197Gx рр. його поява стала своерiдним явищем.
yперше питання про увiчнення пам'ятi загиблих у Бабиному Яру виникло ще у 1945
р. Пам'ягнпк н.lли закjнчуmt в 1947 р. За оригiнальним заАумом apxiTeKTopa О. Вла-

oogil Tzl скушттора i. }tрутлова l4e Fl€t/€ бупr трикугна пiрамiда з чорного гранiry з
бreпьсфоlr y t.E}lтil. m* наашвав раь€ф мiсцевостi, де вiдбулася трагедiя. Але

В.-.,,ас \i-

: -r',' :--,",, j--":,,, -a -=:,,-:: "_,ээ- Зi]элО-О Тра\lвайного

- .а, -э\ .=э--: ]-:a,'--]i:r -а\,'Я]го ПрИЗВело Ао ЧерГоВоl

- 
_ 
]_ - _..: _ _ -:,ет 0вген Овту,шенко наАрукував свiй знаменитиЙ вiрш uНад

:: _. :: :,., -;,,, iтl.,]ика цg1l,. що сприймався сучасниками як приклад опорУ тОталi-
-:_-,-,:,,:-.,,,, ',r...L_,]e у 1965 р. до 25 роковин трагедiЙ оголосили закритиЙ конкурс
_, -:_ _.-_.за_*я пам'ятника. Дле найцiкавiшi проекти, в яких була присутня еврей-

_:_; -i,,,э, *€ зваЙшли пiАтримки влаАи. За результатами двох TypiB конкурсу кра-

]]э^,- ;е був обраний i пам'ятник не спорулили, Дише у 1976 р., Ао З5-рiчницi
-:.-.: б_, ro вiдкрито пам'ятник, назва якого приховувала дiйсний змiст iсторичноТ
-::--;-, - Радянським громадянам i вiйськовополоненим солдатам i офiцерам Ра-
,:-]эко] Дрмii, розстрiпяним нiмецькими фашистами у Бабиному Яру" (скульптори

'l;1ceHKo, О. Вiтрик, В, Сухенко, архiтектори А. iгнащенко, N4. iванченко, В. iBaH-

-э-ко), Дише 29 вересня 1991 р.на певнiй вiдстанi вiд офiцiозного монугиенту бупо

з ,крито пам'ятний знак, який вiдображав трагедiю еврейського нароАу - бронзове
ээбраження Менори, вкритоТ барельефною композицiею на тему принесення жерт-
з,l tархiтектори Б. Паскевич, художникЯ. та О. Девич). З цього часу в Бабиному ярУ

з'явилося кiлька пам'ятникiв iпам'ятних знакiв, якi вiдображають вже новий пiдхiд
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до увiчнення паN4'ятi, Це бронзовий пам'ятник дiтям, що загинули у Бабиному яру
(скульптор В. Медведев, архiтектори Р. Кцаренко, Ю. Мельничук, споруАжений на
кошти MicTa), циганська кiбiтка (в пам'ять загиблих циганiв), пам'ятник З мiльйонам
громадян Урср, вивезеним до Нiмеччини, дерев'яний хрест в пам'ять активiстiв оун,
розстрiляних нацистами, православний хрест на честь розстрiляних священнослужи-
телiв. На розi вулиць Фрунзе та ПетропавлiвськоТ прямо на землi переА стiною жит-
лового будинку розмiстили постать еврейського хлопця, що читае указ нiмецького
командування, який призвiв до трагедiТ у Бабиному Яру, Цi пам'ятники та пам'ятнi
знаки вiдображають рiзнi аспекти трагеаiт Бабиного Яру, перетворивши мiсцевiсть
на своерiдний меморiальний парк, В ocTaHHi десятилiття з'явидися i пам'ятники,
пов'язанi з iншою трагiчною сторiнкою icTopiT - афганською вiйною. (вул. i, Мазепи,
ЗЗ, 1994-1999 рр.)

Перiоа незалежностi УкраТни викликало появу великоТ кiлькостi пам'ятникiв. Час-
тина з них наслiдуе мистецькi традицiТ попереанiх часiв - монументальнiсть, параА-
Hicтb, HaBiTb помпезнiсть. Це монумент Незалежностi на однойменному майданi,
встановлений у 2001 р. на мiсчi демонтованого у 1991 р. багатофiryрного пам'ятник
на честь ЖовтневоТ революцiТ (був встановленийу L977 р., скульптори В. Бо в.
та i. Зноба). Бiлоснiжна колона, увiнчана блискучою бронзовою скульпryрою дiв ни-

украТнки з калиновою гiлкою у пiднятих догори руках в украТнському вбраннi, ка-

ла гарячi дискусiТ i сьогоднi залишаеться об'ектом, що оцiнюеться вкрай н нач-
но. Але це не завадило внести пам'ятник до Державного реестру нерухом
УкраТни як пам'ятку монументального мистецтва нацiонального значення

ам'яток
вилучено з

реестру в 2О09 р.). Нагадаемо, що у затвердженому в 2О01 р. проектi реконструкцiТ
майдану Незалежностi (apxiTeKTop о. Комаровський) планувалося, що площа навколо
монумента буде виконана у формi кодап а по його периметру з боку Музею держав-
HocTi (так i не створеного) стоятимугь LO-L2 скульпryр визначних iсторичних дiячiв
УкраТни. Цей проект був пiдданий критичi i порiвнювався з площею ГероТв у Будапе-
штi, iдею якоТ BiH, власне, калькував.

Бiльш спiвзвучним сприйняттю людини е пам'ятник М. Грушевському в cKBepi
бiля Педагогiчного музею, де вiдбувалися засiдання ЦентрапьноТ Ради (скульптор В.

Чепелик перемiг у KoнKypci, apxiTeKTop М, Кислий,2ОО1, р.). Разом з Аовколишньою
iсторичною забудовою BiH лворив архiтекryрно-скульпryрний ансамбль i цiлком
справедливо внесений до Державного реестру як пам'ятка нацiонального значен-
ня. Постать академiка спiвмасштабна пропорцiям будiвлi колишньоТ гiмназiТ, розта-
шованоТ позаду як своерiдне тло. Фабульнiсть композицiйно-пластичного рiшення,
яка посилюе ефект неофiцiйного спiлкування глядача з образом, пов'язана з тра-
дицiями реалiстичноТ скульптури другоТ половини XlX ст, l'i демократична спрямова-
HicTb виявляе себе у жанровiй трактовцi образу людини (в повсякденному KoHTeKcTi

блтя). Грушевський сидить поблизу мiсця своеТ полiтичноТ дiяльностi, а розташованi
поруч лави для людей нiби наближають наших сучасникiв до iсторичноТ постатi. Пiд-
креслимо, що Bci пам'ятники Володимира Чепелика- тонкого психолога - позна-
ченi великою людянiстю. його твори теплi, без ппоказухиD. Це i пам'ятник на честь
робiтничого селища водникiв на Трухановому ocTpoBi, яке окупанти спали ли 1941, р.
(встановлений у 1989 р.), i меморiал у Бикiвнянському лiсi, i постать Олеся Гончара
в cKBepi його iMeHi по вул. М. Коцюбинського, що нiбито вiдпочивае на KaMeHi (2001
р.). iнший образ - бiльш парадний, ведичний, представляе гранiтний монумент
пМужностi, BipHocTi, героТзму працiвникiв МВС УкраТнип, який додав завершеностi
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Солом'янськiй плоl]]i (1996-1997 рр,, пам'ятка монументального мистецтва нацiо-
l-iа,\ЬНоl-о зl аЧе l "]я

lалl.,,,1 f _\\, -ас\иження MoHyMeHTlB З кНеДОСЯЖНОl ВИСОТИо ДО ЛЮДИНИ СТаВ В

:.a-a-_ э,].,,,_:,l:,,-э -топ!дярним. Згадаемо пам'ятник Десю Курбасу в cKBepi на Про-
1,:- ,, a-з - ]з,*,;lсор сиАить у вiльнiй позi на стiльцi маЙже на piBHi зросту 

^юАи-З --_=- -: з., 1 Хрещатик, 15 з'явився пам'ятник apxiTeKTopy В. Гороаецькому,j ,= ,",, ]a__ ,.' э.,,-акова на Андрiiвському узвозi, 1З - пам'ятник письменнику, що
_ ,, , ,.-: - = 

, -.= - бll запрошуо присiсти поруч, напроти театру i. Франка - сиАяча по-
-_-_-_ ,--_:r',' Яковченка з собакю (2000 р.). Хоча вони викликають неоАно3начну
_::-_ -_ _:::] зэйвуфамiльярнiстьлюдей, що (спiдк!ютьсял з пам'ятниками|якави-
" - :-:_ _,, :-э rдею такоТ скульптури - вона дае можливiсть перехожому сiсти поруч

До цiеТ ж групи пам'яток, створених для людини, надежить бронзовий пам'ятник
на гранiтному постаментi видатному еврейському письменнику, класику еврейськот
лiтераryри Шолом-Алейхему (Рабиновичу Шолому Нахумовичу, 1859-1916 рр.). Пер-
вaсно в 1997 р. BiH був установлений у cKBepi на розi БессарабськоТ площi i вулицi
БасейноТ (скульптор В, Медведев, apxiтeKтop Ю. Досицький). У 2000 р, був перене-
сенений в сквер навпроти синагоги. Пам'ятник без постаменry, ненабагато бiльший
за зрiст звичайноТ людини, тому i виглядае як живий персонаж, перехожиЙ. Але осо-
бливо вАало BiH сприймався саме на бульварi Басейнот вулицi.

ВАалим став пам'ятник виАатному украТнському вченому-археолоry, етнографу,
мистецтвознавцю, академiку АН УкраТни М. Бiляшiвському, який було встановлено
в 1988 р. на територiТ Нацiонального художнього музею УкраТни (скульптор А. Кущ,
apxiTeKTop О. Сryкалов). Пам'ятник являе собою постамент у виглядi невисокоТ кане-
люрованоТ колони, на якiй встановлена постать Бiляшiвського на повний зрiст, вико-
нана у вiльнiй iмпресiонiстичнiй Maнepi. З цим пам'ятником, ддя якого вдало обрано
масштаб та мiсцерозташування - як з iсторичноТ, так i з apxiTeKrypHoT точки зору -контрасryе вкрай невдало розмiщений неподалiк занадто експресивний бронзовий
пам'ятник В'ячеславу Чорновопу, який надае хаотичностi перетину вулицi М. Грушев-
ського та Музейного провулку (2006 р., ску^ьптор Б. Мазур, apxiTeKTop Ю. Мельни-
чук). У постановцi цього монуменry, безумовно важливого з iсторичноТ точки зору,
яскраво виявилася головна сучасна проблема монументальноТ скульпryри - повне
iгнорування мiстобудiвних та архiтекryрних законiв при 1i розмiщеннi. Будь-який ви-
TBip мистецтва, а особливо монументальна скульпryра, потребуе насамперед простру
мя належного сприйнятгя. Не випадково найкращi монументи завжди займали цен-
три площ (Б. Хмельницького) чи cKBepiB (Шевченкiвський парк), фiксували перехрес-
тя вулиць або акценryвали високi точки ландшафry (пам'ятник князю Володимиру).
сучаснi тенденцiт хаотичного заповнення простору рiзними за масштабом та стилем
об'ектами зменшуе liHe мiстобудiвне значення та часто нiвелюе можливi художнi

риси.
Одну з найтрагiчнiших cTopiHoK HoBiTHboT icTopiT УкраТни увiчнюе меморiальний

комплекс Жертвам ЧорнобипьськоТ катастрофи. Розташованийу парку на невеличко-
му пагорбi на розi проспекry Перемоги i вул. ЧорнобильськоТ (скульптор В. Чепелик,
apxiTeKTop М. Кислий). Вирiзняеться багатопланова композицiя меморiального ком-
плексу. З боку парку розмiщено пiвколо кам'яного муру, у центрi якого вмонтовано
бронзову таблицю з текстом-присвятою на тлi знака радiацiйноТ небезпеки. l-{ентраль-

ну частину композицiТ (мiдь, карбування) угворюють зображення символiв ,,мирного
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этом}л та журавлиного ключа. образно-пластичнiй задум пам'ятного знака логiчно

розвиваеться в меморiальнiй алеТ пам'ятi. На нiй встановлено п'ять гранiтних стел
з iменами мешканцiв Святошинського району, померлих внаслiдок ЧорнобильськоТ
катастрофи, На зворотному боui тиryльноТ стели вгорi - графiчне зображення сар-
кофаry четвертого енергоблоку ЧАЕС, до якого веАе шлях зi свiчками пам'ятi обабiч,
Дiворуч - обгорiла сосна, абрис якоТ нагадуе хрест.

ýо сучасних пам'яток-меморiалiв, що поеднують велику кiлькiсть рiзноманiтних еде-

MeHTiB, належить i комплекс на честь загиблих пiд час репресiй 19ЗO-х рр. у Бикiвнi.
Вiакриття меморiалу вiдбулося З0 квiтня 1995 р. Меморiальний комплекс нацiональ-
ного значення скдадаеться з кiлькох об'ектiв: братськоТ могиди, яку обкладено пли-

тами з червоного лабрааориry; стели з пам'ятним написом; пам'ятника репресова-
ному - бронзовоI З-метровоi скульпryри виснаженого чоловiка у ватянцi (скульптор

В. Чепелик, apxiTeKTop М. Киспий)i двi кам'янi брили з хрестами, розташованi на по-

чатку дороги, що веде вiд траси до братськот могили. Цей меморiал характеризуеться
делiкатним втручанням в природне середовище, позбавлений надмiрноТурочистостi та
помпезностi, якi притаманнi, наприклад, пам'ятнику загиблим у Бабиному Яру. Як вва-
жае пам'яткознавець С. Шлiпченко, в Бикiвнi природа постае головним iHcTpyMeHToM

вираження iдет - кýесятки дерев, свiдкiв подiй, з фотографiями та меморiальними
табличками уособлюють тих, кого HeMau. ýо пам'ятних знакiв, що увiчнюють трагiчнi
подiТ тоталiтарноТ доби належить хрест в пам'ять жертв репресiй 19З0-1-950-х рр.,
встановлений бiля Жовтневого палацу на вул. iнстиryгськiй, L, пам'ятний знак на честь

репресованих митцiв (на територiТ НацiональноТ академiТ образотворчого мистецтва та
архiтекryри, Вознесенський узвiз, 20, 1996 р., скульптор Б.Довгань).

Ще одним знаком, що мiг з'явитися лише в незалежнiй YKpaTHi, став пам'ятник
жертвам Голодомору t9З2-L9ЗЗ рр., влаштованого сталiнським режимом в YKpaTHi.

BiH встановлений на Михайлiвськiй площi, на тлi блакитнот стiни Михайлiвського Зо-
лотоверхого монастиря. Монумент виконаний з брили сiрого гранiry, в якiй вирiзаний
oTBip у формi широкого хреста, в якому закрiплено постать Богоматерi з чорного ме-
талу. В чентрi постатi на просвiт вирiзано силует литини (199З р.; художник В. Пере-
вальський, apxiTeKTop М. Кислий). Завдяки вдало знайденому силуетовi та виразному
зiставленню матерiадiвп пам'ятник виразно сприймаеться в навколишньому сереА-
овищi, незважаючи на невеликi розмiри. Цей перший киТвський пам'ятник на тему
Голодомору вiдрiзняеться вiд помпезного комплексу в пам'ять Голодомору в парку
Сдави, в якому значна кiлькiсть рiзностильових елементiв не дае змоги проникнутися
трагеаiею (200S р., автор проекry - художник А. Гайдамака). пХворобао гiгантоманiТ
виявилася у побудовi З2-метровоТ свiчки пам'ятi.

KpiM MoHyMeHTiB та знакiв, що увiчнюють рiзноманiтнi трагiчнi подiТ icTopiT,

з'явдяються i пам'ятники на честь уславлених дiячiв украТнськоТ icTopiT, кульryри. На-

прикдад, KiHHa бронзова скульпryра гетьмана П. Сагайдачного на Контрактовiй площi
(2001 р., скульптор Б. Швецов), споруджена за постановою Кабiнеry MiHicTpiB, але за
доброчиннi кошти (звернiмо уваry - це лише третiй кiнний монумент в Киевi), Цiкавими
е пам'ятник льотчику П. Нестерову (1988 р., просп. Перемоги, tOO/\), режисеру С. Па-

раманову (просп. Перемоги, 44, на територiТ кiносryдiТ), лiкарю Ф. Яновському (вул.

Протасiв Яр,7, L992 р.). Увiчнена пам'ять i видатного украТнського мецената Миколи
Терещенка (вул. Чорновола, 28/7); монумент поки що не взятий на Аержавний облiк.

Значна частина пам'ятникiв 1990-2000-х рр. вирiшенi в цiлому в традицiйнiй
реалiстичнiй MaHepi, Але oKpeMi невеликi пам'ятники та пам'ятнiзнаки вiдображають
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творчi пошуки сучасних митцiв, Привертае увагу пам'ятний знак на мiсцi лiнiТ пеР-

шого трамваю в Киевi (1992 р., скульптор Ю, Кисельов, apxiTeKтop В. Собцов).
На гранчастому стовпi консольно закрiплено сюжетну багатофiгурну композиЦiЮ
з бронзи, побудовану за принципами горельефу з елементами круглоТ скУ^ЬпТУРИ.

Зображено в енергiйному paKypci старовинний трамвайний вагон з пасажИраМИ.

за принципом контррельефу на масивнiй бетоннiй стелi побудовано пам'ятний знак
в'язням Сирецького концтабору (на перехрестi вул. ДорогожицькоТ Та Т, ШаМРИда,

]_991 р,, скульптор О.Девич). Пам'ятник "Повернення Архипенка'' - це коМпОЗИЦiя 3

полiрованоТ бронзи, стилiзована у дусi скульптур митця (1997 р,, ску^ьПтор А, ВалiеВ,

apxiTeKTop В. Жежерiн). На жадь, така оригiнальна робота захована у внутрiшньому

дворi фiрми -КиТв-Донббg" (вул. Пушкiнська, 42/4). Незвичний пам'ятний зНаК На

Парковiй дорозi у виглядi гранiтноi стели з трьох блокiв, в центр якоТ вмонТовано
бронзову кулю з алегоричним репьофом, присвячений довготривалiй iсторичнiй подil'

lX ст. - проходженню крiзь КиТв угорських племен (1997 р., скульптор Ю. Багалiка,
apxiTeKTop Я. Вiг).

iсторико-архiтекryрне середовище Киева в ocTaHHi десятилiття поповнилося Ае-
.ятками прикладiв парковоТ скульптури, серед яких об'екти рiзноТ художньоТ якостi.
_.{я вепика група об'ектiв не несе iсторичного та власне меморiального навантажен-
*Ё, зl\е мао хуАожню цiннiсть. Така скульптура найчастiше змальовуе лiтературних чи

", *е\,1атоtрафiчних персонажiв. Цi об'екти стають важливою туристичною принадоЮ.
*а;з доьtiшиt\,1и е кiлька. Двофiгурна скульптурна композицiя з бронзи на АндрiТвсько-
,.,, ,зз,:з 

- 
тэл зваlий,паrt'ятник персонажам п'еси М, Старицького "За двома зай-

_-, ,, 1э9? ] ].,, .=- - ;.|,,=, ] эцэ В lДур) чудово вiдтворюе дух комедiЙноТп'еси та
:.*,,r,,,a___-_ ] ,:,., *a::_-a- =_]-] ]-еl,и г,рообразами скульптур. Пам'яТНиклiте-
:,-,:-_, -::__-r- ,--,:_:-_"" -; =.,, Пээо згllй i,1998 р.. скульптори В, CiBKo,
r - . r _:-=-:,,-, - ', --:-- --_-..:--:--: ::=''--,'--оЮ Г\асТИКоЮ. ГроТесКовiстю

постать актора деонiда Бикова в образi головного героя - ка-

_ r. _. - : :-- " _ = ,'.:=",сзi,\, iьэ-_,,л,а\,.1, L]а\lэ\,r тэ\аповито\lу актору, Маловi-

-: _:-: - _ .- _---,,,," -,gба Жиглова (актор В. Висоцький) та Володимира Шарапова
:,-.: : ,_-_ - _:, зстановленi у 2009 р. на честь 90-рiччя заснування карного

: ,- :
_ _ j_ - .,_,,-(1 lvliHicTepcTBa вндрiшнiх справ по вул. Богомольця, 10 (скупь-
--_: Э -- Z, iеlелики. apxiTeKTop Б. Писаренко). KaMepHi реалiстичнi твори су-

- : : - _ - _ ,.,] -_, \,ентального мистецтва частково наслiдують традицiI парковоТ скульпту-
: :-,=-]э.,,л.х часiв, НаприкпаА, у MicbKoMy саАу було встановлено кiлька лiричних
-:,,,---,,/i, з - актриси М, Заньковецькоi (].974 р.), поетеси десi Украiнки (1965 р.,
_-.":--]э В. Бородай).

*ээт,,,r.э новостворених об'ектiв увiЙшла до енциклопедичного видання "Звiд
-э,., ;-ск icTopii'Ta культури УкраТни" i вiдповiдно до цього була поставлена на дер-
*,эзлllli облiк та пiд охорону держави як щойно виявленi об'екти культурноl'спадщи-
*,, за видом (монументальне мистецтвоu (переважно, наказом Головного управлiння
]],\орони культурноiспадщини вiд 25.09.2006 N9 5З).Проте ця тенденцiя е спiрною.
'\оча TepMiH вiд часу виникнення об'екта до моменту взяття його на облiк Законом
\ краl'ни *Про охорону культурноТ спаащинил та пiдзаконними актами не визначений,
;еобхiдним о певний часовий промiжок для усвiдомлення суспiльством мистецькоl'
та iсторичноi цiнностi того чи iншого об'окта, його довготривалостi тощо. Проте
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така практика залишилася сучасним пам'яткоохоронцям в спадок вiд раАянських
часiв.

KpiM того, чiтко простежуеться тенденцiя групувати сучаснi модернiтвори в спiльних
мiсцях, де угворюються своерiднi проryлянковi зони. KpiM того, виявилося, що твори
мистецтва починають вiдiгравати роль, яка Тм, вдасне, непридатна - вони захищають
мiсця можливоТ незаконноТ забудови MicTa. Прикладом подiбноТ концентрацiТ новаторсь-
ких TBopiB стала Пейзажна адея, де зосередилося багато цiкавих, хоча й нерiвноцiнних
об'ектiв - скульпryра (Маленький принцо, пДюдина пiд дощемо, oCBiTдoD, дизайнерськi
лави тощо. Длея стала своерiдним вернiсажем просто неба, тлом мя сприйняття якого
стали киТвськi краевиди. ffругим подiбним (полiгоном) скульпryрноТ творчостi став Май-

дан Незалежностi, де розмiстили значну кiлькiсть рiзних за стилiстикою, масштабом
та мiстобудiвною роллю об'ектiв. Це й архангел Михаjл, встановдений на еттику макеry
так званих Дядських BopiT, i човен iз засновниками Киева по центру фонтану, i скуль-

пryра пКозак Мамайо. Але якщо на Пейзажнiй алеТ, в зонi вiдпочинку, мистецькi новацiТ

сприймаються цiлком позитивно, то на центральному майданi MicTa перенасиченiсть
дрiбними образами, якi, KpiM того, черryються з безглуздими псевдоархiтекryрними

формами, виглядае принаймнi дивно.
Дише з часом можна буде визначитися щодо включення цих TBopiB до перелiкiв

пам'яток монументального мистецтва. СьогоАнi ж поАiбна, Аещо не форматна i не
завжди доречна творчiсть, е показником творчих пошукiв суспiльства.

Враховуючи викладене, можна зробити кiлька основних висновкiв щодо зна-
чення пам'яток монументального мистецтва в iсторико-архiтектурному середовищi
Киева.

t. Пам'ятки монументального мистецтва та icTopiT (монументи, пам'ятники, пам'ят-
Hi знаки) викликають в пам'ятi людини важливi подiТ минулого та увiчнюють
пам'ять про них.

2. Найсильнiший вплив на суспiльну свiдомiсть справ^яють пам'ятники, що мають
високу художню цiннiсть.

З. Ще одним вкрай важдивим фактором для сприйняття пам'ятника стае його
мiсце розташування в середовищi. Дише фаховий мiстобудiвний пiдхiд до вста-
новлення MoHyMeHTiB дае змогу пiдвищити цiннiсть самого пам'ятника та ото-
чення,

4, На занесення пам'ятникiв до Державного реестру нериомих пам'яток УкраТни
не повиннi впливати iдеологiчнi чинники. Головним критерiем мае буги мис-
тецька та (або) дiйсна iсторична цiннiсть об'екта. В iдеальному BapiaHTi в одно-
му TBopi мають об'еднуватися iсторичне Й художне значення.

5. Об'екти, що нiколи не були художньо цiнними, а сьогоднi втратили свое iсторичне
значення, мають бри виключенi з перелiкiв пам'яток та по можливостi демонто-
BaHi, Але подiбна скульпryра Hi в якому разi не може бли знищена фiзично, як
це робилося у пiсляреволюцiйнi часи. Мае буги створений iсторико-розважальний
парк радянського перiоду, в якому цi пам'ятники знайwли б свое мiсце.

6. В ocTaHHi роки виявидися вкрай негативнi тенденцiТ перенасичення киТвського
простору пам'ятними знаками, парковою скульпryрою. Це призводить до HiBe-

лювання пам'яток монументального мистецтва у суспiльнiй свiдомостi.
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3.8. Пам'ятки науки i технiки

КиТв як промислове MicTo iнтенсивно почав розвиватися з другоТ половини XlX ст.
3 1870-х - 1880-х рр. КиТв був одним з провiдних центрiв переробки сiльськогоспо-
дарськот продукцii Пiвденно-захiдного краю. основними факторами, що сприя^и роз-
витковi iндустрiальноТ складовоТ MicTa, були:

побудова залiзницi i зв'язок MicTa з iншими значними виробничими центрами
РосiйськоТ iмперiТ та з закордоном; '

виникнення двох поryжних освiтянських шентрiв - Унiверситеry та Полiтехнiч-
ного iнстипrrry;

зручнi транспортнi зв'язки по Днiпру;

розтацування MicTa в зонi чорнозем'я i традицiйнi зв'язки з сiльськогосподар-
ською округою КиТвськоТ та ЧернiгiвськоТ губернiй.

Розвиток залiзничних шляхiв 0вропейськоТ частини PociT, невiд'емною частиною
якоТ була Пiвденно-Захiдна залiзниця, забезпечив постiйний зв'язок Киева з багать-
ма мiстами РосiйськоТ iмперiТ та iз закордоном, що було однiею з основних умов сто-
совно кардинальних змiн мiського господарства в цiлому.

Значну частину залiзничних вантажiв складали будiвельнi матерiали (алебастр,
вапно, гiпс), а також деревина та вугiлля. iншою ведикою групою ToBapiB, що
перевозилися залiзницею, були продукти харчування (хлiб, цукор, овочi, фрукти
тощо).

Ранiше, до появи залiзницi, на розмiщення промисдових пiдприемств Киева, що
кно. починаючи з ll пол. XlX ст., впливади як суго економiчнi об-

землi або зручнi умови транспортного характеру),

- 
!_ l

ятавнi документи. якi з 18ЗGх рр, до кiнця XlX ст. регламенryвади в
. _.--_,_ " ,:.,] зсС,:,э."": - --:---.,, ;;,,-- з -а в\\уaць Киова.

_ j _:--: -:-\',1Э',CB1,1 r, -эa] -:Зi'э*]-]-.'Э_,]э,,,,,'l. Э--рСjл з Киова На paHHix

;сго iндустрiа,tьноi ск.\адовс за,\еlла,\о в д чотирьох головних

- досryпностi та задовiльного вирiшення проблем водопостачання й

-\осryпностi до днiпра як головноl транспортноi' apTepii' Украi'ни та
_: _::: r::- :-э земедьних дiлянок. З появою зовнiшньоi i внутрiшньоl' (MicbKoi')

:: :- __ э_-з{т доступностi дiстав нову назву - транспортна забезпеченiсть, що

, :.:-._,т в. iз запроваАженням у Киовi ýнiпровського воАогону, а потiм каналiзацiT,
- : - a ,е\lа водопостачання для пiдприемств вiдiйшла на другий план.

Эсловними факторами розмiщення в cTpyKTypi MicTa нових виробництв у Киевi
-э ,,lежi XlX - ХХ ст. були економiчнi. 0днiею з причин виникнення промислових
з,.lрббництв на околицях та в передмiстях, на непридатних для житловоi забудови
ri,tянках, бупи дешевi землi, якi, зАебiльшого, не обкдаАалися поАатками. Взагалi,
,lо MicTy не iснувало обмежень щодо його промислового розвитку, апе iснували
трааицiйнi мiсця, якi тривалий час були промислово-виробничими територiями, Та-
кою територiею на Подолi була його прибережна частина (Bia Поштовоi площi до
0болонi).

Поряд з промислово-виробничими територiями ПоАолу iснувапи й iншi чималi
дiлянки, що забудовуються лише виробничими об'ектами. У Плоскiй частинi знач-
ним промисловим осередком поступово стае вулиця Кирилiвська (Фрунзе) та
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прилеглi до неТ вулицi Юркiвська i Оленiвська. До таких територiй також на^ежа^и

Глибочицька балка з прилеглими до неТ дiлянками на Дук'янiвцi.
Пiсля запровадження в Киевi залiзничного руху особливо швиАким темпоМ по-

чали розвивалися призалiзничнi територiТ, бiльшiсть з яких BiA самого початку
була opieнToBaHa на промислово-складський розвиток. Значення такИх територiй

для MicTa icToTHo зросло з моменry зведення новоТ ТоварноТ станЦiТ (1905 -
19О8 рр.). Виробничими стають також квартали Нового Строенiя взАоВж ВУ^ИЦЬ

Набережно-ДибiдськоТ та КузнечноТ (сучасна вул. Горького).
Виникае низка промислових пiдприемств на ДемiТвцi, якiтакож були зорiентОваНi

на залiзницю. KpiM того, саме на межi столiть найвигiднiшими ЗеМ^ЯМИ А^я РОЗ-
витку промислового виробництва стае район Куренiвки. По-перше, Це таКОЖ

традицiйне промислове передмiстя, а по-друге, тут очiкувалося будiвництво новоТ

потужноТ електричноТ станцiТ - ЧернiгiвськоТ (реалiзацiя цього заАуМУ вiдбУлаСЯ

вже в радянськi часи, коли на Рибальському ocToBi з'явилася КРЕС).
У пiвнiчно-захiднiй частинi MicTa, неподалiк вiд залiзничних колiй, на Шулявцi

також виникли промисловi пiдприемства, зокрема металургiйнi та машинобуАiвнi,
найкрупнiшим з яких став металургiйний i машинобудiвний завоА Гретера i

Криванека (в радянськi часи - завод пБiльшовикп).
У радянськi довоеннi, а особливо, у повоеннi часи промислове виробництво

почало успiшно розвиватися на лiвому березi - в Дарницi, а також у пiвденнi
частинi MicTa - на Теличцi та у Корчуватому,

Майже Bci означенi територiТ MicTa пiзнiше стали основними промислови-
ми районами i зонами Киева. Сереа них виняткове мiсце вже на початковому
етапi розвитку зайняла чимала територiя, що простяглася вiд Подолу до Оболонi,

утворивши один з найстарiших промислових осередкiв Киева - Подiльський
(Петрiвський) промисловий район, який пiзнiше, у повоеннi роки, сформувався у
Подiльсько-Куренi вську промислову зону.

У територiальних межах цього промислового осередку першi виробництва
з'явидися ще наприкiнцi XVlll ст. У cTpyKTypi кварталiв нижнього MicTa - По-

аолу прибережнi територiТ, що пiдтоплювалися, займали особливе мiсце i тому,
традицiйно, розвивалися як нежитловi. Це було однiею з причин того, що вся
прибережна смуга вздовж Днiпра довгий час використовувалася як виробничо-
торговельна й складська територiя, що суцiльною смугою простягалася в3Аовж

Днiпра. Остаточно такою вона закрiпилася з облаштуванням на межi XlX та ХХ Ст.

у затоцi Оболонь штучноТ вантажноТ гаванi.
KpiM того, на межi столiть загальна iндустрiальна склаАова MicTa зазнала кар-

динальних змiн. При цьому важливу роль вiдiграли першi комплекси iнженерноТ
iнфраструктури, якi було запроваджено у 1870-х - 1890-х рр. Першим було сТВоре-
но централiзований (Днiпровський) мiський водогiн, у 1890-х рр. - загальномiську
каналiзацiю та вдаштовано MicbKy залiзницю - трамвай, а з початком ХХ ст.
у MicTi почали з'явдятися першi об'екти електроенергетики. Стрiмкий розвиток
та вдосконалення iнженерноТ iнфраструктури MicTa багато в чому визначили
подальшi напрями мiстобудiвного розвитку Киева в багатьох галузях виробництва
та iнженерноТ iнфраструктури.

Одним з перших чинникiв, що icToTHo вплинув на змiну струкryри промислового
виробниltтва Киева ще на paHHix етапах його iндустрiального розвитку, слiА вважати
пбуАiвельну лихоманкуп. КиТвський будiвельний бум 1880-х, а пiзнiше початку ХХ ст.,
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активiзував розвиток будiвельноТ iндустрiТ MicTa, насамперед швиАкиI\4 темпом роз-
вивалися HoBi будiвельнi пiдприемства, зокрема цегельнi, а також дереВообробнi та

меблевi.
HoBi починання в розбудовi MicTa сприяли виникненню низки нових, переАових

на той час галузей будiвельноi iндустрiт (цементний завод), пiдприемств з е^ектрое-

нергетики (електростанцiI, кабельний завод) та iH, В iндустрiальнiй cTpyKTypi MicTa,

KpiM того, виникають технологiчно HoBi виробничтва, TaKi, як: газовi завоАи, ЗаВОА З

виробництва вуглецевоТ кислоти та штучного льоАу *Карбонiк"; ýнiпровський xiMiKo-

електролiтний завод; завод Французького товариства дубових eKcTpaKTiB тощо.

особливе мiсце серед технологiчно нових пiдприемств. орiентованих вик^ючно на
(освiчену публiку", займала еАина в тоАiшнiй ykpaTHi фабрика грамофонних платiвок

"Екстрафон" (розмiщувалася на Шулявцi). Також досить розвиненими га^узями

прогиисловостi Киева стають полiграфiя й книжковий друк (20 лрукаRень, пiТОГРафiй,

нотодрукiв, палiтурних та iнших майстерень). Найбiльш знаменитою сереД нИХ бУЛа

фотолiтодрукарня С. Кульженка.
iншим чинником, що таком мав вплив на подальший розвиток промисловостi

Киева, бупо збiльшення попиту на машини i механiзми, якi безпосередньо викорИ-

стовувалися в переробцi сiльськогосподарськоТ продукцiТ. Якщо не зважати на вироб-
цицтва, що працювали лише на потреби залiзницi (ремонт та зберiгання залiзничного
iстаткування), yci paHHi машинобудiвнi пiдприемства Киева (oKpiM Арсенапу) вико-

-\вэди виключно замовлення виробникiв сiльськогоспоАарськоТ проАукцiТ. Потре-

:э з,,tа ,1l-з\ з -lеэеэобки даноl продукцil', особливо в ycTaTKyBaHHi для цукровоТ
-:]".,_,]=]:- -:].,зa,: ,] з,,-,,{l--еlчя в Киевi iноземних та посереАницьких контор

ашиFt зарубiжного виробництва. Спочатку контори виконува-
н( замовником та зарубiжним виробником, однак

tstасникачи невеликих виробництв. У 1880-i, а особливо, у

: : -a*:Э,]Сl -,',,, -Э',З:l -::','"-':З::- Э-Эr,,Э,*, зllГOТоВ,\е,,]НЯ усТаТКуВаН-
, 
r.!i:эr(0 Го ГоспоАарстВа.
u э :"оказникiв iнтенсифiкацiт промислового виробництва Киева початку Хх ст,
] .ioнцентрацiя, яка подягада в збiльценнi кiлькостi потужних пiдприемств. До
aillicTb крупних машинобудiвних пiдприемств започаткувала пiзнiше Аосить

_. = 
, _:,-.,--t"oMy виробничi об'еднання, якi за радянських часiв стали провiдними

- j:=,",,,, виробництвами,
, _ =- 

-эс.о--iгiенiчному вiдношеннi запроваАження систем централiзованого Micb-

_-_ =:,a-сну та каналiзацii значно полiпшило побровi умови киян. Починаючи вiд
_.:-:,,-,, 1870-х рр., iнженерними мережами водопостачання були досить швиАко
_ , _ -,:* ocHoBHi райони MicTa. Централiзоване водопостачання спочатку мало Ажере-
"_,,, '- lро. де використовувалися водозабори вiдкритого типу.

* а эаннiх етапах свого розвитку першi водогiннi мережi, побудованi на використаннi
з]:,, в]дкритих водоймищ, в тому числi КиТвська, мали значнi недолiки, особпиво якщо

=: 
|а вживалася як питна, HaBiTb незважаючи на lT попередне очищення. ПоАальший

: : j з,,ток мiського воАопостачання, з його карАинальною моАернiзацiею. усунув
-зрвиннi недолiки. За реорганiзацiТ водогону, з поступовим пiдключенням його мереж
,о артезiанських водоносних горизонтiв, загалом значно полiпшилася система во-

*,]lостэчэння. Комплексне застосування систем водопостачання та водовiдведення
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дало змоry зробити ще один крок до аобробуry Micтa та KopiHHoT змiни умов мiського
життя.

Велике значення мало запровадження мiського залiзничного транспорту - трам-
ваю, особдиво на електричнiй тязi. На 1913 р. майже Bci райони Киева були охопле-

Hi трамвайними маршрутами. Цей мiський транспорт, передусiм на початКУ СВО-

го функцiонування, став справжнiм поряryнком Аля киян. Мiською залiзницею бУли

об'еднанi Bci центральнi райони MicTa та ocHoBHi передмiстя. МаршрУги бУли ПОбУдО-

BaHi таким чином, щоб здiйснювався зв'язок житлових районiв 3 воКЗа^Ом Та 3 yciMa

основними ринками MicTa. У 1900 р. було прокладено найдовший маршРУг ЧеРеЗ

центр MicTa, Плоську частину, KypeHiBKy до мiського лiсу та примiськоТ АачнОТ мiсце-

BocTi - Пущi-Водицi.
Першi лiнiТ трамваТв прачювали на кiннiй (конка) та паровiй тягах. З !892 р. У Кие-

Bi з'явилися електрифiкованi маршрли, першим з яких став маршруг по Олександрiв-
ському узвозу (сполучення ЦарськоТ площi з Поштовою). OKpeMi трамвайнi маршРУги
мали Святошин та ДемiТвка. icHyBaB спецiальний дизель-моторний трамвай, що ХоАИВ

по Данцюговому мосry на лiвий берег у Передмiстну Слобiдку.
Розвитковi загального комфорry в крупних MicTax РосiйськоТ iмперiТ сприя^о та-

кож запровадження вуличного освiтлення та внутрiшнього освiтлення основних гро-

мадських установ. Власне для Киева електричне освiтлення мiських вулиць було за-
проваджено досить пiзно, порiвняно з iншими мiстами 0вропи та PociT. Електричне
освiтлення вулиць наприкiнцi XlX ст. у Киевi бупо нечисленним i досить вибiрковим.

Ще на межi XlX - ХХ ст. одночасно з електричними використовувалися газовi лiх-

Tapi.
Спочатку електричне освiтлення могли дозволити собi oKpeMi приватнi особи,

якi запроваджували власнi домовi електростанцiТ. Але з органiзацiею спецiа^ьного
Електричного товариства питання електричного освiтлення почали вирiшуватися цен-
тралiзовано. З початку ХХ ст. в Киевi постiйно збiльшувалася та вдосконалювалися
електричнi мережi, одночасно з безперервним збiльшенням поryжностi мiських елек-

тростанцiй.
Початковий i подальшi етапи iндустрiального розвитку MicTa, науково-технiчнi й

okpeMi HaykoBi досягнення, що мали мiсце саме в Киевi, задишили по собi об'екти
нерухомоТ спадщини вказаних видiв, якi необхiдно зберегти, зважаючи на високУ ic-

торичну та кульryрну цiннiсть даних об'ектiв i комплексiв.

Розташування й типологiя об'ектiв науково-технiчноi Gпадщини Киева

Розташування об'ектiв науково-технiчноТ спаАщини, |ло збереглися Ао нашого часу
в територiальних межах сучасного Киева, залежить в основному вiд ix типологiТ.

iсторичнi виробничi об'екти та, деякою мiрою, oKpeMi iсторичнi iнженернi споруди
збереглися: у межах виробничо-промислових районiв i зон (хоча декiлька iнженер-
них споруд, якi пов'язанi з iсторичними iнженерними мережами, розташованi поза
ними), на призалiзничних територiях, на прибережних територiях ДнiпровськоТ аква-
TopiT. Деякi об'екти, пов'язанi з науковою дiяльнiстю, довiльно розташованi у мiськiй
cTpyKrypi та пов'язанi передусiм з вищими освiтянськими, науковими, та науково-
техн i ч н и м и закладам и, науково-дослiдн и м и i нститугам и.

Органiзачiя в cTpyKrypi MicTa промислово-виробничих районiв i зон та ii поАаль-

ший розвиток у радянськi часи територiально визначили розташування Аосить знач-
ноТ кiлькостi об'ектiв науково-технiчноТ спадщини.

14о_



Роздiл 3 " l ет*рико - культурн и й пот*нцiал lvl icTa

_141

До них надежать, зокрема, промисловi й виробничi об'екти та об'екти iнженерноТ
iнфраструкryри.

За видовою приналежнiстю об'екти науково-технiчноТ спадщини Киева подiляють-
ся на:

iнженернi (споруди й пристроТ, об'екти iнженерноТ iнфраструкryри, пожежнi
депо);
iнженерно-транспортнi споруди (фунiкулер, споруди трамвайних Аепо та е^еК-

тростанцiй, залiзничнi споруди, споруди метрополiтену тощо);

шляховi й прирiчковi споруди (мости, шдяхопроводи, транспортнi розв'яЗки,
набережна, Подiльська гавань);
промисловi та виробничi споруди (цехи заводiв i виробництв та 1iHe нерухоме

устаткування, випробувальнi полiгони, експериментальнi цехи, iнженернi спо-

руди виробництв i jxHe нерухоме устаткування);
об'екти пошти та зв'язку (перша пошта, телефонна станцiя, тепеграфна стан-
цiя, телевежа);
HayKoBi й навчальнi установи (науково-дослiднi iнституги, лабораторiТ, напри-
клад: комплекс КиТвського полiтехнiчного iнстиryry, комплекс КиТвськоТ обсер-
BaTopiT, iнстиryг кiбернетики iM. Глушкова, iнстиryт ядерних дослiджень тощо);
науково-виробничi об'екти (виробничi корпуси КБ iM. Антонова);
малi apxiTeKrypHi форми, що втiлюють певнi технiчнi досягнення (фонтани, со-
нячнi годинники, пiхтарi) тощо;
об'екrи военноФортифiкацiйного значення HoBiTHboT доби (об'екти КиТвського

рtрiпрайону iiКиYР]t в N.rех{ах MicTa та залишки транспортного ryнелю, що мав
бlти прок\адени\л пiд Днiгсочс ,

Д8Fч' й"a,.i:-r, €з_.t:ъ,:'-а:цсз+течнгчнол спадщини перебрають державному об-
lja яr, 1ау'г..J, aс]}"-elJз/ або ян рrзч'яткfi iсторП. хоча рtають yci xapaкTepHi ознаки
зб *.-в зфL.:tа€--Еl.. *qa,- :гбдIlt{и1-1и. зокрема. Ао них налех(ать: мости, споруАи за-
rrзd#*нй| :"а*Jй. ]гr]Ф,Е JеFггрtцьного вокзалу. водогiннi вежi, заводи в цiпому та
хч эrmн ппgобчр- {о,ргцси, гранiтна Днiпровська набережна, oKpeMi громадськi
щJЁ- п, rcв'Fза- з розвитком мiського транспорry (фунiкулер, споруАи метропо-
йпЁ* ru;-ш " l0 -а:tцих споруд н€йежать Й TaKi, що за загальною класифiкацiею визна-
чffъ€я яl, чацл apxiTeKrypHi форми (фонтани, сонячнi годинники, лiхтарi тощО).

itа lrrаць. cTpiMKe перетворення Киева iндустрiального на КиТв столичний, несе в
собr rегативне ставлення до iсторичних територiй та споруд взагалi, а до промислових
do вяробничих - передусiм. Жорстка боротьба нових можновладцiв за земдю в сто-
14{чному MicTi призводить до винищення значноТ кiлькостi об'ектiв науково-технiчноТ
Gпадщини, HaBiTb таких, якi мали безумовну кульryрну цiннiсть та перебували на дер-
н(авному облiку, деякi ще з радянських часiв.

ýо ocTaHHix значних втрат у галузi науково-технiчноТ спадщини, що мади мiсце за
ocTaHHi п'ять poKiB, належать:

iнженернi споруди першого КиТвського (зокрема, ffнiпровського) водогону:
нова нижня насосна станцiя; споруда сiткового вiддiлення з пiдземним резер-
вуаром; стара нижня насосна станцiя; peMoHTHi майстернi; будинок iBaHoBa
(едина дерев'яна споруда), 1870-Ti - 1909 рр., що розташовувалися на На-
бережному шосе;
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Автомат-хлiбозавод N94 (19ЗO-тi рр.), вул. Дегтярiвська, 19;

електростанцiя колишнього млина Д. Бродського, \9t2 р., рiг вул. НабереЖНо-
ХрещатичькоТ та Боричевого узвозу;
споруда колишнього парового млина Сергеева, 191O-Ti рр., ву^. НабеРежнО-
Хрещатицька;
будинок метеорологiчноТ обсерваторiТ КиТвського унiверситеry св. ВолоАимИра,

ll пол. XlX ст., вул, Д. Толстого;
споруди колишньоТ фабрики шоколаду i цукерок Валентина 0фимова, ГОЛОСiТВ-

ський проспект;
споруди колишнього кахельного заводу Анджейовського, KiH, XlX ст., ВУ^. ФРУНЗе.

для порiвняння: у роки вiйни втрачено i не вiдбудовано TaKi об'екти наУКоВО-

технiчноI спадщини Киева, як:

споруду верхньоТ машинноТ станцiТ Днiпровського водогону, 1870-Ti рр., на Во-

лодимирському узвозi;
двi водогiннi вежi першого Киiвського водогону, 1870-Ti рр., (вежу у ХреЩатО-

му парку було вiдбудовано у 2ОО4 р. i пристосовано пiд адмiнiстративнi потреби
Водно-i нформацi й ного центру) ;

MicT через !,нiпро iM. е. Бош, 1925 р.;

MicT через PycaHiBcbKy протоку, поч. ХХ ст.;

споруду над старими фiльтрами першого (Днiпровського) водогону, 1870-Ti рр.
(пiдземний резервуар icHye й досi);
Михайлiвську водогiнну вежу, t877 р,

У повоеннi радянськi часи з об'ектiв науково-технiчноТ спаАщини втрачено:

Палацову пожежну дiльницю (з каланчею), рiг вулиць ДипськоТ та Грушевського;

кiлька великих фонтанiв та автентичний фонтан (малий у колишньому Полiцей-

ському cKBepi) першого КиТвського водогону, поч. ХХ ст.,

автентичнi павiльйони та конструкцiТ фунiкулеру.
Серед збережених об'ектiв науково-технiчноТ спадщини Киева е двi групи за^ежно

вiд категорiй облiку: Ti, що перебувають на державному облiку, i Ti, якi щойно вияв-
ленi.

За результатами роботи над складанням ЗвоАу пам'яток по м. Киеву Ао щойно
виявдених об'ектiв було зараховано Bci значнi iнженернi та iнженерно-споруАи, якi
збереглися з дореволюцiйних та радянських часiв, але якi поки що не перебувають
на державному облiку. До них, зокрема, надежать:

мости та шляхопроводи радянськоТ повоенноТ доби (1940-Ti - поч. 1960-х рр.);

гранiтна набережна (Bia мосry iM. е. Патона до ПодiльськоТ гаванi);

телевiзiйна вежа;
компдекс споруд ВасилькiвськоТ водогiнноТ насосноТ станцiТ;

комплекс Gпоруд БульварноТ водогiнноТ насосноТ станцiТ;

автентичнi фонтани з часiв першого КиТвського (Днiпровського) водогону;

комплекс споруд ВведенськоТ каналiзацiйноТ насосноТ станцiТ;

споруда водогiнноТ насосноТ станцiТ Пiвденно-ЗахiдноТ залiзницi на Набережно-
му шосе (бiля станцiТ метро *ýнiпро");
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споруда водогiнноТ насосноТ станцiТ КиТвськоI залiзницi (бiля Дарницького за-
лiзничного мосту);

пiдземнi резервуари фiльтрiв першого (|,нiпровського) водогону;

фонтани першого КиТвського воАогону;

першi артезiанськi свердловини на Набережному шосе;

наземнi та пiдземнi споруди перших станцiй Киiвського метропопiтену (*Вок-

задьнаD, uУнiверситетu, uХрещатик), пДрсенальцзо, u!,нiпроо, пПодiтехнiчниЙ iH-

ститл); uШулявська) (колишня пЗавод Бiльшовикu), а також пiдземнi спорУАИ

станцiТ "Золотi BopoTaD (були на державному облiку як пам'ятки архiтектури, а^е

не BHeceHi до останньоТ реаакцiТ Державного реестру);
MicT метро;
пiшохiдний MicT на TpyxaHiB ocTpiB;

пiвнiчний (Московський) MicT;

вантовий MicT на Рибальський пiвострiв;

два залiзничнi мости (Пiвнiчний та Пiвденний);
мiст iм. е. Патона;
комплекс споруд Дук'янiвського трамвайного парку;

фунiкупер (вул. Сагайдачного, З).

Зокрема, до виробничих та промислових споруА, якi пiАпаАають пiд класифiкацiю
н ауково-техн i чноl' спадu-]ини, належать:

споо!t;1 r'iэ,,,_-эс-], *\иlэово-рафiнадного завоАу(сучасниЙ конАитерськиЙ ком-

-- 
-- 

- 
-'-' 

-=-_, :::=-;'
, _ ::a : -_ _ ,,_ _€,r,,,, l,,., з:э.,,,,,, -] ,:з*,,\, зе^, з*,1чнt4х \,1аистерень;
- _ : ]-r _-:a_,_\а ТЕЦ-З эазо\, з :-ээ.,:э{ Р\ - 10,5 кВт повоонного часу;
-_ _r-r _-]эlда ко,лишньоl Ки всько ралiонцоi еrектростанцij'(КРЕС) наРибаль-
:-_ -з::-ров,:

-: _:-; ]=оруда колишнього пивоварноtо заводу PixepTa (по вуп. Фрунзе, спо-
_ _: -: ЗlКОРИСТОВУеТьСЯ):

__ ::зс,\юцiйнi споруди пивоварного заводу КиТвського акцiонерного товари-

--за вул, Фрунзе);
].оруАа млина Хрякова, (вул. оленiвська);

]еэед наукових та науково-технiчних визначних мiсць в якостi щойно виявлених

-: :.,- в пропонуються:
ьllсце прохоА}кення Китвського мериАiану, що зафiксоване меморiальною Аошкою;
комплекс споруд iнституту електрозварювання iM. е. Патона АН УкраТни;

комплекс iсторичних корпусiв Полiтехнiчного iнституту;

старий корпус iнституту iнженерiв цивiльноТ авiацiТ;

визначне мiсце, де було здiйснено вперше фiгуру вищого пiлотажу - петлю
Нестерова;
визначнi мiсця, де було побуаовано та випробувано дирижабль uКи'|'вu,

визначне мiсце, де було проведено двi iсторичнi Всеросiйськi виставки 1897 та
191З рр.;
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визначне мiсце "першi iнженернi споруди Киевао (набережне шосе, ВолоАи-

мирський узвiз, Поштова пдоща, Боричiв узвiз, вул. Набережно-Хрещатицька,

Хрещатий парк, Володимирська гiрка);

визначнi мiсця, пов'язанi з розмiщенням першого Китвського те^еграфу та

ЩентральноТ телеграфноТ контори ;

у найбiльшiй небезпецi опинилися споруди (незалежно вiд того, перебувають вони

на державному облiку чи Hi), якi ocTaHHiM часом вже не використовуються за своТм

призначенням, або Ti, що потребують ремонтно-реставрацiйних захоАiв. Ао них на- -

лежать:

гранiтна набережна (Bia ПодiльськоТ гаванi до мосry iM. 0. Патона);

пiшохiдний MicT на Трцанiв ocTpiB;

MicT iMt. 0. Патона;
Московський шляхопровiд (в cTaaiT реконструкцiТ);
транспортна розв'язка на вул. Гната Юри;

Шулявський шляхоп poBia;

вантовий MicT на Рибальський пiвострiв;

вiадук по вул. Кудрявськiй;

дореволюцiйнi цехи Китвських головних залiзничних майстерень;

головна споруда колишнього пивоварного завоАу PixepTa (по вул. Фрун-

зе);

дореволюцiйнi споруди пивоварного завоАу КиТвського акцiонерного товари-

ства;
Введенська каналiзацiйна насосна станцiя;

комплекс iсторичних споруд Дук'янiвського трамвайного парку (споруаи не ви-

користовуються);
нарiжний корпус заводу uБiльшовикD (просп. Перемоги та вул. Довженка, кор-

пус не використовуеться);
споруда водогiнноТ насосноТ станцiТ Пiвденно-ЗахiдноТ залiзницi на Набережно-

му шосе (бiля станцiТ метро п!,нiпроu, споруда не використовуеться);

споруда водогiнноТ насосноТ станцiТ КиТвськоТ залiзницi (бiля Аарницького за-

лiзничного мосry, споруда не використовуеться);

пiдземнi резервуари фiльтрiв першого (днiпровського) водогону;

споруди фiльтрiв перцого (Днiпровського) воАогону в урочищi Палестина;

першi артезiанськi свердловини на Набережному шосе;

комплекс iсторичноТ ТоварноТ станцiТ, 1905-19О7 рр.;

фрагменти транспортного ryнелю, який планувалося зак^асти пiд Анiпром
(об'ект стратегiчного будiвництва _ *ýудiвництво Nsln: фрагменти пТитулУ

Ns бо - фрагменти ryнелю (с. Чапаевка, Жукiв OcTpiB), фрагмент кесону пТиТУ-

лу N9 1о" _ оболонь, фрагменти птитулiв N9 4, 5, 2,, _ осокорки;

об'екти КиТвського укрiпрайону в Кончi Заспi, в районi хугора Мриги (опорний'

пункт пмригио, доТи N9N9 101 - 109 з похованням учасникiв бОЙОВИХ АiЙ Та

меморiальним комплексом - сучасним меморiалом-каплицею та цвинтарем,
на якому перепохованi Bci вiднайденi геротчнi захисники Киева, останки яких

було вiднайдено у повоеннi роки;).
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Охорона та збереження науково-технiчних об'ектiв Киева потребуе особ^ИВоТ

уваги, бо це найслабша ланка серед ycix об'ектiв кульryрноТ спаАщинИ. З меТОЮ

повного уявлення про стан та використання такого типу об'ектiв, зважаючи на

численнi втрати останнього часу, необхiдно провести lx iнвентаризаЦiю. ОСОбЛИВО

тих, об'ектiв, що на даний момент щойно виявленi, або тих, якi маючи Bci ознаки
об'ектiв науково-технiчноТ спадщини, облiкованi за виАами (apxiтeKrypa Та MicTo-

будуванняп або пiсторiяо, з визначенням приоритетних напрямiв iX використання,
KpiM того, необхiдно провести 1i TepMiHoBy паспортизацiю Аля занесення Ао Аержа-
ного реестру.

У роздiлi представлено найважливiшi об'екти науково-технiчноТ спаАщини Киева,

якi або вже е пам'ятками, або якi перебувають в перелiку щойно виявлеНИХ Об'еКТiВ

кульryрноТ спадщини.

oKpeMi об'екти науково-технiчноi спадцrини. iHrKeHepHi споруди. GпорУди пСР,

шого Киiвського водогону.

Першу централiзовану систему загальномiського водогону було побудовано в Киевi

187О - 1872 рр. завдяки iнiцiативi iнженер-полковника А. Струве. Це був другиЙ
водогiн на теренах УкраТни (перший споруджено в Одесi 185З р. з використаННяМ

джерел Великого Фонтану.
До paHHix водогiнних споруд Киева (1871 - t\T2 рр.) спiд вiднести двi водо-

гiннi вежi. Oдну було розмiщено в l-japcbKoмy саду (тепер Хрещатий парк), заt
кладка якоТ у TpaBHi t871 р. знаменувала початок будiвництва всього комплексу,
другу - бiля садиби Михайлiвського монастиря, на Трьохсвятительськiй вулиui.
Вони забезпечували подачу води вiдповiдно на пiвАеннi та пiвнiчнi нагiрнi Mic-

цевостi. Тодi ж бупо споруджено двi vашиннi станцil'для пiдйому води: верх-
ню - на вlдкритй -еэас irз,i,;*= -е aЁэЁ.,,л 0,ександрiвського узвозу (нинi

Воtодлl\1lссэ.r;,,1 _. з= з -- -,,* -.: - -е -абеэе;к-l l, Дв гра побдизу, джерела
вa_\.,, -e:,_,,i --- э=--,,,, _-эa,, 

" 
Q 1ь э б', to ,lобiдовапо на 0лександрiвському

,зз:з -::., j -a__:-:-: -l=-{, водог нн} вежу в колишньому Царському саДУ

-: --:,-- -^":-]_,
- _, -:, : ] ,.* ]-э rженерних споруд першого КиТвського Анiпровського воАо-

_ - -: .:=:=* _- ,,э *аLLого часч. Зi збережених споруд до них належать: пiдземнi
: _:.:э., зр,1 сiарого фiпьтру (на парному боцi Володимирського узвозу), новий фiльтр
з _,ээ.i,lt]_.li ,,Палестина,,1_877 р. (пiдземнi резервуари та будиночок надзеМНОТ СПОРУ-

lli однэ автентична водогiнна вежа з пiдземним накопичувальним резервуаром в

ХреLцатому парку та декiлька свердловин по Набережному шосе бiля мосту на Труха-
-l в ocTpiB.

Головнi споруди фiльтрiв - TxHi резервуари - знаходяться нижче рiвня землi.
Конфiгурацiя резервуарiв старого та нового фiльтрiв трохи вiдрiзнялася оАин вiд од-

ного, але обидва мають два яруси: у верхньому вiдбувалася фiльтрацiя води, нижнiй
використовувався як водозбiрник чистот води.

Новий фiльтр (той, що розташований на непарнiй cTopoHi узвозу) мае резервуари
майже прямокутноТ форми, якi посерединi роздiленi на ABi частини водоприймальним
коридором, де осiдали найважчi з замулених часток. Внугрiшнi опори склепiнь -
цеглянi. Пiдлога резервуару - зацементована, Зверху розташувався будиночок на-

земноТ споруди, де розмiщався пост наглядача та з якого починався вхiд до резерВУ-
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apiв. Будиночок двоповерховий, споруджений у цегляному стидi, майже кубiчний за
об'емом.

Пiмога верхнього ярусу фiльтру складалася з нещiльно пригнаних букових Аощок,
на якi були покладенi три фiльтрувальнi шари: крупне камiння, гравiй та пiсок, загаль-
ною висотою 1,5 м. Споруди резервуару перекривалися чотирма рядами склепiнь
коробовоi форми, викладених з цегли на цементному розчинi. Обидва пiдземнi резер-
вуари фiльтрiв збереглися до нашого часу.

Найбiльш виразними за архiтекryрою серед водогiнних споруА раннього перiоАу
вважати водогiннi вежi. В Хрещатому парку нинi iснують двi водогiннi вежi, одна з
яких е автентичною, а друга - вiдтвореною. Вiдтворення вежi вiабулося 200З -
2ОО4 рр. згiдно з проектом створення своерiдного музею - uВодно-iнформацiйного

центруD, пiд якиЙ було використано споруди башт та пiдземниЙ резервуар, де розмiс-
тилася основна музейна експозицiя центру.

Обидвi вежi Хрещатого парку аналогiчнi за архiтекryрою, вiдрiзнялися одна вiд од-

ноТлише житловою прибудовою, яка iснувала (але не збереглася) в автентичнiй вежi.
Обидвi вежi використовувалися для обслуговування 4-го водогiнного району (району
високого тиску). Цеглянi споруди були восьмигранними, чотирьохярусними, з BepxHiM

дерев'яним ярусом. На висотi третього ярусу на однiй iз веж розмiщувався металевий

резервуар для води, емнiстю 1З000 вiдер. Башти мали винесенi за периметр восьми-
кугника дерев'янi закритi сходовi клiтини, якi внизу мали вигляд мурованого iанку,
який потiм, на piBHi третього ярусу переходив у закриry дерев'яну сходову клiтину. До
останнього часу сходи, як i верхнiй ярус, в автентичнiй баштi були вiдслнiми.

Збереженi до нашого часу автентичнi водогiннi споруди е пам'ятками науки i тех-
нiки, а також архiтекryри мiсцевого значення (oKpiM вiдтвореноТ вежi). Варто також
поставити на державний облiк пiдземнi резервуари першого фiльтра.

Киiвськi фонтани

Найбiльшою окрасою киТвських пдощ, паркiв та cKBepiB стали чавуннi фонтани. Вони
були вiдлитi за проектом apxiTeKTopa О. Шiлле у 1898-1900 рр. Всього було розробле-
но двэ типи фонтанiв: великийта малий. Перший з великих фонтанiв з'явився на Цар
ськiй (нинi - 0вропейськiй) площi. Пiзнiше його було знято, але за тим самим зразком
у Киевi було встановлено ще шiсть великих фонтанiв, вiдлитих на заводi О. Термена.

Розмiщувалися КиТвськi фонтани таким чином: Олександрiвська площа (малий);

Царська площа (великий); Софiйська площа (великий); Бессарабська площа (вели-

кий); Велика Василькiвська та рiг КараваевськоТ (великий); МиколаТвський (великий);

бiля iV ГiмназiТ (малий); бiля верхнього пам'ятника Св. Володимиру та бiля колишнього
мiського театру (малi, що не збереглися).

Нинi в Киевi працюють п'ять великих фонтанiв: у Золотоворiтському cKBepi; на пло-

цi iBaHa Франка (бiля театру iM. iBaHa Франка); в MapiTHcbKoMy та MicbKoMy парках; у
cKBepi на розi сучасних вулиць Гончара та Михайла Коцюбинського (куди фонтан було
перенесено). Малi фонтани iснують: у cKBepi бiля Володимирського проiЭАу, а також
перед парковим фасадом МарiТнського палацу (був перенесений) та у cKBepi по вул.
Федорова (наново зведений у формах, близьких до аналогу),

Bci КиТвськi фонтани першого КиТвського водогону треба розглядати не тiльки як ар
xiTeKrypHy спадщину, айякоб'екти науково-технiчноТспаАщини, оскiльки вони е склаАо-
вою частиною iнженерного комплексу першого КиТвського (ffнiпровського) водогону.
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Мости та чJдяхопроводи

Майже Bci мости через !,нiпро та його протоки можна вважати iсторичними. На

територiI Киева нараховуеться 11 MocTiB та понаА 10 iсторичних ш^яхопровоАiв, ABi

транспорТнi розв'яЗки, якi також вважаються iсторичними. KpiM того, переА iсторич-

ною спорудою залiзничного вокзалу А. Вербицького збережено конструкцiю штУчнОТ

платформи, ла якiй створено Вокзальну площу (у роки вiйни Ii бупо пошкоАжено та

вiдбудовано у повоеннi роки у тих же самих конструкцiях),

до найранiшого iз збережених на територiт MicTa автентичних MocTiB можна за-

рахувати MicToK по вул. Кудрявськiй (1907 р.). його бупо прок^аАено у гпибокому ярi

ддя з'однання вул. КудрявськоI з Вознесенським (iпарiонiвським) узвозом, сучасною
вул. Смiрнова-Дасточкiна, Автор MicTKa - цивiльний iнженер В. БезсмертниЙ. Кон-

струкчiя MicTka доволi проста i основана на трьох металевих брусах кваАратного пе-

ретину. Балки клепанi, спираються на цеглянi устоТ; до кронштейнiв балок крiпиться

решiтка огородження, MicToK однопрогiнний, завширшки 4 м, завдовжКи - 8 м. Ви-

користовувався як транспортний, так i пiшохiдний. Зараз охороняеться як пам'ятка
архiтектури мiсцевого значення.

До paHHix пiшохiдних MocTiB Киева належить MicT наА Петровською адеGю,
1909- 1910 рр., вiдновлений 198З р. Це единий сучiльний клепано-металевиЙ пiшо-
хiдний MicToK (з дерев'яним настилом). Вiдтворений як точна копiя, в тих же самиХ
конструкцiях (автентичнi конструкцiТ iсторичного MicTKa перебувають на територii На-

цiонального iсторико-етнографiчного заповiдника (Переяслав"). Проект вiдтворення
виконано в iнститутi *Укрпроектстальконструкцiя,, у 198О р.

MicToK - один з перших розбiрних металевих MicTKiB краi'ни, звеАений за про-

ектом проф. Киl'вського Полiтехнiчного iнституту. видатного iнженера-мостовика 0.
Патона. Стальнi конструкцil' prtcTKa б},ли виlотов,\ен lа заводl Гретера i Криванека
-а 

^ос\ 
д)\er_ } \,аГ,с-ео-с, l,,з]э.:-: -:, -е,_ ,-:-: '.с=,,-\-} fo i-i.ф,е,ie оiих .(,он-

с-р\лцli. ф.,-:а,.,:--,, "э-]-э э:-a_a--: -:a_-Ё,- 
",1 С. KoKt к А Страус, останнiй

за-э:-:-_,:;з a,,--_,,,_-:-.,:":_ -=:,,з- -a, з,,эс-э a|,C-e\l11 вllhористаноL2 паль].
,,' 

_-_ - -,"- _-_. a-",' =- . _-,,,э*l]-5з,с*til;, в адук ориtгiнапьноr' конструкцil'. Ви-

"_:,,_-_-_ _::-_- __:-, э,-.:=i :ер."; прогоном Зб м. з двоN4а бiчним консолями.
* -:, _ j :_: j-: _a,,,,, _, -i]Ё-l,-lj \1ао трапецiевидну форму, спираеться на оАну рухому
_ -" -::.,,:,,,., _-:э,, Кпц консолей,щонемаютьрозкосiв,з'еднанi мiжсобоюза-

-: *.:-: :.,,еlа-.,1с-о з верхнlм поясоги ферми, flерев'яний настил MicTKa прокладений
-,] \,е-а,\евих повзАовжнiх та поперечних балках. Металева огорожа виконана у ви-
-\яд ажурних iрат, Зараз охороняеться як пам'ятка архiтектури мiсцевого значення,
пропонуоться до охорони як об'ект науково-технiчноТ спадщини -- творiння визначно-
го iнженера-мостовика 0вгена Оскаровича Патона.

До бiльш пiзнiх пiшохiдних MocTiB належить парковий MicT через Днiпро на Труха-
HiB ocTpiB. його було звеаено у 1949 - 1951 рр. для об'еднання в едину систему двох
тогочасних великих зон вiдпочинку - 1-1ентрального парку вiдпочинку на схилах Днiпра
та Гiдропарку, частина якого мала займати TpyxaHiB ocTpiB, Фактично MicT мав обопуго-

вувати центральний мiський пляж Киева, що розташовувався на Трухановому ocTpoBi.

Дiючий ще на сьогоднi MicT споруджено за проектом iнститутiв *Укрпроектсталь-

конструкцiяu та КиIвпроекту, за участю iнституту зварювання iM. 0. Патона АН УРСР.
Автори мосту- архiтектори О. Заваров iB. Суворов, iнженери Д. Гомiн, М. Констан-
тинов, В. Петров, В. Сич, Г, Сич.
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При розробцi конструктивного рiшення цього висячого мосry було використано Ао-
свiд зведення мосry iM. е. Патона. MicT цiльнозварний, виконаний з використанням
металевих рам висячоТ конструкцiТ; виготовлений способом автоматичного зварюван-
ня (загальна довжина з естакадою - 426 м, ширина - 7 м).

Конструктивна схема мосry становить собою три прогони висячоТ конструкцiТ до-
вжиною вiдповiдно 60, 180 i 60 м та береговоТ дiлянки балковоТ конструкцiТ. Всього
MicT мае 7 прогонiв (мiж опорами). Висота у псвiтлiо центрального прогону над фарва-
тером становить 26 м. Гiперболiчнi за абрисом та жорсткi за конструкцiею 

^анцюгивиконанi зварними з металевих листiв Н-подiбного перерiзу i закрiпленi на двох пiло-

нах рамноТ форми заввишки З2 м. Вертикальнi пiдвiски, з кроком у 10 м, виготовленi
iз сталевих профiлiв. Дорожне полотно iз залiзобетонних плит спираеться на двi дво-
TaBpoBi зварнi балки висотою 24 м.

За даними фахiвчiв *Укрндiпроекгстальконструкцiя iM. В. Шимановського}, з 198Ох рр.
MicT був у незадовiльному cTaHi. А починаючи з 2ОО2 р., його стан вже визнаний як
аварiйний. Тому MicT потребуе невiдкладноТ реконструкцiТ iз замiною значноТ кiлькостi
мостових конструкцiй (звичайно, зi збереженням його первiсного вигляду).

Пiшохiдний MicT на TpyxaHiB ocTpiB пропонуеться до охорони як визначний науково-
технiчний об'ект мiсцевого значення.

BaHToBi конструкцiТ у своему класичному виглядi були застосованi у будiвництвi ви-
сячого мосту через Подiльську rавань на Рибальський пiвострiв (Гаваньський MicT).
MicT побудовано у 196З р., причому ryг вперше у свiтовiй практицi були використанi
бапки жорсткостi прогоновоТ будови iз залiзобетону. MicT (мостовий перехiд) зведено
як пiшохiдний за проектом iнститrrry uУкрпроектстальконструкцiяо. Двтори проекry iH-

женери А. Гольдштейн, В. Кирiенко та Н. Соколова.
Загальна довжина мостового переходу - 474,З м (лiвобережна естакада - 82,3 м,

руслова частина - 275,7 м, правобережна естакада - 1]-6,З м). MicT проекryвався
як пiшохiдний, а автомобiлям дозволялося за'ьжати тiльки у окремих випадках (ма-

шини обслуговування, пожежнi, швидка допомога, обслуговуючi автобуси та легковий
автотранспорт з обмеженою вагою автомобiлiв тощо). Але на початку 1990-х рр. ко-

рисryвання мостом як транспортним транзитним шляхом на Оболонь викликало значнi
деформацiТ мостових конструкцiй, не розрахованих на постiйнi великовантажнi пере-
везення. Технiчний стан конструкцiй мосry обстежувався 10 разiв, починаючи з лати
ведення його в експлуатацiю, тобто з 196З р. У 1996 р. пiсля чергового обстеження
MicT було визнано аварiйним i повнiстю закрито мя транспортного риу в L997 р. Де-
якi peMoHTHi роботи 1998 р, дали змоry вiдновити частково ри по мосry. Обстеження
20О1 р. показало, 1цо виникда нагальна потреба замiнити всю конструктивну систему
(зробити новий вантовий прогiн мосry) i вiдновити MicT тiльки для пiшохiдного рцу. З за-
кладенням нового Подiльського мостового переходу (зв'язок через Подiльську гавань в
його частинi мiж Набережно-Хрещатицькою та Рибальським пiвостровом) вирiшуеться
частково транспортна проблема мя BcieT цiеТ дiлянки. Вже повним ходом функцiонуе
саме ця частина траси. А Гаваньський MicT все-таки потребуе капiтального ремонry.

Гаваньський MicT е визначною науково-технiчною пам'яткою 1960-х рр. та пропо-
нуеться до охорони як науково-технiчний об'ект нацiонального значення як перший
вантовий MicT в YKpaTHi.

Найбiльш вiдомим у Киевi та в YKpaTHi е MicT iM. G. Патона. MicT збудований пiд
керiвництвом видатного iнженера-мостовика та зварника 0вгена Оскаровича Патона
i носить його iм'я. Цей MicT почав зводитися ще до ВеликоТ вiтчизняноТ вiйни, тому
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загальний TepMiH зведення сягае понад 15 poKiB. До вiйни були звеаенi фунАаменти
опор на кесонних ооновах та частина самих залiзобетонних опор. HaBecHi L941 р,

почався монтаж першого прогону моста. Але подальшi дiТ щоАо мосту було припинено

у зв'язку з початком вiйни. остаточний вигляд MicT отримав у 195З р. i топi ж його й

було вiдкрито, Сам автор мосту не дожив всього три мiсяцi Ао його вiАкриття, але MicT

отримав iм'я цього знаменитого вченого та винахiдника.
Головна унiкапьнiсть мосry полягае у тому, що BiH був першим цiльнозварним, У пе-

редвоеннi роки, коли В kpaTHi не iснувапо спецiальноi мiстобудiвнот бази, Ае можна

було виконувати експериментальнi роботи, в умовах жорсткого протистояння з боку

iнженерiв, що притримувалися традицiЙних клепаних конструкцiй, е. Патону вАа^ося

домогтися свого, i тодiшнiй уряд прийняв його доводи, Для того, ЩОб ЗВеСТИ ЦеЙ Не-

звичайний за конструкlliями MicT, було створено спецiальну сталь, а також застосова-
не унiкальне на той час автоматичне зварювання пiд фпюсом (яке потiм поча^и ви-

користовувати в усьому cBiTi). Тiльки у 1995 р. MicT оАержав визнання АмериканськоТ

асоцiацiТ зварювання як видатна зварна конструкцiя.
повоеннi роботи над мостом розпочалися з 1944 р. iнститутом е^ектро3варЮван-

ня дН УРСР пiд загальним керiвництвом 0. Патона за участю iнженерiв В. ТРУфЯкова,

В. Шеверницького, В. Новикова, Г. Жемчужникова, С. Островськоi. Розроблення про-

екту здiйснювало киТвське проектне бюро uПроектстальконструкцiя" За участЮ iнже-

HepiB о. Шумичького, В. Кирiенка, i. MapaKiHa, Архiтектори uКиiвпроектуD викона^и

apxiTeKrypHe оформлення мосту - Б, Приймак, В. Дадний та i. Фок|чева.
Загальна довжина мосту становить 154З м, ширина - 27,2 м (у т, ч. про'lжджа

частина -_2t м). MicT був запроектований за нормами 1948 р. на пропуск чоТИрЬОХ

колон автомашин по З,З75 м кожна (без урахування смуг безпеки) та двох СМУГ трам-
ваю. загальною шириною траrlвайного пс,лотна 7.5 м

Опори rtoC} ск^,а_lао-ь /leaэl-., г,,,,бэцс-с за{,я-а:!я, У надводliЙ частинi опори
Сц',Э]Э13-эa; з 'з-' --r' .-С=-_--,",a,:- -э э,,,е,с,

З _:-_: _., :.-,,-, " ,r:,, a-.,-a,,, з -],,a-эa_ ll есх T9KDpi в декоративному
-:::: --_ ,,---, -',.-:.'---- a:,-..-,:- Э'3\'С:';1 ордерноi сИстеМИ. НапiвомУбе_
::j : :_ -a _- -_ j -:-=-_,з:','а',':,-_,','Э*ТЭ\ЬН,4NlИ КолоНаМИ На ВИсOКИХ пряМоКЛ-
_ --_-.-_ :_-:.,- , '_., j:==,._-,,,2r] r,, Коцони прикрашенt орнаментом раАянськоi
: ] _ -, -_--- 

-. ,,,]^]- , \авровому BiHKy. На правому березi - виКорИСТаНО
-::- ,. :::,.--]-] сэ_\€рl з чотирма колонами. На cTiHi одноТ з них в карryшi дано
,:.-., a-]:r.,,,,)чiеFня Nlocry - 

-195З,,. Чавунне литво решiток огорожi виготов^ене за
э]- зсt\1 apxiTeKTopa К. Яковлева.

За rpoeKToM розрахункова iнтенсивнiсть руху становила 10 тис. автомобiлiв на

]обr Фактично за даними контрольних замiрiв вона бупа перевищеною у кiлька раЗiв
бу,rа такою: 196З р. - З8,1; 197 4 - 61,0; ocTaHHi роки - 70; в години uпiкu - 80-

85, З часом, у зв'язку iз збiльшенням навантаженостi вiд автотранспорту (в першу
чергу вантажного), а також вiд потовщення вiдновлюваного пiд час peMoHTiB асфаль-

ry, прокладення додаткових комунiкацiй виникли перенапруження в Аеяких го^овних

елементах мосry, в першу чергу в головних балках, що стало причиною дпя прийнят-

тя рiшення в 1985 р, про обмеження проТзду по мосту i заборони руху вантажного
транспорту по двох iз чотирьох смуг. Для забезпечення безпечного руху по Мосry у

1988 р, було виконано реконструкцiю Bcix деформачiйних швiв, а у 7992 р. - траМ-

вайного полотна (пiзнiше трамвайний маршрут на лiвий берег було знято, а згоАом
маршрут N9 27 лiквiдовано зовсiм).
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За даними -УкрНДiпроектстальреконструкцiя iM. В. ШимановськогоD, який перiодич-
но здiйснюе монiторинг мосry, за ocTaHHi два десятилiття значно погiршився стан кон-

струкцiй за рахунок корозiйних процесiв у металевих поперечних балках. У зв'язку з цим
-УкрНДiпроектстальреконструкцiеюп разом з iнстиryгом Електрозварювання iM. Патона
було розроблене у 2ОО4 р. технiкоекономiчне обiрунryвання реконструкцiТ мосry, у якому
передбачено розширення пiд'tЭау з боку лiвого берега з 27 до ЗЗ,25 м, |ло Аасть змоry
забезпечити ри автотранспорry по &ми смугах. Також пропонувалося розширення про-

льотноТ будови мосry до 40,6 м з введенням до конструкцiТ двох додаткових балок, вста-
новлених на додаткових консольних конструкцiях- (пропозицiТ iнстиryry пКиТвсоюзшляхп-

роекто). При цьому вирiшено icToTHo подегшити конструкцiю мосry iз замiною монолiтноТ

залiзобетонноТ плити на полегшену металеву ортотропну плиry (схема та довжина мосry
залишаються без змiн). Застосування ортотропноТ плити дасть змоry продовжити TepMiH

безпечноТ експлуатацiТ мосry до 70-ти poKiB. KpiM того, пропонувалося також здiйснити
антикорозiйний захист металоконструкцiй згiдно з мiжнародним стандартами. Yci завод-
cbKi та монтажнi стики елементiв ортотропноТ плити заплановано виконати зварною, що
не тiльки збереже традицiТ, а й забезпечить мосry стаryс цiльнозварного й надалi.

MicT е пам'яткою архiтекryри нацiонадьного значення та пропонуеться також до
охорон и я к об'ект науково-техн i ч ноТ спадщини нацiонального значення.

Ще два автомобiльнi мости здiйснюють транспортнi перевезення через Днiпро -Московський та Пiвденний. КонструкцiТ обох вантових MocTiB в рiзнi часи були роз-
робленi iнститром оКиТвсоюзшляхпроект}, пiд керiвництвом головного iнженера
Г. Фукса. На проекryвання Московського мосry в якостi apxiTeKTopa було запрошено
професора А. Добровольського. Московський MicT став до ладу L9Тб р. (запроекто-
ваний 1969 - 1975 рр.).

MicT Московський розташованийу пiвнiчнiй частинi Киева i здiйснюе зв'язок мiж
Оболонню та Троещиною. KpiM того, MicT е частиною ВеликоТ окружноТ магiстралi Ки-
ева, i його мiсце розташування визначено саме з цих позицiй. Сам Московський MicT
мае довжину 816 м, а ширину - З1,4 м. Найбiльший iHTepec у конструкцiТ мосry пред-
ставляе його вантова частина з серединним прогоном у З00 м, при проекryваннi якоТ
були BpaxoBaHi норми часових вертикальних навантажень для розрахунку вантових
прогонних будов. Схема нерозрiзноТ вантовоТ прогоновоТ будови мосry 65 + З00 + 84.
Пiлон А-подiбноТ форми, заввишки 81,5 м, розташований мiж прогонами З00 та 84
м. До нього прикрiплено два пучки BaHTiB, що сформованi з KaHaTiB, якi складаються
з паралельних дротiв. Головний прогiн завдовжки З00 м розбито вантами на панелi
72 + 65 + 65 + 95 м. Y поперечному перерiзi споруда складаеться з 2О монтажних
елементiв. OcHoBHi частини конструкцiТ: головнi балки, спаренi дiафрагми, нижнi ре-
бристi плити та ортотропнi сталевi плити про1жджоТ частини. Ванти складаються з
KaHaTiB, причому кожен канат укладений з оцинкованих дротiв дiаметром 5 мм, якi у
перерiзi становлять правильний шестиклник, розмiром 55 х 50 мм,

Застосування новоТ конструктивноТ системи вимагадо дослiджень у багатьох облас-
тях будiвельноТ технiки: просторовому розрахунку системи; визначеннi динамiчних та
аеродинамiчних параметрiв; методицi розрахунку ортотропних плит та виборi конструк-
тивного рiшення в тiснiй ув'язцi з технологiями заводського виготовлення; у високiй
точностi виготовлення конструкцiй; BpaxyBaнHi мiсць прикладення сумарних наванта-
жень (вузли анкерування BaHTiB у балцi жорсткостi, пiлонi та устоях), Вперше у свiтовiй
практицi при будiвництвi мосry застосовано канати повного заводського виготовдення
з покриттям гiдроiзоляцiею, що повнiстю захищае канати вiд корозiйних впливiв.
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Досвiд будiвництва вантового Московського мосту показав високу ефективнiсть
застосування iндустрiальних методiв при спорудженнi MocтiB з великими прогонови-

ми системами, зокрема вантовими.
Для свого часу МосковськиЙ MicT за певними параметрами належав Ао 3начних

мостових споруд Овропи. його проект i будiвництво були вiдзначенi Премiею Ради

MiHicTpiB урср за 1981 р. MicT здобув широке визнання як Аосконалий iнженерно-

архiтекryрний витвiр, мае велике науково-технiчне значення Аля сьогоАення i пропо-

нуеться до Дермавного реестру як пам'ятка науки i технiки мiсцевого значення.
Пiвденний мостовий перехiд зведено у 1990 р. (запроектований 1988 р.) як

MicT через ýнiпро, який мав зв'язати Московську площу на правому березi з Хар-

кiвською площею на дiвобережжi, а також забезпечити прямий вихiд транспорту

у напрямку аеропорТУ "Бориспiльо, Це другий для Киева пiсля моста Метро комбi-

нованиЙ MicT, але першиЙ вантовиЙ (KpiM того, метро та автотранспорт рухаOться
на одному piBHi, де наскрiзний пiлон роздiляе рух метро й автотранспорту). Викона-

ний iнстит!том кКиТвсоюзшляхпроект) пiд керiвництвом Г. Фукса; iнЖ, М. КОРНееВ,

Ю, Шапiро, Б, Фанштейн, Н. Проценко, Н. Осьмак, Н. Саричева, С. Нiколаев та
apxiTeKTop О. Гаврилов.

довжина мосry - 12ЗО м (загальна довжина залiзобетонноТ естакаАИ - маЙЖе

2 км), ширина - 42 м, висота пiлону сягае 1З0 м, головний прогiн становить 271
м. двтотранспорт рухаоться по шести смугах (по три в кожному напрямку), посеРед-

инi, мiж ними, вiдведено мiсце для поТздiв метрополiтену Сирецько-ПечерськоТ лiнiТ.

В конструкцiях мосту одночасно використано залiзобетоннi та металевi конструкцiТ.

Конструкцiя пiлону Ti BaHTiB вiдрiзняеться вiд бiльш раннього (Московського) гиостУ.

Тр ванти не зiбранi в пучки, а пiдвiшенi окремо як струни у арфи, тим саМИМ КОN4ПО-

зицiйно пiдтримуючи тендiтну будову опорного пiпону,

iнженернi рiшення, u_to були використанi l розробцl П вденного Nlocl б1,1и вiдзна-
ченi Державною lре\1 €с CDCD .а 1ЭЗ9 с

Оссб.|'Зе ',':_э :.::' ^_ -]]З]:..'. ','a:_ з -с] ',ао MicT Метро. Це першиЙ MicT
\,,a-a: :.,,,-, 1,,_ :-_: " -:-: = 

_:aa : "я -1э_\с,зжеF.]ня першоl лiнil киlвського ме-
-::-_,-a-, э -:==_-, '_=a=-- '.- -:е *э 1Bllii, Конструкцil'мосry розробпялися iнже-

-]_] 
= 

- --_-Эl ,,

,., :- ,,,a-:, ::з-j_]за-],1," rlайtже на тому мiсцi, Ае колись свого часу бупо збудова-
-: _-:;-:- -*,,., i,аl_.]г,эговий MicT. За конструктивним рiшенням MicT Метро ск^аАаетьсЯ

з ,з.iэrсг:о за,tiзобетонноl' конструкцiТ, з верхньою естакаАою Аля пропуску поТздiв
."tетропо,riтену. Щовжина мосry Метро - 700 м, ширина - 29 м; ширина верхньОТ еСТа-

кади - 9,4 м. Естакада метро починаеться вiд станцiТ метро пflнiпроu, далi перехоАячИ

в окремий коридор метрополiтену наземного розташування, а пiсля станцiТ "ГiАрОпаРК"
виходячи на мостовий перехiд через PycaHiBcbKy затоку. Нижнiй ярус комбiнованОгО
мосry застосовано для автомобiльного проТзду (двi смуги в кожному напрямку). Кон-

струкцil' мосry консольно-арковоТ будови складаються з шести прогонiв.

3алiзничнi мости через ýнiпро

Найбiльше значення з двох залiзничних MocTiB через ýнiпро мав ДарницькиЙ За,

лiзничний MicT. Так склалося, що Дарницький залiзничний MicT став правонасryпНИ-
ком iсторичного моста А, Струве, який був побудований у 1868 - 1870-х рр. для пер-

шого залiзничного руху по Курськiй залiзницi. Перший MicT остаточно було зниЩеНо У

другу cBiToBy вiйну при вiдсryпi радянських вiйськ з Киева. Повоенний стацiонарний
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залiзничний MicT в цьому напрямку було зведено у 1951 р., приблизно на тому мiсцi,
де до вiйни icHyBaB перший залiзничний MicT, запроектований А. Струве,

iснуючий на сьогоднi MicT е розробкою iнститру оПроектстальконструкцiяо у
1946- 1951 рр. MicT складаеться з двох типiв конструкцiй: металевих ферм парабо-
лiчноТ форми (з Тздою понизу) та параболiчних залiзобетонних арок, розрахованих на
Тзду поверху. MicT мае асиметричну форму i запроектований на двi колiТ. Бiля лiвого
берега, де розташованi три великi судноплавнi прогони, застосованi apkoBi металевi

ферми. Мiлководну частину русла ffнiпра, ближче до правого берега, перекрито мен-
шими за розмiром монолiтними залiзобетонними арками. Bci опори мосry масивнi,
монолiтнi, обличкованi гранiтом,

Бики мосry виконанi на забивних залiзобетонних падях, а промiжнi опори - на
кесонах, якi вперше було виготовлено поточно-швидкiсним методом з опусканням
гiдромеханiзованим способом (*слiпий кесоно). Прогiннi будови мосry виготовлялися
на Днiпропетровському заводi металоконструкцiй та монryвалися Мостозагоном Ns 2
пiд керiвництвом iнженера i. Баренбойма.

MicT як перша повоенна мостова споруда Киева заслуговуе на те, щоб буги збере-
женою для нащадкiв.

iнший iсторичний залiзничний MicT через Днiпро розташований на пiвночi ниж-
че за течiею вiд Московського мосry. 3алiзничний Петрiвський (Подiльський) MicT
е iсторичним, бо його зведення розпочалося 1915 р., коли було прийнято рiшення
замкнуги залiзничне кiльце навколо Киева. flo проекryвання першого залiзничного
мосry на цьому мiсцi мае безпосередне вiдношення 0. Патон. У радянськi передвоен-
Hi часи його добудовувала органiзацiя оВiйськпроект 401D (гол. iнженер В. Кохан) у
дещо змiненому виглядi. MicT отримав назву пПетрiвськиЙ" у зв'язку з переЙменуван-
ням Подолу на Петрiвку на честь 50-рiччя голови ВУЦВК Г. Петровського. MicT кiлька
разiв пiдривався у роки вiйни, i остаточно був вiдбудований з липня t944 до листопа-
да 1945. У серединi 1960-х та наприкiнцi 1990-х рр. MicT був реконструйований.

Загальна довжина мосry - понад 1,5 км; складаеться з русловоТ (правобережноТ)
та заплавноТ (лiвобережноТ) частин. Прогони русловоТ частини становлять 3З0 м та
перекритi високими трапецiеподiбними металевими фермами (з Тздою понизу), про-
гони естакади - подiбними, меншими за розмiром фермами. Спираються ферми на
масивнi фундаменти з KecoHiB.

Особливе мiсце серед дорожньо-транспортних споруд дореволюцiйного Киева за-
ймае спецiальна lлтучна платформа, яку було споруджено для органiзацiТ ВокзальноТ
площi - перед головним фасадом мiського залiзничного вокзалу, пiд якою прокла-

денi колiТ ПiвнiчноТ платформи, Платформу було частково зруйновано пiд час ВеликоТ
ВiтчизняноТ вiйни та вiдновлено у першi мiсяцi пiсля визволення Киева. Основу плат-

форми складають металевi коробчастi настили, що спираються на залiзобетоннi про-
гоновi конструкцiТ та залiзобетоннi стояки складноТ у перерiзi форми.

iсторичнi lлляхопроводи

Сереа iсторичних шляхопроводiв, що збереглися вiд довоенного часу, зараз ic-
нуе в Киевi один - Московський шляхопровiд, який було зведено перед вiйною,
наприкiнцi 1940 р. (ApxiTeKrypHe оздоблення шляхопроводу виконано apxiTeKTopoM
Григор'евим), Це единий шляхопровiд, який виконано з використанням метадевих не-
сучих конструкцiй. Зараз цляхопровiд перебувае у стадiТ реконструкцiТ i невiдомо, чи
буде збережено його автентичну конструктивну систему.
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Yci iсторичнi шляхопроводи Киова, що були зведенi у першi повоеннi роки, мож-
на цiлком вважати цiнними науково-технiчними об'ектами та визначниl\4и дорожньо-
транспортними спорудами Киева 19З0 - 1950-х рр.

До них належать:

Повiтрофпотський шляхопровiд, який складаеться з двох частин: мости над за-
лiзничними колiями та над Брест-Дитовським шосе (сучасний просп, Перемоги),
1956 - 1958 рр.;
Печерський MicT (шляхопровiд) над бупьваром Щружби HapoAiB, 1951 Р,;

система Куренiвського залiзничного шляхопроводу (склаАаоться з Авох час-
тин - над вул. Вишгородською, 19ЗO-тi рр., поч. 1950-х рр.та Старозабар-
ською (сучасна вул. Семена Скляренка), 1950-Ti рр.;
Солом'янський автомобiльний - продовження вул. Д. Толстого (над залiзнични-
ми колiями), поч. 1950-х рр.;
Солом'янський залiзничний шляхопровiд, 1950 - 1951 рр.;
Протасiвський залiзничний шляхопровiд, 1954 - 1955 рр.

Yci повоеннi шляхопроводи виконанi з використанням залiзобетонних конструк-
тивних елементiв. Залiзничнi шляхопроводи (Солом'ян ський, П poTaciBc ький, а пiзнi-
ше - Байковий) е групами окремих MocTiB, якi будувалися пiд одну, двi, або кiлька
колiй,

Повiтрофлотський шляхопровiд (його частина над просп. Перемоги) та Старо-
забарська секцiя Куренiвського шляхопроводу i Печерський MicT належать до ти-
пових мостових споруд Киева, так званого tпёрехiдногоu перiоду, якому були при-
TaMaHHi змiшанi apxiTeKTypHi рiшення, вiдповiдно до яких несучi частини (проiзнi
бапки) - це кчистi, оголенiu конструкцil'. а опори стоякiв на ocHoBt устапених тра-
дицiй декорувалися та обличков!ва\ися натуральним hаменем, iмiтуючи кам'янi
спор\,ди,

\1_-,\ dl,,л]c эl_ *,trl^-]:]:'" -:-a -Эa, \'J;]1-5 СЭ', l:i чrе Р, e1-1 НЯ iВИНЯТКИ СКЛаДаЮТЬ
-:-:- ,=.,,,, ,., _- _ _- _ = ,, ",:э-:_э- ]-: _,:,]-]], з]r-_, -эi з., r. ВишгороАською. 0стан-
- :"" _-:.- =, :]','- "_-_-:_""* '.,-,:=_ :::'.',' З здоЮ ПоВСрХ!;.

':-:_ j- j*, -- :,--a:з],з -,з де*.о скроNlнiшип,l, нiж автомобiльних, якi
j]: ,_: r ,, __:, _- :-,::а^,.,aя з багатьохточок tПовiтрофлотський, Печерський).
:. .-. -* _,:,]-]]з,];,, ,,lat,,l обов язкове використання карнизiв склаАних профi-
,= э,,-:-Z-,,,1,, зllг,rядi навlсних залiзобетонних конструкцiЙ, а також чавунних ре-

--\ \- tJpU/Y\r э л€корэтивними елементами радянськоi символiки, Замiсть обличкУ-
зэ:г,]я устоiв та cTiH вiдкосiв натуральним каменем застосовували тиньк цементним
розчином -пiд бучарду,, 1u iмiтацiю рустованого регулярного кам'яного мурування або
РВаНОГО КЭМ€НЯл,

Зараз yci шляхопроводи використовуються за своТм первiсним призначенням.

Киiвська набережна

КиТвська набережна правого берега flнiпра, яку ми бачимо зараз, виконувалася в
три етапи (причому, два з них припадають на повоеннi часи).

У 19ЗO-х роках реконструкцiя прибережноТ територiТ була досить важливою для
Киева взагадi, бо ця територiя була i нинi е обличчям MicTa,

19З4 р. зважаючи на складну сиryацiю, що склалася в районi Набережного шосе,
при КиТвському комунальному TpecTi гiдротехнiчного i шляхового будiвничтва бупо орга-
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нiзоване науково-дослiдне бюро з боротьби iз зсувами. Саме на це бюро було поклаАе-
но завдання укласти единий генеральний комплексний проект боротьби зi зсувами, пе-

ребудувати Набережне шосе i звести кам'яну (гранiтну) набережну вiд ВолоАимирськоТ
гiрки до Киево-ПечерськоТ лаври (тодiшнього пМузейного мiстечкоо).

Гранiтну набережну планувалося звести вiд гаванi вздовж ПоштовоТ площi до НавоА-
ницького мосry. li загальна довжина мада сягати близько З км; а сама - становити ш^я-

хову магiстраль - шосе, шириною 4З м, з роздiленням рцу на: автомобiльний, трамвай-
ний, ryжовий та велосипедний, а також пiшохiдний. Рiчкова бробетонна пiдпiрна cTiHKa

висотою 7 м обличковувалася гранiтом. Набережну було зведено вiд ПоштовоТ площi до
тодiшнього мосry iM. евгенiт Бош. i такою вона була впродовж багатьох десятилiть, зади-

шалась до того часу, поки не був зведений новий рiчковий вокзал (1957 - 196]- рр.)
Первинну дiлянку упорядженоТ гранiтноТ набережноТ було здiйснено у 19Зб р. грУ-

пою apxiTeKTopiB на чолi з В. Безпалим (за участю В. Геккера та С. Бабулевича). Роз-

робка проекry гранiтноТ набережноТ входила до коригування первинних пропозицiй
щодо органiзачiТ паркових зон Киева, розроблених на два роки ранiше, 19З4 р.

Разом з проектом набережноТ було запропоновано такий BapiaHT проекry парку
кульryри i вiдпочинку, який мав розмiщуватися лише на правому березi ýнiпра, в
основному, на територiТ киТвських схилiв.

Продовження набережноТ в бiк ПоштовоТ площi та ПодiльськоТ гаванi вiдбулось у
повоеннi часи i було пов'язане зi зведенням капiтальноТ споруди рiчкового вокзалу та
будiвництвом висячого Гаваньського мосry на Рибальський пiвострiв (друга черга бу-

дiвництва КиТвськоТ набережноТ). Нова дiлянка набережноТ в районi рiчкового вокза-
лу була виконана як низка стацiонарних рiчкових причалiв, до яких з верхнього рiвня
спускались спецiальнi сходи мя li обслуговування, У зв'язку з угворенням причалiв
прямо попiд стiнкою шryчноТ набережноТ, при iT будiвництвi було поглиблено русло
Днiпра в цiй частинi, Роботи по спорудженню другоТ черги набережноТ вiдбувались у
1959 - 1962 рр.

Третя черга набережноТ (Bia мосry Метро до мосry iM. 0. Патона) виконува^ась у
!979 - 1981 рр.

Yci три дiлянки складають визначну iнженерну споруду, виконану за единим за-
думом, формою та оздоблювальними матерiалами. i"f первинна дiлянка, що була зве-

дена до вiйни, знаходиться на попередньому облiку як щойно виявлений об'ект куль-

ryрноТ спадщини. Оскiльки КиТвська набережна е цiлiсною iнженерною споруАою, то
'iT треба охороняти по всiй iT довжинi. Виходячи з цього, пропонуеться включити lT до
Державного реестру всю - вiд мосry iM. 0. Патона до ПодiльськоТ гаванi.

ApxiTeKTypHi споруди - об'екти науково-технiчноi спадlцини, 3алiзничнi споруди.
Вокзали

У 1902 р. розпочалося будiвництво новоТ товарноТ станцiТ, для якоТ було вiдведено
дiлянку на пiвдень вiд iснуючоТ станцiТ *КиТв-| Пасажирськийо, у районi вулицi Полi-

цейськоТ (нинi - вул. Федорова), бiля Протасового переТзау. На мiсцi староI товарноТ
станцiТ планувалося влашryвання тимчасовоТ пасажирськоТ станцiТ на час буаiвельних

робiт зi зведення нового вокзалу. Будiвництво значного залiзничного комплексу
товарноТ станцiТ водночас вирiшувало певнi транспортнi проблеми MicTa: при цьому
було зведено низку MocTiB та шляхопроводiв, що перетинали р. Дибiдь. Yci роботи з
будiвництва новоТ станцiТ було виконано впродовж \9О2 - 1907 рр. - досить швид-
ко, зважаючи на обсяги завдання та piBeHb тогочасноТ будiвельноТ технiки.

1 54_



Fсэ*дýл ý - ý *тtзр и к* * ку.ж ьтур Ё* а* й п*т* Bt цЁ ал bq i *та

Нова Товарна станцiя становила розвинений iнженерно-транспортний компдекс,
який мiстився на територil' протяжнiстю близько 2 км i яку, в основному, займали
сортувальнi колiТ та залiзничнi пристроI.

Товарну станцiю було звеаено iз застосуванням нових для того часу iнженерно-
технологiчнихта будiвельно-конструктивнихдосягнень. По-перше, вона мала автономну
систему всiоI iнженерноi'iнфраструкryри: освiтлення, опалення, водогiн, каналiзацiю, а

також власну телефонну лiнiю. По-друге, Bci iнженернi й громаАськi споруАи станцiТ були

зведенi на буро-набивних палях системи iнженера А. Страуса, яка дiстала широке виЗ-

нання та застосування при будiвництвi на слабких i зволожених iрунтах, ApxiTeKTypHi

споруди було зведено за проектом цивiльного iHMeHepa О. Вербицького, який на той
час був автором багатьох громадських споруд Пiвденно-ЗахiдноТ залiзницi,

До нашого часу в cTpyKTypi Товарноi станцiТ зберегпися TaKi apxiTeKTypHi споруди:
конторський будинок Товарноi станцii, два пакгаузи, житловий будинок для робiтникiв
станцiI, будинок водомiрноТ та буаинок кондукторськоТ.

У комплексi новоl'станцiТ досягнуто архiтектурно-стилiстичну еднiсть головних спо-

руд - контори, пакгаузiв та житлового будинку, що вирiшенi в модернi. KpiM того, тут
о й менш значущi будiвлi, в яких використанi традицiйнi форми, xapaKTepHi для бiльш
paHHix станцiйних споруд (насосна з водомiром, кондукторська тощо).

KpiM контори - основноТ споруди ТоварноТ станцiТ, до нашого часу збереглися два ряди
мурованих пакгаузiв - основних складських примiщень станцiТ, якi на той час були досить
довгими за протяжнiстю спорудами (кожна сторона блоку сягала довжини майже 500 м),

У межах сучасного Киова збережено також iсторичний станцiйний будинок на
залiзничнiй станцii uСвятошинu. Будинок зведено на початку ХХ ст. за типовим про-
ектом, розробленим для невеликих станцiйних споруд. Мао apxiTeкTypнy та науково-
технiчну цiннiсть.

ýва киТвських вокзали - L{ентрапьний i Примiський, що розташованi на привок-
зальнiй площi, е цiнними iсторичними спорудаlчJи.

Роботи з будiвництва Щентрального киjвського вокзалу ilо,]а,\ися u-]e до револю-
цil'. Песед Гlес, орс :з тоз,]-э з;*эс l.еэf!оэаз]ý] -сэво_\и,\ися конкурси на його

^ -:-^ -

-=- -, a;- :,-a-: --] э,,з-э-э=.1l,. х,с*э l\i,\ьовии цикл нового вокзалу вже оуло зАlи-

--,-- _,.,э."э,--.] ]-эQi.\r б:чrи забитi палi та вивеАено нупьовиЙ piBeHb. Пiсля чого
],, :-,,_-]a ",,1 зсэr(ого вокзалу бупо надовго припинено.

Пiсrя чергового конкурсу, вже у радянськi часи, 1928 р, було, нарештi, визнано
кращий проект, за яким i вiдбулося його остаточне будiвництво. Переможець кон-
курсу, який мав чималий досвiд на теренах залiзничного будiвництва, О. Вербицький
взяв за основу проектнi пропозицiТ дореволюцiйного часу, зберiгаючи основну функ-
цiональну схему та габарити пропонованого примiщення вокзалу (включно до пiдзем-
них вантажних тунелiв пiп колiями).

Враховуючи KoHKpeTHi тогочаснi вимоги, при вирiшеннi загального образу новоТ
вокзальноI споруди автором бупо запропоновано досить виразний, лаконiчно вирi-
шений об'ем, майже симетричний за композицiею. Основним творчиN4 досягненням
запропонованого BapiaHTy нового вокзалу було оригiнальне конструктивне вирiшення
центрального вестибупю.

Подальше опрацювання проекту та обiрунтування iнженерних рiшень з викорис-
танням методу наочного моделювання дало змогу застосувати досить оригiнапьну
конструкцiю системи параболiчних арок головного вестибупя,
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Завершення висryпаючого об'ему вестибуля килеподiбноТ форми було виконано
на ocHoBi перекриття значного цiлiсного об'ему арковою безпрогонною конструкцi-
ею. Щоб погасити розпiр вiд конструкцiТ чотирьох параболiчних арок вестибуля, до
його основноТ форми, з обох бокiв було прибудовано симетричнi крила (висотою на
три з половиною поверхи), до яких, у свою чергу, прибудовано боковi двоповерховi
корпуси. Освiтлення великого двосвiтнього об'ему головного вестибуля заiйснювало-
ся за допомогою двох великих параболiчноТ форми вiтражних BiKoH, розташованих
у центральному об'емi. КонструкцiТ BiKoH виконувалися у виглядi рамноТ системи, що
монryвалася на ocHoBi чотирьох вертикальних стоякiв подвiйноТ конструкцiТ, мiж яки-
ми розмiщувалося дрiбне засклення.

Досить низький, порiвняно з другим, перший поверх вирiшувався як цокольний.
3 боку головного фасаду його акцентовано вiкнами прямокугноТ форми. Аля про-
тилежного фасаду, оберненого до залiзничних копiй, характерно дрiбне членування
загального об'ему вузькими вертикальними пiлястрами та значними заскленими по-

верхнями.
Загалом, споруду вокзалу було вирiшено iз застосуванням каркасу з монолiтного

залiзобетону з заповненням шлакобетонними блоками. Над багажними залами були
використанi безбалковi залiзобетоннi покриття.

Будiвництво нового вокзалу тривало три роки (1929 - L9З2 рр.). Пiсля ДругоТ cBi-
товоТ вiйни вокзал було вiдремонтовано, а починаючи з L949 р., вокзал неодноразо-
во реконструйовувався. Тодi частково було змiнено iнтер'ери, ау фасадах вестибулю
закладено параболiчнi арки. В 1967 - 1969 рр. над платформами було споруджено
новий перехiд - залу-гадерею, шириною 24 м, що вмiщувала 1 тис. очiкуючих (авто-

ри: apxiTeKTop Д. Чупрiн, iнженери - Т. Сiдоманiдзе, Б. Юрченко), Остання рекон-
струкцiя вокзалу вiдбулася у 2000 - 2ООL рр., коли будувався вокзал оПiвденнийо.

Примiський залiзничний вокзал було споруджено у повоеннi роки за проектом
А. Добровольського та i. Масленкова. Пiзнiше, наприкiнцi 1950-х рр., до споруди вок-
залу був прибудований вестибуль станшiТ метро оВокзальнао. На наш час споруда При-
мiського вокзалу сприймаеться в комплексi з наземним вестибюлем станцiТ метро
оВокзальнап. Вхiдний блок до станцiТ метро становить едине цiле з примiським залiз-
ничним вокзадом, будiвництво якого здiйснювалося 1951 - 1952 рр.

п3алiзнична колонiяо. 3алiзничнi Аослiднi лабораторii. Киiвський вагоноремонт-
ний завод

Важливим епiзодом в icTopiT розвитку залiзницi було спорудження спецiальних
житлових районiв селищного типу, так званих (залiзничних колонiЙо - житла для

робiтникiв та службовцiв залiзницi. КиТвська (Залiзнична колонiяп вважаеться пер-
шою в yKpaTHi. Пiзнiше TaKi пКолонiТо почали виникати в iнших крупних залiзничних
центрах РосiйськоТ iмперiТ, зокрема в XapKoBi (1895 р.),

Будiвництво КиТвськоТ пЗалiзничноТ колонiТо, розпочате 1860 р., було пов'язане з
iм'ям о. Кобелева, цивiльного iнженера за фахом, пiзнiше професора Китвського по-
лiтехнiчного iнстип;ry, автора понад 200 архiтекryрних споруд по всiй YKpaTHi. 3 1887
по 1-912 рр. О. Кобелев працював в управлiннi Пiвденно-Захiдноi залiзницi, де втiлю-
ВаВ У ПРоеКт iдею оКолонiТо, а потiм керував lТ будiвництвом.

пКолонiТп, подiбнi Ао КиТвськоТ, були на той час новаторським рiшенням щоАо жит-
лового будiвництва, коди малоповерхова житлова забудова була ще акryальною, осо-
бливо на околицях MicT, у передмiстях. Житловi угруповання зводилися за комплек-
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сними проектами, за якими передбачалася не лише садибна житлова забуАова, а Й

виробничi примiщення, заклади для навчання та побутового обслуговування - ТАаль-

ня, лiкарня тощо.
За початковим проектом КиТвська пЗалiзнична колонiя) була упорядкованою жит-

ловою садибною забудовою, з дерев'яними будинками, розмiщеними за певними
uлiнiямио-вулицями. uколонiяu виникла разоlй з Китвськими залiзничними майстерня-
ми в передмiстi Верхня Солом'янка i зростала разом з ними.

Починаючи з 1880-х рр., будiвництво проводилося згiдно з планом лише муро-

ваними спорудами. Провiдну роль у цьому вiдiграв саме О. Кобелев, який з 1887 Р.
працював молодшим iнженером технiчного вiддiлу служби шляху i будiвель ПiвАенно-
ЗахiдноТ залiзницi, В цей час виникають: технiчне училище та пансiон при ньому
(1SS4 - 1886 рр.), корпуси залiзничноТ лiкарнi з амбулаторiею i аптекою (1890-
Ti рр.), притулок для сирiт - дiтей залiзничникiв, розрахований на 150 вихованцiв
(1S99 - 1901 рр.), Тдальня та iH. Першим кроком у напрям| здобуття професiйноТ
освiти майбутнiх залiзничникiв була технiчна залiзнична шкода, що виникла на почат-
ковому етапi iснування uКолонiТu (1876 р.). На iT ocHoBi пiзнiше (1884 р.) було створе-
но залiзничне училище широкого профiлю

Пiд керiвництвом О. Кобелова, за участю iнженера шляхiв сполучення О. Боро-
дiна, бупо споруджено хiмiчну та механiчну лабораторiТ (одну - на територiТ пКоло-

HiT", iншу - на територiТ 3алiзничних майстерень), а також кiлька виробничих цехiв
ремонтних майстерень. HoBi iдеТ мiстобудування, закладенi в будiвництвi пКолонiIu,

обмежувалися не лише архiтектурно-планувальними заходами. Прогресивнi тенденцiI
також пов'язанi з виникненням т}rг трьох дослiдних полiгонiв, два з яких мають без-
посередне вiдношення до залiзницi - хiмiчна та механiчна пабораторiТ й амбулаторiя
на територii'лiкарнi.

Хiмiчну лабораторiю для дослiдження властивостей води. палива, мастил та iнших
матерiалiв. u_.lo використов!валися в зацiзничнiй технrц, першу в Pocil', бупо створено
1а-Ол э _' f-,-,,a г^л^дU J у, j - -, B;, r-l, эсOо- ч;, {оOп\,с, шо зводився з два етапи, складався з двох
-а:-.,- :,з ::-]-]зеaraз:.], \,,сrэзэ*э|.э, --пэ-\ бною за п,\аном спорудою, частини
:- ] : _--= .,-- ,,, - ::::-: ээ aa. -a--,эrою C-tl\ стилоi.о. Спорчда хiмiчноl'пабора-
-:: 

- -,-- э -:-,,,,=--,,, --ссj,* KoroHi , L]Jo збережена Ао нашого часу,
_: _ _ - :: ],] з-,,эгi вэiня та забудова uКолонi't'u, набупи остаточного вигляду,

*- 
",, э --э ,: -,,,9,i -эз- стю зберегпа до 1970-х рр. Ще на початок 1990-х рр. в if за-

-э,=-:,.,_, рсз-\а-}ваннi простежувалося чiтке функцiональне зонування. У пiвденнiЙ
*эст,,1н розмir-r-iувалися виробничi цехи залiзничних майстерень та склади з Тхнього
обспуговування, в центральнiй - в основному, житловi квартали; захiдну частину за-
йr,tали пiкарня, приryлок та хiмiчна лабораторiя.

П д час комплексноТ реконструкцiТ привокзальноТ територiТ 1990 - 200З рр., час-
тину кварталiв uколонiт" було лiквiдовано, деяку житлову забудову знесено. При воз-
ширеннt вупицi Дукашевича було лiквiдовано вулицю Попзунова з кварталом прилеглоI
до неl'забудови (водночас було знесено залiзничну Тдальню - iсторичну споруду, яка
була зведена разом з першими цехами майстерень, а в роки радянськоl'влади вико-

ристовувалася як клуб).

Деякi фрагменти iсторичноТ забудови uЗалiзничноI колонil'" (в межах вулиць: Брюл-
дова, Фурманова, частково БогданiвськоТ) ще iснують. Збереглися житловi одно- та
двоповерховi будинки iз залишками садибних дiлянок - першi з мурованих будин-
KiB (вуп. Фурманова,4/6,6 та 8); а також будинок начальника дистанцil', викона-
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ний у стилi модерн (вул. Брюллова, 10 а). Цi квартали нинi знаходяться пiА загрозою
остаточнот лiквiдацiт,

Основне залiзничне пiдприемство для ремонry потягiв та вагонiв на теренах Киева
бУпозасноВаНо1868р.НасryпноГо,1879р.ВоНоотрИМалоНаЗВУпГоловнiзалiзниЧнi
майстернi Пiвденно€ахiдноi залiзницiD. Залiзничнi майстернi поклали початок мiстеч-
ку залiзничникiв - КиТвськiй *3алiзничнiй колонiТ". Саме завдяки виникненню на данiЙ
територiТ крупного залiзничного виробництва починае розвиватися швиАким темпоМ

новий житловий район MicTa - Верхня Солом'янка,
Основними цехами пiдприемства, зведеними у 1868-1-869 рр., були паровОЗний

(тендерний) та вагонний. Окремо iснували ковальське вiддiлення з механiчним ЦехоМ,

пiзнiше, у 1_878 р., було зведено котельню (згодом цехи було об'еАнано в оАин блок

ремонтно-монтажного цеху). Вагонний цех, розрахований на оАноразовий ремОнт 1-4

вагонiв, мав видовжений одноповерховий об'ем, бiля 25О м завдовжки. Поряд З нИМ

було розмiщено депо на 7 вагонiв (пiзнiше цi два примiщення були об'еднанi в однiй
спорудi). На територiТ майстерень iснували другоряднi споруАи - Аопомiжнi та ск^аА-

cbKi примiщення, механiчна лабораторiя тощо.
Майстернi були не лише ремонтним виробництвом, а й дослiдним полiгоном, де

проводилися випробування двигунiв потягiв. У 1881 р, на базi КиТвських майстерень
Пiвденно-ЗахiдноТ залiзницi було створено першу в cBiTi паровозну лабораторiю, Вона
стала полiгоном для випробування методики дослiдження двиryнiв потягiв у стаuiонар
них умовах, зокрема двиryнiв типу Compaund, i поклала початок органiзацiТ такого
виду дослiдних станuiй. KpiM того, станцiя була також полiгоном мя випробування за-
лiзобетонних конструкцiй, 1-898 - 1899 рр. в лабораторiТ Пiвденно-ЗахiдноТ залiзницi
викладачем КиТвського полiтехнiчного iнститугу О. Кудашевим були проведенi дослiди з
перевiрки гiпотези пласких перерiзiв у розрахунках залiзобетонних конструкцiй. Випро-
бовувалися на цьому полiгонi й конструкцiТ залiзобетонних склепiнь, якi потiм успiшно
почали використовуватися в киТвських виробничих спорудах, зокрема на даху нового

чеху КиТвських Головних залiзничних майстерень,
Сучасна мiстобудiвна сиryацiя, tцо склалася в районi оновленого вокзалу, потребуе

серйозноТ мiстобуаiвноТ реконструкцiТ BcieT привокзальноТ територiТ. При lТ реконструк-
цiТ необхiдно зберегти хоча б oKpeMi споруди iсторичного виробництва - Киiвського
вагоноремонтного завоАу (завод виник як Головнi залiзничнi майстернi оАночасно iз

побудовою у Киевi залiзницi),
З позицiй збереження цiнного iсторико-архiтекryрного комплексу заводу (нинi ще дi-

ючого), oKpeMi його корпуси треба вiдновити в старих архiтекryрних формах як пам'ятку,

що символiзуе початок розвитку BcieT КиТвськоТ залiзницi та певних Аосягнень у тогочаснiй
галузi залiзничного транспорry, На думку краезнавцiв Киева, вiдромення цього значного
iсторичного комплексу можливе лише як музейного, бо виробництву, яке нинi icHye майже
в центрi Micтa, вже давно треба вiдвести нову територiю. Реконструйованi корпуси заводу
можугь буги використанi пiд тематичну експозицiю, пов'язану з розвитком КиlЪськоТ залiз-
ницi або створити на його територiТ пВсеукраТнський музей залiзничного транспорryD.

iнженернi транспортнi споруди

Фунiкулер
на Поштовiй площi розташовано ще один об'ект науково-технiчнот спадщини,

який е iсторичним транспортним засобом мя пасажирського зв'язку Верхнього MicTa
(ВолодимирськоТ гiрки) з Нижнiм - Подолом (Поштовою площею). КиIвський фунi-
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кулер - оригiнальний електричний пiдйомник - почав працювати з 1905 р, Хоча
ззовнi об'ект не зберiг свого первинного вигляду, його функц!ю не змiнено, BiH, як i

ранiше, служить засобом зв'язку мiж BepxHiM та Нижнiм MicToM.

Михайлiвський електричний канатний пiдйом - фунiкулер - бупо створено 1904-
1905 рр. коштом Товариства MicbKoT залiзницi для швидкого перемiщення пасажирiв

у межах дiТ квитка мiж трамвайними шляхами Верхнього MicTa та ПоАолу. Станцiйнi
споруди й технiчне обладнання проектували iнженер М. П'ятницький та apxiTeKTop

О. Баришнiков. iдеологом i спiвавтором проекту був А. Абрагамсон. Спочатку з еко-

номiчних MipKyBaHb фунiкулер закiнчувався бiля садиби Ns б на Боричевому узвозi;
лише за радянських часiв (1928 - 1.929 рр,) пiдйомник було продовжено до Пошто-
воi площi.

Свiй теперiшнiй вигляд фунiкулер отримав за своеТ останньоТ реконструкцiТ, що
вiдбулася в 1984 р. Толi зазнали оновлення iнженерне устаткування пiдйомника: кон-
струкцiТ рейкового шляху, обидва павiльйони-станцiТ; повнiстю було замiнено вагони
та устаткування. Тiльки сама платформа була вiдтворена у попереАнiх формах. Фак-
тично в apxiTeKTypi вiл первинного фунiкупера не залишилося нiчого автентичного.
Автори реконструкцiТ фунiкулера: архiтектори - Я. Вiг, 0. ежов, В, Шарапов, А. Чу-

пак; iнженери - В, Резнiков, М. Наливайко.

Трамвайнi електричнi станцii
На початку 1890-х рр. у Киевi було органiзовано чотири трамвайних парки:

Дук'янiвський, Василькiвський, Олександрiвський (бiля ПоштовоТ пдощi) та Троiцький
(на Куренiвцi), У 1894 р. побудовано Кузнечний парк. Пiзнiше Олександрiвський та
Василькiвський парки було лiквiдовано (у 1904 р. Василькiвський парк переобладнано
на загальномiськi трамвайнi майстернi).

Кожен парк мав peMoHTHi майстернi, примiщення для зберiгання вагонiв, а

Дук'янiвський та 0пександрiвський - ще й епектростанцi'i для забезпечення трам-
вайного господарства власним струмом.

З ycix споруд iсторичного трамвайного господарства Киева на наш час збереглися:
двi першi трамвайнi станцil'(на територii'колишнього Олександрiвського парку) по На-

бережному шосе та декiлька iсторичних споруд Дук'янiвського трамвайного парку.
Перша електростанцiя Олександрiвського парку 1894 р. мала чотири паровi гйашини

по 150 к,с. кожна. Вона була першою мурованою електричною станцiею (первинна була

дерев'яною). Прачювала загалом 9 poKiB, пiсля чого TiTaK i не було знесено. Як додатко-
ва електрична станцiя використовувалася за енергетичноТ кризи L92O-x рр., коли були

пробпеми з пальним (зараз Ti примiщення використовуються за iншим призначенням).
У 190З р. поряд з паровою було побудовано набагато потужнiшу - дизельну, яка

стала l-{ентральною станцiею трамвайного господарства Киева. (Спочатку вона мала
4, а потiм б дизелiв на 400 к.с. кожний.)

Споруда l-{ентральноI станцiТ була звеаена на мiсцi дерев'яних майстерень 0лек-
сандрiвського парку, мiж дерев'яним примiщенням, де зберiгалися вагони, та iсную-
чою першою електричною станцiею. Центральна електрична станцiя мiськоi залiзницi
зводилася в два будiвельнi етапи (1901-190З рр, та 1907-1908 рр.), Нову станцiю
споруджено з використанням передових на той час iнженерних технологiй. Авторами
проекry були цивiльний iнженер В. Безсмертнийта iнженер А. Абрагамсон. Зокрема,
за проектом Абрагамсона було зроблено залiзобетонне склепiнчасте покриття над
машинною задою, яка була цiлiсним об'емом розмiрами 16 х Зб х 9,5 м.
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До збережених на сьогоднi споруд Дук'янiвського трамвайного парку належать:
примiщення електростанцiТ, конторський будинок (1909 - 1-910 рр.), споруда диспет-
черськоТ (1894 - 1895 рр.). OcHoBHi MypoBaHi споруди парку - електрична станцiя
та конторський будинок, на вiдмiну вiд ЦентрадьноТ, вирiшенi як oKpeMi будови з одно-

рiдним функцiональним призначенням. Автор проекry буаiвель - цивiльний iнженер
К. ОстрограАський. Бiльш пiзнi за часом зведення, порiвняно з L{ентральною станцi-
ею, споруди виконанi у формах зрiлого модерну, i майже без змiн iснують i Аонинi в
складi Дук'янiвського трамвайного парку.

Киiвський метрополiтен та його об'екти
Перед самою ffругою свiтовою вiйною радянським урядом було прийняте рiшення

щодо будiвництва в Киевi метрополiтену, але роботи з його споруАження розпочали-
ся тiльки пiсля вiйни. КиТвський метрополiтен став TpeTiM в Радянському Союзi пiсля
Москви та Денiнграду, де метро виникло ще у передвоеннi часи6.

Вiдновлення ще до початку 1950-х рр. основних промислових та громадських
об'ектiв Киева i його мiського господарства в цiлому дало змогу розпочати роботи зi
спорудження метрополiтену вже 1949 р., а введення в дiю п'ятьох станцiй першоТ
лiнiТ здiйснити в листопадi 1960 р.

Запровадження нового сучасного виду мiського транспорry для такого великого
Micтa, як КиТв, як показав час, стало важдивою соцiальною, науково-технiчною подi-
ею. Поява метро в Киевi в принципi змiнила не тiльки загальну мiстобудiвну сиryацiю,
а й значно прискорила темп життя ведикого MicTa. 3 появою пiдземного транспорry
заклалися передумови щодо подальшого освоення в насryпнi десятилiття, а особливо
наприкiнцi )(Х ст., мiського пiдземного простору. Саме метро сприяло iдеям пiдземноТ

урбанiстики, насамперед в iсторичнiй частинi MicTa, запровадження якоТ швидким
темпом вiдбуваеться за ocTaHHi десятилiття.

- За своТми конструктивними якостями та методами будiвництва КиТвський метро-
полiтен був i залишаеться прогресивним видом мiського транспорry, при будiвництвi
якого були використанi HoBi будiвельно-технологiчнi методи та прийоми, випробуванi
HoBiTHi конструктивнi досягнення, застосовано багатий Аосвiд вiтчизняного ryнелебу-
дування, На будiвництвi КиТвського метрополiтену вперше в практицi метробудування
запроваджено нову технологiю прохiдницьких робiт з використанням так званого ки-

Твського прохiдницького щита - спецiального гiрницького комбайну, розроблено для
iнженерно-геологiчних умов Киева, застосування якого дало змогу механiзувати Bci
TpyAoeMHi процеси в забоТ: розробку пороАи, прибирання, iT поАальше транспорryван-
ня. Швидкiсть проходження при цьому збiльшувалася до 12 м на добу, замiсть 2-З м
за старими технодогiями, Пiсля деякоТ модернiзацiТ прохiдницький щит знайшов ви-

користання на будiвництвi нових лiнiй метро у MocKBi та Денiнграаi (там швидкiсть
проходження щита сягала 14 м на аобу1.

Проклааання трас КиТвського метрополiтену, вибiр напрямкiв, piBHiB закладання
та профiлiв багато в чому залежало вiд гiдрогеологiчних умов i особливостi рельефу
MicTa. Перша лiнiя метро протяжнiстю понад 20 км - пСвятошинсько-Броварська),
що з'еднала Правобережжя MicTa з його Дiвобережжям, скдадаеться з 15 станцiй.
Дiнiю зводили у три черги, якi вiдповiдали трьом дiлянкам пiдземних робiт.

6 !ля спорудження Киiвського метрополiтену були спецiально створене будiвельне управлiння Киi'вме-
трополiтен, KpiM того, в будiвництвi Киiвського метро брали участь Головтонельметробудта L!ентральний
науково-дослiдний iнститу транспортного будiвництва. Головнi iнженери проектiв l лiнii: К. Черепанцев,
i. Жуков, В, Дисяк, Д. Шпаковський; iнженери: Н, Семенова, В. Штирхун, А, Днатольев.
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Перша дiлянка (6,25 км), яку було вiакрито б листопаАа 1960 р,, ск^аАа^ась з
п'ятьох станцiй - 

пВокзадьна), *Унiверситет), (ХрещOтикu, uДрсенальна,), пДнiпроu.

Другу дiлянку l лiнii бупо вiакрито 196З р. До неТ входили ABi станцil'- *Полiтехнiчний

iнститутu та (Завод Бiльшовик" (сучасна станцiя __ uШулявськаu), Аовжина Аiльницi
становила З,з км. одночасно зводився др}zгий наземний вестибуль станцil' "хреща-
тик) на Дипках, бiля готелю uГч]осква" (тепер - готель *yKpaiHa"),

Третю дiлянку першоi' пiнi'i метрополiтену (4,2 км) було розпочато пiсля зведення
двох MocTiB - мосry Метро через ýнiпро та мостового переходу через PycaHiBcbKy
протоку. На третiй дiлянцi планувалося звести три стацiТ - 

uГiдропэркli. "Микiльську
Слобiдку,, (сучасна - 

,,Дiвобережна") та "Соцмiсто) (сучасна - 
uЩарниця,,), В подапь-

шому планувал.ося розвивати uСвятошинсько-Броварську" лiнiю в напрямку до Свято-
шина. а на лlвому березi закласти ще двi станцiI - 

uПiонерськуu i пКомсомодьськ}ll
(сучаснr "Чернiгiвськdл то *Дiсовао). Дiвобережнi станцiТ цiеТ лiнiТ були вiдкритi 1965 р.
У 1968 першу лiнiю було поаовжено до станцiТ пКомсомодьська)), а потiм, на честь
Г,4iжнароаного року дитини (1979) було вiдкрито ще одну - *ПiонерськуD (сучасна
,,дiсова").

У LgTL р, напередоднi 54 рiчницi ЖовтневоТ революцiТ стала Ао лаАу Святошин-
ська дiлянка l лrнil'; тр було вiдкрито три нових станцiТ: uЖовтневуD (сучасна uБерес-
тейlська,,). .Нивкиu та uСвятошин), Yci три станцiТ мiлкого заклаАання, споруАжували-
ся зiдкоитим способомi,

*l,-, ,,ч ю Kil вського метрополtтену 
- 

(*Куренiвсько-Червоноармiйську))) плану-
. -^_,. -:]-. а:,зэ- ,,,-гэк|.]\1 чиноN1, L]_]об з'однати Подiл (KypeHiBKy) з районом ВиСтав-

о досвiду народного господарства УРСР (Гопосiеве), Перетинання трас

' - -: * ,э-,зэ\:a; завеэшл"ти дi,\янкою Аовжиною 5,2 км
Петрiвка,, тэ "Проспект Корнiйчука) (сучас-

= 
, a - /,,a

-- _-:-_ : - *:: :-- З i -, tэ,,оэ сва ,Куренiвсько-Червоноармiйську) лiнiю було
-:: ,_: *:_: :-z-_ -,,.,.: п tоца ,\ьва Толстогол та *Республiканський стадiонu (1981);
-=эзэ-]аэ\1 ,lсэл,э с!часна станцiя - 

uПалац УкраТна") та (Площа ffзержинського)
.., *e.la ста-rцtя - 

,дибiдсько,,), 1984 р. В бiк оболонi \982 р. було споруджено стан-
* : NllHcbKa,, та "Героl'в Сталiнграду" (сучасна 

- 
uГероiв Днiпра").

Третю - "Сирецько-Печерськ)iл лiнiю планувалося будувати в напрямку Сирця, про-
;,\адати через центр i Днiпро по пiвденному мостовому переходi - до нових житлових
rtасивiв на XapKiBcbKoMy шосе.

Перша станцiя lll лiнiТ з'явилися як пересадочна? 1987 р, - станцiя "Денiнська)};
пtзнiше споруджено ще три: (Золотi ворота,,, пПадац спорт}л та uКловську" (1989).

' Майже Bci станцii' "|{уренiвсько-Червоноармiйсько|, лiнii'- неглибокого залягання i виконанi не

ryнельним способом, а прокладкою траси з допомогою риття котловану,
8 Пересадку на майбутню пПодiльсько-Воскресенську, дiнiю планувалося здiйснити на станцti'-Чер-

вона площаl, ад€ такиЙ проект не був реалiзований, HaBiTb Tpac)t к|{урgнiвсько-ЧервоноармiЙськоi,
,liнii' було змiнено, а пересадку здiйснено на станцiях: чЗодотi BopoTal - 

чДенiнсь62, (сучасна стан-
цiя - 

чТеатральна,).
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Перша дiлянка lll лiнiТ складала близько 2 км, але iT важливiсть полягала в тому, що з
введенням новоТ лiнiТ було започатковано також новий пересадочний вузол оЗолотi

ворота,, 
- 

пТеатрадьнаD, розвиваючи трасу, яка у подальшому мала переЙти шляхо-

проводом на лiвий берег ýнiпра, нижче Дарницького залiзничного мосry, Аля обслуго-
вування пiвденних районiв MicTa.

У 1991 р. було подовжено оСирецько-Печерськ}rл лiцi19 на 4,79 км з ввеАенням
станцiй: -Дружба HapoaiB та "Видубичо, э у насryпному роцi- пСлавугичп i пОсокоркиD

(також 4,19 км). У груднi L994 бупи BBeaeHi в експлуатацiю станцiТ пПознякип, nXop-

KiBcbKan (Аовжина Аiлянки - 2,62 км), а в груднi 1996 - станцiя пдук'янiвськаD, в
груднi 1997 - станцiя пПечерськ?u, э у березнi 20О0 - станцiя пýорогожичiu. Остан-
нiми станцiями, що були вiдкритi на (Святошинсько-БроварськомуD напрямку стали
пЖитомирськаD i пДкадеммiстечкоо (замiсть запланованих - uПроспект Вернадсько-
го) та uПроспект Перемоги").

Yci станцiТ першоТ черги КиТвського метрополiтену виконанi пiдземними, за винят-
ком станцiТ *Днiпро", де поТзд виходить з товщi високого правого берега на естакаду
станцiТ пffнiпроо та на MicT Метро9. Майже Bci пiдземнi станцiТ l та l| лiнiй вирiшенi
однотипними як станцiТ острiвного типу. Тобто вони мають по два бокових шляхових

ryнелiв з платформами, а посерединi - розподiльчий зал мя пасажирiв. PaHHi стан-
чiТ були запроектованими на довжину в L2O м мя прийому поlЪдiв на п'ять вагонiв10.
СтанцiТ виконано на рiзних рiвнях залягання, i залежно вiд х розташування подiлено
на: станцiТ глибокого залягання (до 100 м. глибиною); середнього залягання i станцiТ
неглибокого залягання. СтанцiТ глибокого залягання мають ще одну промiжну залу i

додатковий ескалатор.До них надежать: nApceHaдbHaD, пУнiверситетD та пЗолотi во-

РОта".
Окрему групу складають станцiТ, якi розташованi на поверхнi, де траса поТзда про-

ходить або по поверхнi, або у неведикому заглибленнi (до таких належать Bci станцiТ
Дiвобережжя).

Сучасна транспортна схема КиТвського метрополiтену складаеться з трьох лiнiй

радiальних напрямкiв, з'еднуючи центральну частину з найбiльш важливими промис-
ловими районами MicTa, в двох мiсцях перетинаючи Днiпро, що забезпечуе зв'язок з
Дiвобережжям. На часi продовження *Куренiвсько-ЧервоноармiйськоТu лiнiТ до маси-
ву Теремки.

У перспективi плануеться нова лiнiя метро, що пов'язана зi зведенням нового
мостового переходу - пподiльсько-воскресенська,,, яка пройде з правого берега на
лiвий через Рибальський i TpyxaHiB острови, PycaHiBcbKi сади на Троещину. Нова лi-

нiя зв'яже Жуляни з Дук'янiвкою та Подолом, лворюючи маде напiвкiльце з новим
пересадочними вузлами.При будiвництвi метрополiтену вирiшувалося чимало склад-
них задач. Особлива вiдповiдальнiсть за lx вирiшення мала мiсце при спорудженнi
його першоТ лiнiТ. Однiею з принципово нових задач освоення пiдземного простору,

успiшно вирiшеною з застосуванням нових технологiй будiвництва пiдземних спо-

руд, було будiвництво промiжного вестибулю на станцiТ пАрсенальнаD 
- найглибшоТ

з помiж ycix станцiТ Киева (проектна глибина залягання промiжного вестибулю - по-
над 50 м). В'язкi глини, текучi суглинки та прошарки пливунiв не давали змоги про-

9 Станцiя о!,нiпро, 
- одина станцiя Правобережжя, яка була зведена над набережною на спецiаль-

нiй естакадi, що е початком мостового перехоц/ (моста Метро) через !нiпро.
1о Станцiю одрсенальну,, зважаючи на мiсце iT розташування на схилах !нiпра, було виконано на-

багато коротшою за iншi,
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водити роботи закритиги способом, на глибинi. У зв'язку з цим було вирiшено спору-

дити примiщення вестибупю на поверхнi, а потiм опустити йо-о на проектну вiдмiтку.
Опускання вестибулю було виконане iз застосуванням льоАоГрунтово'i стiнки кругпоТ

форми, тобто використовувалося глибоке замороження iрунту на всьому шляху опу-

скання конструкцiТ готового вестибупю,
Одним з важливих завдань метробуду при будiвництвi пiдземних тунепiв було

максимальне впровадження збiрного залiзобетону, i передусlм замiна несучо'i обо-

лонки перегiнних тунепiв з чавуну на збiрну залiзобетонну. Обличкування тунелiв ве-

\икиl\4и залiзобетонними бпоками, виходячи з конструктивних. гiдроiзоляцiйних та
эксплуатацiйних вимог, не поступалося трааицiйним чавунним тюбiнгам, що ЗНач-

-] зменшило застосування металу. Збiрний залiзобетон застосовано також при
:-ээудженнi ходiв для ескалаторiв, стацiонарних платформ та при будiвництвi на-

зэ\lних станцiй. Так, купол наземного вестибулю станцiТ Унiверситет змонтовано зi
зб рних залiзобетонних сегментiв; станцiю *Полiтехнiчний iнституто повнiстю викона-
*о з застосуванням збiрного залiзобетону.

Першу лiнiю Киl'вського метро з iТ раннiми станцiями можна зарахувати до об'ектiв
-а\'<ово-технiчноl' спадщини нацiонального рiвня, До них належать: система станцiТ
'\реL]-.lатик,,, станцil':uВокзальнао, пУнiверситет), пДрсенал5цбо, пýнiпроо, uПолiтехнiчний

-:-ит},т,,, ,,Шупявс66зп (копишня станцiя *Завод Бiльшовик"), "Гiдропэркll. Також, з
j ,r-,l пrзнiх до них можна приеднати станцiю uЗолотi воротэл, яка видiляеться помiж
_,: \, зl-.ачною технiчною склаАнiстю u-lодо ll' виконання,

lсторичнi споруди енергосистеми MicTa, iсторичнi електростанцii
,] :-]:,,,-,,, =-::-:-,,_-,,, ,-]:,, -ээСэ заaа\,],за-и -гри електростанцil', якi будува-

якi на сьогоднi е пам'ятками науков+технiчноТ та apxiTeK-

ц,р++оТ спа,1,1лlцни - Це++."ралъна MicbKa елекгростанцiя, ТЕЦ-З (ТЕЦ ПЗЗ) та КРЕС.
До нях *&i,eFri"6*э +.асачперед кOilплекс сlюруд кодишньоi Щентральноi електр(>

GTnr- (llEC. ДЕGI_ TTl+2) - головний корпус, корпус пiдстанцiТ РУ-lО кВт, приват-
зй1]ь*,(.э -€ эгФфда береговоI воАогiнноТ станцiТ. Це найбiльш раннiЙ електроенерге
-p.+r*P об'аr" чшrgта. щ0 зберaгGя на сьогоднi в Киевi. Електростанцiя розмiщена на
-fi.llоц. -€ R!r" Д"ндр[Твська, 19.

Дв бiс"t {д пiзн[ елекгростанцiТ на^ежать Ао раАянського переАвоенного часу -TEti П3З rТЕЦ3. бiля вокзалу, по вул. Д, Толстого та КРЕС, що розташована у промзонi
на Рr,rбацюькOr,ry пiвостровi.

YзгодJкенням на будiвництвом в Киевi електростанцiТ нового поколiння наприкiнцi
ЖХ ст. займалося Товариство пСавицький i CTpaycD впродовж 1897-1898 рр. Осно-
вним питанням щодо узгодження такого пiдприемства була технологiчна схема водо-
постачання та вiдведення газу й пари для станцiТ нового типу. KpiM того, вирiшувалася
проблема комплектацiТ станцiТ iнженерним обладнанням, яке в Ti часи виготовлялося
за кордоном.

Диt-ше 1900 р. електрична станцiя на Подолi почала виробляти перемiнний трьох-

фазний електричний струм високоТ напруги - 22ОО водьт, який у трансформаторних
kiockax понижувався до 19o/tao водьт, а потiм розподiлявся по абонентах.

Аж до L)LT р. l-.[ентральна електрична станцiя (ЦВС1 перебувала в cTaHi постiйного
збiльшення своеТ поryжностi. 191З р. ЦЕС мала поryжнiсть 16 275 кВт, посryпаючись
дише Московськiй та Петербурзькiй станцiям. Найбiльшу кiлькiсть е^ектроенергiТ на
ЦЕС було вироблено 1916 р. - Зб ]_89 кВтlгод,
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Головний корпус ЦентральноТ електричноТ станцiТ (ЦЕС), що зберiгся Ао нашого
часу, сповна вiдображае початковий етап розвитку енергосистеми MicTa. Bci транс-

формачiТ споруди головного корпусу здiйснювалися вiдповiдно до технологiчних та
конструктивних вимог, якi досить швидко змiнювалися iз зростанням загальнот по-

тулкностi станцiТ, На ocHoBi аналiзу сучасних кресленикiв головного корпусу вдалося
встановити ocHoBHi будiвельнi етапи: 1898 - 1900 рр., 1-90З - 1906 рр., 1906 -t9L4 рр., 19ЗЗ - 19Зб рр.

Двтором первинного архiтекryрного проекту ЦЕС, а також ycix дореволюцiйних до-
будов ЦЕС були академiк архiтекryри Г. Шеель та apxiTeKTop Ф. Шеффель.

Збереженi автентичнi фасади годовного корпусу колишньоТ ЦентральноТ електро-
станцiТ виконанi iз застосуванням традицiйних архiтекryрних мотивiв. Головний фасаА
уздовж вул. АндрiТвськоТ вирiшений в еклектичних традицiях тогочасних архiтекryрних

уподобань, перенасичений декоративними елементами. BiH е досить подрiбненою
площиною стiни, де застосовано елементи декору, характерного для споруд неорене-
санснот еклектики,

До виробничого комплексу L{ентральноТ електростанцiТ належить також будiвля
береговоТ водогiнноi насосноТ станцiТ, яка розмiщена на березi Днiпра. Вона е необ-
хiдною технологiчною ланкою, що вiдповiдае за забезпечення електричноТ станцiТ
водою. Збережена до нашого часу споруда насосноТ була зведена 1909 р. iнженером
П. Пилковим.

Прийнятгя першого п'ятирiчного плану передбачало збiльшення енергетичного
рiвня Киева та перетворення MicTa на крупний iндустрiальний центр. У зв'язку з цим
L925 р. Держпланом СРСР та Радою Прачi й Оборони було ухвалено рiшення побуду-
вати в Киевi нову парову електростанцiю поryжнiстю 20 000 кВт. Будiвництво перед-
бачалося розпочати \926 р., а пуск першоТ черги намiчався на 19З0 р,

Киiвську районну електростанцiю ( КРЕС) було ви pi шено звести на Рибальському
пiвостровi.

Поryжнiсть новоТ електричноТ станцiТ - КРЕС, першоТ, яку було зведено за часiв ра-
дянськоТ вдади, складала 21 З00 кВт. На станцiТ було встановлено чотири парових кот-

ли системи одадд-Бельвiльо (Францiя). Котли були обладнанi паронагрiвачами площею
З10 кв. м та з темпераryрою нагрiвання 400"С. У машиннiй залi було встановлено два
ryрбогенератори, один iз них - фiрми *Броун-Боверiп, потrакнiстю 11 300 кВт, iнший

- виробництва Денiнграаського металургiйного заводу з поryжнiстю 10 000 кВт, а та-

кож генератори з потlокнiстю 11 000 кВт, виготовленi заводом пЕлектросила),. Станцiя
була розрахована на використання в топках пиловугiльного паливэ мэрки кТ>.

хоча КрЕс будувалася досить довго, кiлькома чергами, але iJ розмiцення на Ри-

бальському пiвостровi остаточно визначило подальший розвиток цього району якви-
робничого. Разом з реконструкцiею гаванi та будiвництвом судноверфi заводу оДенiн-

ська кузня>, Ll-|o з L924 р. розгорнулося на Рибальському пiвостровi, наявнiсть КРЕС
остаточно перетворило цю прирiчкову територiю на виробничо-господарську, i цим
надовго закрiпило за нею одне з провiдних мiсць у промислово-виробничому комп-
лексi Киева.

Проект першоТ черги КиТвськоТ районноТ електростанцiТ було виконано apxiTeKTo-

рами М. Паруснiковим та Г. Гольцем у формах конструктивiзму, стидi, характерному
мя споруд 1920-х - початку 19ЗO-х рр.

КРЕС було закладено 1926 р., перший ryрбогенератор якоТ став до ладу 1 травня
19З0 р. (пуск другого вiдбувся у KBiTHi 19ЗЗ р.). Другу черry КРЕС було зАано в експ^у-
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атацiю 19З5 р. При цьому, з iстотним розширенням машинноТ зали значно збiльшився
загальний архiтекryрний об'ем головноТ споруди комплексу зi схiдного боку.

Завдяки вдало знайденому пропорцiйному вирiшенню головного архiтектурноГо
об'егиу станцiТ споруда досить гармонiйно сприймаеться в забуАовi району. КомпО-

зицiя головноТ споруди асиметрична, складна за планом. Сама споруАа ВИКОНаНа
п'ятиповерховою та орiентованою в напрямку схiд - захiА. Вона вмiЩУе коте^ЬНю,

технiчнi служби з розподiльчим обладнанням та щитом керування, облаштована па-

эадними тримаршевими сходами та лiфтовими механiзмами. До основного об'ому
-э,lбчдовано видовжену споруду машинноТ (турбiнноТ) зали та адмiнiСтРаТИВНИй бЛОК.

]i':,,., ryрбiнноi зали акцентовано еркерами, в яких мiстяться сходовi клiтини; об'ем
- --:,ьнl розчленовано по схiдному фасаду великими вiтражами.

t,,.lэtеннi Добудови станцiт з часом змiнили зовнiшн|й вигляд ll'головного корпусу,

=-,,.i значно вiдрiзняеться вiд первинного. Нинi найбiльше автентичних елементiв
збеэеглося у спорудi l черги, хоча на головному фасаАi замiнено вiтражнi еркери.
З-а--lо змiнила зовнiшнiй вигляд котельня, в якiй збереглися oKpeMi деталi на захiд-

,]лллл. i--,.\ t+Jdudлl.

]l_lою енергетичною спорудою, що icToTHo розширила поryжнiсть КиТвськоi енерге-
-,, * ]э системи, стала Теплоелектроцентраль ПiвАенно-3ахiАноi залiзницi (тЕц п33).

5i -i вництво ТЕЦ розпочалося неподалiк вокзалу, на розi вулиць ЖилянськоТ (колишня

з_,, Цi,аАанiвського) та дьва Толстого (копишня вул. Караваевська). Споруда звоАи^ася
:л _-л л," * ээ!€з ечення е,\ектроенергiею теплом та парою насамперед КиIвського залiзнич-

- ] - ] з,, з ,э зо,(сеr,а райiон}, за,,\ зничного вокзалу, а також прилеглих промислових,
-:,.,,-Z,э-,,., ,-,,., ,_з,,,]i'.л-з лllсза зl_\даючи Flадлишкиелектроенергii'взагальну

у мя потреб залiзничного господарства, ТЕЦ
ов} мережу. яка забезпечувала теплом цен-

! qо проlfiадено теплопровiд до залiзничних
вського вагоноремонтного заводу (КВРЗ 

- ко-

депо" заводу *Трансигнэлв тощо, Проект ТЕЦ
Вт було затверджено 29.05,LgЗl p., а змiни, tJ.lo

о запропоновано збiльt-шення поryжностi до З7 000 кВт, за-

_1:, -:_-,:-,,,,, -::=.- б_,,,о розробпено архiтектором-художником П. Костирком,
-:, ' - :::'.' :. , _- --]_, l-tlB ЗV'l!.

Э=-" э:э.-,,; арх текryрний образ ТЕЦ зараз дещо вiдрiзняеться вiд запроектованоТ
: - _ :., , .,, tа:а\lперед вiдсутнiстю напiвкруглого побугового бпоку, який за проектом

-,А ^,= , ;, оjл)ооrиr !,о головного корпусу з боку вул. Д. Толстого. KpiM того, BoeHHi рУЙ-

-;зэ-,-я та знищення розподiльчого улашryвання, що спочатку бупо прибудоване до
-]^,эв..,]оtо корпусу зi сходу (з боку вул. ЖилянськоТ), дещо змiнили комплекс у цiлому.

за вiдбудови розподiльче улашryвання З,15 квт було прибудоване до го^овного
лоспусу iз захiдноi' сторони, а розмiщення окремо iншого розподiльчого улаштуван-
-я - 10,5 кВт разом зi щитом керування в единiй двоповерховiй спорудi перетвори-
lи ТЕЦ на комплекс iз двох основних споруд. Цi перетворення (lll черга будiвництва)
припадають на вiдбудовний пер|од та на початок 1950-х рр. В apxiTeKrypi споруди
РУ - 10,5 кВт використанi декоративнi елементи, зокрема кругпi розетки, що були

xapaKTepHi для архiтектурних споруд перiоду вiдбудови, В такому виглядi TEl-.| (oKpiM

градирень) бупо збережено до 2006 р.
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Головний корпус - основна споруда комплексу ТЕЦ - звоАиВся в три черги: 19З1-
L9З7; L9ЗТ - 1940; 1_950 - 195З рр. Корпус розмiщено в пiвденно-схiднiй частинi

дiлянки, один з фасадiв opieHToBaHo на вул. Жилянську, iнший - вул. Д. Толстого.

Обидвi значнi енергетичнi споруди - КРЕС та ТЕЦ-З е знаковими об'ектами А^я

архiтекryри Киова 19ЗO-х рр. i яскравими приклаАами застосування конструктивiз-
му в промисловiй забудовi MicTa. Вони втiлиди типовий образ промислових споруА
нового часу, демонструючи велич iндустрiалiзацiТ та apxiTeKrypHi можливостi нового

стилю. Сереа забудови Киева передвоенного часу вони е оАними 3 найбiльших i най-

значнiших промислових споруд.
Головнi корпуси ТЕЦ П33 i КРЕС - 1зц'91ки архiтекryри мiсцевого значення.
yci об'екти комплексу ЦЕС е пам'ятками науково-технiчноТ та apxiTeKrypHoT спаА-

щини мiсцевого значення з 2ОО7 р. KpiM того, на державний облiк взято Ава техно^о-

гiчнi об'екти колишньоТ ЦЕС - мостовий монтажний кран (1898 р.) i турбогенератор
(1910 р.).

HayKoBi об'екти та комплекси. Споруди та прилади Киiвськоi обсерваторii

Дстрономiчна обсерваторiя КиТвського унiверситеry (друга за BiKoM обсерваторiя
УкраТни) споруджена за проектом академiка архiтекryри В, Береттiу 1.841,- 1845 рр.
Розташована вона на дiлянцi, що входить у квартал, обмежений вулицями Воровсько-
го, Гоголiвськоюп Ю. Коцюбинського та Обсерваторною (назва вулицi походить вiд

цiеТ обсерваторiТ). iсторично ця мiсцевiсть мала назву Копирiв кiнець або Кудрявець,
була захiдним схилом СтарокиТвського узгiр'я та вiдома з часiв КиТвськоТ Pyci. Вiдгалу-
ження височини, що займае обсерваторiя, мае топонiм пОлегова могидаD.

В 1858 р. територiю обсерваторiТ було озеленено й перетворено на парк (дерева
та кущi мали сприяти збереженню вiд пилу астрономiчних iHcTpyMeHTiB).

В 1862 р. телескоп було перенесено з башти в спецiально побудовану споруАу, а
в t872 р. до будинку обсерваторiТ прибудовано нову залу для пасажного iHcTpyMeHTa

та меридiанного кола.
пiсля закiнчення Великот Вiтчизнянот вiйни було вiдбуАовано лабораторний кор-

пус, в якому також мешкали спiвробiтники обсерваторiТ, а пiзнiше - збудовано при-
мiщення, де розмiщено горизонтальний сонячний телескоп (ГСТ) з ешельним спектро-
графом i магнiтографом. Обсерваторiя облалнана унiкальними науковими прилаАами,
мае музей, бiблiотеку i колекцiю iсторичних вимiрювадьних приладiв.

iсторичний комплекс КиТвськоТ обсерваторiТ е цiнним науково-технiчним об'ектом,
складовi якого мають свою особливу цiннiсть. До них належать споруди та стацiонар-
но встановленi прилади:

t. Адмiнiстративний корпус (головний корпус з меридiональним колом РепсольАа,
!872 р., що визначае КиТвський меридiан), L84t - 1845 рр., автор споруди -
apxiTeKTop Береттi В. i.) - пам'ятка архiтекryри нацiонального значення;

2. Професорський флiгель (функцiонуе як музейне примiщення), 184L - 1845
рр., арх. Береттi В. i.

З. Дабораторний корпус (використовуеться як бiблiотека), 1946-1951 рр.;
4. Телескоп-астрограф (подвiйний рефрактор Мерца-Репсольда), L892 р., вста-

новлений у баштi, побудованiй у 1862 р.;

5. Горизонтальний сонячний телескоп (ГСТ) з ешельним спектрографом i магнiто-
графом, 7952 - t954 рр. (розташований у спецiальному павiльйонi);
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6. Хромосферно-фотосферний телескоп (розташований у спецiальному павi^ЬйоНi);

7, Ширококрний астрограф.
yci об'екти комплексу (за винятком головного корпусу) були взятi на Аержавний

облiк як пам'ятки науки i технiки та icTopiT мiсцевого значення у 2008 р.

Комплекс Киiвського полiтехнiчного iнститугу

китвський Полiтехнiчний iнституг можна з повним правом на3вати комп^ексним

об'ектом науково-технiчноТ спадщини, хоча його споруАи мають Ще й apxiTeKryPHy,

м iстобудiвну та загальноiсторичну цi HHicTb.

КиТвський полiтехнiчний iнстиryг - другий за часом звеАення пiсля ХаркiвСькОГО.

ПропозицiТ щодо органiзацiТ цього закладу вперше було запропоноваНо М. БУнге, ПРО-

фесором КиТвського унiверситеry та пiдтриманi MiHicTpoM фiнансiв РосiйськОТ iмпеРiТ

С. Вiтге. Кошти на спорудження iнстиryry внесли: MicbKa дума, бiржовий KoMiTeT,

банки, Товариство цукрорафiнадних заводiв та приватнi особи (найбiльшi суми -
М. Терещенко, Д. Бродський, Я. Епцтейн, М. Зайцев, М. Гальперiн). Для розмiщення
iнстиплу MicTo безкоштовно вiдвело територiю у передмiстi Шулявка, на пiАвиЩеНО-

му плато, мiж Брест-Дитовською дорогою та залiзницею.
Програму щодо створення iнститrrry було розроблено у Петербурзi, а конкУрсНУ

основу щодо його проекryвання створено Сан-Петербурзьким товариством apxiTeK-

TopiB. lменний конкурс вiдбувся L89T р., в якому брали участь петербурзькi та оАин

киТвський (О. Кобелев) архiтектори. Перше мiсце отримав проект петербурзького ар-

xiTeKTopa i.KiTHepa, за яким i було здiйснене будiвництво, За постiйноТ вiасугностi KiT-

нера будiвництво очолив киТвський apxiTeKTop П. Релов; пiзнiше нагляА зАiйснював
О. Кобелев, а з 1.:9О2 р. - apxiTeKTop Полiтехнiчного iнституry В. Оберемський.

За первинним проектом забудова lнстицпу була композицiйно урiвноваженою су-

купнiстю навчальних, житдових та обслуговуючих споруА та декiлька вiдкритих Аiля-

нок, пов'язаних з сiльськогосподарчими практичними роботами та угриманням свiй-
ських тварин, а також метеорологiчною навчальною станцiею.

Комплекс Полiтехнiчного iнституry за креслениками i. KiTHepa був територiею пло-

щею 38 десятин, на якiй знаходилася навчальна частинэ, tцо складалася з: мурованого
головного корпусу, в якому розмiщувадися механiчне, iнженерне та сiльськоГоспоАаF
ське вiддiдення, з прилеглою до нього оранжереею й парниками; мурованого хiмiч-
ного корпусу; двох цегляних будинкiв для проживання професорсько-виклаАаЦЬкОГО
складу; служб; мурованих споруд майстерень i ливарнi; цегляного будинку скотного

двору (не зберiгся) та дерев'яних господарчих будiвель (не збереглися). На Аругому
будiвельному етапi додалися ще два будинки мя викладачiв, цальня i приЙмальна
палата (амбулаторiя).

Вiд Брест-ДитовськоТ дороги iнституг було вiдокремлено парком. Знаменитий Полiтех-

нiчний парк було закладено вже пiсля зведення основних корпусiв. Садово-парковi робо-
ти здiйснював проф. l. Сльозкiн.У t9L4 р. садибу КПl було включено до меж Киева.

На наш час збереглися майже Bci ocHoBHi споруди вiд початкового етапу розвитку
навчального комплексу (за винятком дерев'яних споруд, будинку скотного Авору та
ливарноТ майстернi). У ]_975 р. було демонтовано службовий буаинок з пра^ьнями та
коморами, який було розмiщено у дворi, за житловими будинками Ns1 та Ns 2, також
лiквiдовано вiдкритi дослiднi дiлянки, метеостанцiю, HaToMicTb збiльшено кiлькiсть на-

вчальних корпусiв, побуАовано науково-технiчну бiблiотеку тощо.
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У повоеннi роки Полiтехнiчний iнстиryг розширюеться, на його територiТз'явдяються
HoBi корпуси. На останньому етапi зводяться багатоповерховi корпуси: навчально-
лабораторний корпус, бiблiотека, факультетськi корпуси та палац кульryри. Bci вони
композицiйно згрупованi навколо закритого внугрiшнього простору, який названо
пПлощею знаньD.

Серед почесних членiв КиТвського полiтехнiчного iнституry iмператора Олексан-
дра ll були: С. Вiтге, голова Кабiнеry MiHicTpiB; В. Ковалевський, голова Департаменry
торгiвлi i мануфакryр; М. Жуковський i К. Тимiрязев; перший директор iнстиryгу -
В. Кирпiчов.

Серед викладачiв iнституry (]_889 - 191-8 рр.) були вiдомi дiячi вiтчизняноТ науки
i технiки:

Артем'ев М.А. - учений в галузi електротехнiки;

Букреев Б.Я. - математик, заслужений дiяч науки УРСР (з 1941 р.);

Вагнер Ю.М. - зоолог, державний дiяч;
Вотчал е.П. - ботанiк-фiзiолог, академiк ВУАН (з 1921- р.);

Делоне М.Б. - учений у галузi механiки, один з пiонерiв вiтчизняного пдане-

ризму, органiзатор i керiвник ryртка повiтроплавання (з 1908 р.);

Дементьев К.Г. - хiмiк-технодог, директор КПi (1908 - 19LL), засновник i

головний редактор часопису оВестник технологии химических и строительных
МаТеРИаЛОВ,,;

Де-Метц Г.Г. - фiзик, голова КиТвського вiддiлення Росiйського технiчного то-
вариства;
Динник О.М. 

-учений 
в галузi механiки, академiк ВУАН (з ]-929 р.), засновник

науковоТ шкоди у галузi TeopiT пружностi;

ýуманський А.В. - xiMiK, чл.-кор. АН УРСР (з 19ЗЗ р.), академiк (з 1945 р.);
0рмаков В.П.-математикiмеханiк, чл.-кор. iмператорськоТСанкт-ПетербурзькоТ
АН, засновник i видавець пЖурнала элементарной математики,,i
Орченко П.Ф. * учений в гапузi технологiТ волокнистих речовин, директор КПi
(lgLT-L9]-9 рр.);
Жуков i.Д. - хiмiк-технолог, директор КПi (1911- 1917 рр.);
Затонський В.П. - xiMiK, державний i громадсько-полiтичний дiяч, академiк
ВУАН (з 1929 р.);
lkевський В.П. - учений в галузi металургiТ, автор атомно-молекулярного мето-
ду розрахунку доменного процесу;
iзбеков В.О. - xiMiK, чл.-кор. АН УРСР (з 19З9 р.);
Кащенко М.Ф. - ботанiк i бiолог, академiк УАН (з 1918 р.), органiзатор i ди-

ректор Аклiматизацiйного саду (1918-19З5 рр.) i Зоологiчного музею УАН
(1-919 - 19Зб рр.);
Кобелев О.М. - apxiTeKTop, один з керiвникiв будiвництва комплексу КПi, за-
вiдувач вiддiлу Управлiння Пiвденно-ЗахiдноТ залiзницi; автор багатьох вiдомих
споруд Киева та УкраТни;

Колкунов В.В. - ботанiк i бiолог, перший директор Наукового iнстиплу селекцiТ
(з 1922 р.), нинi - iнститр цукрових бурякiв УААН;
Косинський В.А. - полiтекономп статистик, громадсько-полiтичний дiяч, один iз
засновникiв i академiк УАН;
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Котельников О.К. - учений у галузi електротехнiки. чл.-кор. АН УРСР (з 19З9 р.);

Котельников 0.П, - учений у гапузi теоретичноl' механiки i математики, автор
пiдручникiв для вузiв: ,Аналитическая мехэникэl, (1901), uМеханика" (1902);
Крамаренко Д.П. - автор у,чений у гапузi сiльськогосподарського машинобуду-
вання, чл.-кор ,ЦН VРСР iз 19З9 р,):

Красуський К.А. - \ \lrк-органiк. чл,-кор. ВУАН (з 1926 р.), чл,-кор.АН СРСР
з19ЗЗр:
,,,,r_:= : ] - эв эrоьструктор. творець першого вiтчизняного лiтака з беч-
э'.,-.з,,\,l \з r:\lort, 2З травня 191О р, вперше в Росiйськiй iмперii'здiйснив у
.,,a= -3r",56,T,,1 на niTaKy власноl' конструкцiТ;
'": * Б,С. - хiмiк-технолог, академiк АН УРСР (з 19З9 р,), директор iнстиryту
v lнеральноi' сировини;
Домоносов Ю,В, - один з фундаторiв тепповозобудування, засновник кабiнету
рухогиого складу та тяги КПi, почесний доктор Берлiнського полiтехн|чного iH-

ституту (з 1926 р.);
Малюшицький М.К. - ботанiк, академiк АН БССР (з 1928 р,);
Навашин С.Г. - ботанiк, чл.-кор, Санкт-Петербурзькоi АН (з 1901), академiк
РАН (з 1918 р.), академiк ВУАН (з \924 р.), директор Бiологiчного iнституту iM.

К. Тимiрязева у MocKBi;
Нечаев О,В. - геолог i м|нералог, засновник i керiвник кафедри, декан хiмiч-
ного вiддiлення;
Оппоков С.В. гiдролог, академiк ВУАН (з L929 р,), академiк ВАСГНiЛ
(з 19З5 р.), один iз засновникiв вiтчизняноi гiдрологiТ;

Патон е.О, - учений у галузi мостобудування i електрозварювання, академiк
ВУАН (з 1929 р.);
Петров М.О. - один з провiдних фахiвцiв у галузi художньоi'фотографiТ, голова
товариства кffагер";

Пимоненко М.К. - художник, академiк iмператорськоi АМ (з 1904 р,). член
Товариства передвижникiв, завiдувач кафедри нарисноi' геометрiТ КП i ;

Писаржевський Л.В. - xiMiK, академiк ВУАН (з L925 р.), академiк АН СРСР
(з 19З0 р.), основоподожник вiтчизняноТ школи xiMiKiB, перший директор iнстицrry

фiзичноi xiMiT Наркомаry освiти УСРР (нинi iнститд фiзичноI xiMiT НАН УкраТни);

Плотников В.О. - фiзико-хiмiк, академ|к УАН (з 1920 р.), чл.-кор. АН СРСР
(з t9З2 р.), одночасно - директор iнституту xiMiT ВУАН;
Пфейффер Г.В.- математик, академiк УАН (з 1920 р.);
Радцiг О.О. - вчений в галузi теплоенергетики, чл,-кор. АН СРСР (з 19ЗЗ р.),
основоположн и к в iтч изня ного п а роryрбi нобудуван ня ;

Реформатський С.М. - хiмiк-органiк, чп.-кор. АН СРСР (з 1929 р.), засновник
киТвськоi школи хiмiкiв-органiкiв, голова КиТвського фiзико-хiмiчного товари-
ства (1910 - 1916 , 192О - 19З0 рр.);
Симiнський К.К. - учений у гапузi будiвельноI механiки, академiк ВУАН
(з 1926 р.), директор iнституту технiчноТ (будiвельноi') механiки, вiцепрезидент
ВУАН (19З1 - 19З2 рр.);
Сльозкiн П.Р. - агроном, органiзатор КиТвськоТ контрольно-насiнневоl'станцil'(1897),
автор популярного в багатьох краТнах uСельскохозяйственного кэд€н[оря л i
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Сryпiн О.Я. - учений в галузi теплотехнiки, засновник науковоТ школи у цiй га-

лузi;

Сухомел Г.й. - учений в галузi гiдравлiки та гiАромеханiки, aKaAeMiK АН УРСР
(з 1951 р.), директор iнституry гiдрологiТ i гiдротехнiки АН УРСР (нинi iнститУг

гiдромеханiки НАН УкраТни);

тимофеев В.Ф. _ фiзико-хiмiк, органiзатор i завiдувач фiзичноТ лаборатоРiТ,

директор кПi (19Об - 1908 рр.), директор УкраТнського iнстипrrry прик^аАноТ

xiMiT у XapKoBi;
тимошенко С.П. - учений в галузi TeopiT пружностi, опору матерiалiв та будiвель-

Hoi механiки, академiк УДН (з 191-8 р.), iноземний член АН СРСР (з 1-964 Р.);

Фещенко-Чопiвський i.A. - xiMiK, металознавець, Аержавний i громаАсько-
полiтичний дiяч, чл.-кор. ПольськоТ технiчноТ АН (з 19ЗЗ р.), дiйсний член НаУКО-

вих металургiйних товариств ВеликоТ БританiТ, США, Нiмеччини. Основопо^Ож-

ник металознавства у Захiднiй YKpaTHi та Польщi;

Шапошнiков В.Г. - В.Г. хiмiк-технодог, академiк ВУАН (з L922 р.), засновник i

перший директор iнституry хiмiчноТ технологiТ ВУАН (19З4 - 19З8 рР.) - НИНi

iнстиryг органiчноТ xiMiT НАН УкраТни;

Шинмер К,Г. - учений в галузi сiльськогосподарського машинобуАуванНя, За-

сновник i завiдувач станцiТ з випробувань сiльськогосподарських машин i зна-

ряАь,
серед сryдентiв i випускникiв Кпi були вiдомi вченi, представники вiтчизняного ви-

робництва i технiки, серед них: Андерс Ф.Ф. - iнженер-конструктор iтворець першого
вiтчизняного дирижабля цивiльного призначення; Бардiн i.П. - металург, академiк АН

СРСР; BiHTep О.В. - учений у галузi енергетики, академiк АН СРСР, нач. будiвництва
ШаryрськоТ i ДнiпровськоТ ГЕС; Григорович Д.П. - aBiaKoHcTpyKTop, автор першого в

cBiTi гiдролiтака-винищувача; ýманський Д.В. - xiMiK, академiк АН УРСР та iH.

1975 р. спорудам КПi було надано стаryс пам'яток icTopiT, а з L982 р. - пам'яток
архiтекryри мiсцевого значення.

Науково-технiчнi вiйськовi об'екти Киева. Об'екти пБудiвництва Nglо та Киiв,
ського укрiпрайону (КиУР)

Засекреченим будiвництвом передвоенноТ доби було споруАження транспортного

ryнелю пiд Днiпром. Залишки цiеТ грандiозноТ незакiнченоТ будови i нинi розташованi по

берегах ýнiпра, на Оболонi, Жуковiм ocTpoBi, ocTpoBi Водникiв та на Осокорках. Це бУв

найскладнiший з ycix iнженерно-гiрничих та транспортних проектiв передвоенноТ доби.
Свою пiдготовку до майбугньоТ вiйни СРСР розпочав зi зведення так 3ваних укрiп-

районiв. Спорудження ryнелю в межах MicTa було одним з загальних стратегiчних за-
вдань у будiвництвi КиТвського укрiпрайону,

iсторiя будiвничтва вiйськових об'ектiв навколо Киева починаеться 1936 р., ко^и

радянський уряд схвалив рiшення про будiвництво ryнелiв пiд Днiпром. Рiшення було
прийнятя задля змiцнення Китвського укрiпленого району (далi Киур), та забезпечен-
ня безперебiйностi Bcix видiв перевезень в особливий перiоа (вiйна) через КиТвський

залiзничний вузол.
КиТвському укрiпрайону (УР-1) вiдводилася особлива мiсiя: до його споруА, oKpiM

звичайноТ лiнiТ оборони, додавалося ще найскладнiше - ryнельне буАiвництво. На
*Будiвництво Ns f" (тако була назва прохiдницьких робiт iз споруджеННя ryНелЮ) ПО-
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кладалося вiдповiдальне завдання - створити дублюючi пiдземнi залiзничнi зв'язки
пiд днiпром на випадок знищення iснуючих на той час залiзничних MocTiB у районi
Киева - Дарницького та Пiвнiчного.

За проектом передбачалося прокладання пiд Днiпром двох тунельних переходiв:
Пiвнiчного (Обопонь - Вигурiвщина) та Пiвденного (Жукiв ocTpiB - ocTpiB ВоАникiв -
Осокорки). Роботи розпочалися 19Зб р,; HaBiTb е припущення, що ТЕЦ Пiвденно-ЗахiдноТ
залiзницi (ТЕЦ-З) бупо споруджено в першу чергу для забезпечення електроенергiею
саме цього будiвництва. Вiдповiдальним зз "ýудiвництво Ns 1о було призначено пер-
шого секретаря Цк Кп(б)у М.с. Хрущова, який свого часубув вiдповiдальним за спо-

рудження московського метро.
Прохiдницькi роботи (разом з пiдготовчими роботами зi створенням вiдповiдноl'

iнженерноi' iнфраструктури) планувалося виконати до 1944 р,
На "Будiвництвi Ng 1о було заклаАено 14 Аiльниць-титулiв, на кожнiй з яких працю-

вало близько 2 000 робiтникiв. Тут було влаштовано допомiжнi установи та виробни-
цтва: поryжнi компресорнi, гiдроакумуляторнi, peMoHTHi майстернi, заводи залiзобе-
тонних виробiв, склади цементу та сипучих матерiалiв; встановлено системи: зв'язку,
електро- i водопостачання, каналiзацiю, залiзничнi й автодорожнi пiд'Тзди, а також
банно-пральнi комбiнати, котельнi. caHiTapHi частини, гуртожитки, Тдальнi тощо.

Загальна схема ryнелю складалася з двох наземних частин - пiвнiчноТ та пiвденноТ i

окремоi частини - пiдрусловоi залiзницi на лiвому березi, Вона в районi с. Бортничi ви-
ходила на поверхню i проходила по поверхнi до залiзничноТ станцiI "дарницяD. На пра-
вому березi двi наземнi залiзничнi гiлки прокладалися вiд ст. uжулянио до с. Пирогiв, де
входили в наземний ryнель, який посryпово понижувався в бiк Жукового острова. Вiд
Жукового острова ryнель спускався пiд землю, а потiм пiд русло Щнiпра.

Роботи не припинилися з початком вiйни iтривали до кiнця липня L94L р,, пiсля
чого за наказом були припиненi. Дорогi прохiдницькi щити бупо покрито шаром масти-
ла та затоплено в ýнiпрi, затоплено також тюбiнги, iнше обладнання бупо закопане.

пiсля вiйни до iдет ryнельного перехоАу через |,нiпро вже не верталися. Так i за-
лишилися на киТвських землях покинутi споруди черговоi великоТ радянськоl'будови.

Фрагменти прохiдницьких KecoHiB тунелю збереглися на Оболонi, фрагмент назем-
ного ryнелю (40 м) на Жуковiм ocTpoBi, фрагмент (700 м) на ocTpoвi Водникiв та iH.

До типових об'ектiв КиТвського укрiпрайону належало понад 400 укрiппених вогне-
вих точок (опорних пунктiв), якi напiвкiльцем охоплювали правобережнi терени Киева
з заходу, пiвночi та пiвденного заходу, Там, де була можливiсть, об'окти розташовува-
лися на високому березi р. iрпiнь, а в межах сучасного MicTa - в районi Кончi-Заспи,
на вiдкритих просторах - пiдступах до Киева з пiвденно-захiдного напрямку.

У сучасних межах Киева розташований так званий опорний пункт uМригип, зна-
ходиться бiпя хутора Мриги, на вiдстанi вiд MicbKoT забудови близько 2L км, Опорний
пункт uМригиu (ОП) е складовою частиною КиУР; збудований у 19З1 - 19ЗЗ рр.

Складаеться з ДОТiв NsNs 1-О1-, 1О2, 10З, 104, 105, 106, 107, ]-08, 1О9, Yci
ДОТи - кулеметнi. Колись че бупа вiдкрита мiсцевiсть, тепер опорний пункт Мриги
розташований у лiсi,

Вiд СтароТ обцiвськоi Аороги (Р-01), через лiсництво Ао АоТу Na 107 uЗавзятий,, який
е осередком опорного пункry, та меморiалу, веде асфапьтована автомобiльна дорога.

Опорний пункт пМригио вiдiгравав значну роль у оборонi Киева. Саме завдяки
ДOтам цього опорного пункту в серпнi L941 р. вдалося затримати на кiлька годин
нiмецькi вiйська, що з пiвдня рвалися до киIвських MocTiB.
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Найбiльш значущу роль у тих подiях вiдiграв ДОТ Ns 106 *Нескоренийп. Цей ДОТ -
кулеметний капонiр флангового вогню, який займае панiвне становище На единiй

дорозi, що веде через болото вiд х. Мриги до залiзницi та автодороги. ДОТ N9 107,
пр.отримавшись (за рiзними джерелами 5-8 годин), З серпня L94t роКУ заТРИМаВ

нiмецькi вiйська до пiдходу групи генерала Матикiна. Це не дало змоry нiмЦяМ З ХОАУ

овододiти Киевом.
На згадку тих часiв впорядковано вiйськове поховання з каплицею-меморiалом,

що розташоване неподалiк ДОТу N9 1О7. У похованнях меморiалу покоятьСЯ бiйЦi i

командири, цlо загинули при оборонi Киева у L94t р, та при визволеннi сто^ицi у
194З р.

до наших днiв найкраще зберiгся ДОТ ТЧs 107 *Завзятийп, ДОТ двоповерхОвиЙ, КУ-

леметний. У горiшнiй частинi доry встановдений чотирьохамбразурний бронековпак
на один кулемет (тип ВСУ), який зберiгся частково (зараз вiАновлений з бетОнУ).

Неподалiк доТу оЗавзятогоп (пУпорного") у 199З - 2008 рр. будо зведено мемо-

рiальний комплекс з каплицею, сюди ж перенесено прах бiйцiв, яки загинули на пiА-

сryпах Ао Киева у 194t та 194З рр.
Комплекс опорного пункry пМригио (ДОТи N9N9 101, 1О2, 10З, 1О4, 105, 106, 107, 108,

109) е пам'яткою icTopiT та науковФтехнiчноТ спаАщини мiсцевого 3начення з 2008 р.

iнженернi споруди звПязку. Телевiзiйна вежа

Висотнi споруди типу телевiзiйних веж належать до споруд, виконаних За спецi-
альними конструктивними схемами i якi зводяться на ocHoBi спецiальних iнженер-
них розрахункiв, Водночас TaKi башти вимагають серйозного ставдення Ао lхнього
архiтекryрного вигляду. KpiM основного призначення, вони е важдивим елементом
екскурсiйно-ryристичного обслуговування населення. Для цього на баштах влаштову-
ються спецiальнi будiвлi та лiфтове господарство.

Особливо бурхливим за обсягами будiвництва металевих конструкцiй таких башт
були ава десятилiття минулого столiтгя - 195O-i - 1970-Ti рр. Це збiгалося з рОЗВИ-

тком iнституry -укрндiпроектстальконструкцiао, який саме займався проекryвання
такого типу споруд по всiй YKpaTHi та в багатьох MicTax СРСР. Значною мiрою ЦЬоМУ

сприяли роботи з створення спецiальних телевiзiйних опор висотою понаА З00 м.

Проекryвання таких конструкцiй було напряму пов'язане iз завоАами-виробниКаМИ
металоконструкцiй та, вiдповiдно, можливостями монтажних органiзаuiй.

КонструкцiТ такого роду башт виконувалися за еАиною схемою. Головним У li pi-

шеннi було застосування гаряче деформованих труб з низьколегованоТ стадi, а також
виконання спецiальних крiплень вузлiв, що виконувалося з допомогою зварювання
встик швом на пiдкладному кiльцi.

КиТвську телевежу було зведено 197З р., автори - iнженери: О. Шумицький,
О, Калинiчев, i. Заryповський, В. HoBiKoB, В, Ковryненко; архiтектори - В. Пермя-
ков, Б. Приймак11. Металева (сталева) киТвська вежа висотою З85 м на той час була

найвищою в Радянському Союзi12.
Вежу розмiщено на Сирцi, на територiТ Дук'янiвського цвинтаря, неподалiк побудо-

вано сучасний висотний комплекс телесryдiТ.

11 Ранiше в якостi'телевежi використовувалася трофейна нiмецька радiовежа, що була встановле,
на в центрi, в районi вул. Прорiзно|(тодiшньо|Свердлова), неподалiк радiоцентру,

12 Д^я порiвняння висот: Денiнградська - З15 м, Пекiнська - 4ОО м, 0реванська - З11 м, Тбi-

лiська - 274,4 м, Вiтебська - 250 м.
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Конструктивна схема киТвськоТ вежi складаеться з трьох частин: основи, (стовбураD

i антенноТ частини. База вежi явАяе собою гранчасry восьмигранну обойму, до якоТ при-

крiпленi чотири (ногиD, що спираються на самостiйний фундамент. Гратчастий восьми-
гранного перерiзу (стовбур) з дiаметром описаного кола - 2о м, затиснений у верхнiй
частинi обойми. Розмiр бази в ocHoBi - 9О м. Елементи, u-lо складають споруду - труб-

частi. Мя найбiльш навантажених з них було застосовано сталь марки С600.
Дiфтова шахта з антенною частиною башти виконана у виглядi цилiндричноТ обо-

лонки змiнного дiаметра. lЛоб запобiгти горизонтальним перемiщенням вежi, кон-

струкцiя оболонки закрiплюеться до призматичного кстовбура" променевими Aia-

фрагмами. У конструктивному вирiшеннi вежi було застосовано багато нововвеАень:
схема башти, методика монтажу, вузли примикань *труба до труби", використання
високомiцноТ сталi, тощо. Конструктивна схема башти в цiлому прийнята згiдно з ви-

могами методу монтажу, коли башта пiдрощуеться знизу; KpiM того було застосовано
оригiнальний метод для монтажу онiгu вежi.

КиТвська телевежа за сукупною оцiнкою науково-технiчних досягнень мае безу-
мовну науково-технiчну та apxiTeKrypHy цiннiсть.

Промисловi об'екти науково-технiчноi спадlцини. Елеватор млина Д. Бродського

Це чи не едина споруда iсторичного млинарського виробництва Киева, що збере-
гдася на Подолi, в районi ПоштовоТ площi. Ще у повоеннi часи, коли дiяли за своею
первинною функцiею й iншi киТвськi мдини, бiльшiсть з яких були розташованi по
вул. Набережно-Хрещатицькiй, корпус млина Д. Бродського добре вирiзнялися з-помiж
ycix iснуючих на той час подiбних виробництв.

Наприкiн. XlX - поч. ХХ ст. в Киевi млинарське виробництво Бродського було най-
крупнiшим, тiльки на ньому використовувався елеватор для зберiгання борошна.

На початку )С( ст, загальна кiлькiсть подiльських млинiв коливалася вiд шести до дев'яти
виробництв. Серед них найбiльшими були: КиТвське акцiонерне товариство КиТвського па-

рового борошномельного млина оДазар Бродський" (iгорiвський пров., вул. НабережнФ
Хрещатичька, Боричiв узвiз)- 17З робiтникiв; млин акцiонерного виробництва (Я.i.Кельбер

i синио (вул. Спаська) - 1Зб робiтникiв, млин та лiсопильня Д. Бялiка (вул. НабережнФ
Хрещатицька) - 76 робiтникiв, мдин i. Блiндера (Верхнiй Вал, у глибинi садиби) - 30 ро
бiтникiв, млин i. Снежка (вул. НабережнеХрещатицька) -7З робiтникiв, мдин М. Хрякова
(рiг КостянтинiвськоТ та Оленiвськоi) - 45 робiтникiв, мдин Яновського (вул. НабережнФ
Хрещатицька) - 20 робiтникiв та млин Сергеева (вул. Щекавицька) - 50 робiтникiв. Звiс-
но, згаданi пiдприемства виникди в рiзнi роки XlX ст., аде бiльшiсть iз них на межi столiть
перебудовуються, у деяких - 

з'9gд1l9ться HoBi корпуси (наприклап, мдин Д. Бродського).
kpiM того, в цей перiод будуеться новий млин Сергеева (вул. Щекавицька).

Одним iз найкрупнiших та найвiдомiших промислових комплексiв Подолу був млин
борошномельного товариства оДазар Бродськийо. BiH був великою промисловою
садибою з комплексом споруд, якi займали квартал мiж lгорiвською; Набережно-
Хрещатицькою та Боричевим узвозом. Споруда мдина, а пiзнiше й новий елеватор,
разом iз Центрадьною електричною станцiею, розташованою по вул. АндрiТвськiй,
були найкрупнiшими промисловими спорудами Подолу початку )(Х ст. Вони значною Mi-

рою заклали основу для промислово-виробничоТ забудови вiд ПоштовоТ площi вздовж
ПодiльськоТ набережноТ.

Вiд часу виникнення борошномельного виробництва в цiй садибi (засновник - ку-

пець l гiльдiТ А. Глезер), мдин вважався найбiльшим у MicTi. В серединi XlX ст. садиба була
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придбана батьком Д. Броаського - i. Бродським разом з iснуючим тр борошноме^ьним
виробництвом. За даними на 1880-Ti рр., млин Бродського був найпотркнiшим у Киевi,

виробляючи272 000 пудiв борошна на piK. Пiзнiше, пiсля заснування L892 р. акцiонер-
ного товариства та розширення виробництва в межах сумiжноТ садиби по НабережнО-

Хрещатицькiй та побудови новоТ споруди млина (замiсть згорiлого у 1-891 р.), виробни-

цтво стало ще поryжнiшим, а сама садиба набула якiсно нового вигляду. ПiАприемствО

очолював син i. Бродського -Дазар 
Бродський (помер 1904 р., пiсля чого акцiоНерно-

му товариству було присвоено його iм'я). Ще одна пожежа 19Об р. 3НИЩИ^а КОЛИШНiй

елеватор, водночас постраждали й iншi будiвлi виробничого комплексу. Новий е^еватор
(який збережено до нашого часу) було побудовано 1909 р. за проектом apxiTeKTopa Ч.

Волкнштейна. Це висока, на ciM поверхiв глца базилiкального типу споруАа, вИКоНаНа

в цеглi, нетинькована, з боку набережноТ увiнчана прямокугною баштою (единою, яка
збереглася). Серед iсторичних споруд Подолу елеватор млина Бродського е оАнiею з
найбiльш масштабних споруд, яка до нещодавнього часу була домiнантою в забудовi
ПоштовоТ площi (сам корпус борошномельного виробничтва, що знаходився на розi, Ао
нашого часу не зберiгся, а елеватор нинi використовуеться як книгосховище).

Пiсля L91.2 р. у виробництвi борошна застосовувалися три дизельнi двигуни, якi
розмiщувалися в спецiальнiй спорудi електричноТ станцiТ, загальною поryжнiстю 1180
к.с.; продуктивнiсть млина того часу становила З млн пудiв на piK. Споруду АиЗе^ь-
моторноТ електричноТ станцiТ млина Бродського зведено за проектом apxiTeкTopa
О. Вербиuького, Станцiю бупо вирiшено в стилi модерн з використанням готично-

романських мотивiв. Споруда елеватора довго використовувалася як зерносховище,
а дизель-моторна електрична станцiя - як комунальна електростанцiя. У 194О р. спо-

руду електричнот станцiт було перебудовано пiд лабораторнi примiщення. lт знесено

у 2005 р. Елеватор борошномельного виробництва Броаського мае apxiTeKrypнy та
науково-техн i ч ну цi HHicTb.

3.9. Втраченi об'екти apxiTeKTypHoi спадщини Кисва

174_

Облiк втраченоТ apxiTeKTypHoT спадщини Киева е завАанням, яке вже багато Ае-

сятилiть cToiTb на порядку денному. Ще у !92О-х роках Г. Дукомський писав про вар-

BapcbKi обстрiли бiльшовиками киТвських пам'яток пiд час так званоТ громадянськоТ
вiйни. Проте тодi Hi йому, Hi його колегам i в сташному cHi не могло би привиАiтися
те, що бiльшовицька влада зробить з найвизначнiшими пам'ятками Киева впродовж
19ЗО-х poKiB.

Першим про руТнницьку вакханалiю на весь голос сказав Петро Савицький у 19З7 (!) р.
Фрагменти з його праlli свого часу опублiкував журнал uПам'ятки УкраТни: iсторiя та
кульryраD. На пiдставi архiвних матерiалiв, вивезених з Киева на Захiд пiд час Ару-
гоТ cBiToBoT вiйни apxiTeKTopoM О. Повстенком, американський архiтекryрознавець
украТнського походження Тит Геврик 7982 р. органiзував в УкраТнському музеТ в
Нью-йорку виставку пВтраченi apxiTeKTypHi пам'ятки Киевао i видав однойменний iлю-

стрований каталог. Згодом цей каталог в YKpaTHi перевиАав у скороченому BapiaHTi
журнал пПам'ятки УкраТни".

В. Вечерський спробував у L995-2001 рр. зiбрати разом i хоч якоюсь мiрою про-

аналiзувати матерiали про втраченi об'екти apxiTeKTypHoT спадщини як Киева, так i

цiлоТ УкраТни. Проте ця праця не претендуе на повноry. Створення повного ката^ога



Рgзýiл 3. i стори кс - кул ь"урний п*тен цisл i*ýi*Ta

втрачених архiтекryрних об'ектiв взагалi cyMHiBHe з огляду на брак вiАпоВiАНИх бiбЛi-

ографiчних та iконографiчних матерiалiв; адже в YKpaTHi протягом трива^ого iсторич-

ного перiоду нищилися не тiльки пам'ятки, а й бiблiотеки та архiви.
йдеться про втраченi об'екти apxiTekrypHoT спаащини, а не про втраченi пам'ятки

архiтекryри. Це зумовлено тимп що, згiдно з чинним законоАавством i нашими профе-

сiйними уявленнями, пам'яткою вважаоться тiльки той об'ект apxiTeKrypHoT спаАщи-

ни, який внесений до вiдповiдного державного реестру чи списку (перелiку) пам'яток.

Комунiстичний режим i справдi зруйнував чимало визначних будiвель, якi були вне-

ceHi до офiцiйних спискiв пам'яток архiтекryри (михайлiвський Золотоверхий i Микiль-

ський вiйськовий собори у Киевi). Проте бiльшiсть знищених об'ектiв Не ВХОАИ^а АО

жодних спискiв пам'яток. дле Bci об'екти, якi вiдiбранi в перебiry uього дослiАження,
були б пам'ятками архiтекryри найвищоТ цiннiсноТ категорiТ - 161у1'91каМИ наЦiОНаЛЬ-

ного значення, - якби збереглися до нашого часу.
Насамперед треба чiтко визначити, який об'ект apxiTeKrypHoT спаАщИНИ МОЖНа ВВа-

жати втраченим. Наскiльки повною мае бци його руйнацiя? Це питання мае не теореТИЧ-

ний, а суго практичний iHTepec. Бо коли з 1996 р. в YKpaTHi на державному piBHi постало

питання про вiдтворення втрачених пам'яток, одразуж з'явидися рiзнi чуАернаЦЬкi пРО-

позицiТ, зокрема й вiдтворювити Ti пам'ятки, якi зовсiм не були втраченими чи зруйнова-

ними. Це була давно вiдома у формальнiй логiцi класична сиryацiя використання нетоЧНИХ

iMeH. Тому постала нагальна потреба знайти чiтке, логiчно несуперечливе визначення:

що таке втрачена споруда (пам'ятка), Було запропонуване визначення В. Вечерського,
яке пiсля деяких дискусiй, зрештою, стало загальновизнаним i формально узаконено по-

становою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни у 1999 р. Воно формулюеться так: втраченою вва-

жаеться споруАа, понаА 50 BiAcoTKiB наземноТ частини якоТ втрачено.
Укладаючи каталог найважливiших втрачених об'ектiв apxiTeKrypHoT спадщини Ки-

ева, була опрацьована методика вiдбору цих об'ектiв за трьома принципами.
По_перше, кожний об'ект повинен мати високу Mipy iсторико-кульryрноТ цiнностi, а

саме - вiдповiдати бодай одному з таких критерiТв:

справити значний вплив на розвиток кульryри, архiтекryри, мiстобудУВаННя,

мистецтва впродовж тривалого iсторичного перiоду;

буги безпосередньо пов'язаним з iсторичними поАiями, розвитком iдей, ви-

датними особами, якi справили визначальний вплив на перебiг наЦiОнальноТ

icTopiT, розвиток кульryри i мистецтва;

репрезенryвати шедевр творчого генiя, буги етапним твором виАатних apxiTeK-

TopiB чи iнших митцiв;
буги унiкальним витвором зниклоТ кульryри чи мистецького стилю.

Цей перший принцип означае, що у разi збереження об'октп який вiАповiАае Цим

критерiям, був би вкдючений до Державного реестру нерухомих пам'яток УкраТни як
пам'ятка архiтекryри нацiонального значення. iншими сдовами, без цих об'ектiв не-

можливо уявити собi iсторiю украТнськоТ архiтекryри.
По-друге, об'ект мае буги якщо не цiлковито знищеним, то принаймнi зруйнова-

ним, тобто понад 50 вiдсоткiв наземноТ частини його мае буги втрачено.
По_трете, ми повиннi чiтко уявляти собi, як той об'ект виглядав. А Аля цього нео-

дмiнно мае бци вiдповiдна джерельна база у виглядi старих свiтлин, малюнкiв, гра-

вюр, лiтографiй, обмiрних чи проектних кресленикiв, докладних описiв, матерiалiв

дослiджень тощо.
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хочемо зазначити, що цiлком свiдомо не включаемо Taki об'екти, як давньоруськi храми
Киева (iрининська, ГеоргilЪська, первiсна Десятинна церкви). М Bcix цих об'екгiв харак-
терний брак вiдповiдноТ джерельноТ бази. Ми не знаемо i нiколи не знатимемо достеменно,
як вони виглядали. А гiпотетичнi реконструкцiТ рiзних фахiвцiв на пiдставi описiв чи iHTep
претацiТ решткiв пiдмуркiв - надто ненадiйна база мя iсторикеархiтекryрноТ науки.

Так само, але виходячи з iншоТ засади, ми iгноруемо TaKi apxiTeKrypHi споруди,
як Аеякi неоковирнi витвори киТвських apxiTeKTopiB 0. 0рмакова i В. Нiколаева кiнця
XlX - початку ХХ ст., якi за архiтекryрно-художнiм piBHeM не могли б претендувати на
стаryс пам'ятки.

ApxiTeKrypHa спадщина Киева включае як збереженi донинi будiвлi, споруди, 'ii

комплекси i ансамблi, так i Ti, що не зберегдися, але вiдомi нам з джерел. Загалом yci
вони е невiд'емною складовою кульryрноТ спадщини украТнського народу.

Значна i дуже важлива частина об'ектiв apxiTeKrypHoT спадщини Киева втрачена
з рiзних причин. Втрати об'ектiв apxiTeKrypHoT спадщини мають виразну специфiку
в регiональному, хронологiчному та каузальному аспектах i можугь буги вiдповiдним
чином класифiкованi, що й зроблено в монографiТ В. ВечерськогоlЗ.

В цiлому можемо зробити висновок, що серед об'ектiв apxiTeKrypHoT спадщини
рiзнот функцiональнот типологiт найбiльше потерпiли об'екти церковнот архiтекryри.
храми свiдомо нищили з iдеологiчних причин.

Загалом, yci цi втрати архiтекryрних об'ектiв спричинили icToTHe збiднення кульryр-
ноТ спадщини й архiтекryрного середовища Киева.

втрати автентичних старовинних будiвель i споруд е незворотними. HaBiTb тодi,
коли можна вiдтворити apxiTeKrypHy форму будiвлi чи споруди, iT матерiально-технiчну
струкryру вiдтворити неможливо. При BTpaTi об'екта apxiTeKrypHoT спадщини ми втра-
чаемо його не тiльки як мистецьки досконалу apxiTekrypнy форму, але передовсiм як
iсторичне джерело. Тому вiдтворити втрачену пам'ятку (об'ект apxiTeKrypHoT спадщи-
ни) в принципi неможливо.

Проте за ocTaHHi 10 poKiB в YKpaTHi накопичено унiкальний досвiд вiдтворення
втрачених пам'яток архiтекryри, BiH вимагае окремого осмисдення i узагальнення.
Поки що з цiеТ практики можна зробити TaKi попереднi висновки.

По-перше, пiсдя Аесятилiть антихристиянського й антиукраТнського терору вiдбудо-
ва поруйнованих xpaMiB - справа закономiрна й неминуча.

По-друге, вiдтворення втрачених xpaMiB та iнших архiтекryрних об'ектiв не можна
ставити на конвеер, як спорудження житлових будинкiв, Ми вже стикаемося з небез-
пекою вiдвертоТ чи завуальованоТ фальсифiкацiТ пам'яток. Цього не можна допусти-
ти, iнакше буде дискредитована сама iдея вiдродження духовностi й кульryри.

i останне: не можна свяry справу робити негiдними метоАами , такими, як само-
чинне проведення робiт, руйнацiя автентичних пам'яткових струкryр, увiчнення свого
(ЯD у вiдтворюваних спорудах тощо.

З огляду на TaKi значнi втрати, яких зазнала apxiTeKrypнa спадщина Киева, зрос-
тае цiннiсть збережених донинi автентичних пам'яток архiтекryри як мистецьких ви-
TBopiB свого часу, незамiнних свiдчень минулого. Завданням на майбугне е безумов-
не збереження i продовження вивчення автентичних уцiлiлих пам'яток, реставрачiя i

реабiлiтачiя напiвзруйнованих пам'яток.
1З Вечерський В, Втраченi об'екти архiтекryрно|спадщини Yкраi'ни: Теорiя i практика iсторико-

мiстобудiвних пам'яткоохоронних дослiджень наседених мiсць / В. Вечерський, - l<. : НДlТlДМ,
2ооЗ. - 592 с,
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Нижче подана коротка iнформачiя про найважливiшi втраченi об'екти apxiтeKryp-
ноТ епадщини Киева.

1. Gобор Михайлiвського 3олотоверхого монастиря (вул. Трьохсвятительська, 6).
Збудований у 1108-111З рр., перебудований у XVll-XVlll ст. Зруйнований впро-

довж 19З5-19З7 рр. Вiдтворено у 1997-1999 рр.
Храм закладено 11 липня 1108 р. Це був шестистовпний хрестовокупольний храм

з чiтко виявленим нартексом, трьома апсидами i однiею позолоченою банею, вiд чого
пiшла назва п3олотоверхийп. fio нартекса з пiвденного боку приляга^а хреща^ьня у
виглядi маденького чотиристовпного храму. Собор було збудовано з камiння i плiнфи
на вапняно-цем'янковому розчинi технiкою (змiшаного муруванцlп (opus mixtum).
його iHTep'ep прикрашали мозаТки i фрески.

L24O р. собор i монастир потерпiли пiд час монголо-татарського погрому Киева,
але не занепали. З 1З98 р. монастир уже згадуеться в документах як Михайлiвський.
Роль Михайлiвського Золотоверхого монастиря стала особливо значною пiсля Берес-
тейськоТ yHiT 1596 р., коди до рук yHiaTiB потрапили Софiя КиТвська й багато iнших
киТвських православних монастирiв. Пiсля вiдновлення православноТ iepapxiT 1620 р.,
за митроподита йова Борецького Михайлiвський монастир став кафедральним. По-
чинаючи вiд XV|l ст. в монастирi весь час iде будiвництво: зводять дерев'яну трапезну
з церквою loaHa Богослова (161З р.), в Михайлiвському соборi - новий iKoHocTac
(1631 р.) на замовдення Йова Борецького (\7t8 р. його замiнив новий, подарований
гетьманом l. Скоропадським). Коштом гетьмана Богдана Хмельницького була заново
позолочена по мiдi баня собору. Протягом XV-XVIll ст, Михайлiвський собор зна-
чно перебудовуетьсяп цlо привело до його розширення, змiни об'емно-просторовоТ
композицiТ - BiH стае семиверхим, у бароковому оформденi, з прибудовами i аркбу-
танами (якi iнодi називають контрфорсами).

На початкуХVllIст. в монастирiзведено мурованутрияруснудзвiницю (l7t6-17L9
рр.) та муровану трапезну з церквою Йоана Богослова (lТtЗ р.). Протягом XVlIl - по-
чатку Хх ст. вiдбулася повна замiна дерев'яних монастирських споруд мурованими.
Так наслiдком багатовiковоТ будiвничоТ дiяльностi постав другий за композицiйною
роллю (пiсля СофiТ КиТвськоТ) ансамбль Верхнього MicTa.

Рiшення щодо знесення всього ансамбдю Михайлiвського Золотоверхого монастиря

цвалило полiтбюро l-]ентрального KoMiTery КомунiстичноТ партiТ (бiльшовикiв) УкраТни
27 березня 19З4 р. При цьому було доручено зняти найцiннiшi фрески i мозаТки. lх по-
чали знiмати 26 червня 19З4 р. пiд керiвництвом спецiально запрошеного до Киева
професора В.Фролова - керiвника мозаТчноТ майстернi ДенiнградськоТ академiТ мис-
тецтв. HaBecHi 19З5 р. собор почали обдирати: зняли позолоченi аркушi мiдi з бань,
знищили бароковий iKoHocTac. 14 серпня t9З7 р. собор пiдiрвали амоналом,

Перед руйнацiею собору i в прочесi ii професоровi i.В.Моргилевському вдалося
дослiдити архiтекryрно-будiвельнi особливостi собору й виконати досить точнi обмiри
його. Ця документацiя збереглася. Без неТ вiдтворення зруйнованого собору було б
немождивим.

Рiшення про вiдтворення собору ивалено на найвищому державному piBHi 9 груд-
ня ]-995 р. Вирiшено вiдтворити собор у тих архiтекryрних формах, яких BiH набув

у 2-й половинi XVlll ст. Генеральним проекryвальником собору визначено iнституг
пКиТвпроектD за участю творчоТ apxiTeKrypHoТ майстернi Ю. досицького, генерадьним
пiдрядником - корпорачiю (Укрреставрацiяо. Роботи профiнансовано з бюджеry
MicTa Киева i частково - з Державного бюджеry УкраТни. Науковцям вдалося провес-
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ти вичерпнi археологiчнi дослiдження територiТ собору (керiвник - доктор iсторичних
наук Г. IBaKiH). У результатi цих дослiджень вiднайдено чимало цiнностей, Bapтicтb
яких (не лише iсторико-кульryрна, а й суго матерiальна) набагато перевищила кошти,
витраченi на дослiдження.

Вiдбудову здiйснено кiлькома етапами i собор освячено на День Киева 28 травня
2О00 р. та надано для богослужiнь УкраТнськiй Православнiй церквi-КиТвському патрi-

архаry.
2. дзвiниця Михайлiвського 3олотоверхого монастиря (вул. Трьохсвятите^ьська,

6). Збудована у tT16-t719 рр., перебудована в Х|Х ст, 3руйнована в 19З4-19З5 рр.
Вiдтворена у 1997-1998 рр.

Будiвництво мурованоТ монастирськоТ дзвiницi взамiн дерев'яноТ розпочалося
LT1,6 р. за iryMeHa Варлаама Дiницького. icHye припущення, що ii автором був май-
стер iBaH Матвiевич, котрий прибудовував бiчнi BiBTapi до Михайлiвського собору,

дзвiниця належить до типу надбрамних, триярусних, кчетв€рик на четверикуо.ти-
пологiчно близька до надбрамних дзвiниць киТвських Софiйського (1698-1748 рр.)
та Видубецького (LТ2Т-773З рр.) монастирiв. Вирiзняеться Михайлiвська дзвiниця
широким нижнiм ярусом та загальною масивнiстю архiтекryрних форм, лапiдарнiстю
декору. Дзвони мiстилися на другому ярусi, де на фасадах влаштовано широкi apKoBi
отвори. На третьому ярусi був годинник. Вiнчае дзвiницю триярусна баня. Загальна
висота - 5о м. У xlx ст. дзвiниця зазнала деякот реконструкцiт, про що свiдчить
близьке до класисцистичного облямування проТзду i альфрейне мальовання другого
ярусу, що iMirye BiKHa в нiшах.

Пiсля руйнування L9З4-1935 рр. вiд дзвiницi лишилися тiльки пiдмурки й фраг-
мент пiвденноТ стiни першого ярусу. Дзвiниця стала другою пiсля ЕкономiчноТ брами
монастирською спорудою, вiдтвореною в тих архiтекryрних формах, якi зафiксова-
Hi в iконографiТ на час руйнування. Матерiально-технiчна струкryра цiеТ будiвлi, як i

Михайлiвського собору, не вiдтворювалася: застосовано сучасне армоване цегляне
мурування (це дало змоry значно зменшити товщину cTiH i збiльшити площi внугрiшнiх
примiщень, де вдацтовано церкву й музей), залiзобетоннi перекриття, карнизи, iншi
сучаснi будiвельнi вироби та засоби.

3. Економiчна брама Михайлiвського 3олотоверхого монастиря (вул. Трьохсвя-
тительська, 6). Збудована у 1760 р., зруйнована у 19З6-19З7 рр. Вiдтворена у
1997-1998 рр.

Економiчна брама зведена в мурованiй огорожi довкола монастиря. ВOна вела на
господарський двiр, що мiстився на пiвдень вiд трапезноТ. Огорожу поча^и будувати
L746 р,, завершили близько 7775. Брама за своТми архiтекryрними формами е цiл-

ком традицiйною для украТнськоТ архiтекryри сереАини XV|ll ст. - арка, фланкована
пiвколонами й увiнчана декорованим фронтоном. Дещо незвична тiльки iT opieHTa-

цiя - пiд кугом до муру, який пролягае вздовж вулицi ТрьохсвятительськоТ. 3авАяки
такому розташуванню перед брамою виник невеликий майАанчик. Ця брама разом
з прилеглими мурами були першими вiдтвореними об'ектами Михайлiвського 3оло-
товерхого монастиря. На пряслi муру праворуч вiд брами встановлено бюст Миколи
Макаренка в пам'ять про йбго незламну позицiю в захистi нацiональноТ кульryрноТ
спадщини загалом i Михайлiвського Золотоверхого зокрема.

4. Успенський собор Киево-Печерськоi лаври (вул. Даврська, 9). Збудований у
107З-1078 рр., неодноразово перебудований у XV-XVIll ст. Знищений З листопаАа
!94t р. Вiдтворений у 1999-2000 рр.
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Успенський собор заснований ]_07З рр.. будувався вiд ]-075 до 1078 рр. Освячено
1089 рр. Спочатку BiH був хрестовокупольним, шестистовпним. тринавовим, з оАнiею

центральною сферичною банею на цилiндричному пiдбанику. icHye версiя канд. apxiTeKry-

ри Н. Догвин про те, що собор первiсно був п'ятибанним, У захiднiй частинi, наА нартек-

сом, були хори. Зi сходу висryпали три апсиди - гранчастi зовнi i цилiндричнi в iHTep'epi.

Собор зведено технiкою uopus mit'tumu - з ппiнфи та камiння на цем'янковому розчинi.
Стiни собору в iHTep'epi прикрашали фрески та мозаl'ка. Пiмога у BiBTapi була частково
мозаТчною, частково викладена червоними шиферними плитами,

За свою багатовiкову iсторiю собор зазнав численних руйнувань i перебудов. На-

прикiнцi Xl або на початку Х|l ст, з пiвнiчного боку прибудовано хрещальню ioaHa

Предтечi. 1109 р. з пiваенного захоАу добудовано каплицю наА мiсцем поховання
княгинi ОвпраксiТ, t2Зо р. внаслiдок землетрусу на cTiHax собору з'яви^ися великi
трiщини (не викпючено, що були i ще якiсь пошкоАження, нам Аостеменно HeBiAo-

Mi), У t24O р. собор зазнав руйнувань пiд час погрому Киева монголо-татарами хана
Батия. Вiдновлений киIвським князем Симеоном Олельковичем 1470 р. Змiни apxi-
тектурного устрою пам'ятки впродовж столiть полягали в оточеннi центрального ядра
каплицями, хрещальнями й бiчними вiвтарями, поступовому зб|льшеннi TxHix масш-
табiв. У нiч з 21 на 22 квiтня 1718 р. в монастирi сталася помежа, шlо знищила Bci

дерев'янi будiвлi та пошкодила MypoBaHi, Дуже потерпiв Успенський собор, У t722-
t729 рр. собор вiдбудовано за проектом apxiTeKTopa Ф, Васильева пiд керiвництвом
майстра i. Каландiна. При цьому Bci бiчнi BiBTapi й каплицi надбудовано та об'еднано
пiд одним дахом. Утворилися HoBi фасааи (oKpiM схiдного), поА|ленi Аекоративним
iзимсом на два яруси.

У \767-!769 рр. фасади собору за участю майстрiв С. KoBHipa та Ю, Бiлинського
були увiнчанi бароковими фронтонами з пишним орнаментальниги рiзьбпенням рос-
линного характеру по свiжому тиньку.

В Успенському соборi традицiйно ховали найвидатнiших людей Киева i Украiни:
князiв (Олельковичi), митрополитiв (Петро Могила. Варлаам Ясинський). архiманаритiв
(iнокентiй Гiзель, елисей Плетенецький, Зосима Валкевич) та багатьох iнших (всього
понад 120 осiб). В iHTep'epi великий iHTepec становив скульпryрний наАгробок князя
Костянтина iвановича Острозького. 1805 р. було встановлено надгробок фельдмарша-
пу П.О. Рум'янцеву-Задунайському (apxiTeKTop Тома де Томон, скульптор iBaH Мартос),

t94t р. спецслужби Радянського Союзу замiнували собор. Вибухiвку було закпаАе-
но у пiдвал пiд пiвнiчно-захiдним клом храму. Впродовж понаА 50 poKiB трива^а Аис-
кусiя про те, який caN4e тотапiтарний режим висадив у повiтря Успенський собор -
росiйсько-комунiстичний чи нiмецько-фашистський. На сьогоАнi ця ситуацiя цiлком
з'ясована у пiдсумковiй прачi украiнського iсторика С. Кота, з висновками якого ми
погоджуемось: вибухiвку заклали заздалегiдь радянськi спецслужби, уживши заходiв,
якi не дозволили б нiмцям знешкодити вибуховий пристрiй; пiдiрвали собор З листо-
пада 1941 р. нiмцi за наказом свого командування.

У \962-196З р. було зроблено примiтивну консервацiю руТн, що забезпечила
збереження деяких залишкiв собору. Збереглися фрагменти схiдноТ стiни з апсида-
ми, частина пiвденноТ нави Xl ст,, нижня частина хрещальнi, бiчний BiBTap ioaHa Бого-
слова з банею, а також два стовпи Xl ст.

Проектом iнстиryту "Укрпроектреставрацiя" (головний apxiTeKTop 0.О. Граужис),
одностайно схваленим, передбачено вiдтворення собору станом на перiод розквiту
украТнського бароко 2-I половини XVlll ст,
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Дослiдження й експериментальнi роботи на майданчику собору тривали (з перер-
вами) вiд 1986 до 1998 рр. Така тривала праця фахiвцiв рiзних спецiальностей Аало
змоry вiдпрацювати iнженернi, технологiчнi й архiтекryрно-художнi рiшення з BiA-

творення собору значно краще, нiж на Михайлiвському Золотоверхому соборi. Муру-

вання cTiH розпочалося наприкiнцi 1998 р. Першу цеглину в мур поклав ПрезиАент
УкраТни Деонiд Кучма 21 листопада 1998 р. Хрест на центральнiй банi вiдбудованого
собору освятили менше нiж через piK, 28 жовтня ]-999 р. А HaBecHi 2000 р. ocHoBHi

будiвельнi роботи на соборi були вже завершенi. Це вiдтворення зАiйснила корпора-

цiя *Укрреставрацiя". Собор освячено 28 серпня 2О00 р.
5. Стара трапезна церква Антонiя i Феодосiя Киево-Печерськоi лаври (вул. Давр-

ська, 9). Збудована у 1684-1694 рр. Розiбрана 189З р. На'iT мiсцi в 1893-1895
роках зведено нову трапезну палаry з церквою Антонiя та Феодосiя, яка збереглася
й досi.

киево-печерський монастир ще з княжих часiв мав муровану трапезну. Та, про
яку нам вiдомо з писемних джерел та iконографiТ, постала в L684-L694 рр. на
пiвдень вiд Успенського собору. Типологiчно вона близька до спорудженоТ за iT взi-

рцем пiзнiше, у t722 р., трапезноТ Киево-Софiйського монастиря, яка добре збере-
гдася. Обидвi трапезнi двоповерховi, на пiдвалах. Даврська трапезна, як i iншi, що
jk багато було споруджено в добу Гетьманщини, належить до будiвель комбiнованого
функцiонального типу, сполучаючи церкву, трапезний зал i господарськi примiщення.
i'f розпланувальна й об'емно-просторова композицiя лiнiйна, з розмiщенням apxiTeK-

ryрного акценry (банi) над схiдним кiнцем видовженого корпусу, де мiстилася церква,
трапезного залу посерединi й численних допомiжних примiщень iз заходу. Допомiжнi
примiщення вiд трапезного залу вiддiлялися сiньми. Головний вхiд з iaHKoM у виглядi
гранчастоТ ротонди був на чопi, зверненому в бiк монастирського собору.

ApxiTeKrypa трапезноТ була витримана в стилiстицi, якоТ набув Успенський собор
внаслiдок перебудов Хvll ст.: захiдний фасад вiнчав фронтон вишуканого обрису, на-

сичений лiпленим декором; баня була iдентична уцiлiлiй банi Йоано-Богословського
бiчного вiвтаря Успенського собору.

до цiеТ трапезноТ в 7746-175]- рр. прибудовано муровану кухню, яка зберег^ася
пiсля руйнування основноТ споруди 189З р. Пiвнiчним боком споруда прилягае до
новоТ трапезноТ падати, захiдним - до БлаговiщенськоТ церкви. Трапезна падата
1_89З-1895 рр. побудована в росiйсько-вiзантiйському стилi за проектом академiка
архiтекryри В. Нiколаева.

6, Церква Успiння Богородицi Пирогоlлоi (Контрактова пдоща, 6). 3будована в
tlЗ2-tL36 рр., перебудовувана в XVll, XVlll та XlX ст. Знищена в 19З5 р. Вiдтворена
у гаданих первiсних формах у L997-!998 рр.

Церква закладена 1lЗ2р. на Поаолi князем Мстиславом, сином Володимира Монома-
ха. Названа (Пирогощею), за назвою вiзантiйськоТ iкони БогороАицi, яка ryг зберiгалася.
Церква згадана у *Словi о полку lгоревiмо. Це була тринавова триапсидна хрестовоку-
польна мурована церква з однiею (як гадають) сферичною банею на цилiндричному пiд-

баннику. За архiтекryрним типом близька до КирилiвськоТ церкви в Киевi, Успенського
(ГеоргiТвського) собору в KaHeBi та Борисоглiбського собору в Чернiговi. В 161-З-L61-4
роках церкву реконструйовано iталiйським apxiTeKTopoм Себастiано Браччi. У цей час,
коли з 161З по 16ЗЗ рр. собор Св.СофiТ був у руках yHiaTiB, церква стала кафедральним
собором киТвських православних митрополитiв. У L77O-x роках реконструйована в ба-

рокових формах знаменитим киТвським apxiTeKTopoм I. Григоровичем-Барським, який,
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здогадно, i був тл похований. Церква стала п'ятибанною. Пiсля пожежi 1811 р, бiчнi
банi зняли i церкву перебудували в класицистичних формах за проектом apxiTeKтopa А.

меленського. 19з4 р. церква знову стала кафедральним собором Украiнськот право-
славноТ церкви, Закрита в 19З5 р. i тодi ж знесена. Переа руйнуванням iT встиг дослi-
дити (частково) професор i. Моргилевський.

У 1970-х роках проведено (в кiпька етапiв) археопогiчнi дослiАження цiеi пам'ятки i

поставлено питання про ii'вiдбудову, Рiшення про вiдбудову церкви ухвалив виконком
КиТврааи 14 квiтня 1989 р. Бупо проведено конкурс, за результатами якого вирiшено
вiдбудувати пам'ятку в гiпотетичних первiсних формах, 24 пипня 1995 р. виконком
Киiвради визначив цiльове бюджетне фiнансування вiдбудови церкви i TepMiH про-

ведення робiт - 1996-1997 рр.
Будiвельнi роботи розпочато у BepecHi 1996 р,, а 1,4 сiчня 1997 р. - зупинено

через незадовiльну якiсть проекту. Нова концепцiя вiдбудови церкви затверджена
7 лютого 1997 року, Остаточний BapiaHT проекту вiдбудови схвалено 9 квiтня 1997 р.,
тодi ж бупо вiдновлено будiвельнi роботи, якi завершено в березнi 1998 р, Автори
проекту - професор Ю. Асеев, архiтектори В. Шевченко i В. Отченашко. Вiдтворена
церква, освячена на Великдень 1998 р., передана УкраТнськiй Православнiй церквi-
КиТвському патрiархату,

7, Десятинна церква (вул, Володимирська, 2). Зведена у 988-996 рр. Зруйнова-
на монголо-татарами t24O р., вiдбудована у серединi XVll ст. На мiсцi цiеТ церкви в
1-828-1842 рр,споруджено новий мурований храм, знесений 19З5 рр.

Церква Успiння Пресвятоi'Богородицi заснована КиТвським князем Володимиром
Святославовичем - Хрестителем Pyci 988 р. як кафедрадьний собор у центрi так зва-
ного MicTa Володимира - дитинця Киева Х ст. Десяту частину своТх прибуткiв князь
спрямував на на його утримання - звiдси й назва церкви - Десятинна. Десятинна
церква була мiсшем поховання св. Рiвноапостольного князя Володимира, iнших кня-
зiв; сюди ж перенесли з Вишгорода прах княгинi Ольги. Пiсля спорудження собору
св. СофiТ митрополичу кафеару будо перенесено туди.

Наприкiнцi I24O р., при шryрмi Киова монголо-татарськими полчищами хана Ба-
тия, церква стала ocTaHHiM прихистком оборонцiв ill'склепiння обвалилися. Проте i

пiсля цих подiй церква згадуоться в джерелах, отже, служба Божа в нiй тривала.
Близько 16Зб р. з iнiцiативи Петра lt4огили розпочалися першi дослiдження по-

руйнованого храму. Освячення новоl'церкви, збуаованоТ з використанням пiдмуркiв,
частини cTiH i бiчного вiвтаря княжого храму, вiдбулося 1654 р. 1758 р. цю церкву
було ще раз (вiдновденол.

Археологiчнi дослiдження територiТ i решток ДесятинноI церкви провадились

у L82З-1824 рр, (К, Дохвицький, М. Берлинський), ].826 р, (М. 0фимов), 1908-
19L4 рр. (Д. Мiлеев), 19З8-19З9 рр. (М. Каргер). Проте Bci досi проведенi дослi-
дження не дають переконливоТ вiдповiдi на питання про те, як виглядала Десятинна
церква за княжоl'доби. icHye близько 10 гiпотетичних реконструкцiй архiтектурного
устрою цiеI пам'ятки, виконаних рiзними авторами (К. Конантом, Ю. Асеевим, Н. Дог-
вин, М. Холостенком та iншими), якi дуже рiзняться мiж собою.

У 1828-1842 рр. на мiсцi знесеного храму Петра Могили було збудовано нову
муровану церкву за проектом петербурзького apxiTeKTopa В. Стасова у так звано-
му вiзантiйсько-росiйському стилi. Цю церкву закрито у 192О-х роках, а на початку
19ЗO-х poKiB виникла iдея пристосувати iT пiд археологiчний музей. Проте че не було

реалiзовано i церкву знесли 19З5 р.

181



ý *тtэрtч к* - r"t fr *т**удЁ вн ý ý**л iдж*н t** К gл* g*

8. Трьохсвятительська (Василiвська} церква (вул, ffесятинна, 8). Зведена в
1,184 р., перебуАована наприкiнцi ХV|l ст. Знищена в 19З4-19З5 рр.

Мурована хрестовокупольна церква побудована на княжому дворi й освячена
як Василiвська. Давнiй лiтопис фiксуе спорудження двох Василiвських церков, i оби-
двох - на княжих дворах: 1,L84 р.- на Великому дворi, 1198 р.- на Новому дворi
(остання церква була фунаацiею князя Рюрика). Ю, Асеев, а за ним i бiльшiсть дослiд-
никiв схидяються до першоТ дати i вважають церкву, яка уцiлiла до )С( ст., фунаачiею
князя Святослава Всеволодовича. Церква ця стояла неподалiк Михайлiвського Золо-
товерхого монастиря i булатринавовою, чотиристовпною, триапсидною, однобанною.
Мурована технiкою порядового мурування. Фасади були розчленованi романськими
пiвколонами i прикрашенi аркаryрою та рельефними хрестами.

Нам невiдомо, наскiльки постраждала церква пiд час монголо-татарського погро-
му Киева. Вперше пiсля того вона згадуеться в документах пiд 157З р. Пiспя Берес-
тейськоТ yHiT шерква належала yHiaTaM, у яких iT вiдiбрав перед 16З9 р, митрополит
Петро Могипа, передавши в управлiння Братському монастиревi. Церкву тодi перебу-
дували й переосвяrили в iм'я Василiя Великого, Григорiя Богослова та Йоана Златоус-
та (Трьох Святителiв) - звiдки й пiшло'iT друге найменування - Трьохсвятительська.
У 1658-1660 рр. церква настiльки потерпiла вiд пожежi, що 1686 року'iT HaBiTb
планували розiбрати на будiвельний матерiал. 3а деякими джерелами, наслiдком цих
спустошень стала втрата церковних склепiнь i банi.

вiдбудову церкви розпочав 169з р. китвський митрополит Варлаам Ясинський, а
завершив у 17О6-1707 рр. генеральний суддя Василь Кочубей. При цiй перебудовi
до церкви з заходудобудували гранчастийбабинець, перекрили новими склепiннями i

влашryвали восьмигранну баню. Апсиди й захiдний фасад увiнчали елегантнi фронто-
ни. Пiвденна низенька прибудова з бiчним BiBTapeM була зроблена у другiй половинi
XV|ll ст. Тодi ж храм прикрасив новий iKoHocTac у стилi рококо.

У Xvlll ст. бiля церкви виник невеликий монастир, скасований L78T р. Пiспя того
храм став парафiяльним. 1888 р. бiля церкви споруджено дзвiницю в неоросiйському
стилi.

Дзвiницю ВасилiвськоТ (ТрьохсвятительськоТ) церкви знесди 1929 р. Ухвала про
знесення церкви була прийнята президiею КиТвськоТ MicbKoT ради 8 серпня 1934 р.
Церкву знищено влiтку 19З5 р. Переа руйнуванням iT дослiдив i науково зафiксував
професор i. Моргилевський.

9. Георгiiвська церква (вул. Рейтарська, 2). Збудована в 7T44-t752 рр., пере-
будована в XlX ст. Знищена в 19З4 р.

Мурована церква в iм'я Св. Георгiя, небесного патрона князя Ярослава Мудрого,
споруджена у першiй половинiХl ст. одночасно з Софiею КиТвською за кiлькадесят ме-
TpiB на захiд вiд неТ. Вона занепала й цiлком зруйнувалася пiсля монголо-татарського
погрому Киева. L674 p.Ha'iT мiсцi коштом киТвського воеводи князя Ю.Трубецького
було зведено однойменну дерев'яну церкву. Взамiн He'i у L7 44-L752 рр. коштом ро-
сiйськоТ iмператрицi 0лизавети Петрiвни на пiдмурках храму Ярослава Мудрого спо-
рудили муровану ГеоргiТвську церкву. Наскiльки можна судити з 1Т зображень, церква
було тринавовою, безбанною, мада притвор з заходу. На гребенi двосхилого даху
була декоративна банька. Стiни членували широкi лопатки й великi apKoBi BiKHa. По-
здовжнi фасааи акценryвалися трикугними фронтонами. Наприкiнцi XlX столiття церк-
ву реконструйовано з наданням Тй форм епархiального русько-вiзантiйського стилю.
При цьому над захiдним притвором звели дзвiницю, а над центральною частиною
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храму - масивну баню. Незважаючи на перебудову, в церквi зберiгся гарний iKoHo-

стас стилю рококо.
Y цьому xpaмi 1816 року бу^о поховано кодишнього господаря Молдови i ВалахiТ

князя К. iпсiлантi - органiзатора боротьби грецького нароАу за визво^ення вiд Ту-

реччини.
ГеоргiТвську церкву знищили в 19З4 р. й HaToMicTb за проектом apxiTeKTopa

й.Каракiса спорудили жит^овий будинок ддя працiвникiв НКВА й вiйськових чинiв.

Цей неоковирний будинок порушив масштабнiсть забудови довкола ансамблЮ СОфiТ

КиТвськоТ i перекрив iснуючу з Xl ст. вiзуальну Bicb мiж Золотою брамою i СофiйСьким
собором.

10. Церква йоана 3латоуста (вул. Велика Житомирська, 9). Дерев'яна церква Зве-

дена у ХVl ст. на Подолi, у 1631 р. перенесена у Верхне MicTo, на теперiшню вулицЮ

Велику Житомирську. 17З8 р. церкву перебудовано. Наприкiнцi XlX ст. перевеЗено У

с. Гавронщину на КиТвщинi, де й знищено в 1920-х роках.
ffерев'яна церква була зведена на Подолi у XVl ст. (точна Аата не встановлена)

як церква Св. Миколи, названа в народi Притисською. 16З1- р. розiбрана у зв'язку з
будiвництвом нового храму i з li матерiалу в Старому Киевi на розi теперiшнiх вулиць
ВеликоТЖитомирськоТ i ВолодимирськоТ споруАили церкву Св. Йоана Златоуста. Вона
зазнала перебудови в 17З8 р. 1'f вигляд зафiксований на малюнку t874 р. та фото-
графiТ 1871 р.

Щерква була тризрубною, триверхою, з простими чотиригранними наметовими
верхами. Центральний зруб i бабинець були прямоклними, BiBTap - гранчастим. Ао
бабинця iз заходу впритик була прибудована триярусна дзвiниця тип} к9glзерик на
четверикуD, увiнчана чотиригранним наметом.

У зв'язку з будiвництвом на цьому мiсцi в 1895 р. за проектом apxiTeKTopa
е.Oрмакова будинку Релiгiйно-освiтнього товариства Аерев'яну церкву перенес^и з
Киева у село Гавронщину (нинi - Макарiвського району КиТвськоТ обл.). Там шерква
не збереглася. Точна дата iT знищення не встановлена.

11. Микiльський (Вiйськовий) собор Микiльського монастиря (пл. Слави). Спо-

руджено в ]-690-169З рр. 3нищено 1-9З4 р.
Микiльський собор був оанiею з найвизначнiших пам'яток архiтекryри МазепиноТ

доби. 3будований на Печерську коштом гетьмана i. Мазепи за проектом видатного

росiйського apxiTeKTopa осипа Старцева як головний храм однойменного монастиря.
icHye версiя, висловлена академiком i. Грабарем, про участь у проекryваннi цього хра-
му видатного украТнського apxiTeKTopa iBaHa Зарудного. Засновано собор 7 червня
169О р., освячено 1696 р. 18З1 р. при будiвництвi новоТ КиТвськоТ фортечi монастир
був скасований i переданий вiйськовому вiдомству. Собор став головним храмом ки-

Твського гарнiзону, звiдки й походить його друга назва - Вiйськовий.
Храм був типовим мя невеликоТ групи соборiв кfiержовногоD жанру й типологiчно

продовжував apxiTeKrypHi трааичiТ великих соборiв КняжоТ доби: BiH був хрестовоку-
польний, тринавовий, з видiленим трансептом i двома вежами на захiдному фасадi,
шестистовпний, триапсидний, п'ятибанний. iнодi в лiтераryрi його називають бази-
лiкальним, проте це неправидьно, бо Bci нави були однаковоТ висоти. Основним ар
хiтекryрним мотивом органiзацiТ фасадiв були тричетвертнi кодони колосадьного ко-

ринфського ордера на п'едестадах, що несли масивний розкрепований антаблемент,

фриз якого був аекорований керамiчними полiхромними розетками. Бiлi потинько-
BaHi стiни були прорiзанi вiкнами у два яруси, облямованими надичниками з пишно
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декорованими сандриками. Особливою вишуканiстю вирiзнялися захiдний фронтон i

фасадна cTiнa притвору, а також пiвденний i пiвнiчний портали (lх декорацiя викона-
на дещо пiзнiше, в серединi XVlll столiття), Окрасою соборного iHTep'epy був великий
семиярусний iKoHocTac, створений 1696 р. як фундацiя киТвського мiщанина Созонта
Балики. Розписiв в iHTep'epi не було.

Собор потерпiв вiд артилерiйського обстрiлу в 1918 р. Впродовж 192О-х poKiB

ВсеукраТнська академiя наук вживала заходiв щодо ремонry й угримання собору. Про-
те 1_9З4 р. його було знищено без попереАнiх дослiджень i обмiрiв. дотепер збере-
глися тiльки численнi фотографiТ та схематичнi кресленики плану й захiдного фасаду,
зробленi в 1840-х роках. На мiсцi собору в L962-L965 рр. за проектом apxiTeKTopa
А. Мiлецького збудовано КиТвський палац пiонерiв.

12. Дзвiниця Микiльського монастиря (пл. Слави), Зведена 1750 р., перебудова-
на в 189О-х роках,.знищена в 19З4 р.

Дзвiниця належала до типу надбрамних. Вона триярусна, увiнчана двоярусною ба-
нею, восьмигранна. Збудована 1750 р. пiд впливом архiтекryрного вирiшення Великот

дзвiницi Киево-ПечерськоТ лаври Й.-Г. Шеделя. Стояла навпроти захiдного фасаау со-
бору. У першому ярусi - арка головного проТзду на територiю монастиря, у Аругому
й третьому - великi apKoBi отвори для дзвонiв. Стiни першого ярусу декоровано
рустованими допатками. Куги восьмерикiв другого i третього ярусiв акцентованi пуч-
ками тричетвертних колон вiдповiдно коринфського i композитного ордерiв. У 1890-х
роках було перебудовано верх дзвiницi, внаслiдок чого в ocHoBi банi з'явилися зовсiм
неорганiчнi для архiтекryрних форм дзвiницi MocKoBcbKi кокошники.

Дзвiниця потерпiла пiд час артилерiйського обстрiлу 1918 р., вiдремонтована
L922 р. i знесена 19З4 р. одночасно з Микiльським собором.

13. Трапезна МикiльGького монаGтиря (пл. Слави). Збудована 169З р., знищена
1962 р.

Монастирська трапезна збудована одночасно з собором тим-таки зодчим
й.Старцевим. Була розташована на пiвдень вiд собору. ii розпланувально-просторова
композицiя незвичайна для украТнських монастирських трапезних. Одноповерхова,
на пiдвалах. Центральним об'емом будiвлi був великий, прямокутний у планi трапез-
ний зал, перекритий склепiннями, якi спиралися на центральний стовп. iз заходу до
трапезного залу прилягали сiни, зi сходу - невеличкий молитовний зал церкви з
BiBTapeM. Уся будiвля мала горизонтальну об'емну композицiю,увiнчувалася розкре-
пованим карнизом i вальмовим дахом. Бiлi потинькованi стiни ритмiчно членували-
ся тоненькими пiвколонками та ведикими вiкнами, якi мали наличники з масивними
фiryрними сандриками, заповненими лiпленим декором рослинного характеру.

Пiд час руйнуваня монастирських споруд 19З4 р, трапезна потерпiла, але не
була цiлковито знищена. Розiбрали lT L962 р. пiд час будiвництва КиТвського палацу
пiонерiв за проектом apxiTeKTopa А. Мiлецького

L4. Собор Микiльського (Слупського) монаGтиря (вул, Сiчневого повстання
(lBaHa Мазепи). Побудовано в 1715 р., перебудовано в серединi XlX ст., знищено,
opieHToBHo, в 19З4-19Зб рр.

Мурований храм Микiльського Пустинного або Слупського монастиря, який, на
вiдмiну вiд Микiльського (Вiйськового) собору називали оМалим Миколоюо, збудова-
но на Печерську на мiсцi однойменного старого дерев'яного храму t775 р. коштом
киТвського генерал-губернатора князя Д. Голiцина. Це був тридiльний храм задьного
типу, центральний четверик якого увiнчаний однiею високою ярусною банею дуже
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пластичних обрисiв. Храм мав гранчасry апсиду зi сходу й високий бароковий фрон-
тон на захiдному фасааi. 18З1 р. прибудували бiчнi BiBTapi, згодом з'явився захiАний
притвор, додатковi банi й церква набула дуже мальовничого, екдектичного вигляАу.
1849 р. (за iншими даними - 7874 р.) бiля церкви з боку вулицi спорудили три-
ярусну дзвiницю в неоросiйських формах, проте з банею, яка повторюва^а форму
головноТ банi *Малого Микодип. Точна Аата знищення собору й дзвiницi не встановле-
на, opieHToвHo - L9З4-19Зб рр. Вiд собору збереглося лише кiлька фотографiй та
схематичнi кресленики плану й захiдного фасаду, датованi 1840-ми роКаМИ.

15. Богоявленський собор Братського БогоявленGького монастиря (Контракто-
ва пд., 26-а). Споруджено ]-693 р,, зруйновано 19З5 р.

Мурований собор Братського Богоявленського (училищного) монастиря збуАовано
в 169О-169З р. коштом гетьмана i. Мазепи за проектом, зАогаАно, московського
apxiTeKTopa й. Старцева за участю i. Зарудного. Собор разом iз дзвiницею були голов-
ними мiстобудiвними домiнантами низинноТ частини Киево-Подолу.

За архiтекryрним типом подiбний до Микiльського (Вiйськового) собору: хрещато-
баневий, тринавовий, шестистовпний, триапсидний, з видiленим трансептом i

ризалiтами на захiдному фасадi, п'ятибанний. У серединi Xvlll ст. фронтони на Bcix

фасадах та чоло низенького захiдного притвору пишно декоровано барельефним
лiпленням з фiгурними нiшами, карryшами й орнаментами рослинного характеру, Со-
бор потерпiв пiд час пожежi t8t1, р. (згорiв iKoHocTac). Пiсля того було змiнено форму
бань i влаштовано 1825 р. за проектом киТвського apxiTeKTopa А. Меленського новий
ампiрний iKoHocTac. 1853 р. Bci п'ять бань позолотили. Розписи в iHTep'epi виконали
художники киянин i. Квятковський та iталiець А. CKoTTi.

У соборi був похований гетьман П. Конашевич-Сагайдачний, Тр зберiгалися його
срiбний хрест, а також срiбний вiвтарний хрест, подарований Петром Могилою, та
срiбна чаша - дар Марii'-Магдалини Мазепи.

У 1920-х роках монастир закрили, а 19З5 р. собор висадили в повiтря. На його
мiсцi соруджено чотириповерховий булинок. Собор був включений до затвердженого
Урядом УкраТни 1999 р. Перелiку визначних пам'яток icTopiT та кульryри, якi передба-
чалося вiдтворити.

16. Дзвiниця Братського Богоявденського монастиря (Контрактова пд., 26-а).
3ведено L756 р., реконструйовано L829 р,, зруйнована 1935 р.

Мурована триярусна надбрамна дзвiниця мiстилася iз заходу вiд собору над го-
довним входом до монастиря з боку КонтрактовоТ площi, Збудована при митрополитi
Тимофiевi Щербацькому майстром Киево-ПечерськоТ лаври Степаном KoBHipoM у
1756-LT59 рр. Потерпiла пiд час пожежi Киево-Подолу 1811 р. i перебудована в
класицистичних формах у L829 р. за проектом А. Меленського. Перший l другий яру-
си бупи четвериками, третiй - цилiндричний. Вiнчала дзвiницю пдеската баня з ви-
соким шпилем.

дзвiницю знищено 19З5 р. i згодом на iT мiсцi збудовано чотириповерховий
адмiнiстративний будинок (нинi це корпус нацiонального унiверситеry пКиево-
Могилянська акаАемiяо).

17. Будинок Киiвського магiстрату (Контрактова площа), Збудовано у першiй
половинi XVlll ст., пошкоджено пожежою 1811 р., розiбрано 1815 р.

Вперше мурована будiвля киТвського магiстраry на Подолi (цю будiвлю ще нази-
вали раryшою) спруд>кена ]-697 р. замiсть своеТ дерев'яноТ попередницi. Ця спору-
да згорiла пiд час пожежi LTt8 р., пiсля чого в 77ЗТ р. зведено новий будинок
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магiстраry. BiH став важливою мiстобудiвною домiнантою, яка зафiксувала головну
в icb а рхiтекryрно-п росторовоТ ком пози цiТ Контракто воТ площi.

Це була двоповерхова на пiдвалах мурована велика кам'яниця компактноТ
симетричноТструкryри з дворядним анфiладним розплануванням. В об'емнiй композицiТ
Bicb симетрiТ видiляеться ЗO-метровою восьмигранною вежею з круговим балконом
i високою бароковою банею, Основний корпус був накритий високим мансардовим
дахом i мав увiнчаний фронтоном вишуканий iанок з парадними схоАами, звернений
до фонтану осамсоно. На вежi був годинник, а також мiдний горельеф Архiстратига
Михаtла, котрий списом уражае змiя, Ганок прикрашала стаryя Фемiди.

Ця ефектна будiвля, що була симводом мiського самоврядування, згорiла пiд час
пожежi Киево-Подолу 1811 р. i 1815 р. rT рештки розiбрали. 3береглися тiльки крес-
деники, зробленi apxiTeKTopoM А. Меленським.

18. Фонтан oGaMcoHu (Фелiчiал) (Контрактова площа). Споруджено в L748-
1849 рр., знищено в 19З4 р. Вiдтворено 1982 р.

Мурований павiльйон-ротонду збудовано у !7 48-t749 рр. киТвським apxiTeKTopoM
i.Григоровичем-Барським над мiським фонтаном, що мiстився навпроти головного

фасаду магiстраry. Вода в нього надходила по дерев'яних трубах з АндрiТвськоТ гори.
Магiстрат назвав цю споруду Фелiцiалом,

Споруда вирiшена в барокових архiтекryрних формах: кругла ротонда, увiнчана
подвiйною сферичною банею, мае чотири пiдони, з'еднанi арками i фланкованi на

фасадах спареними колонами композитного ордера. Цi колони несугь сильно роз-
крепований антаблемент з парапетом. У 1780-х роках викладач КиТвськоТ духовноТ
академiТ Брульйон установив на прямокугних площинах цих парапетiв сонячнi гоАин-
ники..Баню увiнчувала двометрова мiдна позолочена стаryя св. апостола Андрiя Пер-
возваного з хрестом. Усерединi ротонди був сам фонтан, увiнчаний постаттю янгола
з чашею в руцi. З цiеТ чашi текла вода в басейн. 180О (за iншими даними - 1808)
року постать янгола замiнила дерев'яна скульпryрна група nCaMcoH, котрий розАирае
пащу дeBaD: з цiеТ пащi лився cTpyMiHb води. Вiд того часу фонтан стади називати
nCaMcoHoMo. Зараз ця скульпryрна група зберiгаеться в Нацiональному художньому
музеТ УкраТни.

Споруду знищено вибухiвкою 19З4 р. Вiдтворено до святкування 1500-лiття Киева
в 1981-1982 роках за проектом apxiTeKTopa В. Шевченко.

19. Петропавлiвська церква (вул. Притиско-Микiльська). Збудовано 1610 року як
Аомiнiканський костел. Перебудовано ]-750 р. 3нищена 19З5 р.

Великий мурований храм базилiкального типу будувався наприкiнцi ХVl ст. й завер-
шений римо-католицьким епископом Кшиштофом Казимирським 161О р. як Мико-
лаТвський костел КиТвського домiнiканського монастиря на Подолi. На його споруд-
ження використано матерiал iз зруйнованого Борисоглiбського мурованого храму
княжоТ доби у Вишгородi. Будiвельнi роботи в монастирi тривали до 1640 р. Костел
був тринавовою базилiкою з гранчастим видовженим пресбiтерiем. Бiчнi нави набага-
то вужчi вiд середньоТ, Bci вони перекривалися хрещатими нервюрними склепiннями.
Стiни були прорiзанi високими стрiлчастими вiкнами. Невiдомо, чи була ця базидiка
купольною (банястою), чи баня над пресбiтерiем, вiдома за креслениками i свiтлинами
XIX-XX ст., е результугом пiзнiших перебуаов. Вiдтак цей костел був единим вiдомим
нам взiрцем готичноТ архiтекryри на теренах Киева.

Пiд час Хмельниччини L648 р. домiнiканський монастир у Киевi був знищений.
його MaeTHocTi передано православним, а Bci споруди зруйновано. Костел стояв за-
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непалим (у ньому HaBiTb влаштували шинок) до 1691 р,, коли Ки'iвський митрополит
Варлаам Ясинський освятив його заново як православну Петропавлiвську церкву,
приписану до Софiйського собору.

У 1-Т44-1750 рр, будiвля зазнала серйозно'f перебудови: понижено Аах, висо-
кий готичний шпиль (так званий u]ипець) на захiдному фасааi поступився невисоко-
му, але пишно декорованому бароковому фронтону, влаштовано бароковий портап
iхрещате BiKHo на чолi. Обабiч пресбiтерiя були два бiчнi BiBTapi, час появи яких не

встановлено, Пiсля пожежi Киово-Подолу 1811 р. перед захiдним фасааом вiд вулицi

добудували низеньку галерею, яка закрила барокозий портал.
Богоспужiння в церквi припинено L92O р. 19З0 р, il' ппанувалася використати як

apxiBHe сховище, проте в 19З5 р. одну з найцiкавiших пам'яток украl'нськоl'архiтекryри
знищили без попереднiх дослiджень i належноТ фiксачiI. Тому багато вамливих питань
icTopiT та архiтектурного устрою цiеТ пам'ятки лишаються нез'ясованими.

20. Дзвiниця Петропавлiвськоi церкви (вул. Притиско-Микiпьська). Збудована
1750 р., перебудована пiсля 1811 р,, знищена 19З5 р.

Мурована, квадратова в планi триярусна дзвiниця збудована вiдомим киТвським
apxiTeKTopoM i. Григоровичем-Барським в 1744-1750 рр. по червонiй лiнii вулицi
на пiвдень вiд церкви. Потерпiла вiд пожежi 18\1, р., пiсля чого стала двоярусною,
тип} кlаl3ерик на четверику), увiнчаною гранчастою плескатою банею з пiхтариком
i високим шпилем.

Четверик нижнього ярусу декоровиний строеними пiлястрами композитного ор-

дера, накладеними на pycToBaHi нарiжнi лопатки, Верхнiй ярус мав на рогах пучки
тричетвертних колон композитного ордера на п'едесталах i арку дзвонiв, фланкова-
ну колонками того ж ордера. Загалом, бароковi apxiTeKTypHi форми дзвiницi дуже
xapaKTepHi для творчоТ манери i. Григоровича-Барського.

Дзвiниця знищена одночасно з Петропавлiвською церквою,
21. Церква Рiздва Христового (Поштова площа). Побудована в 1810-]-8]-4 рр..

розширена L84L р., знесена 19З5 р,, вiдтворена у 2004 р.
Муровану церкву взамiн розiбраноl дерев'яноl збудували у 1-810-1814 рр,

за проектом видатного киlвськоrо apxiTeKTopa А. Меленського в класицистичних
архiтекryрних формах. Це б5;,,rа мону,Nlентальна восьмигранна ротонда, увiнчана ма-
сивною глухою банею, з дзвiницею на захiдному фасааi й пiвкругпою апсидою. Через
нестачу коштiв церкву збудували у спроu]ених формах: без люкарн на банi й первiсно
без портикiв на фасааах. l-.]i чотириколоннi портики добудували аж L825 р., але не
iонiчного ордера, як первiсно запроектував apxiTeKTop, а тосканського. У 18З7-
t84з,pp. прибудовано теплу церкву Св. Сергiя РаАонезького. 1911 р. з боку вiвтаря
добудовано невеличку ротонду,

Церква Рiздва Христового бупа однiею з найзначнiших мiстобудiвних домiнант
Киево-Подолу, своерiдною вiхою, що вiдзначала початок Подолу вiд Володимирського
узвозу.

Цей храм мае велике iсторичне значення для украТнського народу. Тут 6-7 травня
1861 р. стояла труна з тiлом Тараса Шевченка пiд час перевезення його з Петербурга
до Канева, iтуг киl'вськi священники П. Дебединцев та Й. Желтонозький вiдслужили
панахиду. З того часу церкву стали називати в Hapoai uШевченковою),

Церкву Рiздва Христового знесено 19З5 р, пiд приводом реконструкцil' Поштовоl'
площi. Зараз пiд тим мiсцем, де вона стояда, проходить ryнель метрополiтену. L]ерк-
ву бупо включено до затвердженого Урядом УкраТни 1999 р. Перелiку визначних
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пам'яток icTopiT та кульryри, якi передбачалося вiдтворити. BiaTBopeHa у 2ОО2-
2ОО4 рр. за проектом apxiTeKTopa Ю. Досицького.

22. Церква Миколи Доброго (вул. Покровська, 6). 3будована в 1800-1807 роках,
знищена 19З5 р.

Мурована церква св. Миколи постала на Подолi навпроти ПокровськоТ церкви на
мiсцi зруйнованоТ однойменноI церкви 1706 р.Та, в свою чергу, була звеАена взамiн
дерев'яноТ МикiльськоТ церкви, фундованоТ ХVl ст. козацьким гетьманом Самiйлом
Кiшкою на знак вдячностi за визволення з ryрецькоТ неволi. При тiй церквi був шпи-
тадь, вiд якого iT й прозвали (Миколою ffобримо.

Мурований храм збудований у 1-800-1807 рр. за проектом apxiTeKTopa А. Ме-
ленського в стилi класицизму коштом вiдомого китвського купця Сцоти. Вiдновлена
пiсля пожежi 1811 р. Церква квадратова в планi, з однiею масивною банею, чотири-
колонним тосканським портиком i двома цилiндричними вежами-дзвiницями на чолi.

Церква знищена 19З5 р.
23. Воскресенська церква з дзвiницею (вул. Межигiрська). Збудована 1670 р.,

зазнала перебудов у 1698, 1тЗ2,1760-х та 1886 рр. дзвiницю зведено 1809 р.

Церкву й дзвiницю знищено у серединi 19ЗO-х poKiB.
Мурована Воскресенська церква на Подолi збудована на мiсцi дерев'яноТ, вiдомоТ з

1508 р., у 1-670 р. коштом киТвського мiщанина Михайла Грека. Перебудована 1698 р.
коштом Михайла Рудзинського. l_.[epKBa стояла на розi вулиць СпаськоТ i МежигiрськоТ.
Вона була хрещатою, п'ятидiдьною, п'ятибан ною, Ремонryва лася !7 З2 р, коштом полково-
го осавула Павла Гудими (тодi, ймовiрно, зроблено прибудову iз заходу), а також у 1760-х
роках за проектом apxiTeKTopa i. Григоровича-Барського. При останнiй крепарацiТD сан-

дрики над вiкнами й капiтелi пiлястр отримали рокайлевi оздоби, xapaKTepHi для творчоТ

манери i. Григоровича-Барського. При реконструкцiТ церкви 1886 р. лiквiдовано чотири
бiчнi банi, а на центральнiй змiнено характер завершення.

1809 р. за проектом apxiTeKTopa А.Меленського споруджено високу цилiндричну
триярусну надбрамну дзвiничю у стильових формах класицизму.

Церкву разом iз дзвiницею знищили в серединi 19ЗO-х poKiB.

24. Борпсоглiбська церква з дзвiницею (вул. Борисоглiбська, 10), Збудована
t692 р., добудовалася у XlX ст, Дзвiничя прибудована на початку XlX ст. Знищена,
opieHToBHo, 1936 р.

Мурована Борисоглiбська церква збудована 1692 р. коштом подковника киТвського
Григорiя Коровки-Вольського на Подолi, недалеко вiд берега Днiпра на iсторичному
мiсцi: за переказами, туг була в княжу добу так звана Турова божниця чи мурована
пнебесi подiбнаu церква Святих Бориса i Глiба, зруйнована татарами пiд час нападу
на КиТв 7482 р.

Церква була тридiльною, ймовiрно - трибанною. До кiнця XlX ст. збереглася
баня над навою, увiнчана пдастичним грушовидним верхом з макiвкою. 18О2 р.
до церкви з пiвнiчного боку прибудовано бiчний BiBTap, дещо пiзнiше - триярусну
дзвiницю в класицистичних архiтектурних формах за проектом, ймовiрно, А. Ме-
ленського.

29 червня 19З4 р, президiя КиТвськоТ мiськради прийняла закриry (тобто секрет-
ну) постанову про знищення церкви й дзвiницi. ix знесли в 1936 р,

25. Церква Gв. Костянтина i Олени з дзвiничею (вул. lДекавицька, 6). Споруд-
жена L7З4 р., перебудована в L747-LT5T рр. Зруйнована наприкiнцi 20-х poKiB
ХХ ст.
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Мурована церква св. Костянтина i Олени збудована !7З4 р. коштом киТвського
бурмистра Минцевича на мiсцi оАнойменноТ Аерев'яноТ церкви, яка згорiла L726 р.
У tT4T-tT57 рр. за проектом славетного киТвського apxiTeKтopa i. Григоровича-
Барського при церквi споруджена галерея i мурована триярусна дзвiниця в стилi ро-
коко. Y другому ярусi дзвiницi була влаштована церква св. Димитрiя Ростовського.
У 18З0 р. дзвiничя капiтально вiдремонтована. 1865 р. до неТ прибудована мурована
церква зального типу з трьома апсидами. Дзвiниця мала дуже вишукану форму банi
й слуryвала важдивим композицiйним акцентом забудови Подолу,

У 19ЗO-х роках BepxHi яруси дзвiницi, галерея i баня церкви були розiбранi. Аиши-
лися тiльки нижнiй ярус дзвiницi й стiни церкви 1865 р., перетвореноТ на спортив-
ний зал, Позостала будiвля зараз прямокутна в планi, триапсидна, мае неглибокий
напiвпiдвал, перекритий коробовим склепiнням з розпалубками. Фасади декорованi
подвiйними пiлястрами з витонченими лiпними коринфськими капiтелями, накладе-
ними на одну широку рустовану пiпястру. Над кожною парою BiKoH, облямованих ви-
шуканими наличниками, розташованi лiпнi карryшi з пальметами, стилiзованими ро-
зетками i раковинами. Ця споруда е пам'яткою архiтекryри нацiонального значення
(охоронний N9 29).

26. Будинок Артемихи (Подiл). Споруджено наприкiнцi ХVl| ст., надбудовано у
XVlll столiттi. Розiбрано пiсля пожежi L3tl року.

Точна дата спорудження будинку не встановлена. Назву отримав за iMeHeM
власницi. Як свiдчить пОпис Киевап i. Фундуклея, будинок стояв у тiй частинi Подолу,
що (поблизу канавиD, неподалiк так званого будинку Петра l, який зберiгся. отже,
локалiзувати цей будинок можемо поблизу перетину сучасних вулиць КостянтинiвськоТ
i Верхнього Валу. Будинок неодноразово перебудовувався i на початку XlX ст. був
двоповерховим на пiдвалi, прямоклним у планi, з критим iaHKoM на чолi. Двосхилий
(шпилястий) дах був укритий черепицею. Судячи з лiтографiТ Tbeppi, опублiкованоТ
i.Фундуклеем, первiсно будинок був одноповерховим, з високими фiгурними фронто-
нами на причiлках i на фасааi iaHKy, мав високий дах з переломом, на кшталт ман-
сардового.

Будинок Артемихи знесено при переплануваннi Пололу за проектом apxiTeKTopa
В. Гесте пiсля пожежi 1811 р.

2l. L|epKBa Bcix Святих на Щекавицькому цвинтарi (гора Щекавиця, вуд.

Олегiвська, З2). Споруджено L782 р., перебудовано у 1810-х роках, знищено у
19З5-19Зб роках.

Цвинтар для мешканцiв Подолу на горi Щекавицi було влаштовано 1ТТ2 р. 1782 р.
збуАовано муровану цвинтарну Всiхсвятську церкву в архiтекryрних формах так зва-
ного елизаветинського бароко. Вона була тридiльною, однобанною, з квадратовою
в планi навою i пiвкруглим BiBTapeM, перекрита хрещатими склепiннями. Баня мала
восьмигранний пiдбанник. Стiни членували пiлястри з композитними капiтелями,
BiKHa мэди KByXacTiD наличники з пластичними санАриками наА ними. 18о9 р. черк-
ву перебудовано, з прибудовою ампiрноТ АвоярусноТ дзвiницi. 1857 р. прибудовано
бiчний BiBTap в iм'я св. MapiT Магдалини з пласкими перекриттями й декоративною
банькою.

Церкву знищено за постановою президiТ КиТвськоТ мiськраАи Bib 21 жовтня
1935 р.

28. CTpiTeHcbKa церква (Дьвiвська площа). Зведена 1858 р., знесена в серединi
19ЗO-х poKiB.
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Мурована церква збудована в 1858 р, на мiсцi попереАньоТ Аерев'яноТ церкви
на Дьвiвськiй площi, на трикрнiй дiлянцi мiж вулицями Великою Житомирською i

Стрiтенською. Вона була оанобанна, з дзвiницею на захiАному фасаАi, вирiшена в

архiтекryрних формах неовiзантiйського стилю. Баня була позолоченою.
у t924 р. побновидэсял баня цiет церкви, що привернуло увагу багатьох прочан,

якi приходили подивитися на чудо, i викликало невАоволення комунiстичноТ влаАи.

Церква знесена в серединi 19ЗO-х poKiB.

29. Вознесенська церква з дзвiницею на Кудрявцi (Вознесенський узвiз (вул.

Смiрнова-Дасточкiна) , 22).Збудована у XVlll ст., розiбрана на початку )(Х ст.

Дерев'яна Вознесенська церква стояла на Кудрявцi, в садибi теперiшньоТ
НацiональноТ академiТ образотворчого мистецтва i архiтекryри. Збудована у XVlll
столiттi (точна дата не встановлена), Була тридiльною, триверхою з Авоза^омними
верхами. iз заходу, пiвночi й пiвдня були низенькi притвори пiд двосхилими дашками.
зруби були ошальованi дошками вертикально з нащiльниками. Вiд вулицi мiстилася

рублена з брусiв дзвiниця тип} кtlglверик на четверикуD, увiнчана дахом пластич-
них обрисiв з макiвкою. Винятково вишуканi форми й бездоганнi пропорцiТ роби-
ли церкву однiею з найвизначнiших пам'яток киТвськоТ школи народноТ дерев'яноТ
архiтекryри.

30. Церква Св. Олександра Невського (МарiТнський парк). Збудована у 1889-
1890 рр., знесена пiсля 1934 р.

Мурована церква збуаована у 1889-1890 рр. за проектом apxiTeKтopa В. HiKo-
лаева на честь поряryнку росiйського iмператора Опександра lll i царськоТ родини
пiд час залiзничноТ катастрофи в 1888 р. Вирiшена в неовiзантiйських архiтекryрних

формах, прямокугна в планi, хрестовокуподьна, з акцентованими на фасааах висо-
кими фронтонами середньою навою i трансептом, п'ятибанна, з масивною центра^ь-
ною банею на 16-арковому свiтловому пiдбаннику i д}лже пониженими бiчними баня-
ми в мiжрукав'ях архiтекryрного хреста. iз заходу мала низенький iанок, увiнчаний
банею.

Церква знищена в серединi 19ЗO-х poKiB.
31. Будинок MicbKoi Думи (вул. Хрещатик,18). Звеаено в t9T4-L876 рр. 3руй-

новано вибухом у жовтнi L94L року, руТни розiбрано t944 р.
Мурований будинок MicbKoT Думи взамiн старого магiстраry на Подолi збудува-

ли в L874-18Tб рр. на новiй головнiй вулицi MicTa - Хрещатику, що тiльки по-

чав забудовуватися iмпозантними будинками загальномiського значення. Автором
проекry був колишнiй киТвський мiський apxiTeKTop О. Шiлле, який вiдiйшов BiA
пiзньокласицистичноТ стилiстики й вирiшив цей iмпозантний будинок в стилi необа-

роко,
ffвоповерховий, з триповерховою центральною частиною, увiнчаною вежою, цей

будинок мав дуже пластичнi план iфасапи. У планi BiH дугопоьiбний, з чодом, що ви-

ходило на червону лiнiю забудови Хрещатика, i крилами, заверненими в тил площi.
У пластицi фасадiв використано мотиви, типовi для киТвського бароко XVlll ст.: пучки
кодон, енергiйно розкрепованi антаблементи, pycToBaHi допатки, розiрванi фронтони,
пластичнi санАрики над вiкнами. Над усiею композицiею домiнувала вишуканих форм
вежа з годинником i високим шпидем, увiнчаним постаттю Архiстратига Михаiла -
явна ремiнiсценцiя архiтекryрно-художнього ладу старого магiстраry на ПоАолi.

На початку ХХ столiття над бiчними крилами надбудува^и поверх i весь будинок
став триповерховим, При цьому загальна пластичнiсть його композицiТ дещо втра-
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тилася. У радянську добу тл мiстилися рiзнi установи. Пiд час Щруго't'свlтовоI вiЙни
перед вiдсryпом радянськоr' армii'з Киева будинок був замiнований i наприкiнцi жов-
тня t941, р. знищений радiокерованим вибухом. Руi'ни його розiбрали в 1944 р., при
початку повоенноТ вiдбудови Хрещатика, оскiльки. згiдно з концепцiою московсько-
го apxiTeKTopa В. Власова, котрого прислали керувати вiдбудовою Киева, на мiсцi
колишньоТ МiськоI Думи мав бути головний майдан MicTa. Зараз на цьому мiсцi -
Майдан Незалежностi,

32. Наабрамна церква-дзвiниця Кирилiвського монастиря (вуп. Фрунзе, 1ОЗ /
олени Телiги,12). Збудована 1760 р,, реконструйована 1850 р., знищена 19З7 р.

Мурована налбрамна церква-дзвiниця як головний вхiд до Кирилiвського монасти-

ря споруджена за проектом apxiTeKTopa i. Григоровича-Барського у 176О-t77З рр.
Споруда була тридiльною, триярусною, однобанною. Центральний компартимент
був квааратовим у планi, бiчнi - гранчастими. На першому ярусi мiстився проiзА
з кордегардiями, на другому - Благовiщенська церква, на третьому - дзвiниця.
L]я унiкапьна за об'емно-просторовим вирiшенням будiвля мала дуже витончену
аекорачlю фасадiв у стильових формах пiзнього бароко i рококо. Тут були застосованi
xapaKTepHi для творчостi i. Григоровича-Барського пучки пiпястр i пiвколон композит-
ного ордера, розкрепованi антаблементи з багатообломними карнизами, xapaKTepHi
пластичнi форми надвiконних сандрикiв, едементи шryкаryрного лiплення, Винятково
пластичною була баня дзвiницi з люкарнами, лiхтариком i шпилем.

Споруда потерпiпа BiA пожежi 1849 р. i в 1850 р. бупа вiдбудована з Аеякою
змiною форм завершення.

Радянська влада t929 р. оголосилатериторiю Кирилiвського монастиря державним
заповiдником, Професор Ф. Ернст HaBiTb планував вiдкрити в примiщеннях церкви-
дзвiницi музей i. Григоровича-Барського. Проте L9З7 р, пам'ятку було розiбрано на
цеглу. 1999 р. iT вкпючено до затвердженого Урядом Перепiку визначних пам'яток
icTopil та культури, якi передбачаеться вiдтворити.

33. Дзвiниця Китаiвськоi пустинi (вуп. Китаl'вська). Споруджена в 1829-18З7 рр.,
знищена 19З2 р.

Мурована наабрамна дзвiниця Китаl'вськоi пустинi збудована в 1829-18З7 рр.
apxiTeKTopoM i. Богдановим, iMoBipHo, за проектом apxiTeKTopa А. Меленського у
стилiстицi пiзнього провiнцiйного класицизму. Вона чотириярусна, увiнчана пласкою
банею зi шпилем. Перший ярус - масивний двоповерховий об'ем брами, арка проТзду
якоТфланкована спареними колонами тосканського ордера, що несли важкий антабле-
мент з триклним фронтоном, З цього п'одесталу виростав цилiндричний об'ем власне
дзвiницi, яруси якоТ роздiлено антаблементами, що спиралися на пристiннi пiвколони
коринфського i композитного ордерiв. Мiж ними розташованi почергово apKoBi от-
вори дзвонiв i глухi нiшi, облямованi архiвольтами. Нижнiй ярус цилiндричного об'ему
було вирiшено в римо-доричному ордерi. Дзвiниця знищена в 1-9З2 р.
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Роздiл 4. IСТОРИКО -АРХIТЕКТУР НИiI
опорниЙплАн м. ки€вА

Змiст iсторико-архiтекryрного опорного плану зумовлений вимогами норматив-
них документiв. З огляду на них, ocHoBHi змiни, порiвняно з попереднiми iсторико-
архiтекryрним та iсторико-мiстобудiвним опорними планами, |ло увiйшпи до генераль-
ного плану MicTa, затвердженого рiшенням КиТвськоТ MicbKoT рааи Bia 28.0З.2002 N9

З7О /L8O4, стосуються таких принципових MoMeHTiB.
Вiдповiдно до вимог Щентру BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО icToTHo збiльшено й

об'еднано буфернi (oxopoHHi) зони пам'яток BcecBiTHboT спадщини - ансамблю спо-

руд Софiйського собору та Киево-ПечерськоТ паври. Враховуючи, що на цей час оби-

двi буфернi зони поеднанi територiею пам'ятки ландшафry мiсцевого значення Kic-

торичний ландшафт КиТвських гiр i долини р. Днiпрбо1, вирiшено об'еднати буфернi
зони двох частин одиного об'екта BcecBiTHboT спадщини - uСобор СвятоТ СофiТ та
прилеглi монастирськi будiвлi, Киево-Печерська Даврап за рахунок парковоТ територiТ
першоТ надзаплавноТ тераси та схилiв правого берега р. ýнiпра. Це дае можливiсть
реалiзувати Ti мiжнародно-правовi зобов'язання, якi УкраТна взяла на себе при рати-
фiкацii КонвенцiТ про охорону BcecBiTHboT спадщини, а також оптимiзувати розвиток
мiстобудiвноТ iнфраструкryри iсторичного центру Киева у комплексi зi збереженням
традицiйного характеру середовища. Межi й режими використання охоронноТ (бу-

ферноТ) зони пам'яток-об'ектiв BcecBiTHboT спаАщини *Собор СвятоТ СофiТ та приле-
глi монастирськi будiвлi, Киево-Печерська Даврап затвердженi наказом MiHicTepcTBa
кульryри УкраТни вiд 05. ОТ. 2О!7 р. N0 511lo/t6-tt.

Зонами охорони пам'яток м. Киева, на територiях яких охороняеться кульryрна
спадщина та зберi гаоться традицi й н и й характер середовища, визначено :

територiТ пам'яток BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО (ансамблiв СофiТ КиТвськоТ

та Киево-ПечерськоТ лаври);

те риторiТ Ае ржавн их icTo ри ко-кульryрн их запов iAH и Ki в ;

територiТ великих за площею пам'яток (парк *Феофанiяо, Полiтехнiчний iнсти-
туг, Кiносryдiя iM. О. Довженка, пам'ятка ландшафry мiсчевого значення (ic-

торичний ландшафт КиТвських гiр i долини р, ýнiпра");
едина охоронна (буферна) зона пам'яток BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО - ан-
самблiв СофiТ КиТвськоТ та Киево-ПечерськоТ лаври;
зони охорони пам'ятокп а саме - oxopoHHi зони, зони реryлювання забудови
t:i,2:i та З-Т категорiй,

1Наказ MiHicTepcTBa кудьryри i ryризму Vкраi'ни вiд ОЗ. О2. 2О7О р, N9 58/О/1-6-10,
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з огляду на значну кiлькiсть i високу концентрацiю в центральнiй частинi Micтa
пам'яток культурноl'спадщини рiзних видiв i категорiЙ, визначено комплексну охорон-
ну зону паN4'яток центральноl частини vicTa. яка об'еднуе ранiше визначенi дискретнi
oxopoНHi зони.

Зони охоронюваного пандшафry, затвердженi розпорядженням Киl'вськоl'мiськоl'
державноТ адмiнiстрацil'вiд 25. L2.2OOT р. N0 1714 iскоригованi з урахуванням на-
казу MiHicTepcTBa кульryри i ryризму вiд СЗ. О2, 2ОlО р. N0 58/0 /16-7О та вiдповiдно
до затве рдженоТ м i стобудi в ноl' до куме нта цil'.

Межi зон охорони пам'яток та заповiдникiв визначено з урахуванням розпоряд-
ження КиТвськоТ мiськдержадмiнiстрацiТ вiд 17. 05. 2ОО2 N9 979 пПро внесення змiн
та доповнень до рiшення виконкому Киl'вськоl'мiськоТ Ради народних депутатiв вiд 1-6.

о7, L979 N9 920 uПро уточнення меж iсторико-культурних заповiАникiв i зон охорони
пам'яток icTopiiTa культури у м. Киевi".

Межi Нацiонального iсторико-меморiального заповiдника uБикiвнянськi могидиD

}ггочнено вiАповiАно Ао проекту землеустрою Аля створення музейно-меморiального
комплексу та меморiального парку на Броварському проспектi у ýнiпровському районi
м. Киева та згiдно з Генеральним планом розвитку заповiдника, який свого часу був
розроблений колективом Hýi пам'яткоохсронних дослiджень2.

Межi Державного iсторико-меморiального заповiдника (Дук'янiвське кдодовищ€л
ви3начено у межах землевiдводу, затвердженого рiшенням Vll ceciT КиТвради XX|V
скликання вiд27.05. 2004 р. N0 281lL49t,

межi Нацiонального заповiдника *Бабин Ярu визначено вiдповiАно до постанови
Кабiнеry М iH icTpiB УкраТни u П ро занесен ня об'ектi в кульryрноТ спадщи ни нацiонального
Значення Ао Аержавного реестру нерухомих пам'яток Украi'ни" вiд 0З.09.2009 N9

928 та проекту землеустрою.
межi пам'ятки пандшафry мiсцевого значення .iсторичний ландшафт Киl'вських

гiр i долини р. Щнiпрэ,, визнэчено вiдповiАно до облiковоl Аокументацil'.
Зони охорони пам'ятки icTopi'r' нацiонального значення Нацiонального

академiчного театру росiйсько'iдрами iM. Д. Украi'нки нанесено вiдповiдно до затвер-
джених зон охорони пам'ятки].

Територiю i зони охорони Нацiонального музею народноi' архiтекryри та побуry
УкраТни в ГолосiТвському районi (с-ще Пирогiв) визначено вiдповiдно до затвердженоТ
науково-проектноi' документацiТ uЗони охорони (скоригованi) Музею народноТ
архiтектури та побру НАН Украiни (с. Пирогiв) з урахуванням вимог Указу Президента
УкраТни вiд 25 червня 2007 року N9 55З/2ООТ,.

Охоронну зону пам'ятки садово-парковог0 мистецтва нацiонального значення

"ФеофанiяD визначено вiАповiдно Ао затверАженот в установленому поряАку uсхеми меж
охоронноТ зони навколо територiТ парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загально-
Аержавного значення uФеофанi9u (скорегованоi) та поверховостi lТ зэбудови" (2007 р.).

Територiю, на якiй сконцентровано 87 пам'яток iсторii нацiонального значення
Байкового цвинтаря визначено як охоронну зону в сучасних межах територii'цвинта-
ря (по лiнiТ огорожi).

Межi зони охоронюваного ландшафту та зон регулювання забудови 1-1', 2-1"та З-l
категорiй скоригованi вiдповiдно до затвердженоТ мiстобудiвноl'документацii'.

'iсторико-кульryрнi заповiдники / 3а рел, Вечерського В. В.; Вiдп, за вип, Сердюк О, М. - |{.,

201_1_. - 292 с.
З Наказ MiHicTepcTBa кульryри iryризму Yкраi'ни вiд 1З, 72,2ОО7 р, Ne 1669/О/16-07,
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lсторико-мiстобудiвнi дослiдясення Кнева

iснуючi станом на 2009 р. iсторичнi ареали Micтa угочненi порiвняно з попереАнiм
Генерапьним планом, затвердженим рiшенням КиТвськоТ MicbKoT раАи BiA 28.ОЗ.2ОО2
N9 з70/18О4: колишнi Солом'янський, Пiвнiчний та iсторичний ареал Пуща-Воаиця ска-

совано, оскiльки вони були визначенi в 20О1 р, всупереч вимогам законоАаВСтВа,
Скориговано межi Пiвденного та КитаТвського iсторичних ареалiв вiАпОВiАНО АО

наявностi пам'яток кульryрноТ спадщини, Межi територiТ КитаТвського iсториЧНОгО

ареалу вiдкоригованi з урахуванням розташованих У цiй iсторичнiй мiсцевостi
пам'яток кульryрноТ спадщини - групи печер КитаТвськоТ пустинi (XVll Ст.) та АаВНЬО-

руського курганного могильникау пiвденнiй частинi визначеного ареалУ, У ПiВНiЧНiй

частинi- городища та посаду, на заходi- археологiчного кульryрного шаРУ. Цей aРet

ал об'еднано з Пiвденним iсторичним ареалом. Об'еднаний ареап надалi на3ИВаетЬСя

Пiвденним.
Визначено також новий iсторичний ареал в районi ffорогожичiв, який охоп^Юе

найважливiшi пам'ятки (Кирилiвську церкву з прилеглими монастирськими спорУ-

аами) та заповiдники нацiонального й мiсцевого значення: Державний iстОрико-

меморiапьний заповiдник пДук'янiвське кдадовищеD та Нацiональний iсторикО-

меморiальний заповiдник оБабин Яро. За рахунок територiТ прилеглоТ паМ'ятКИ

ландшафry uiсторичний ландшафт КиТвських гiр i долини р, Днiпра" Цей аРеа^

об'еднуеться з Центральним iсторичним ареалом в едину територiю. Межi ЦентральнО-
го iсторичного ареалу було визначено з урахуванням наявностi заповiАникiв, чис^еН-

них пам'яток та об'ектiв кульryрноТ спадщини, iсторичних ландшафry, розп^ануваННя,
забудови, зон охорони пам'ятокп а також мiстобудiвноТ сиryацiТ, що icHye на сьогоАнi

у MicTi. До складу територiТ Щентрального iсторичного ареалу включено й територiю
пам'ятки ландшафry пlсторичний ландшафт Китвських гiр i до^ини р. днiпра".

Номенклаryра i межi iсторичних ареалiв l_]ентрального та Пiвденного -
визначенi вiдповiдно до вимог законодавства (3акон УкраТни оПро охорону кульryрноТ

спадщиниD, постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 1З березня 2ОО2 р. Ne З18, ffБН
Б.2.2-з-2008).

Межi зон охорони пам'яток та iсторичних ареалiв MicTa рочненi також вiАповiАно

до транспортно-планувальноТ схеми та схеми функцiонального використання територiТ

вiдповiдно до КонцепцiТ стратегiчного розвитку м. Киева, затвердженоТ Vl сесiею
КиТвськоТ MicbKoT ради Vl скдикання вiд 16.09.2010 р. Ne З514847.

3азначена науково-проектна документацiя складаеться з 5-ти книгп 28-ми роздiлiв
(що включають 441 cTopiHKy тексry, 61 iсторичний пдан, 86 архiвних фотографiй,
22L4 наryрних фотографiй, та 11 кресленикiв (6 кресленикiв в масштабi 1:5000;
2 - t:2o00; 2 - 1:25000; 1 - 1:50000). OcHoBHi з цих кресленикiв поАано напри-
кiнцi цього тому.
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Роздi;r 5. ПРОЕКТНО-РЕГУЛЯТИВНИИ РОЗДIЛ

5.1. Вlrзначення терIIторiй пам'яток, заповiдникiв,
зон охоронII пам'яток, iсторичних ареалiв MicTa

Вiдповiдно до Закону УкраТни оПро охорону кульryрноТ спадщиниD з метою захисту
традицiйного характеру середовища окремих пам'яток, комплексiв (ансамблiв) нав-
коло них повиннi встановлюватися зони охорони пам'яток: oxopoHHi зони, зони ре-

ryлювання забудови, зони охоронюваного ландшафry, зони охорони археологiчного
кульryрного шару. Межi та режими використання зон охорони пам'яток визначають-
ся вiдповiдною науково-проектною документацiею та затверджуються центральним
органом виконавчоТ влади у сферi охорони кульryрноТ спадщини.

Зони охорони пам'яток охоплюють значну частину територiТ MicTa. Межi iсторико-
кульryрних заповiдникiв i зон охорони пам'яток м. Киsва було затверджено ще до на-
брання чинностi Законом YкраТни *Про охорону кульryрноТ спадщцццu рiшеннями ви-
ко!-l1коц,КиТвськоТ MIcbKoT ради народних депугатiв вiд 16,07.79 Ns 920, вiд 10.10.88
|\F 976. t}озпоря.ýденнячи КиТвськоТ мiсьlцержадмiнiстрацiТ вiд 16.05.2о02 N9 979
,а в'д 2a,72,2аJТ \Е 1714.

Ерlо!g;,, з цъо-с, ocHoBHl змiни. порiвняно з попереднiм генпланом MicTa, стосу-
€-ЪСf * ffiIl--j}'I гЭ}tНЩипових MOMOHT|B.

Вд,-овiлч,ю до виь{ог Цеггру BcecBiTHboT спаАщини ЮНЕСКо icToTHo збiльшуються i

-"€дь,liол,irся Фферн] (oxopoHHi) зони пам'яток всесвiтньоj спаАщини - ансамблю спФ
цr Софilrсьr<ого сюбору та Киев+ПечерськоТ лаври, Враховуючи, що на цей час обидвi

ффер,-*i зони по€днанi територiею пам'ятки ландшафry мiсцевого значення uiсторич-

ний мнд.llафт }fuТвських гiр i долини р. Днiпрап (наказ MiHicTepcTBa кульryри i ryриз-
ьту М */O/O/L&1O вiд ОЗ.О2,2О10 р.) об'еднано буфернi зони двох частин единого
об'екга BcecBiTHboT спадщини - "Собор СвятоТ Софii та прилеглi монастирськi будiвлi,
КиевоПечерська Даврао за рахунок парковоТ територiТ першоТ надзаплавноТ тераси та
схилiв правого берега р. flнiпра. Це дае можливiсть реалiзувати Ti мiжнародно-правовi
зобов'язання, якi УкраТна взяла на себе при ратифiкацiТ КонвенцiТ про охорону BcecBiT-
ньоТ спадщини, а також оптимiзувати процеси розвитку мiстобудiвноТ iнфраструкryри icTo-

ричного центру Киева у комплексi зi збереженням трааицiйного характеру середовища.
Межi й режими використання охоронноТ (буферноТ) зони пам'ятокюб'ектiв BcecBiTHboT

спадщини "Собор СвятоТ СофiТ та прилеглi монастирськi будiвлi, КиевоПечерська Давра"
затвердженi наказом MiHicTepcTвa кульryри УкраТни вiд 05,07.2Ot1, N9 51110/1а11.

Загалом у м. Киевi територiями, на яких охороняоться кульryрна спадщина та збе-

рiгаеться традицiйний характер середовиlда, визначено:
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територiТ пам'яток BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО (ансамблiв СофiТ КиТвськоТ

та Киево-ПечерськоТ лаври);

територiТ 6-ти державних iсторико-кульryрних заповiдникiв;
територiТ великих за площею пам'яток (*Феофанi9u, Полiтехнiчний iнСтиТУГ, Ki-

носryдiя iM. О. Довженка, пам'ятка ландшафry мiсцевого значення оiсторичниЙ

ландшафт КиТвських гiр i долини р. ffнiпра");
едина охоронна (буферна) зона пам'яток BcecBiTHboT спаАщинИ ЮНЕСКО - аН-

самблiв СофiТ КиТвськоТ та Киево-ПечерськоТ лаври;

охоронна зона довкола Нацiонального музею народноТ архiтекryри та побУry

УкраТни;

зважаючи на значну кiлькiсть i високу концентрацiю в центральнiй частинi Mic-

та пам'яток кульryрноТ спадщини рiзних видiв i категорiй, визначено комп^еК-

сну охоронну зону пам'яток центральноТ частини MicTa, яка об'еАнуе визначенi

у попереднi роки дискретнi oxopoHHi зони пам'яток;
oxopoHHi зони пам'яток;
зони регулювання забудови L:i,2:i та З-Т категорiй;
зони охоронюваного ландшафту, затвердженi розпорядженням КиТвськоТ Micb-

коТ державноТ адмiнiстрашiТ вiд25.12.2ОО7 р. Ns 1714 i скоригованi з урахуван-
ням наказу MiHicTepcTBa кульryри i ryризму вiд 0З.02.2ОLО р. Ne 58/0 /O/L6-LO
та вiдповiдно до затвердженоТ мiстобудiвноТ документацiТ;
археологiчнi oxopoHHi зони й зони охорони археологiчного кульryрного шару.

Принципи визначення Merrt територiй пам'яток, заповiдникiв, зон охорони пам'яток,
iсторичних ареалiв

Зони охорони пам'яток е складовою частиною охоронного зонування як MicTo-

буаiвного засобу збереження кульryрноТ спадщини, До охоронного зонування, KpiM

зон охорони пам'яток, надежать територiТ пам'яток та територiТ державних iсторико-
кульryрн их заповiдникiв.

Територiя пам'ятки - це земельна дiлянка, на якiй розташована пам'ятка i яка
пов'язана з нею iсторично i функцiонально та забезпечуе 1Т збереження i функцiону-
вання як об'екта кульryрноТ спадщини.

До зон охорони пам'яток належать:

охоронна зона;
зона регулювання забудови;
зона охоронюваного ландшафry;
зона охорони археологiчного кульryрного шару.

Охоронна зона - це територiя, що видiляеться для збереження найближчого се-

редовища пам'ятки, годовним чи iстотним елементом якого вона е, а також для ство-

рення оптимальних умов огляду пам'ятки, забезпечення належного lТ функцiонуван-
ня, охорони вiд вiбрацiй, забруднень, затопдення, пiдтопдення та iнших негативних
техногенних i природних впливiв.

Охоронна зона мае охоплювати дiлянки iсторичноТ забудови, вiльнi простори та
ландшафти, якi становлять характерне iсторичне середовище пам'ятки, а також
кращi оглядовi точки та зони. До охоронноТ зони також мають бути зарахованi
територiТ, необхiднi для захисту пам'ятки вiд шкiдливих техногенних i прироАних

196



F**дýл ý, ГВ р**к"г** * * р* гуtFý fi тэs ж пс *t й р*sдiл

впливiв. Охоронна зона повинна забезпечувати оптимальне зорове сприйняття
пам'ятки,

Зона реryлювання забудови - це забудована чи призначена пiд забудову територiя
за межами охороннот зони, на яку поширюеться композицiйно-видовий вплив пам'ятки.
Ця зона призначена мя збереження особливостей вiзуального сприйняття пам'ятки, lJ

а}fiивноТ ролi в коt\4позицiТ i пейзажi населеного мiсця. Вона виконуе функцiТ буферноТ,

перехiдноТ та синтезуючоТ зони у взаемодiТ пам'ятки з новими об'ектами довкiлля.
Зона реryлювання забудови повинна охоплювати пов'язанi з пам'яткою Аiлян-

ки iсторичноТ забудови i розплануванняп а також територiТ, на якi поширюеться
композицiйновидовий вплив пам'ятки: точки lT оптимального сприйнятгя; територiТ,

що оглядаються разом з нею в цiнних пейзажах i видах; дiлянки, на яких необхiдно

реryлювати висоry та iншi параметри забудови задля збереження цiнних пейзажiв i

видiв. Mex<i зони реryлювання забудови треба встановлювати як загальний зовнiшнiй
контур зон впливу пам'ятки (пам'яток),

Зона охоронtованогq ландшафry - це природна чи переважно природна з роз-
осередженою iншою традицiйною забудовою територiя за межами охоронноТ зони, з
якою пам'ятка мае активний вiзуальний зв'язок, Вона визначаеться для збереження
i реабiлiтацiТ природних територiй та угворень, якi е характерним iсторичним серед-
овищем пам'ятки i вiдiграють важливу роль в образi населеного мiсця або окремому
пейзалкi, що мiстить пам'ятку.

Межi зони охоронюваного ландшафry визначаються поширенням вiзуально-
пейзакних зв'язкiв пам'ятки з природними складовими довкiлля й установлюються
iз врахуванням природних i розпланувальних рубежiв. До зони охоронюваного ланд-
шафry включають природнi рворення iTaKi, що мають переважно природний харак-
тер i,поля. городи, сади. оквери. парки. мiсця традицiйноТ розосеременоТ забуАови
Tot]_{oi. якi становдять хЕрЕюlгерне середовище пам'ятки, або вiдiграють важливу роль
у цlннпх пейза*ах. ьlо viстять паtи'ятку чи е iстотними складовими видiв на неТ,

на даiоr"{! етеп ааж\иву роль у формуваннi системи охоронного зонування тери-
-0з- Н,l€за з д,гвас територiя пам'ятки ландшафry. Y 2ОlО р.до Державного реестру
-iесьrэ.v,r"\ -ач"яток \'краТни (далi - Реестр) було зараховано пам'ятку ландшафry
, ]*эсиi.-:lr{й ч,а;дл-лафт КиТвських гiр i Аолини р. Днiпра".

Ззп€с€tit]ю об'екга до Реестру передували HarypHi, бiблiографiчнi, apxiBHi, iKoHo-
граqiчнi дослiдження. На об'ект кульryрноТ спадщини було складено паспорт, облiко-
Еу картку та iсторичну довiдку, В паспортi г+а об'ект кульryрноТ спадщини визначено
межi територiТ об'екта. Облiкову документацiю розроблено Науково-дослiдним iнсти-
тугом пам'яткоохоронних дослiджень (виконавець - Звiряка А. i., науковий керiвник

- Вечерський В, В,).
Занесення до Реестру здiйснено за поданням Головного управлiння охорони куль-

ryрноТ спадщини КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ вiд 04,09.2009 N9 5770.
За дорученням ýержавноТ служби з питань нацiональноТ кульryрноТ спаащини вiд

04,09.20о9 Ns 6/2174 облiкову Аокументацiю було розглянуго на засiАаннi ВченоI
ради Науково-дослiдного iнстип;ry пам'яткоохоронних дослiджень вiд 14.10.2009,
протокол Ns 5 (ивалено внести до Реестру як пам'ятку ландшафry мiсчевого значен-
ня та рекомендовано до внесення до Реестру як пам'ятку ландшафry нашiонального
значення).

Питання щодо занесення об'екта кульryрноТ спадщини до Реестру *iсторичного
ландшафry КиТвських гiр i долини р, Щнiпраu було розглянло на засiданнi ЕкспертноТ
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KoMiciT з розгляду питань занесення об'ектiв кульryрноТ спадщини до Державного ре-
естру нериомих пам'яток УкраТни вiд О4.11.2009, протокол N9 4/09 (цвалили реКО-

мендувати для занесення до Реестру об'екта кульryрноТ спадщини пiсторичний 
^анА-шафт КиТвських гiр i долини р. ДнiпраD за видом пам'ятка ландшафry нацiональнОгО

значення)
На засiданнi Науково-методичноТ ради з питань охорони кульryрноТ спаАЩини BiA

1о.11.2оо9 р. Протокол Ns З3 було затверджено протокол експертноТ KoMiciT вiд
о4.11.2оо9 Ns 4/о9 щодо занесення об'ектiв кульryрноТ спадщини до АержаВНогО

реестру нериомих пам'яток УкраТни.
Наказом MiHicTepcTBa кульryри i ryризму вiд ОЗ.О2.2ОL0 N9 58/0/0/16-10 -Про

затвердження науково-проектноТ документацiТ щодо меж i режимiв виКорИСтанНя

зон охорони пам'яток та iсторичних ареалiв та занесення об'ектiв купьryрноТ СпаАЦИ-

ни до ýержавного реестру нериомих пам'яток УкраТни" об'ект кульryрноТ спаАщини
пiсторичний ланАшафт Китвських гiр i Аолини р. Днiпра" було занесено Ао Реестру
як пам'ятку ландшафry мiсчевого значення (додаток 25 до наказу МКТ УкраТни вiд
оз.о2.2о7о N9 58/о /o/16-Lo).

Пам'ятка ландшафry пiсторичний ландшафт КиТвських гiр i долини р. ffнiпра" (на-

каз MiHicTepcTBa кульryри i ryризму N9 58/0/0 /L6-LO вiд 0З.02.2010 р,) мiститься
на територiТ MicTa Киева, у межах Днiпровського, Печерського, Шевченкiвського,
Подiльського районiв: це КиТвськi гори i долина р. Днiпра, вiд залiзничного мосry на

пiвднi до Подiльсько-Воскресенського мостового переходу на пiвночi.
Габаритнi розмiри: даний кульryрний ландшафт займае цiлiсну територiю, що про-

стяглася вздовж р. Днiпро на 8,6 км з пiвденного сходу на пiвнiчний захiд при макси-
мальнiй ширинi З,6 км.

OpieHToBHa площа у зазначених межах 2 800 га.
Межi територiТ пам'ятки ландшафry: територiею пам'ятки е земельна Аiлянка та

частина aKBaTopiT з вiдповiдною дiлянкою рiчища, на якiй розташована пам'ятка З

yciMa lJ складовими, що пов'язанi з нею iсторично i функцiонально та забезпечують
li збереженiсть,

Межi територiй ландшафтних пам'яток визначаються безпосередньо на пiАставi
наryрних наукових обстежень i обумовлюються такими принципами:

ландшафтнi пам'ятки (кульryрнi ландшафти), насампереА великi за розмiром,
можль включати об'екти (пам'ятки) кульryрноТ спадщини Bcix видiв i типiв (спо-

руди (витвори), комплекси (ансамблi), археологiчнi, iсторичнi об'екти, об'екти
монументадьного мистецтва, садово-паркового мистецтва, архiтекryри та Mic-

тобудування, науки i технiки);
при визначеннi територiТ ландшафтноТ пам'ятки враховуються Bci об'екти
(пам'ятки), що формують кульryрну та iсторичну насиченiсть ii територiТ, а та-

кож ландшафтних комплексiв, iсторичних мiсцевостей, урочищ, паркових те-

риторiй, археологiчних об'ектiв (пам'яток), дерев i чагарникiв, характер озе^е-
нення i впорядження (благоустрою);

при визначеннi територiТ ландшафтноТ пам'ятки треба враховувати головнi Mic-

тобудiвнi компоненти ландшафry: apxiTeKrypHi комплекси, ансамблi й oKpeMi
об'екти, що формують rT сугнiсть як пам'ятки (кульryрного ландшафry) з ви-

разним об'емно-просторовим сприйняттям та видовим розкриттям пам'яток у
середовищi з основних видових точок, зон i фронтiв видимостi;
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межi територiТ ландшафтноТ пам'ятки встановлюють з урахуванням розп^ану-
вальних (садиб, кварталiв. пдощ, tиiст, вулиць, шляхiв) i природних (берегiв pi-

чок та iнших водойм, краТв схидiв, вододiлiв тощо) меж та орiонтирiв, за вiд-
сугностi яких використовуються GРSприв'язки до дiючоТ геофiзичноТ системи
координат.

Межi Нацiонального iсторикФмеморiального заповiдника uБикiвнянськi могидиD

угочнено вiдповiдно до проекry землеустрою мя створення музейно-меморiа^ьного
коil.rплексу i пrеморiального парцу на Броварському проспектi у Днiпровському районi
ьс. Киова та згiдно з Генеральним планом розвитку заповiдника.

цеж[ 1-1ацiонального заповiдника пБабин Яро визначено вiдповiдно до постанови
Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни *Про занесення об'ектiв кульryрноТ спадщини нацiонально-
го значення до Державного реестру нериомих пам'яток УкраТнио вiд 0З.09.2009 N9

928 та проекry землеустрOю.
MerKi Державного iсторико-меморiального заповiдника uДук'янiвське кладовищеD

визначено у межах землевiдводу, затвердженого рiшенням Vll ceciT КиТвради )filV
сtиикання вiд 27.05.О4 N9 287/7491,,

Межi зон охорони пам'яток та заповiдникiв визначено з урахуванням розпоря-
дження КиТвськоТ мiськдержадмiнiстрацiТ вiд LT.O5.02 N9 979 uПро внесення змiн
та доповнень до рiшення виконкому КиТвськоТ MicbKoT Ради народних деплатiв вiд
16.07.79 N9 92о *Про угочнення меж iсторико-кульryрних заповiАникiв i зон охорони
пам'яток icTopiT та кульryри у t"l. Киевiо.

Зони охорони пам'ятки icTopiT нацiонального значення - Нацiонального акаде-
ч]чного театру росiйськоТ драми iM. Д, УкраТнки нанесено вiдповiдно до зон охорони
-:l., :-- х наказоч MiHlcTepcTBa }ryльryри i ryризму вiд 1З,12,07 р. Ne

Ец'сtr*ф зо+l,} пам'ятки садовспаркового мистецтва нацiонального значення
,@оtрачiяl визнЕчено вiдповiдно до затвердженоТ в установленому порядку оСхеми
че}r( ФхоронноТ зони навкодо територiТ парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва
загЕtдь}tодержавного значення пФеофацig" (скоригованоТ) та поверховостi iT забудо-

-э.,,-.э ю, на якiй сконцентровано 87 пам'яток icTopiT нацiонального значення
]э,,-,:lз,]rго цзинтаря визначено як охоронну зону в сучасних межах територiТ цвинта-

\lежl зони охоронюваного пандшафту та зон регулювання забуАови t:i,2-T та З-l

"атегорiй скоригованi вiдповiдно до затвердженоТ мiстобудiвноТ документацii'.
iснуючi на сьогоднi iсторичнi ареали MicTa угочненi порiвняно з попереднiм Ге-

*еральним планом, затвердженим рiшенням КиIвськоТ MicbKoT ради Bia 28,ОЗ,2ОО2
^ч: З70/1804: колишнi Солом'янський, Пiвнiчний та iсторичний ареал Пуща-Водиця ска-
совано, оскiльки вони були визначенi в 2001 р. всупереч вимогам законодавства,

Скориговано межi Пiвденного та КитаТвського iсторичних ареалiв вiдповiдно до на-
явностi пам'яток культурноТ спадщини. Межi територiТ КитаТвського iсторичного аре-
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алу вiдкоригованi з урахуванням розташованих у цiй iсторичнiй мiсцевостi пам'яток
кульryрноТ спадщини - групи печер КитаТвськоТ пустинi (XVll ст.) та давньорусько-
го курганного могильника у пiвденнiй частинi визначеного ареалу, у пiвнiчнiй части-
Hi - городища й посаду, на заходi - археологiчного ку^ьryрного шару. Цей ареал
об'еднано з Пiвденним iсторичним ареалом, Об'еднаний ареал нададi називаеться
Пiвденним.

Визначено також новий iсторичний ареал в районi flорогожичiв, який охоплюе най-
важливiшi пам'ятки (Кирилiвську церкву з прилеглими монастирськими спорудами) та
заповiдники нацiонального й мiсцевого значення: ýержавний iсторико-меморiальний
заповiдник пДук'янiвське кладовище) i Нацiональний заповiАник пБабин Ярп. За
рахунок територiт прилеглот пам'ятки ландшафry пiсторичний ландшафт Китвських
гiр i долини р. ДнiпраD (наказ MiHicTepcTBa кульryри i ryризму N9 58/0 /O/16-tO Bib
0З,02.2010 р.) цеИ ареал об'еднуеться з Центральним iсторичним ареалом в еАину
територiю. Межi l_.[ентрального iсторичного ареалу було визначено з урахуванням на-

явностi заповiдникiв, численних пам'яток та об'ектiв кульryрноТ спадщини, iсторичних
ландшафry, розпланування, забудови, зон охорони пам'яток, а також мiстобудiвноТ
сиryацiТ, що icHye на сьогоднi у MicTi. До складу територiТ l-]ентрального iсторичного
ареалу вкдючено територiю пам'ятки ландшафry пiсторичний ландшафт КиТвських гiр
i Аолини р. Анiпрао,

Номенклаryра i межi iсторичних ареалiв - Центрального та Пiвденного - ви-
значенi вiдповiдно до вимог законодавства (Закон УкраТни пПро охорону кульryрноТ
спадщини},, постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд 1З березня 2ОО2 р. N9 З18, ДБН
Б.2.2_3-2008).

5.2. Meжi територiй пам'яток

Межi територiТ пам'ятки ландшафry пiсторичний ландшафт КиТвських гiр iдолини
р. Днiпра":

вiд Залiзничного мосry на пiвденний захiд до Надднiпрянського шосе;

далi на пiвдень та пiвденний захiд по Надднiпрянському шосе до перетину з
вул. Тимiрязевською;
далi на пiвнiч по вул. Тимiрязевськiй до перетину з вул. Бастiонною;

далi на пiвнiчний захiд по вул, Бастiоннiй, по вуд. Стругинського до перетину з
бульв. Дружби народiв;

далi на пiвнiч по захiднiй межi Звiринецького цвинтаря до вуп. Старонавод-
ницькоТ;

далi на пiвденний схiд по вул. Старонаводницькiй до перетину з вул. i. Мазепи;

далi на пiвнiч та пiвнiчний захiд по вул. i. Мазепи до вул. М. Грушевського;

далi на пiвнiчний захjд по вул. М. Грушевського до вул. ТрьохсвятительськоТ;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Трьохсвятительськiй до вул. ВеликоТ Житомир-
ськоТ;

далi на захiд по вул. Велика Житомирська до вул. Артема;

далi на пiвнiчний захiд та захiд по вул. Артема до перетину з вул. Глибочицькою;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Глибочицькiй до перетину з вул, Соляною;

далi на пiвнiч по вул. Солянiй до перетину з вул. Богговугiвською;
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далi на захiд по вул. Багговрiвськiй до перетину з вул. Нагiрною;

далi на пiвнiч та пiвнiчний захiд по вул. Нагiрнiй до Подiльського узвозу;
Аалi на захiА та пiвнiчний захiд по провулку, що йАе взАовж пiвАенно-захiАноТ
сторони ур. Кирипiвський Гай до перетину з вул. Герцена;

далi вiд вул. Герцена на пiвнiч до вул. О. Телiги по схiднiй межi парку *Кирилiв-

ський гайп;

далi на пiвнiчний схiд по вул. О. Телiги до перетину з вул. Фрунзе;

далi на пiвденний схiд по вул. Фрунзе до перетину з вул. Юркiвською;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Юркiвськiй до перетину з вул. Набережно-
Дуговою;

далi на схiд та пiвденний схiд по вул. Набережно-Хрещатицькiй до траси
Подiльсько-Воскресенського мостового переходу;

далi на пiвнiчний схiд вздовж Подiльсько-Воскресенського мостового переходу
до садово-дачних дiлянок nPycaHiBcbKi садиоl

далi на пiвденний схiд та пiвдень по захiднiй межi Русанiвських садiв до
вул. М икiльсько-СлобiдськоТ;

далi на пiвдень по вул. Микiльсько-Слобiдськiй до вул. PycaHiBcbKa набережна;
далi на пiвдень по вул. PycaHiBcbKa набережна до ýнiпровськоТ набережноТ;

далi на пiвдень по ffнiпровськiй набережнiй до Залiзничного мосry;

далi на пiвденний захiд по лiнiТ Залiзничного мосry.

5.3. }Iei+ti TepltTopil-r археоrогiчнllх па},I'яток, ix охоронних зон
та зон охоронII археоJогiчного к},Jьт},рного шару

l|1^ ,;. 
" -a -=*,,,-:a ,., :-а п,,,aэа tэl_.]е-.,]-оr€-ься ве,\,aка кiлькiсть пам'яток та

:С .-- э a,-,:],-- --: --a, _,,-,, за,ц^,l,зl,\1 о забезrечення х максимальноi' збере-
л: л ---, _ -,'--,",'- ]:,aЗ ЯЗКОВОtО ВИЯВi\еННЯ Та ВlДПОВlДНОГО НаУКОВОГО ВИВЧеН-

-: - ' - j: -:_з:"_--: i_,- ЗЭ\эг] их l земляних робiт.
].,,-,=,,, э -ээ-э, заlропоновано усю територiю MicTa (в його сучасних межах)

=,,э-..-a-,, =-, 
-э-елц йtно цiнну з огляду на збереження археологiчноТ спадщини та

з-э:зэ-,1-у,,.lа нiй вiдповrднi oxopoHHi режими. З iншого боку, треба зазначити, що
-е\,я-ки та об'екти археопогiчноТ спаАщини на територiТ MicTa розташованi HepiB-
lcrllpHo: найбiльша 'iх концентрацiя спостерiгаеться у центральнiй частинi MicTa (по-

]е\еF]ня та некрополi), на верхiв'ях днiпровських схилiв (переважно, поседення та
\,оtильники), в Аолинi р. Анiпро (iрунтовi могильники та рiзночасовi поселення); ic-
то;но менше ix зафiксовано на територiях, вiАдалених BiA береговоI лiнiТ. Враховую-
-],l зэзнэчене, пропонуеться в межах MicTa впроваАити диференцiЙоване охоронне
зонування для збереження пам'яток та об'ектiв археологiчноI спадщини, з рiзними
за суворiстю вимог режимами використання окремих зон. Окрiги власне територiТ
пам'яток з найсуворiшим режимом та обмеженнями щодо Тх використання, пропо-
нуоться в межах MicTa визначити oxopoHHi зони пам'яток археологiТ iзони охорони
археопогiчного кульryрного шару L,2Ta З категорiй.
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Mex<i територiй археологiчних пам'яток i шойно виявлених об'ектiв археологiч-
Hoi Gпадщини

Як рке зазначалося, в межах Киева визначаеться 58 пам'яток археологiТ, якi вне-

ceнi до державного реестру нерухомих пам'яток УкраТни (з них 2З - паМ'ятКИ На-

цiонального значення та 35 - мiсцевого), а також ]-]- щойно виявлених об'ектiв
археологiчноТ спадщини.

Межi територiй цих пам'яток та об'ектiв HaHeceHi на кресленик вiАповiАно Ао мате-

рiалiв облiковоТ документацiТ (облiкових карток i паспортiв), схем, розроблених спiвРО-

бiтниками iнститrrry археологiТ НАН УкраТни та затверджених Вченою раАоЮ iнСтит;ry
археологiТ, кресленикiв науково-проектноТ документацiТ, розробленоТ щодо МеЖ ТеРИ-

торiй i зон охорони окремих пам'яток ("MicTa Володимира),, городища (ГорОдОк ПiСОЧ-

ний,, Н ацiонального iстори ко-кульryрного Киево-Печерського заповiАн ика).

Mex<i територiй охоронних зон пам'яток археологii i зон охорони археологiчного
культурного lлару 1-oi категорii

Науково-проектна документацiя цодо меж та режимiв охоронних зон пам'яток
археологiТ в м. Киевi розроблена лише на 2 пам'ятки археологiТ нацiонального ЗнаЧеН-

ня - городище пГородок ПiсочниЙо та oxoтiBcbKe городище"). При цьому А^я охорон-
них зон зазначених пам'яток визначено чiткi межi й режими використання територiй
цих охоронних зон.

Враховуючи велику значущiсть зазначених територiй i подiбнiсть режимiв х вико-

ристання, пропонуеться розглядати oxopoHHi зони пам'яток археологiТ як зони охоро-
ни археологiчного кульryрного шару 1 категорiТ, визначаючи ii у насryпних межах.

1. 3она охорони археолоriчного культурного шару 1-oi категорii (охоронна зона)
пам'ятки археологii *Городок Пiсочнийп:

вiд лiвого берега озера Гнилуша, по вул. ýимитрова (Довженка) до перетину
вул. К. Маркса;
по вул. К. Маркса вiд перетину вул, fiмитрова (Довженка) до перетину вул. Бо-

женка;
вiд перетину вул. Боженка на пiвнiчний-захiд по Грунтовiй дорозi до верхiв'я
озера Гнилуша;
вздовж кривого берегового краю лiвого берега озера Гнилуша, Ао перетИНУ

вул. ffимитрова (Довженка),

2. 3она охорони археологiчного культурного шару 1-oi категорii (охоронна зона)
пам'ятки археопогii nXoTiBcbкe городище, (в межах MicbKoi смуrи):

вiд гирла схiдного яру вздовж верхнього краю плато Ао верхiв'я ставка Палла-

дiнський;
вiд верхiв'я ставка Палладiнський вздовж паркану на пiвнiчний захiА Ао пере-
тину з вул. Дебедева;
вздовж краю пiвнiчно-захiдного плато до перетину з вул. Денiна;

вздовж вул. Денiна до ri перетину з вул. Пирогiвською;
вiд перетину з вул. Пирогiвською на правий берег ставка на р. XoTiBKa;

вiд верхiв'я ставка вздовж береговоТ лiнiТ до перетину з вул. Партизанська;
вiд перетину з вул. Партизанською вздовж нижньоТ частини плато Ао перетину
з вул. Червоноармiйською;
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вздовж вул. ЧервоноармiйськоТ, вiд tT завершення до мiсця розташування гир-

ла схiдного яру.

3.3она охорони археологiчного культурного цlару 1-oi категорiiАовкола пам'яток
nМicTa Володимирао, nMicTa ЯроGлаваD, об'ектiв археологiчноi спадlцини Подолу та
Кирилiвських виGот:

вiд перетину вул, Олени Телiги i вул. Фрунзе на пiвденний схiд вздовж вул. Фрун-
зе правим iT боком до перетину з вул. Оленiвською;
вiд перетину вул. Фрунзе та вул. ОленiвськоТ вздовж лiвого боку вул. ОленiвськоТ
на пiвнiчний схiд, до перетину з вул. Набережно-Дуговою;
вiд перетину вул. ОленiвськоТ i вул. Набережно-ДуговоТ лiвим iT боком у
пiвденно-схiлному та пiвденному напрямку через перетин з вул. Набережно-
Хрещатицькою до перетину з пл. Поштовою;
вiд перетину вул. НабережноХрещатицькоТ з Поштовою площею в бiк Володимирсы
кого узвозу вздовж нього правим боком до перетину з 0вропейською площею;

вiд перетину Володимирського узвозу з европейською площею вздовж
вул. ТрьохсвятительськоТ правим'iT боком до перетину з вул. Костьольною;
вiд перетину вул. ТрьохсвятительськоТ з вул. Костьольною вздовж iT правого
боку у пiвденно-захiдному напрямку через Майдан Незалежностi та ву^ицю
Грiнченка до перетину останньоТ з вул. Прорiзною;
вiд перетину вул.. Грiнченка i вул. ПрорiзноТ правим tT боком вздовж вул.

ПрорiзноТ та вул. Ярославiв Вал до перетину останньоТ з вул. Воровського;
вiд перетину вул. Ярославiв Вал з вул. Воровського вздовж 1Т правого бо,,у до перетину
з вул. Обсерваторною i далi через перетин з вул. Артема на пров. Косогiрний, Ао пере
тину з вул. Кудрявською вздовж iT лiвого боку до перетину з вул. СмiрноваДасточкiна;

вiд перетину вул. Смiрнова-Дасточкiна вздовж 1Т правого боку ао перетину Жит-
ньоторзькоТ площi i вул. ОленiвськоТ вздовж правого боку останньоТ до iT пере-
тину з вул. Дукянiвська;
вздовж вул. ДукянiвськоТ правим ii боком до захiдного краю Дук'янiвського
цвинтаря;
вiд захiдного краю Дук'янiвського цвинтаря на пiвнiчний захiд до вул. Нижньо-
юркiвськоТ, вздовж неТ правим jT боком через вул. Отто Шмiдта до перетину
останньоТ з вул. Соляною;
вiд перетину вул. Отто Шмiдта та вул. СоляноТ у пiвнiчно-захiдному напрямку до
перетину з пров. Шишкiнським, далi у захiдному напрямку через пров, Нагiр-
ний, Смородинський узвiз до Подiльського узвозу, по узвозу вниз правою його
стороною (до середньоТ його частини), далi - на пiвнiчний захiд, до перетину
вул. MaKapiBcbKoT та HoBoMaKapiBcbKoT;
вiд перетину вул. MaKapiBcbKoT i HoBoMaKapiBcbKoT у пiвнiчно-захiдному напрям-
ку через Врубелiвський узвiз, далi у пiвнiчно-захiдному напрямку через лiкарню
iM. Павлова до вул. Олени Телiги вздовж iT правого боку до перетину останньоТ
з вул. Фрунзе.

4. 3она охорони археологiчного культурного шару 1-oi категорiiдовкола памПятки
*Культурний шар городища на горi lЦекавицiо:

BiA перетину вул. НижньоюркiвськоТ i вул. Фрунзе на пiвАенний cxiA взАовж вул. Фрун-

зе правим iТбоком до перетинуз пров. Цемлянським та вул. Введенською;
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вiд перетину вул. Фрунзе з пров. Цемлянським правим боком провулку до схiд-
ноТ частини пiднiжжя гори Щекавицi i далi пiднiжжям гори у пiвденно-схiдному
напрямку до пл. Житньоторзькот;
вiд пл. ЖитньоторзькоТ до перетину з вул. Олегiвською та вул. Мирною i Aa^i

правим боком вул. МирноТ в бiк вул, Дук'янiвськоТ до lx перетину;

вiд перетину вул. МирноТ та вул. Дук'янiвськоТ на пiвденний захiА та пiвнiчний

захiд до перетину вул. Дук'янiвськоТ з вул. Олегiвською;

вiд перетину вул. Дук'янiвськоТ з вул. Олегiвською у пiвнiчному напряМКУ АО

вул. НижньоюркiвськоТ правим lТ боком до перетину з вул. Фрунзе.

5. 3она охорони археологiчного культурного щару 1-oi категорii Аовкода
пам'яток - городиlца та багатошарового поселення на горi Замковiй (Киселiвка)п

урочиlц Кожум'яки i Гончари:

вiд перетину вул. ВоздвиженськоТ з пров. Дадо Кецховелi правим боком про-

вулку у пiвнiчно-схiдному напрямку до вул. ХоривоТ;

вiд вул. ХоривоТ у пiвденно-схiдному напрямку через пров. Фролiвський ло
вул. ФролiвськоТ;
вiд перетину вул. ФролiвськоТ з пров. Флорiвським вздовж пiднiжжя ЗамковоТ
гори у пiвденно-схiдному напрямку через вул. Воздвижинську до перетину пров.

Десятинного з Пейзажною алеею;

вiд перетину пров. Десятинного з Пейзажною алеею у захiдному та пiвнiчно-
захiдному напрямках вздовж ПейзажноТ алеТ правим iT боком до перетину
вул. ДехтярноТ i Киянiвського провулку;

вiд перетину вул. ДехтярноТ та Киянiвського провулку вздовж провулку правим
його боком до будинку Ns З-7 по Киянiвському пров.;

вiд Киянiвського провулку N9 З-7 у пiвнiчно-схiдному та пiвнiчно-захiАному на-

прямках до перетину з вул. Смiрнова-Дасточкiна;
вiд перетину вул. Смiрнова-Дасточкiна вздовж вулицi правим боком череЗ ВУ^.

Кол<ум'яцьку i вуп. Воздвиженську до перетину останньоТ з пров. Дадо Кецховелi,

6. 3она охорони археологiчного культурного lлару 1-oi категорiiдовкола пам'ятки
*Культурний чrар MicTa iзяслава - святополкаD:

вiд перетину пл. МихайлiвськоТ з вул. Трьохсвятительською вздовж вулицi лiвим
iT боком;
вiд перетину вул. ТрьохсвятительськоТ вздовж вулицi лiвим lT боком до перетину
з парковою дорiжкою i далi у пiвнiчно-схiдному, захiдному та пiвденно-захiдному
напрямках до перетину з пл, Михайлiвською.

7.3она охорони археологiчного культурного шару 1-оi категорiiдовкола пам'ятки
*культурний чrар урочиlца Клово:

вiд перетину вул. ШовковичноТ та вул. Пилипа Орлика правим боком вулицi Пи-

липа Орлика до перетину з пров. Костя Гордiенка;
вiд перетину вул. Пилипа Орлика та пров. Костя Гордiенка вздовж прову^ку у
пiвденно-захiдному та пiвнiчно-захiдному напрямках по верхнiй частинi схилу до
перетину з вул. Шовковичною;
вiд перетину вул. ШовковичноТ вздовж 1Т правого боку до перетину 3 вул. Пили-
па Орлика.
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8. 3она охорони археологiчного культурного lлару 1oi категорii довкола пам'ятки
пКультурний ч.lар села YгорGькогоD:

вiд перетину вул. Михайла Грушевського з вул. iBaHa Мазепи взАовж останньоТ

лiвим ji боком до перетину з пл. Слави;
вiд перетину вул. iBaHa Мазепи та пл. Слави лiвим боком площi Ао перетИнУ 3

алеею ГероТв Круг i далi вздовж алеТлiвим боком до перетину з пл. Андрiя Пер-

возванного;
вiд пл. Андрiя Первозванного у пiвнiчно-захiдному, захiАному та пiвдеННО-

захiдному напрямках парковою дорiжкою до перетину вул. Михайла Грушевсь-
кого з вул. iBaHa Мазепи.

9.3она охорони археологiчного культурного lцару 1-oi категорiiдовкола пам'ятки
*3вiринецькi печерип:

вiд перетину вул, Мiчурiна та пров. Мiчурiна правим боком вул. Мiчурiна У пiв-
нiчно схiдному напрямку (до садиби N9 28), звiдти у пiвденно-схiАному, пiвАенно-
захiдному та пiвнiчно-захiдному напрямках (територiя Щентрального ботанiчно-
го саду iM. М. Гришка НАН УкраТни) до перетину з вул. Мiчурiна.

10. 3она охорони археологiчного культурного lлару 1-oi категорii Аовкола
пам'ятки *культурний чlару урочища Видубичi":

з Надднiпрянського шосе у захiдному напрямку до перетину з вул. Видубецькою
i далi вздовж вулицi правою li стороною у захiдному напрямку;

вiд вул. Видубецька парковою дорiжкою у захiдному, пiвденно-схiАному та схiд-
ному напрямах (територiя L{ентрального ботанiчного саду iM, М. Гришка НАН
УкраТни) до Надднiпрянського шосе;
вiд точки, де зазначена межа виходить до Надднiпрянського шосе, лiвою сто-

роною шосе у пiвнiчному напрямку до початку BiMiKy межi.

LL. 3она охорони археологiчного культурного шару 1-oi категорii Аовкола
пам'ятки пКитаiвське гороАище i курганний могильник,D:

по вул. КитаТвська лiвим боком до будинку N9 11;
вiд вул. КитаТвська, L1- на пiвдень та захiд (по краю зедених насаАжень) до
вул. КитаТвська лiвим боком вулицi до перетину з вул. Ягiдною (район Серафи-
MiBcbKoT церкви);
вiд вул. Ягiднот (район Серафимiвськот черкви) на пiвденний схiд та схiд до пiд-

нiжжя гори на парному боцi вул. ЧервонопрапорноТ;
вiд точки, де межа виходить на вул. Червонопрапорну парним tT боком у пiвнiчно-
схiдному напрямку до будинкiв NsNe 44, 46, звiдти на захiд, пiвнiч та захiд до
вул. КитаТвськоТ i далi непарним iT боком до буаинку N9 1-]-.

L2. 3она охорони археологiчного культурного lлару 1-oi категорii довкода
пам'ятки пПирогiвське гороАиlцеD:

зона розташована помiж вул, Академiка Заболотного на пiвночl, вуд. Червоно-
прапорноТ на сходi; з заходу бiля пiднiжжя пагорба протiкае р. BiTa.

13. 3она охорони археологiчного культурного шару 1oi категорii Аовкода
пам'ятки пФеодосiевi печери та фунааменти церкви Гнилецького монаGтиря},:

зона розташована на територiТ санаторiю МВС УкраТни -Хугiр Вiльнийо i зай-
мае верхню частину пагорба у пiвденно-схiднiй частинi санаторiю мiж двопо-
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верховим цегляним корпусом та господарчою зоною на

пагорба,

сходi бiля пiднiжжя

зона охорони археологiчного кульryрного шару 2-от категорiт визначаеться довко-

ла територiИ пам'яiЬп uр*"опогiТ, TxHix охоронних зон та зон охорони археологiчного

кульryрного шару 1-от категорiт з метою збереження й перспективного вивчення те-

риторiй, на яких зосередж"rо ."ui"y пiiолiЬ" об,ектiв археологiчнот спадщини або

мождиве iX вiдкриття у майбугньому. в межах територiй MicTa визначаеться двi зони

охоронИ археологiчного кульryрного шару 2-оТ категорiТ,

1. Зона охорони археологiчного культурного шару навколо охороннот зони пам'ятки

пгородище Гороаечь Пiсочний" та теритьрiт щойно виявленого об'екта пгородище Му-

РОМеЦЬ":
вiд перетину вул. Оноре де Бальзака з просп. Генерала Ватугiна вздовж про-

спеКryЙогоправИМбоКоМУНапряМКУМосковсьКогоМосryдоперетИНУлiВого
берега протоки Десенки (Чорторий);

вiд перетину просп. Генерала BaTpiHa та лiвого берега протоки Десенка (чор-

торий) у пiвнiчному напрямпу ".оо"* 
берега до вiдмiтки навпроти ур, Ста-

ре Село; 
,",r nvi^ц^lvt\/ Напп 

" дороги в урочищi Старе Село на
вiд вiдмiтки у схiдному напрямку до ipyHToBot

лiвому березi протоки Десенка (Чорторий);

вiд вiдмiтки на лiвому березi протоки ýесенка (чоет:р1l]j|п:l"""ю Аорогою у

пiвденно-схiдномУНапрЯМКУдоперетИНУВУл.деснянськоТтавУл'дермонтова(У
с. Троещина);
вiд перетину вул. ДеснянськоТ та вул. Дермонтова вздовж правого боку вул,

Дермонтова у схiдному напрямку до перетину з ву^, Шевченка;

вiд перетину з вул Шевченка вздовж ri правого боку у пiвденно-схiдному на-

прямку до перетину з вул, KipoBa;

вiд перетину вул. kipoBa вздовж ii правого боку у пiвденно-захiдному напрямку

до перетину з вул. Оноре де Бальзака;

вiд перетИну вул. Оноре де Бальзака вздовЖ ii лiвогО боку у пiвденно-захiдному

напрямку до перетину з просп, Генерала Ватугiна,

2. Зона охорони археологiчного кульryрного шару 2-от категорiт довкода пам'яток

центральноТ частини MicTa:

вiд перетину вул. Вишгородськот iз залiзничною колiею (район зупинки Вишго-

роДсЬКа)".до"опзалiзничноТколiТпраВоюlТстороноЮУНапрямкУПетроВсЬКого
залiзничного мосry до перетину з пров, Електрикiв;

вiд перетину залiзничнот колiт з пров. Електрикiв, далi лiвим берегом затоки (га-

воньл на пiвнiчний схiд вздовм Подiльсько-воскресенського мостового пере-

ходу до садово-дачних дiлянок (pycaHiBcbki Сади" i далi у пiвденному напрямку

ВЗдоВЖрУсанiвськИхсаАiВдоВУл.Микiльсько.СлобiдськоТ;
вздовж вул. микiльсько_слобiдськот на пiвдень до вул, pycaHiBcbka набережна;

вздовж вул. pycaHiBcbka набережна на пiвдень до днiпровськот набережнот;

ВЗдоВжднiпровськоТнабережноТнапiвденьдоЗалiзничНогоМосry;
вiд Залiзничного мосry на пiвденний захiд до Надднiпрянського шосе;
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вздовж Намнiпрянського шосе на пiвдень до перетину з вул. Саперно-
Слобiдською;
вiд перетину Намнiпрянського шосе з вул. Саперно-СлобiАською у пiвАеНному
напрямку вздовж Столичного шосе Ао санаторiю -Хугiр Вiльнийп;

пiвАеннiше санаторiю вiд Анiпровського шосе на пiвАенний захiА та пiвАень

вздовж пiвденно-захiдноТ межi MicTa, оминаючи ур. Церковщина, ур. СеРякОВе,

ур. Феофанiевський парк та лiсовий масив *Феофанiяп до перетинУ З пРОВУ^-

ком, який йде мiж домоволодiннями N9 12 та Ng 14 по вул. МетролОгiЧНiЙ, АО

перетину з вул. Академiка Заболотного;
вiд перетину вул. Академiка Заболотного та вул. МетрологiчноТ У пiвНiЧНе

захiдному напрямку вздовж вулицi до перетину з просп. AKaAeMiKa Глушкова;

вiд перетину вул. Академiка 3аболотного з просп. AKaAeMiKa Глушкова ВЗАОВЖ

лiвого боку просп. Академiка Глушкова Ао перетину з вул. ВасилькiвсьКоЮ;

вiд перетину вул. ВасилькiвськоТ вздовж вуличi Ао перетину з ву^. ОнУфРiя ТРУ-

тенка та пд, Амурською;
вiд пл. Дмурська на пiвнiчний схiд вул. Амурською до перетину з ву^. Сумською,
далi вздовж вулицi лiвим боком до перетину з вул, Кайстрова;
вiд перетину вул. Кайстрова та просп. Червонозоряного в3Аовж його правого
боку у пiвнiчно-захiдному напрямку до перетину з Чоколiвським бульваром;

вiд перетину з Чоколiвським бульваром вздовж його правого боку у пiвнiчно-
захiдному напрямку до перетину з вул. iндустрiальною, далi вздовж неТ правим
боком до перетину з просп. Перемоги;
вiд перетину вул. iндустрiадьноТ з просп. Перемоги правим боком проспекry в

бiк парку пНивкио до перетину з вул. Щербакова;
вiд перетину просп. Перемоги iз залiзничною колiею (район парку пНивкио)

вздовж залiзничноТ колiТ правою iT стороною (в напрямку зупинки Сирець) до
перетину вул. Стеценка з вул. Щусева;
вiд перетину вул. Стеценка з вул. Щусева та залiзничною колiею (район зупинки
Сирець) вздовж залiзничноТ колiТ правою iT стороною (у напрямку зупинки Виш-
городська) до вихiдноТ точки,

Межi зони охорони археологiчного культурного шару 3-oi категорii

Зона охорони археологiчного кульryрного шару З-оТ категорiТ визначаеться Аовко-
ла територiй окремих пам'яток археологiТ та зон охорони археологiчного ку^ьryрного
шару 2 категорiТ з метою збереження вже вiдомих об'ектiв археологiчноТ спаАщини,
а також таких, що можугь буги виявленi у майбугньому. Тому зовнiшнi межi цiеТ зони
визначено в адмiнiстративних межах MicbKoT територiТ.

5.4. Межi зон охорони пам'яток

Mex<i oxopoHHoi (буферноi) зони об'екта BcecBiTHboi спадlлини "Киiв: Собор Свя-
Toi Gофii та прилеглi монастирськi будiвлi, Киево-Печерська Давра":

вiд перетину вул. СтаронаводницькоТ та ДаврськоТ по вул. СтароновоАницькiй;

далi по вул. Дейпцизькiй до домоволодiння Ns 1 по вул. ДеЙпцизькiЙ;
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далi на пiвнiчний схiд до домоволодiння Ne 24-а по вул. Даврсцкiй;

ДаЛi На Схiд мiж домоволодiннями N9 24 та Ns 26;

далi по вул. Даврськiй до пл. Слави;

далi вiд пл. Слави по вул. i, Мазепи;
далi на пiвнiчний захiд по вул. М. Грушевського до европейськоТ площi;

да^i на пiвденний захiд по вул. Хрещатик до перетину з вул, iнститугською;

далi на пiвденний схiд по вул. lнстиryгськiй до пiдпiрноТ стiни бiпя Монумента
Незалежностi;
далi на пiвденний захiд по пiдпiрнiй cTiHi, що огинае комплекс Монумента Неза-
лежностi;
далi на пiвнiчний захiд по вул. Городецького до перетину з вул. Хрещатик;
Аалi на пiвАень по вул. Хрещатик Ао перетину з вул. Прорiзною;

далi на захiд по вул. Прорiзнiй до перетину з вул. Володимирською;

далi на пiвдень по вул. Володимирськiй до перетину з Золотоворiтським проlЪ-

Аом;
далi на захiд по Золотоворiтському проТзду до перетину з вул. Дисенка;
далi на пiвнiч по вул, Дисенка ао про'iЭду мiж домами Ns 2 та Ns 4 вул. Дисенка;
далi на пiвнiчний захiд мiж вулицями Дисенка та i, Франка, починаючи Biд про-
Тзду мiж Аомами N9 2 i N9 4 вул. дисенка i далi по iсторичних межах саАиб NeNs
1, З, 5, Т,9, tt i садиби N9 З по вуп. l. Франка;
далi на пiвнiчний захiд мiж вулицями i. Франка i О. Гончара - вздовж пiвден-
ного краю будинку Ns 4 по вул. i. Франка та по iсторичних межах садиб (разом
з флiгепями) N9N9 1З, 15, L7, !9/ЗL i вздовж захiдного краю будинку N9 ЗЗ
вул. О. Гончара;

далi на пiвнiчний захiд мiж вул. О. Гончара i Воровського - по межах iсторич-
них садиб (з флiгелями) NэNе 2L/2О,25,2Т,29, З1-, ЗЗ, З5, ЗТ/t та далi мiж
будинками N9 З i Ne 5 по вул. Воровського;
далi на пiвнiч вздовж захiдного боку ДьвiвськоТ площi до вул. Велика Житомир-
ська i вздовж схiдного фасаду торговельного центру до краю схилу;

далi вздовж верхнього краю схилу на схiд до ПейзажноТ алеТ, вздовж Пейзаж-
ноТ алеТ Ао Аесятинного провулка, взАовж cxoAiB Ао тераси бiля пiднiжжя flеся-
тинноТ гiрки та вздовж краю тераси;

Аалi взАовж пiвнiчно-захiАноТ межi будинку N9 З2 АндрiТвського узвозу, перети-
наючи АндрiТвський узвiз, вздовж пiвнiчно-захiдноТ межi будинку NЯ 2L до краю
схилiв на подвiр'Т будинку N9 14 вул. ffесятинноТ;
Аалi на пiвАенний cxiA взАовж краю схилiв у тилах забудови парного боку
вул. ffесятиннот до верхньот станцiт фунiкулера i вздовж огорожi, що йде по
краю верхньоТ частини парку Володимирська гiрка, до альтанки на розi плато;

далi на пiвденний захiд до Володимирського узвозу, перетинаючи Володимир-
ський узвiз по пiдпiрнiй cTiHi;

далi по дорiжцi на схiд, що йде вiд пiдпiрнот стiни до пiдошви схилу;

далi по рельефу - пiдошвi КиТвських гiр, оминаючи Печерський ландшафтний
парк до вул. СтаронаводницькоТ.
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Межi комплексноi oxopoHHoi зони:

вiд перетину вул, Московськоl'та Мовського узвозу на пiвнiчний захiд по Клов-
ському узвозr до захiдноl' межi домоволодtння Ne 19 по КловськоN4у узвозi;
далi на пiвнiч мiж домоволодiннями Na 17 та Nq 19 по Кловськомуузвозi;

далi на захiд вздовж пiвнiчноl'межi домоволодiння N9 17;

далi на пiвнiчний захiд до домоволодiнь N9 9/1 та Ns 8 по Кловському узвозi;
далi на пiвнiч по Кловському узвозi;
далi на пiвнiчний захiд по пiвнiчнiй межi домоволодiння N9 10 по Кловському узвозi:
далi на пiвнiчний захiд по вул, Пилипа Орлика до перетину з вул. Академiка Бо-

гомольця;

дал| на пiвденний захiд та пiвнiчний захiд по вул. Академiка Богомольця до пе-

ретину з вул. Шовковичною;
далi на пiвденний захiд по вул. Шовковичнiй до перетину з пров. iBaHa Козлов-
ського;

далi на пiвнiчний захiд по пров. iBaHa Козловського до перетину з вул. Кругпо-

ун iверситетською;
далi на захiд по вул. Кругпоунiверситетськiй до Крутого узвозу;
далi на захiд по Крутому узвозi до схiдноТ межi домоволодiння N9 4 по Крутому
узвозi;
далi на пiвдень по схiднiй межi домоволодiння N9 4 по Крутому узвозi;
далi на захiд по пiвденнiй межi домоволодiння Ns 4 по Кругомуузвозi;
далi на пiвнiч по захiднiй межi домоволодiння Ns 4 по Кругомуузвозi;
далi на захiд по Крутому узвозi до Бессарабськоl' площi,

далi по пiвденнiй межi БессарабськоТ площi ао бульв. Тараса Шевченка;
далi на захiд по бупьв. Тараса Шевченка до перетину з вул. Пушкiнською;

далi на пiвнiч по вул. Пушкiнськtй до домоволодiння Ns 2З по вул. Пушкtнськiй;

далi на захiд, перетинаючи вул, Пушкiнську, до домоволодiння Na 24 по вул. Пуш-
Ki HcbKi й;

далi на пiвнiч по вул. Пушкiнськiй;

далi на захiд по пiвденнiй межi домоволодiння N9 22 по вул. Пушкiнськiй;

дал| на пiвнiч по захiднiй межi салиби N9 20 по вул. Пушкiнськiй;

далi на захiд по пiвнiчнiй межi домоволодiнь Ne 9 та Ns tt/1, по вул. Богдана
Хмельницького;

далi на пiвдень по схiднiй межi домоволодiння N9 11/1 по вул. Богдана Хмель-
ницького;

далi на захiд по пiвденнiй межi домоволодiння N9 11/1 по вул. Богдана Хмель-
ницького;

далi на пiвдень по вул. Терещенкiвськiй;
далi на схiд по пiвденнiй межi домоволодiння N9 15 по вул. Терещенкiвськiй;
далi на пiвдень по схiднiй межi домоволодiння Ns 5 по вул. Терещенкiвськiй;
далi на схiд по пiвнiчнiй межi домоволодiння N9 12 по бульв. Тараса Шевченка;

далi на пiвдень по схiднiй межi домоволодiння N9 12 по бульв. Тараса Шевчен-
ка до перетину з бульв. Тараса Шевченка;
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далi на захiд по бульв. Тараса Шевченка до перетину з вул. Терещенкiвською;

далi на пiвнiч по вул. Терещенкiвськiй до пiвнiчноТ межi АомоволоАiння Ns 19 по

вул. Терещенкiвськiй;
далi на пiвдень по схiдних межах домоволодiнь Ns 9, N9 11, N9 13, N9 15, N9 17,
N9 19, N9 21, N9 2з, N9 25/10 до перетину з вул. Дьва Толстого;

далi, перетинаючи вул. Дьва Толстого, на пiвдень по вул, Горького Ао ПiвнiчНОТ

межi домоволодiння Ne З;

далi на пiвдень по схiдних межах домоволодiнь Ns З, Ne 5, N0 9, Це 15, N9 17,
N9 2З по вул. Горького;

далi на захiд по пiвденнiй межi домоволодiння N9 2З по вул. Горького;

далi по вул. Горького до перетину з вул. Саксаганського;

далi на захiд по вул. Саксаганського до захiдноТ межi домоволодiння N9 26/26
по вул. Саксаганського;
далi на пiвнiч по захiднiй межi домоволодiння N9 26/26 по вул. Саксаганського;

Аалi на захiА по пiвнiчнiй межi АомоволоАiння N9 28 по вул. Саксаганського;

далi на пiвнiч по схiднiй межi домоволодiння N9 24-Б по вул. Горького;

далi на захiд по пiвнiчнiй межi домоволодiння N9 20-Б по вул. Горького;

далi на схiд по пiвнiчнiй межi домоволодiння N9 20-Б по вул. Горького;

далi на пiвнiч по захiднiй межi домоволодiння N9 14-Б по вул, Горького;

далi на схiд по пiвнiчнiй межi домоволодiння N9 14-Б по вул. Горького;

далi на пiвнiч по захiднiй межi домоволодiнь Ns 10, N9 8; N9 4/6 по вул. Горького;

далi на захiд по пiвденнiй межi домоволодiння N9 Т /2 по вул. Дьва Толстого;

далi на пiвнiч по захiднiй межi домоволодiння N9 7 /2 по вул. Дьва Толстого;

далi на захiд по вул. Дьва Толстого;

далi на пiвдень по схiднiй межi домоволодiння N9 9 по вул. Дьва Толстого;

далi на захiд по пiвденнiй межi домоволодiння Ne 9 по вул. Дьва Толстого;

далi на пiвнiч, захiд, пiвдень, по пiвденнiй межi домоволодiння Ns 61/11 по

вул. Володимирськiй;

далi на захiд по пiвденнiй межi домоволодiння N9 61/1]- по вул, Володимир-
ськiй;

далi на захiд, перетинаючи вул. Володимирську, по пiвАеннiй межi АомоволоАiн-
ня Ns 64 по вул. ВолодимирськiЙ;

Аалi на пiвнiч по схiднiй межi АомоволоАiння N9 15 по вул. дьва Толстого;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Дьва Толстого до вул. Ветрова;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Ветрова до перетину з вул. KoMiHTepHy;

далi на пiвнiчний схiд по вул. KoMiHTepHy до перетину з бульв. Тараса Шевченка;

далi на пiвденний схiд по вульв. Тараса Шевченка до перетину з вул. iBaHa
Франка;
далi на схiд по провулку, який поеднуе вул. lBaHa Франка та вул. Деонтовича;

далi на пiвдень по вул. Деонтовича до перетину з бульв. Тараса Шевченка;

далi на схiд по бульв. Тараса Шевченка до вул. ВолодимирськоТ;

далi на пiвнiч по вул. Володимирськiй до домоволодiння N9 54 по вул. ВолоАи-
мирськiй;
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далi на пiвнiчний захiд по пiвденнiй межi домоволодiння N9 54 по вул. Володи-
мирськiй;

далi на пiвнiч по захiднiй межi домоволодiння N9 54 по вул. Володимирськiй;

далi на схiд по пiвнiчнiй межi домоволодiння Ns 54 по вул. Володимирськiй;

далi на пiвнiч по захiднiй межi домоволодiння N9 !7 /52 по вул. Богдана Хмель-
ницького;

далi на захiд по вул. Богдана Хмельницького до перетину з вул. Дисенка;

далi на пiвнiч по вул. Дисенка до перетину iз Золотоворiтським пров.;

далi на схiд по 3олотоворiтському пров.;

далi на схiд, перетинаючи вул. Володимирську, до схiдноТ межi садиби Ns 45 по
вул. Волоаимирськiйi
далi на пiвдень по схiднiй межi садиби Ns 45 по вул, Володимирськiй;

далi на захiд по пiвденнiй межi садиби N9 45 по вул. Володимирськiй;

далi на пiвдень по схiднiй межi домоволодiння N9 47 по вул. Володимирськiй;

далi на захiд по пiвденнiй межi домоволодiння N9 47 по вул. Володимирськiй;

далi на пiвдень по вул. Володимирськiй до перетину з вул. Богдана Хмельниць-
кого;

далi на схiд по вул. Богдана Хмельницького до захiдноТ межi домоволодiння
N9 12-14 по вул. БогАана Хмельницького;

далi на пiвнiч по захiднiй межi домоволодiння N9 12-14 по вул. Богдана Хмель-
ницького;

далi на схiд по пiвнiчнiй межi домоволодiнь N9 12-14 та Ne 10 по вул. Богдана
Хмельницького;

далi на пiвнiч по захiднiй межi домоволодiння N9 14 по вул. Пушкiнськiй;

далi на схiд по пiвнiчнiй межi домоволодiння N9 14 по вул. Пушкiнськiй;

далi на пiвдень по вул. Пушкiнськiй;

далi на схiд по пiвнiчнiй межi домоволодiння Ns 6/1З по вул. Богдана Хмель-
ницького;

далi на пiвнiч, схiд, пiвнiчний схiд, пiвнiч, схiд, пiвнiч, схiд, пiвнiч, схiд, пiвнiч
по захiднiй межi садиб N9 2/З8 по вул. Богдана Хмельницького та Ns 36, N9 З2,
N9 З0 по вул. Хрещатик;
далi на схiд по вул. Прорiзнiй до перетину з вул, Хрещатик;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Хрещатик до перетину з вул. ApxiTeKTopa Горо-

децького;
Аалi на пiвАенний cxiA по вул. ApxiTeKтopa ГороАецького;

далi на пiвнiчний схiд по пiвнiчно-захiднiй межi буаiвлi Ns 1-З/11 по вул. Горо-

децького;
далi на пiвнiчний схiд по пiдпiрнiй cTiHi до вул. iнститрськоТ;

далi на пiвнiчний захiд по вул. iнститугськiй до перетину з вул. Хрещатик;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Хрещатик до 0вропейськоТ пл.;

далi на схiд до вул, Михайла Грушевського;

далi на пiвденний схiд по вул. Михайла Грушевського до перетину з Крiпосним
пров,;

далi на пiвденний захiд по Крiпосному пров. до перетину з вул. iнститугською;
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далi на пiвденний схiд по вул. iнститугськiй до Кловського узвозу;

далi на пiвдень по Кловському узвозi;
далi на схiд по пiвнiчнiй межi будiвлi N9 8 по Кловському узвозi;

далi на пiвнiчний схiд вздовж пiвнiчно-захiдноТ межi АомоВО^ОАiННЯ N9 36 АО

вул. МихаЙла Грушевського;

далi на пiвденниЙ схiд по вул. Михайла Грушевського Ао перетину з ву^. Мос-

ковською;
далi на пiвдень по вул. Московськiй до перетину з К^овським узво3ом.

Межi зони регулювання забудови перщоi категорii:

Дiлянки l:

вiд перетИну вул. ВолоськоТ та вул. Верхнiй Вал на пiвАенний захiА по ву^. Верх-

нiй Вал;

далi на пiвнiчний захiд по нижньому крат схилу гори Щекавицi до Цим^янського
провулку;

далi на пiвнiчний схiд по Цимлянському пров. до вул. ВведенськоТ;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Введенськiй до перетину з вул. Костянтинiв-

ською;

далi на пiвденний схiд по вул. Костянтинiвськiй до перетину з вул. Щекавиць-
кою;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Цекавицькiй до перетину з ву^, Межигiрською;

далi на пiвденний схiд по вул. Межигiрськiй до перетину 3 ву^. Ярославською;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Ярославськiй Ао перетину 3 ву^. Волоською;

далi на пiвденний схiд по вул. Волоськiй до перетину з вул. Верхнiй Вал.

Дiлянки ll:

вiд перетину бульв, Тараса Шевченка та вул. ВолоАимирськоТ на пiвнiчний захiд

по бульв. Тараса Шевченка до перетину з вул. Деонтовича;

. далi на пiвнiчний схiд по вул. деонтовича до перетину з прову^коМ , який з'еАнуе

вул. Деонтовича та вул. iBaHa Франка;

далi на пiвнiчний захiд по провулКУ до перетину з вул. iBaHa Франка;

далi на пiвденний захiд по вул. iBaHa Франка Ао перетину з бульв. Тараса Шев-

ченка;

далi на пiвнiчний захiд по бульв. Тараса Шевченка до перетину з ву^. Михайла

Коцюбинського;
далi на пiвнiчний схiд по вул. Михайла Коцюбинського Ао перетину з ву^, олеся

Гончара;
далi на пiвнiчний захiд по Чеховському пров. до перетину з ву^. Воровського;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Обсерваторнiй до перетину з вул. Дртема;

далi на пiвнiч по вул. Кудрявськiй ао перетину 3 Несторiвським пров.;

далi на схiд по HecTepiBcbKoMy пров. до перетину з Вознесенським узвозом;

далi на пiвдень по Вознесенському узвозi до пiвАенно-захiАноТ межi будiвлi

N9 10 по Вознесенському узвозi;
далi на схiд вздовж пiвнiчнот межi будiвлi Ns 4-а по Киянiвському пров.;
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далi на пiвдень до межi охоронноТ (буферноТ) зони об'екта BcecBiTHbo[ аАщи-
ни <rкитв: Собор Святот Софiт та прилеглi монастирськi будiвлi, Киево-печерська
Даврао;

далi на захiд та пiвденний захiд по межi охороннот (буферноt) зони об'екта
BcecBiTHboT спадщини пКиТв: Собор СвятоТ СофiТ та прилеглi монастирськi
будiвлi, Киево-Печерська Даврао до перетину з вул. Артема;

далi на пiвденний захiд, вздовж пiвнiчно-захiдноТ межi ДьвiвськоТ пл. до пере-
тину з вул. Воровського;
далi на пiвнiчний схiд вздовж пiвденно-захiдноТ межi будiвлi Ns З по ву^. Воровсь-
кого, будiвлi N9 29-г та Ne 29-в по вул. Ярославiв Вал до перетину з вул. Олеся
Гончара;

далi на пiвденний схiд вздовж пiвденно-захiдноТ межi будiвлi Ns ЗЗ по вул. Оле-
ся Гончара та пiвденно-захiдноТ межi будiвлi N9 4 по вул. iBaHa Франка;

далi на пiвденний схiд, перетинаючи вул. iBaHa Франка, вздовж пiвденно-
захiдноТ межi будiвель Ns 7, N9 3-б по вул. Ярославiв Вал та Ne 2 по вул. Дисенка
до перетину з вул. Дисенка;

далi на пiвденний захiд по вул. Дисенка до перетину з вул. Богдана Хмельниць-
кого;

далi на пiвденний схiд до пiвнiчно-захiдноТ межi будiвлi N9 17/52 по вул. Богда-
на Хмельницького;

далi на пiвденний захiд по пiвденно-захiднiй межi буаiвлi Ns 17/52 по вул. Богдана
Хмельницького до пiвнiчно-схiдноТ межi будiвлi Ns 54 по вул. Володимирськiй;

далi на пiвнiчний захiд вздовж пiвнiчно-схiдноТ межi будiвлi Ns 54 по вул.
Володимирськiй;

далi на пiвденний захiд вздовж пiвнiчно-захiдноТ межi будiвлi Ns 54 по вул.
Володимирськiй;

далi на пiвденний схiд вздовж пiвденно-захiдну межу будiвдi N9 54 по вул.
володимирськiй до перетину з вул. Вододимирською;

далi на пiвденний захiд по вул. Володимирськiй до перетину з бульв. Тараса
Шевченка.

Дiлянки lll:

вiд перетину вул. ВолодимирськоТ та вул. Богдана Хмельницького на пiвнiчний
захiд по вул. Володимирськiй до пiвденно-захiдноТ межi будiвлi N9 47 по вул. Во-
лодимирськiй;

далi на пiвденний схiд вздовж пiвденно-захiдноТ межi будiвлi Ne 47 по вул, Воло-
димирськiй;
далi на пiвнiчний схiд вздовж пiвденно-схiдноТ межi будiвлi Ns 47 по вул. Воло-
димирськiй;
далi на пiвденний схiд вздовж пiвденно-захiднот межi будiвлi Ng 45 по вул. Воло-
димирськiй;
далi на пiвнiчний схiд вздовж пiвденно-схiднот межi будiвлi Ns 45 по вул. Воло-
димирськiй;
далi на пiвнiчний захiд вздовж пiвнiчно-схiдноТ межi будiвлi Ns 45 по вул. Воло-
димирськiй;

213



lвторико*мiстобудiвнi дослiдження Киева

далi на пiвнiчний схiд по вул. Володимирськiй до перетину з вул. Прорiзною;

далi на пiвденний схiд по вул. Прорiзнiй до пiвнiчно-захiдноТ межi будiвдi Ns З0
по вул, Хрещатик;
далi на пiвденний захiд вздовж пiвнiчно-захiдноТ межi будiвлi Ns З0 по вул. Хре-

щатик;
далi на пiвнiчний захiд, пiвденний захiд, пiвнiчний захiд, пiвденний захiд, пiвнiч-
ний захiд, пiвденний захiд, пiвнiчний захiд, пiвденний захiд та пiвнiчний захiд
вздовж пiвнiчно-захiдноТ межi садиб N9 З0, N9 32, N9 З4, N9 36 по вул. Хреща-
тик, N9 2/З8 по вул. БогАана Хмельницького та пiвнiчно-схiдну межу салиби
N9 6/1З по вул. БогАана Хмельницького;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Пушкiнськiй до пiвнiчно-схiдноТ межi будiвлi Ns 14
по вул. Пушкiнськiй;

далi на пiвнiчний захiд вздовж пiвнiчно-схiдноТ межi будiвлi Ns 14 по вул, Пуш-
кiнськiй;

далi на пiвденний захiд вздовж пiвнiчно-захiдну межу будiвлi N9 14 по вул. Пуш-
кiнськiй;

далi на пiвнiчний захiд по пiвнiчно-схiднiй межi будiвель Ng 1О та Ns 12-14 по
вул. Богдана Хмельницького;

далi на пiвденний захiд по пiвнiчно-захiднiй межi будiвлi Ns 12-t4 по вул. Бог-
дана Хмельницького;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Богдана Хмельницького до перетину з вул. Воло-
димирською,

Дiлянки lV:

вiд перетину вул. Дьва Толстого та вул. Саксаганського на пiвнiчний схiд та
пiвденний схiд по вул. дьва Толстого до пiвденно-схiдноТ межi будiвлi Ns 1_5 по
вул. Дьва Толстого;

далi на пiвденний захiд вздовж пiвденно-схiдноТ межi будiвлi Ns 15 по вул. Дьва
Толстого;

далi на пiвденний схiд вздовж пiвденно-захiдноТ межi будiвель N9 13 по вул. Дьва
Толстого, N9 64 по вул. ВолоАимирськiй, перетинаючи вул. ВолоАимирську,
вздовж пiвденно-захiдноТ межi будiвель Ns 6L/tt по вул. Володимирськiй, Ne 9
по вул. Дьва Толстого, N9 2/Т по вул. Горького;

далi на пiвдень вздовж захiдноТ межi садиб Ns 4/6, N9 8, N9 10, N9 14-б, N9 2о-в,
N9 24, N9 26/26 по вул. Горького;

далi на захiд та пiвнiчний захiд по вул. Саксаганського до перетину з вул. Дьва
Толстого.

Дiлянки V:

вiд перетину бульв. Дружби народiв та бульв. Десi УкраТнки на пiвнiчний захiд
по бульв. Десi УкраТнки до будiвлi N9 44 по бульв. Десi УкраТнки;

далi на пiвденний захiд по пiвденно-захiднiй межi охороннот зони (госпiтальних
та Василькiвських укрiплень КиТвськоТ фортецi";
далi на пiвнiчний схiд по пров. Щорса до перетину з бульв. десi Укратнки;

далi на пiвнiчний захiд по бульв. Десi УкраТнки до перетину з вул. Еспланад-
ною;
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далi на пiвденний захiд по вул. Еспланаднiй до перетину з вул. Рогнiдинською;

далi на пiвнiчний захiд по вул, Рогнiдинськ й до перетину з вул. Шота Руставелi;

далi на пiвденний захiд та пiвдень по вул. Шота Руставелi до перетину з вуп, Сак-
саганського;
далi на захiд по вул. Саксаганського до перетину з вул. Горького;

далi на пiвнiч по вул. Горького до пiвденноi межi будiвлi N9 ЗЗ по вул. Горького;

далi на схiд по пiвденнiй межi будiвлi Ns 2з по вул. Горького;

далi на пiвнiч по схiднiй MeMi будiвель Ns 2З, N9 2\-19, Na 17, N9 15, Na 1З,
N9 11, N9 9, N9 7, N9 5, N9 З-а, N9 З по вул. Горького;

далi на захiд по пiвнiчнiй межi будiвлi Ns З по вул. Горького;

далi на пiвнiч по вул, Горького;

далi на пiвнiчний схiд, перетинаючи вул, Дьва Толстого, до пiвнiчно-захiдноТ
межi будiвлi Ns 25/10 по вуп. Терещенкiвськiй;
далi на пiвнiчний схiд вздовж пiвденно-схiдноТ межi будiвель Ns 25/tO, Na 2З,
N9 21, N9 19, Ns 15, Na 1З, N9 11, Ns 9 по вуп. ТерещенкiвськiЙ;
далi на пiвнiчний захiд по пiвнiчно-схiднiй межi будiвель Ns 9 по вул. Терещен-
кiвськiй;
далi на пiвнiчний схiд по вул. Терещенкiвськiй до перетину з бульв. Тараса Шев,
ченка;

далi на пiвденний схiд по бульв. Тараса Шевченка до пiвденно-схiдноТ межi бу-

дiвлi Ne 12 по бульв, Тараса Шевченка;
далi на пiвнiчний схiд по пiвденно-захiднiй межi будiвлi Nq 12 по бульв, Тараса
Шевченка;
далi на пiвнiчний захiд по пiвнiчно-схiднiй межi будiвлi N9 12 по бупьв. Тараса
Шевченка;
далi на пiвнiчний схiд вздовж пiвденно-схiдноl' межi будiвлi Nq 5 по вул. Тере-

щенкiвськiй;
далi на пiвнiчний захiд по пiвнiчно-схiднiй межi будiвлi Nq 5 по вул. Терещенкiв-
cbKi й;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Терещенкiвськiй до пiвденно-захiдноl'межi будiвлi
N9 11/1 по вул, БогАана Хмельницького;

далi на пiвденний схiд по пiвденно-захiднiй межi будiвель Ne 1,t/t та Ns 9 по
вул. Богдана Хмельницького;

далi на пiвденний захiд по пiвнiчно-захiднiй межi будiвель Ns 2о та N9 22 по
вуп. Пушкiнськiй;

далi на пiвденний схiд по пiвденно-захiднiй межi будiвлi N9 22 по вул. Пушкiн-
ськiй;

далi на пiвденний захiд по вул. Пушкiнськiй ао перетину з бульв. Тараса Шев'-
ченка;

далi на пiвденний схiд по бульв. Тараса Шевченка до Бессарабськоl'площi;
далi на пiвденний схiд по пiвденно-захiднiй межi Бессарабськоi площi;

далi на схiд по Крутому узвозi;
далi на схiд по вуд. Круглоунiверситетськiй до перетину з пров. iBaHa Козлов-
ського;

215



lстарико-мiстсrбудiвнi дослiдження Киева

далi на пiвденний схiд по пров. iBaHa Козловського до перетину з вул. Шовко-
вичною;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Шовковичнiй до перетину з вул. Академiка Бого-
мольця;

далi на пiвденний схiд та пiвнiчний схiд по вул. Академiка Богомольця до пере-
тину з вул. Пилипа Орлика;

далi на пiвденний схiд по вул. Пилипа орлика до перетину з Кловським узво-
зом;
далi на пiвдень по Кловському узвозi до пiвденноТ межi будiвлi Ne 8 по Клов-
ському узвозу;
далi на пiвденний схiд, обминаючи будiвлю N9 13-а по Кловському узвозi, мiж
будiвлями N9 17 та Ns 19 по Кловському узвозi до перетину з Кловським узво-
зом;

далi на пiвденний схiд по Кловському узвозi до перетину з вул. Московською;
далi на пiвнiч по вул. Московськiй до перетину з вул, lBaHa Мазепи;
далi на пiвденний схiд по вул. iBaHa Мазепи, через пл. Слави, по вул. Даврськiй
до пiвденно-схiдноТ межi будiвлi Ns б по вул. Даврськiй;

далi на пiвденний захiд до вул. ДейпцизькоТ;

АаЛi На пiвдень по вул. Дейпцизькiй до вул. старонаводницькот;
АаЛi На пiвденний схiд по вул. Старонаводницькiй;
далi на пiвдень по межi пам'ятки ландшафry пiсторичний ландшафт Китвських
гiр i долини р. ýнiпра";
далi на пiвденний захiд по бульв. Дружби народiв до перетину з бульв. Десi
УкраТнки.

Дiлянки Vl:

вiд перетину вул. iнститрськоТ та Крiпосного пров. на пiвнiчний схiд по Крiпос-
ному пров. до перетину з вул. Михайла Грушевського;

далi на пiвденний схiд по вул. Михайла Грушевського;
далi на пiвденний захiд вздовм пiвнiчно-захiдноТ межi будiвлi Ne Зб по вул. Ми-
хайла Грушевського;

далi на захiд вздовж пiвнiчноТ межi будiвлi Ns 8 по Кловському узвозi;
далi на пiвнiч по Кловському узвозi до вул. lнститугськоТ;

далi на пiвнiчний захiд по вул. lнститугськiй до перетину з Крiпосним пров.

Межi зони регулювання забудови дрчгоi категорii:

Аiлянки l:

вiд перетину вул. Набережно-ХрещатицькоТ та вул. Верхнiй Вал до перетину з
вул. Волоською;

далi на пiвнiчний захiд, перетинаючи вул. Нижнiй Вал, по вул. Волоськiй до пе-

ретину з вул. Ярославською;
далi на пiвденний захiд по вул, Ярославськiй до перетину з вул. Межигiрською;
далi на пiвнiчний захiд по вул. Межигiрськiй до перетину з вул. Щекавицькою;
далi на пiвденний захiд по вул. lлекавицькiй до перетину з вул. Костянтинiв-
ською;
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далi на пiвнiчний захiд по вул. Костянтинiвськiй до перетину з вул. Введен-
ською;

далi на пiвденний захiд по вул. Введенськiй до Цимлянського пров.;

далi на пiвденний захiд по Цимлянському пров. до нижнього краю схилу гори
Щекавицi;
далi на пiвнiчний захiд по нижньому краю схилу гори LIlекавицi, мiж домоволо-
дiннями Ns З та Ns 5 по вул. Юркiвськiй до перетину з вул. Юркiвською;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Юркiвськiй до перетину з вул, Турiвською;

далi на схiд по вул. Турiвськiй до перетину з Набережно-Хрещатицькою;
далi на пiвденний схiд по вул. Набережно-Хрещатицькiй до перетину з ву^. Верх-
нiй Вад.

Дiлянки l|:

вiд пiвнiчно-захiдноТ межi будинку Ns 96 по вул. Жилянськiй;
далi на пiвнiчний захiд по вул. Жилянськiй до перетину з вуп. Старовокзальною;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Старовокзальнiй до перетину з вул. Саксаганського;

далi на пiвнiчний захiд, перетинаючи бульв. Тараса Шевченка, по вул. Дмитрiв-
ськiй Ао перетину з вул, Воровського;
далi на пiвнiчний схiд по вул. Воровського до перетину з вул. Гоголiвською;

далi на пiвнiчний захiд та пiвнiчний схiд по вул. Гоголiвськiй до перетину з
вул. Артема;

далi на захiд по вул. Артема до перетину з вул. Миколи Пимоненка;
далi на пiвнiч по вул. Миколи Пимоненка до перетину з вул. Глибочицькою;

далi на схiд по вул. Глибочицькiй до перетину з Кудрявським узвозом;
далi на пiвденний схiд по Кудрявському узвозi до перетину з вул. Кудряв-
ською;

Аалi на пiвАень по вул. Кудрявськiй до перетину з вул. Артема;

Аалi на пiвАень по вул. обсерваторнiй Ао перетину з вул. Воровського;
далi на пiвденний схiд по пров. Чеховському до перетину з вул. Олеся Гончара;

дадi на пiвденний схiд та пiвденний захiд по вул. Михайла Коцюбинського до
перетину з бульв. Тараса Шевченка;
далi на захiд по бульв. Тараса Шевченка до перетину з вул. KoMiHTepHy;

дадi на пiвденний захiд по вул. KoMiHTepHy до перетину з вул. Ветрова;

далi на пiвденний схiд по вул. Ветровэ до перетину з вул. дьва Толстого;

далi на пiвденний захiд по вул. Аьва Толстого до перетину з вул. Саксаганського;

далi на пiвденний схiд по вул. Саксаганського до пiвнiчно-захiдноТ межi будiвлi
N9 10З по вул. Саксаганського;
далi на пiвденний захiд вздовж пiвнiчно-захiднот межi будiвлi Ns 10з по вул. Сак-
саганського до перетину з вул. Жилянською.

Дiлянки lll:

вiд перетину вул. ТимiрязевськоТ та вул. ЗвiринецькоТ на пiвденний захiд по
вул. Звiринецькiй;
Аалi на захiд по провулку, який з'еднуе вул, 3вiринецьку i вул. Вiльшанську бiля
iнстипrrry проблем мiцностi ;
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далi на пiвнiч по вул. Вiльшанськiй до перетину з вул. Професора Пiдвисоць-
кого;

далi на захiд по вул. Професора Пiдвисоцького до перетину з вул. Кiквiдзе;

далi на пiвнiч по вул. Кiквiдзе до перетину з бульв. Дружби народiв;

далi на пiвденний захiд по бульв. Дружби HapoaiB до перетину з ву^. Патрiса Думумби;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Патрiса Думумби до перетину з вул. AHpi Барбюса;

далi на пiвнiч по вул. AHpi Барбюса до перетину з ву^. iBaHa Федорова;

далi на захiд по вул. iBaHa Федорова до перетину з вул, Боженка;

далi на пiвнiчний захiд по вул, Боженка до вул. КороленкiвськоТ;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Короленкiвськiй до вул. Жилянськот;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Жилянськiй до пiвнiчно-захiдноТ межi будiвлi
N9 88 по вул. Жилянськiй;
далi на пiвнiчний схiд по пiвнiчно-захiднiй межi будiвлi Ns 88 по вул. Жилян-
ськiй;

далi на пiвденний схiд по пiвнiчно-схiднiй межi будiвлi N9 88;

далi на пiвнiчний схiд вздовж пiвденно-схiдноТ межi будiвель N9 9З-б та Ns 9З по
вул. Саксаганського;
далi на пiвденний схiд та схiд по вул. Саксаганського до перетину з вул. Шота
Руставелi;

далi на пiвнiч та пiвнiчний схiд по вул. Шота Руставелi до перетину з
вул. Рогнiдинською;
далi на пiвденний схiд по вул. Рогнiдинськiй до перетину з вул. Еспланадною;
,далi на пiвнiчний схiд по вул. Еспланаднiй до перетину з бульв, десi Укратнки;

далi на пiвденний схiд по бульв. Десi УкраТни до пiвнiчно-захiдноТ межi охоронноТ
зони (госпiтальних та Василькiвських укрiплень Китвськот фортецi";
далi вздовж пiвнiчно-захiднот, захiднот та пiвденно-захiднот межi охороннот
зони (госпiтальних та Василькiвських укрiплень КиТвськоТ фортецi" Ао ву^. iBaHa
Кудрi;

далi на пiвнiчний схiд по вул. iBaHa Кудрi до перетину з бульв. Десi УкраТнки;

далi на пiвденний схiд по бульв. Десi УкраТнки до перетину з бульв. ffружби
HapoaiB;

далi на пiвнiчний схiд по бульв. Дружби народiв до перетину з вул. Сергiя Стру-
тинського;

далi на пiвдень по вул. Сергiя Стругинського до перетину з вул. Бастiонною;

далi на пiвденний схiд по вул. Бастiоннiй до перетину з вул. Тимирязевською;

далi на пiвдень по вул. Тимирязевськiй до перетину з вул. Звiринецькою.

Дiлянки lV:

на захiд по вул. Академiка Дебедева вiд лiсового масиву "ФеофанiяD, перетина-
ючи вул. Метрологiчну, до межi MicTa;

далi на пiвнiч по межi MicTa до пiвденноТ межi будiвлi Ns 14-в по вул, Метроло-
гiчнiй;

далi на схiд по провулку, який йде вздовж пiвденноТ межi будiвель Ns tЦв,
Ne 14а та Ns 4 по вул. Метрологiчнiй до перетину з вул. Метрологiчною;
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далi на схiд по вул. Академiка Дебедова до схiдноl'межi буАiвлi N9 1 по ву^. Ака-

демiка Дебедева;

далi на пiвдень по захiднiй межi зелених насаджень лiсового масиву пФеофа-

нiяu до перетину з вул. Академiка Дебедева.

Межi зони регулювання забудови TpeTboi категорii:

ýiлянки l:

вiд перетину вул, ЮркiвськоТ та вул, Фрунзе на пiвнiчний захiд по вул. Фрунзе

до перетину з вул. Олени Телiги;

далi на пiвденний захiд по вул. Олени Телiги до провулку,який з'еАнуе вул. Оле-

ни Телiги та вул. Петропавлiвську i проходить мiж буаiвлями N9 Зl та Ns Зl-а по

вул. Петропавлiвськiй ;

далi на пiвнiч по провулку до перетину з вул. Петропавпiвською;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Рипеева до перетину з вул. Фрунзе;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Фрунзе до перетину з Московським просп.;

далi на пiвденний схiд по Московському просп, до залiзничноТ колiТ;

далi на захiд вздовж залiзничноТ колiТ до пров. Епектрикiв;

далi на захiд по вул. Електрикiв до дороги без назви, яка йде ао Петрiвського
залiзничного мосry;

далi на захiд по дорозi до береговоТ пiнiТ;

далi на пiвдень, вздовж береговот лiнii, обминаючи лiнiю гаванi до вул. Набереж-
но-ХрещатицькоТ;

далi на пiвнiчний захiд по вул, Набережно-Хрещатицькiй Ао перетину з
вул. Турiвською;

далi на захiд по вул, Турiвськiй до перетину з вул. Юркiвською;

далi на пiвденний захiд по вул, Юркiвськiй до перетину з вул. Фрунзе,

Дiлянки ll:

вiд перетину вул. Миколи Дукашевича та Повiтрофпотського просп. на пiвден-
ний схiд по Повtтрофпотському просп. до вул, В'ячеслава Чорновопа;

далi на пiвнiчний захiд по вул, В'ячеслава Чорновола до перетину з вул. Артема;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Артема до вул, Мельникова;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Мельникова до захiдноТ межi Вiйськового цвин-
таря;

далi на пiвдень вздовж захiдноl'межi Вiйськового цвинтаря до вул. Дорогожиць-
коI;

далi на схiд по вуп. ýорогожицькiй до вул. Сiм'I Хохлових;

далi на пiвдень, пiвнiчний захiд та пiвнiч, охоплюючи споруди, якi розташованi
бiля Дук'янiвського цвинтаря ;

далi на захiд по вул. ýорогожицькiй до перетину з вул. Оранжерейною;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Оранжерейнiй до перетину з вул, Мельникова:

далi на захiд по вул. Мельникова;

далi на пiвнiч, вздовж пiвнiчно-захiдноТ межi будiвлi N9 52 по вул. Мепьникова;

далi на пiвденний схiд до провулку, який йде до пам'ятника uМенорэл;
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далl на пlвнlч по провулку;

далi на пiвденний схiд по узвозi Герцена;

Аалi, обминаючи забуАову, на пiвнiч та захiА Ао вул. Герцена;

далi на пiвденний схiд по вул. Герцена;

далi по межi зелених насаджень ур. Кирилiвський Гай до Врубелiвського узвозу;
далi на захiд мiж будiвлями N9 19 та Ns 19-а по вул. Макарiвськiй;

далi на схiд, перетинаючи Подiльський узвiз до вул. НагiрноТ;

далi на пiвденний схiд по вул. Нагiрнiй до перетину з вул. Татарською;

Аалi на пiвАень по вул. Татарськiй Ао перетину з вул. Багговрiвською;
далi на схiд по вул. Багговрiвськiй до перетину з вул. Печенiзькою;

далi по провулку, який з'еднуе вул. Багговрiвську та вул. Соляну;

далi на пiвдень по вул. Солянiй до перетину з вул. Глибочицькою;

далi на пiвденний захiд по вул. Миколи Пимоненка до перетину з вул. Артема;

далi на схiд по вул. Артема до перетину з вул. Гоголiвською;

далi на пiвденний захiд та пiвденний схiд по вул. Гоголiвськiй до перетину з
вул. Воровського;
далi на пiвАенний захiд по вул. Воровського Ао перетину з вул. Дмитрiвською;
далi на пiвденний схiд по вул. ýмитрiвськiй, перетинаючи бульв. Тараса Шев-
ченка, до вул. СтаровокзальноТ;

далi на пiвденний захiд по вул. Старовокзальнiй до перетину з вул. Жилян-
ською;

далi на пiвденний схiд по вул. Жилянськiй до вул. КороленкiвськоТ;

далi на пiвденний cxiд по вул. Короленкiвськiй до вул. Боженка;
далi на пiвденний схiд по вул. Боженка до перетину з вул. iBaHa Федорова;

далi на схiд по вул. iBaHa Федорова до перетину з вул. AHpi Барбюса;
далi на пiвденний схiд по вул. AHpi Барбюса, перетинаючи вул. Щорса та Ново-
печерський пров., до вул. Патрiса Думумби;

далi на схiд та пiвденний cxiд по вул. Патрiса Думумби до перетину з бульв. Друж-
би народiв;

далi на пiвнiчний схiд по бульв. ffружби HapoaiB до перетину з вул. Кiквiдзе;

далi на пiвдень по вул. Кiквiдзе до перетину з вул. Професора Пiдвисоцького;

далi на схiд по вул. Професора Пiдвисоцького до перетину з вул. Вiльшан-
ською;

далi на пiвденний схiд по вул. Вiльшанськiй до провулку,який з'еднуе вул. Вiль-
шанську та вул, Звiринецьку;
далi на схiд по провулку;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Звiринецькiй до перетину з вул. Тимiрязевською;
далi на пiвдень по вул. Тимiрязевськiй до перетину iз Залiзничним шосе;

далi на пiвнiч по Залiзничному шосе до початку Набережно-ПечерськоТ дороги;
далi на пiвнiчний схiд вздовж лiнiТ Залiзничного мосry до береговоТ лiнiТ правого
берега Днiпра;
далi на пiвдень по береговiй лiнiТ до вул. ПромисловоТ;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Промисловiй до вул. Саперно-СлобiдськоТ;
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далi на пiвнiчний захiд по вул. Саперно-Слобiдськiй до русла р. Дибiдь;

далi на пiвнiчний захiд по руслу р. Дибiдь до вул. Набережно-ЖилянськоТ;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Набережно-Жилянськiй до перетину з вул. iллi

Еренбурга;

Аалi на пiвАенний захiА до лiнiт залiзничнот колiт;

далi на пiвнiчний захiд вздовж лiнiТ залiзничноТ колiТ до перетину з вул. Дьва
Толстого;

далi на пiвденний захiд по вул. Дьва Толстого до пл, Петра Кривоноса;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Ползунова до вул. Миколи Дукашевича;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Миколи Дукашевича Ао Повiтрофлотського просп.

Дiлянки lll:

у межах русла р. Коник, Столичного шосе, вул. Академiка Забодотного, вул. Чер-

вонопрапорноТ та вул. OxoTiBcbKoT.

Дiлянки lV:

у межах вул. МетрологiчноТ, Академiка 3аболотного та вул. AKaAeMiKa Дебедева.

5.5. Режими використаннfl територiй пам'яток, заповiдникiв,
зон охорони пам'яток

На територiях пам'яток, заповiдникiв, буферних (охоронних) зон пам'яток всес-
BiTHboi спадщини ЮНЕСКО (Нацiонального Киево-Печерського iсторико-кульryрного
заповiдника та ансамблю споруд Софiйського собору) заборонене нове будiвництво,
не пов'язане з реставрацiею, музеефiкачiею i реабiлiтацiею пам'яток, регенерацiею
iсторичноТ забудови.

На зазначених територiях допускаеться тiльки реставрацiя i реабiлiтацiя пам'яток
та реконструкцiя iнших будiвель i споруд без iстотного збiльшення tiHix висотних пара-
MeTpiB, а також компенсацiйне будiвничтво замiсть знесених малоцiнних чи Аисгар-
монiйних будiвель у рамках концепцiТ (проекry) регенерацiТ заповiдноТ територiТ.

На територiТ охоронноТ (буферноТ) зони об'екта BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО -
китв: *собор Святот Софiт та прилеглi монастирськi булiвлi, Киево-печерська давраu
провiдним залишаеться традицlйний характер мiського сереАовища. HoBi елементи
забудови мають бли пiдпорядкованi йому та органiчно поеднанi з ним. Зберегаеться
iсторичне розпланування i характер просторовоТ забудови Верхнього MicTa та при-

леглоТ до Киево-ПечерськоТ лаври частини Печерська з додержанням особливостей
iсторичноТ парцеляцiТ, iснуючих лiнiй забудови i iT силуеry.

В охороннiй (буфернiй) зонi допустимi обмеженi перетворення, основною спря-
мованiстю яких е регенерацiя та архiтекryрно-композицiйне завершення iсторично
недоосвоених дiлянок, створення оптимальних умов для огляду ансамблiв та lх тради-
цiйного оточення. На вiльних дiлянках нове будiвництво дозволяеться лише за iндивi-
дуальними проектами вiдповiдно до iсторико-мiстобуаiвних обГрунryвань, з Аотриман-
ням мiстобудiвних умов i обмежень, визначених у пданах зонування територiТ,

Y охороннiй (буфернiй) зонi режим використання територii також переАбачае:

збереження розпланування, пам'яток та об'ектiв кульryрноТ спадщини, едемен-
TiB iсторичного упорядження;
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необхiднiсть проведення археологiчних дослiджень i музеефiкацiТ археологiч-
них об'ектiв; заборону розкопування кно знесеннял орхеологiчного кульryрного
шару; необхiднiсть резервування нерозкопаних дiлянок кульryрного шару як
еталону на майбугне;
забезпечення сприятливого ддя пам'яток гiдрологiчного режиму, пожежноТ
безпеки, захисry вiд динамiчних навантажень та iнших негативних техногенних
i природних впливiв;
проведення робiт щодо реставрацiТ i пристосування пам'яток кульryрноТ спаА-

щини, упорядження та озеленення територiТ за проектами, погодженими цен-
тральним органом виконавчоТ влади у сферi охорони ку^ьryрноТ спаАщини.

В охороннiй (буфернiй) зонi дозволяються перетворення, 1цо не Gуперечать ви-
могам охорони культурноi Gпадщини Верхнього MicTa i Печерська, визначноТ ролi в
ансамблiв СофiТ КиТвськоТ та Киево-ПечерськоТ лаври, сприяють регенерацiТ харак-
терних рис iсторичного середовища ансамблiв, а також пiдвищенню якостi мiського
середовища, а саме:

реставрацiя пам'яток архiтекryри нацiонального i мiсцевого значення, впоряА-
кування, благоустрiй територiй;
перетворенняп пов'язанi з функцiонуванням Верхнього MicTa та Печерська як
частин ядра загальномiського центру i формуванням його як житлово-дiлового,
громадського, кульryрного i ryристського центру, з дотриманням обiрунтованих
обмежень висоти та щiльностi забудови вiдповiдно до плану зонування цен-
трапьноТ частини MicTa;

обмежене житлове i громадське будiвництво, в тому числi об'ектiв соцiально-
кульryрних, побугового обслуговування i ryристичноТ iнфраструкryри;

ремонтно-реставрацiйнi роботи на iсторичних будiвлях, що пiдлягають збере-
женню;

реконструкцiя значних i рядових iсторичних будiведь з мождивою lх надбудовою
та прибудовами, що не порушують архiтекryрних особливостей цих будiвель i

характеру пов'язаного з ними традицiйного середовища;
будiвництво нових об'ектiв у мiсчях втрачених малоцiнних будiвель, споруА i на
iсторично недоосвоених дiлянках, за iндивiдуальними проектами з вiдповiдни-
ми науковими обiрунryваннями та вiдповiдно до плану зонування центральноТ
частини MicTa;

знесення значних i рядових аварiйних iсторичних споруд (якi не е пам'ятками)
з насryпним компенсацiйним будiвництвом, де це необхiдно, ддя збереження
традицi й ного характеру середови ща ;

вiзуальна нейтралiзацiя дисгармонiйних традицiйному характеру середовища
будiвель i споруд та знесення малоцiнних господарських i технiчних споруд;
впорядкування зелених насаджень, що перешкоджають огляду пам'яток apxi-
текryри та iсторичних мiстобудiвних комплексiв;

функцiональна адаптацiя будiвель вiдповiдно до потреб громадського обслуго-
вування центру MicTa.

Гранично допустима висота й iншi параметри кожного об'екта будiвництва визна-
чаються на пiдставi iсторико-мiстобудiвних обiрунryвань, мiстобудiвних умов та обме-
жень, що встановлюються в планi зонування центральноТ частини.
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Реконструкцiя будiвель i споруд та нове будiвництво в охороннiй (буфернiй) зонi
мождиве лише на ocHoBi погоджених з центрадьним органом виконавчоТ влади У сфе-
pi охорони кульryрноТ спадщини проектiв за наявностi iсторико-мiстобудiвних обiрун-

ryвань.
При цьому про Bci apxiTeKrypHi перетворення, запланованi в охороннiй (буфернiй)

зонi, необхiдно завчасно iнформувати Центр BcecBiTHboT спадщини (м. Париж) через
Нацiональну комiсiю у справах ЮНЕСКО. Необхiднiсть завчасного iнформУвання l-]eH-

тру BcecBiTHboT спадщини (м. Париж) визначае центральний орган виконавчоТ В^аАИ У

сферi охорони кульryрноТ спадщини залежно вiд сryпеня впливу об'ектiв бУлiвниuТВа

на традицiйний характер сереАовища.
При реконструкцiТ та будiвництвi об'ектiв iнженерно-транспортноТ iнфраструкryрИ

(вулиць, дорiг, магiстралей, транспортних розв'язок, естакаА, MocTiB, ryнелiв тощо)
в охороннiй (буфернiй) зонi проектна документацiя мае погоАжуватися з центра^ь-
ним органом виконавчоТ влади у сферi охорони кульryрноТ спадщини за наявностi
iсторико-м iстобудi вних обiрунryвань.

В охороннiй (буфернiй) зонi забороненi перетворення, lцо призвомть Ао пору-
шення традицiйного характеру сереАовища, а саме:

будiвництво будiвель пiдвищенноТ поверховостi та висотних споруд;

змiни iсторичного розпланування, перевищення новобудовами i надбудовами
висоти традицiйноТ забудови без композицiйно-просторового аналiзу в склаАi
iсторико-мiстобудi вних обiрунryван ь;

порушення масштабних спiввiдношень у забудовi й будiвництво промислових
пiдприемств;

розмiщення зовнiшньоТ реклами та малих архiтекryрних форм, що порушуе ic-

торичне середовище i перешкоджае оглядовi пам'яток.

На територiях державних iсторико-культурних заповiдникiв забороняетьGя :

дiяльнiсть, що негативно впливае або може негативно вплинуги на стан збере-
ження об'ектiв кульryрноТ спадщини, режим jx охорони та використання;

розкопування (на знесенняD археологiчного кульryрного шару по всiЙ Його пло-

щi й на всю глибину без резервування нерозкопаних дiлянок кульryрного шару
як етадону на майбугне.
Нове будiвництво, земдянi роботи, прокладання транспортних комунiкаuiй та
iнженерних мереж, якщо це не пов'язано iз забезпеченням функцiонування
заповiдника та його пам'яток, а також у разi, якщо цi роботи порушують пiА-

земнi частини пам'яток чи гiдрологiчний режим територiТ;

влашryвання повiтряних лiнiй електромереж.

Мiстобудiвнi, apxiTeKrypHi й ландшафтнi перетворення, будiвельнi, мелiоративнi,
шляховi, землянi роботи, проведення масових i видовищних заходiв у межах кожного
заповiдника здiйснюються за погодженням з органом, до сфери управлiння якого на-

лежить iсторико-кульryрний заповiдник, та з центральним органом виконавчоТ влаАи

у сферi охорони кульryрноТ спадщини.
На територiях заповiдникiв зберiгаються пам'ятки й об'екти кульryрноТ спаАщини,

забезпечуеться охорона археологiчного кульryрного шару, а також традицiйного ха-

рактеру середовища: ландшафry, iсторично сформованих розпланування, парцеляцiТ,
забудови, малих архiтекryрних форм, едементiв iсторичного благоустрою. За спецi-

_22з



lсторикс-rиi*тобудiвнi дослiдlкення Киева

альними проектами, погодженими в установленому порядку, проводяться роботи з
консервацiТ, реставрацiТ, реабiлiтацiТ, пристосування, музеефiкацiТ пам'яток, регене-
рацiТ lx середовища, благоустрiй та озеленення територiТ, реконструкцiя i будiвництво
необхiдних для експлуатацiТ пам'яток iнженерних мереж.

На територiях заповiдникiв забезпечуються iнженерний захист територiТ, caHiTap-
на i пожежна безпека, сприятдива мя пам'яток гiдрогеологiчна обстановка та захист
вiд динамiчних навантажень.

На територiях заповiдникiв забезпечуеться проведення археологiчних АослiАжень
з музеефiкацiею виявлених розкопками cTapoAaBHix будiвель i споруд. Будь-яким зем-
ляним та будiвельним роботам, запданованим на територiях заповiдникiв, повиннi пе-

редувати археопогiчнi дослiдження (розкопки), а caMi роботи повиннi здiйснюватися
пiд наглядом фахi вця-археолога.

На територiях заповiдникiв вiдповiдно до проектiв органiзацiй територiй допуска-
еться розмiщення об'ектiв громадського обслуговування та ryристичноТ iнфраструкry-

ри згiдно з перелiком i порядком, який затверджуеться MiHicTepcTBoM кульryри.
Проведення на територiТ кожного заповiдника мiстобудiвних, архiтекryрних, ланд-

шафтних перетворень, реставрацiйних, будiвельних, земдяних та iнших робiт дозво-
дяеться за погодженням з органом управлiння заповiдника i центральним органом
виконавчоТ влади у сферi охорони кульryрноТ спадщини.

На територii пам'ятки ландшафту оiсторичний ландшафт Киiвських гiр i долини
р. fiнiпра}, допускаеться реставрацiя i реабiлiтацiя пам'яток та реконструкцiя iнших
будiвель i споруд без iстотного збiльшення ixHix висотних параметрiв. У мiсцях, де
традицiйно icHye забудова, можливе зведення окремих нових будiвель та реконструк-
цiя iснуючих, якi не порушують цiнних природних, iсторичних та пейзажних якостей
ландшафry, що охороняеться.

Режим використання територiТ також передбачае:

збереження розпланування, пам'яток та об'ектiв кульryрноТ спадщини, едемен-
TiB iсторичного упорядження;
необхiднiсть проведення археологiчних дослiджень i музеефiкацiТ археологiч-
них об'ектiв; заборону розкопування кнэ знесенняD археологiчного кульryрного
шару; необхiднiсть резервування нерозкопаних дiлянок кульryрного шару як
еталону на майблне;
забезпечення сприятливого ддя пам'яток гiдрологiчного режиму, пожежноТ
безпеки, захисry вiд динамiчних навантажень та iнших негативних техногенних
i природних впливiв;
проведення робiт щодо реставрацiТ i пристосування пам'яток кульryрноТ спад-
щини, упорядження й озеленення територiТ за спецiальними проектами, пого-

дженими з центральним та мiсцевим органами виконавчоТ влади у сферi охоро-
ни кульryрноТ спадщини, Головним управлiнням мiстобудування й архiтекryри.

оскiльки дана пам'ятка займае значну територiю в центрi MicTa (габаритнi розмiри:
даний кульryрний ландшафт займае цiлiсну територiю, що простяглася вздовж р. Днi-
про на 8,6 км. з пiвденного сходу на пiвнiчний захiд при максимальнiй ширинi З,6 км,
opieHToBHa площа у зазначених межах 2 800 га), мя неТ розроблений диференцiйова-
ний режим використання, викладений в окремiй науково-проектнiй документацiТ.

У зонах охоронюваного ландшафту забезпечуеться охорона природного оточен-
ня, збереження i вiдтворення цiнних природних та пейзажних якостей пов'язаного
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з пам'ятками ландшафту, лiквiдацiя чи вiзуальна нейтралiзацiя будiвепь, споруд iHa-
саджень, що спотворюють цей ландшафт.

Забезпечуеться охорона особливостей рельефу, водоймищ, рослинностi й вiдтво-

рення l'хнього iсторичного вигляду, збереження вiзуапьних зв'язкiв пам'яток з при-

родним та переважно природниN1 оточенням, що гиае iсторичну цiннiсть, захист бере-
гових. лугових територiй вiд зсувiв i розмиву, укрiплення схидiв, ярiв, Тх озеленення;
п роведення t нших природоохоронних заходiв.

На територi'l' зон охоронюваного ландшафту гиожлива господарська дiяльнiсть,
якl]_]о вона не порушуо характеру ландшафry i не потребуо зведення капiтальних бу-

дiвеrь та споруд.
Вiдкритi галявиNи й простори лук можль використовуватися для епiзоАичних масо-

зих свят та гулянь iз встановленням тимчасових збiрно-розбiрних споруд, а також як
\укопарки та гiдропарки з вiдповiдними технiчними заходами i впорядженням, що не
впливають негативно на ландшафт та не змiнюють його характеру.

У мiсцях традицrйноТ забудови, вiдповiдно до ДБН Б,2.2-2-2ОО8 мождиве зведення
окое\lих нових будiвепь чи реконструкцiя iснуючих, якi не порушують цiнних природ-
них, iсторичних та пейзажних якостей ландшафту, що охороняеться.

Yci землянi роботи в зонах охоронюваного ландшафту виконуються з урахуванням
вимог охорони наявних у нiй археологiчних об'ектiв або можливостi виявлення таких
об'ектi в.

На територiях охоронних зон заборонено будiвництво будинкiв пiдвищеноТ повер-
xoBocTi, а також висотних будинкiв,

У межах охоронних зон забороняються мiстобудiвнi, apxiTeKTypH| чи ландшафтнi
lеое-ворення. булiвельнi, мелiоративнi. шляховi. землянi роботи без дозволу вiдповiд-
них органiв охорони кульryрно'i спадщини, Не дозволяеться прокладання транспорт-
них комунiкацiй. iнженерних мереж, якi порушують пiдземнi частини будiвепь, споруд
або llдролоriчний режим територii, влашт),вання повlтряних лiнiй електромереж, об-
\адlаlня. бrагоустрiй, як re вiдпов дають виr\lогаN1 охорони кульryрноi спадщини та
^:-л-эlLСLч.rС1-1Я ТЭЭ-\у,lЦ 1,1lOtO ХаРаКТеРУ СеРеДОВИU-.lа,

За э_-lе_l а^rD-li.,1\1l,. проекта\.1и, погодженими з органами охорони кульryрноi'спаАU-.lи-
:,1 , З.l ti С, -l t ю-Ься:

роботи з регенерацil' iсторичного середовища, пов'язанi зi збереженням i ре-
конструкцiею iсторичного розпланування, будiвель та споруд, благоустроем те-

риторii', озелененням ;

роботи з к.онсервацii', реставрацiТ, реабiпiтачiТ, пристосування, музеефiкацiТ
пам'яток;

роботи з реконструкцiТ вуличноi мережi, iнженерних мереж, влаштування май-
данчикiв для паркування автотранспорry, зовнiшнього освiтлення, встановлен-
ня малих архiтекryрних форм, якi необхiднi для експлуатацil'пам'яток, забезпе-
чення iнших форм благоустрою, зумовлених вимогами сучасного функцiонуван-
ня MicTa;

усунення малоцiнних будiвель, споруд i зелених насаджень, якi порушують тра-
дицiйний ха рактер се редовища ;

замiна малоцiнних будiвель i споруд, якi виводять з охоронних зон, будинка-
ми та спорудами чи зелениN4и насадженнями, що не заважають вiзуальному
сприйняттю та збереженню пам'яток i не порушують Тх оточення;
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вибiрковi реконструкцiя i збiльшення розмiрiв окремих будiвель, якi не порушу-
ють традицiйного характеру середовища вiдповiдно до розроблених i погоАже-
них iстори ко-мiстобудiвних обiрунryвань.

В охоронних зонах зберiгаеться та виявдяеться iсторично цiнне розпланування,
забудова, впорядження iландшафт i вiдтворюються xHi кращi втраченi елеМеНтИ та
якостi, усуваються або вiзуально нейтралiзуються дисгармонiйнi будiвлi й спорУди та

елементи впорядження, створюються сприятливi умови для огляду пам'ятоК i ii ото-

чення.
На територiях охоронних зон забезпечуеться охорона археологiчного Ку^ЬryРНОГО

шару, проведення археологiчних дослiджень з музеефiкацiею виявлених ро3КОпкамИ
стародавнiх будiвель i споруд. Будь-яким земляним роботам, буАiвельним роботам,
пов'язаним з розриттями, мають передувати археологiчнi дослi&кення. У проектно-
кошториснiй документацiТ на будiвництво в обов'язковому поряАку переАбачаються
кошти на проведення археологiчних дослiмень перед початком земляних робiт.

На територiях охоронних зон забезпечуеться сприятливий гiдрогеологiчний стан,
чистота повiтряного басейну, захист вiд динамiчних впливiв, пожежна безпека.

Нове будiвництво мождиве тiльки за проектами, погодженими з мiсцевими та цен-
тральним органами виконавчоТ влади охорони кульryрноТ спаАщини. Аопускаються
вибiркове будiвництво й реконструкшiя будiвель i споруд за iнАивiАуальними проекта-
ми; при цьому розпланувальний модуль i парцеляцiя мають лишатися незмiнними, а
масштаб нових та реконструйованих будiвель i споруд, масштабнiсть liHix членувань,
apxiTeKrypHi форми, матерiали, кольорове вирiшення фасадiв повиннi вiдповiдати
безпосередньо прилеглiй iсторичнiй забудовi. При чьому висота й iншi параметри но-

вих будiвель i споруд визначаються на пiдставi iсторико-мiстобудiвного обiрунryвання
й плану зонування iз всебiчним композицiйним обiрунryванням проектних рiшень,

В охороннiй зонi Нацiонального музею народноТ архiтекryри та побуry (с-ще Пирогiв)
на окремих дiлянках можливе розмiщення садибноТ забудови вiдповiдно Ао iсторико-
мiстобудiвних обiрунryвань та мiстобудiвних умов i обмежень, при дотриманнi обме-
жень по висотi, визначених чинними ffержавними будiвельними нормами.

На територiях зон регулювання забудови 1-i, 2:j та 3-i категорiй, вiдповiдно до

розаiлу 3.4.2ДБН Б,2.2-2-2ОО8 нове будiвництво i реконструкцiя об'ектiв рег^аменry-
ються за розташуванням, функцiональним призначенням, висотою, п^ощею забудо-
ви, масштабом, масштабнiстю членувань, матерiалом та кольором, ви3начених про-

ектами розроблених вiдповiдно до iсторико-мiстобудiвних обiрунryвань, мiстобудiвних

умов та обмежень наданих в установленому порядку.
При цьому в межах зазначених зон режими реryлювання забудови визначають

режим допустимих перетворень (мiнiмальнi, обмеженi, активнi) на територiТ кожноТ
зони:

на територiт зони регулювання забудови l--T категорiт допускаються мiнiмальнi
перетворення;
на територiт зони регулювання забудови 2:i категорiт допускаються обмеженi
перетворення;
на територiт зони регулювання забудови З-т категорiт допускаються активнi пе-

ретворення.
У зонах реryлювання забудови не дозволяеться розмiщувати промисловi пiдприем-

cтBan транспортнi, складськi та iншi споруди, що створюють значнi вантажнi потоки,
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забруднюють повiтряний та водний басейви. вогне- та вибухонебезпечнi об'екти, а

також об'екти, 1-]-]о о дисгармонiЙними до середовища. яке охороняеться.
У зонах регулювання забудови не дозволяеться будiвництво транспортних розв'я-

зок. естакад, MocTiB та iнших iнженерних споруд, ll_]o порушують традицiйний харак-
-ер середовиt].lа пач'яток. KpiM споруд, якi зводяться iз застосуванняги технiчних при-

;orliB конструкцil', що не Аисонують з пам'ятками та iсторичною частиною MicTa.

Э\,д вництво. реконструкцiя, землянi та iншi роботи в зонах регулювання забуАови
,.,] *_,-э зд йснюватися лише за проектами, погодженими з центральними та мiсцеви-

-=-=\,,п,л.,, Jони кульryрноI спадщини,
. э: -al ээ:i,\ювання забудови зберiгаеться пов'язана з пам'ятками цiнна iсторич-

- --:-: j:_.__:c ;(,,зl\ан}вання, xapaKTepHi мiстобудiвнi утворення та виразнi елемен-
,1-, :-т э,9w _v. ,экрiппюеться й вiдтворюоться значущiсть пам'яток в apxiTeKTypHo-

-: ]:-] ээз й композицii'та iсторичному середовищi MicTa; забезпечуються сприятливi

_,,,,]з,, эi \ядi" пам'яток.
_,я забезпечення огляду пам'яток та TxHix комплексiв i збереження особливостей

, зl,.i.эвого розкриття в панорамах i перспективах:

зберiгаються оглядовi точки, найсприятливiшi мя вiзуального сприйняття пам'яток;

le допускаоться екрануванння пам'яток новобудовами та зеленими насаджен-
rяцlи зi сприятливих бокiв огляду та зведення нових будинкiв i споруд, якi не-
гатrlвно впливають на композицiйну значущiсть пам'яток.

Зона регулювання забудови 1-i категорii о зоною суворого регулювання забудови.
- э -=:"-]с з]1,1 Oeli \ювання забудови L:' категорii' зберiгаеться iснуюче розплану-
aa--: ,aзa a,," зii, -з:r QекO*этэ:,{_.1 я .llдпорядковуOться основним закономlрнос-

, _ -"--, :э|;'С Э" ^,a,;9,--'-: п,ЗаO-а\_\ З ДОАеРЖаННЯМ] ВlАПОВlДНОСТI аРХlТеКТУРИ
-,:,,, :.,_"-- = --_:_,, -a" =-?a,., е -акож з урахуванням масштабних, стидьових,
,_,::,,_-.,- :" -_,,. :__:_,,,зс-тоil -радицiйного середовища, На територii'зони
:.-.,.-:з=--_ э=:,:_э,. '_ ,а-э-сэiзаборонено будiвництво висотних будинкiв, а

_ - ,,"э ,-э |_,_ :-,,_-ээ.^,_,,-кlз пiдвищеноТ поверховостi обмежуеться i визначаеть-
_: r ,--- :-_ ,: =.,:-:з, з с-орико-мiстобудiвних обiрунтувань, мiстобудiвних умов-. _' : -:-: _] --,a---эсо вiАповiАно Ао плану зонування територii'мiста.

На територil зони регулювання забудови 2-i категорii зберiгаються наявнi роз-
- ;-, :---- з.,:э-а r 1136ш136 забудови. Заборонено будiвництво висотних будинкiв
:--:.,,, -_е бlдiвництво, реставрацiя, реконструкцiя, землянi та iншi роботи здiй-

:--:1]=эся в дповiдно до режиму, втановленого для цих зон регулювання.
На територii зони регулювання забудови 3-i категорii регламентацiя забудови

з,lзlачаеться вимогами збереження загальноТ композицiйноТ едностi iсторичного

-ентру MicTa, композицiйноТ ропi пам'яток у його пейзажi, У межах зони регулюван-
пя забудови З-l'категорiТ, як правило, зберiгаеться iснуюча розпланувальна мережа;
) \4ежах територiй НижньоТ Телички та Рибальського пiвострова iснуюча розплану-
вальна мережа збереженню не пiдлягае. У межах зони регулювання забудови З-l'

категорii' на дiлянках, розташованих на Рибальському ocTpoBi на пiвнiч вiд вулицi
Епектрикiв - Набережно-Рибальськоi дороги, а також уздовж Залiзничного шосе,
вулиць Боженка, Антоновича, Великоi Василькiвськоi допускаоться будiвництво окре-
мих висотних будiвепь i споруд, висотнiсть та iншi параметри яких N4ають визначатися
iсторико-мiстобудiвними обiрунтуваннями, пданаI\4и зонування територiй й погоажу-
ватися з органами охорони кульryрноТ спадщини.
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Рех<ими використання територiй пам'яток археологii, ii охоронних зон та зон
охорони археологiчного культурного шару

1. Режими використання територii пам'яток археологii та щойно виявАених
об'ектiв археологiчноi спадlцини

У межах територiй пам'яток археологiТ та щойно виявлених об'ектiв археологiчноТ
спадщини встановлюоться еьиний режим використання, що вiдповiдае таким вимогам:

у межах територiй пам'яток археологiТ зберiгаlоться об'екти археологiчноТ спаА-

щини вiдповiдно до визначеного для них предмета охорони, а також ландшаф-
THi елементи, пов'язанi зi збереженими дiлянками стародавнiх укрiплень (вали,

рови та ескарпи);
на пам'ятках археологiТ дозволяеться здiйснення наукових археологiчних Аослi-
джень за умов подальшоТ консервацiТ та музеефiкачiТ (у тому числi in situ) вияв-
лених старожитностей, а також збереження недоторканих (резервних) дiлянок
кульryрного шару для'ix дослiдження у майбугньому;
в межах територiй пам'яток археологiТ також дозволяеться здiйснення впорядку-
вальних робiт з благоустрою територiТ, виконання протизсувних заходiв, прокла-

дання iнженерних мереж за умови дотримання трас вже iснуючих комунiкацiй;

у виняткових випадках за проектами, погодженими з державними органами
управлiння у сферi охорони кульryрноТ спадщини, допускаеться нове будiвни-

цтво на незабудованих дiлянках територiй за умов вiдсугностi на цих дiлянках
об'ектiв, що потребують консервацiТ та музеефiкацiТ in situ;
будь-якi проекти щодо землеустрою, будiвництва, протизсувних та iнших iнже-
нерних заходiв, археологiчних дослiджень, реставрацiТ пам'ятокп реконструкцiТ
i благоустрою територiТ в межах пам'яток повиннi погоджуватися з державни-
ми органами управлiння у сферi охорони кульryрноТ спадщини;
будь-яким земляним роботам (у тому числi пов'язаним з новим будiвництвом
та iнженерними заходами) у межах територiТ пам'ятки повиннi передувати на-
yKoBi археологiчнi розкопки (з метою дослiдження археологiчного кульryрного
шару) та спелео-археологiчнi розвiдки (з метою виявлення стародавнiх пiдзем-
них споруд), а caMi землянi роботи повиннi здiйснюватися за спецiальним Ао-
зволом державного органу управлiння у сферi охорони кульryрноТ спаАщини пiА
наглядом фахi вця-археолога.

2. Реrrtими використання охоронних зон пам'яток археологii та зон охорони ар-
хеологiчного культурного tлару 1-oi категорii

На Bcix дiлянках охоронних зон пам'яток археологiТ та зон охорони археологiчного
кульryрного шару 1-Т категорiТ встановлюеться единий режим використання територiй:

у межах охоронних зон пам'яток обмежуються землянi й будiвельнi роботи,
не пов'язанi з дослiдженням об'ектiв кульryрноТ спадщини, х збереженням та
музеефiкацiею; туг дозволяеться лише така господарська дiяльнiсть, яка е тра-

дицiйною для цiеТ територii;
погодженню з вiдповiдними державними органами управлiння у сферi охорони
кульryрноТ спадщини землевпорядноТ документацiТ на земельнi дiлянки, розта-
шованi у межах цiеТ зони, повинна передувати археологiчна експертиза, вико-
нана на пiдставi наryрного обстеження або розвiдкового шурфування у межах
вiдповiдних земельних дiлянок;
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будь-якi землянi, будiвепьнi та мелiоративнi роботи в гиежах зони здiйснюють-
ся лише з дозвоtr вlдповlдних державних органiв управлiння у сферi охорони
кульryрно сiадL]-.illtи п]д наг\ядом фахlвця-археолога;
до початк) зе\l\яних або будiвельних робiт у межах зони повиннi проводиться
ао\ео\ог -- _t -, -\r*,сirя црозкопки; вiдповiдно Ао планiв розмiщення будiвни-
_-ва за эа,.,-:. эа\,эвника {кошти на цl АослiАження повиннi бри переАбаче-t
в гроек-ц ; :с-,r,ег.тацi', L]_lo погоджуеться в установленому законодавством

-: эээ'=a_:-- эрrеодогiчних дослiджень виявленi Й законсервованi на мiсцi
с]a2:l,,;:!-л1 стэрощэвнiх будiвель i споруд пiдлягають oХopoHi та музеефi-

-.- =.,, *эс]rоьli пам'ятки культурноi' спаАщини, У разi 'ix вiдсгностi повнiс-
-- э,,э-Ui д ,\янки археологlчного культурного шару за рlшенням в|дповlдних

iеэл\авних органiв охорони культурноi спадщини виключаються зi складу зон
с хорони археологiчного культурного шару.

3, Режими використання зони охорони археологiчного кульryрного шару 2-i категор[i
t,ia всlх дiлянках зони охорони археологiчного культурного шару 2-Т категорii вста-

* ] з 1,юоться единий режим використання територiй:

гоtодженню з вiдповiдними державними органами управлiння у сферi охорони
к\, \ьDрно'i спадu_]ини зегилевпорядноТ документацiТ на земельнi дiлянки, розта-
L_.]oBaH } Nlежах цiеl'зони, повинна передувати археологiчна експертиза, вико-
Fа-а -ra п JcTaB на}рноtо обстеження або розвiдкового шурфування у межах

= - -= _-, ' j: : ]-, 
-:,]_,_э-:. З='"i':- :.,' =:':- 

-З'"е'lЭaа-liЗi ЭооотИ В МеЖаХ Цlеl ЗоНИ зАlИсНЮ-
-]-:]:,"-=э:::=,,. -_-:з,-,,,,_9сжэвнr.хор-аiiвуправпiнняусферi охоро-

:-, _-: :--.,_ -a-,F-iоNl рахiвця-архео/\ога:
,: -- ----, ::\,l ,:-.,, :.a] б_,j ве,\ьних робiту межах цiеl'зони повиlно здiйсню-
::-,,,: :_ j] - _:: _.сФ_,вання в межах територiЙ, передбачених планами роз-

*a- -: Z.,, з-,,*-за за рахунок замовника (кошти на цi АослiАження повин-

:-r- _ З':-]',1i ЗЭКОНОДаВСТВОМ ПОРЯДКУ);
]- 

-^ з*ээл, док здiйснених розвiдок у межах територiй, передбачених планами
:-э,,, цення будiвництва, буАуть знайАенi залишки археологiчних об'ектiв, Ао
loreTKy будiвництва на цих дiлянках необхiдно виконати повнi археологiчнi до-
с,riдження (розкопки).

4, Рехtими використання зони охорони археологiчного кульryрного шару }i категор[l"
На Bcix дiлянках зони охорони археологiчного кульryрного шару З-Т категорiI вста-

новлюеться елиний режим використання територiй:

будь-якi землянi, будiвельнi та мелiоративнi роботи у межах цiеТ зони здiйсню-
ються лише з дозволу вiдповiдних державних органiв управлiння у сферi охоро-
ни культурноТ спадщини пiд наглядом фахiвця-археолога;
якщо пiА час археологiчного нагляду будуть виявленi icToTHi археологiчнi об'екти,
вони повиннi бути дослiдженi бiльш ретельно шляхом виконання археологiчних
шурфiв або, в разi необхiдностi, розкопiв (лише у межах дiлянок культурного
шару, що руйнуеться земельними або будiвельними роботами).
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Режим використання територiй природно-заповiдного фонду

ffo прироано-заповiдного фонду УкраТни належать:

природнi територiТ та об'екти - прироАнi заповiАники| бiосфернi ЗапоВiАНИ-

ки, нацiональнi природнi парки, регiональнi ландшафтнi паркип закаЗнИКИ,

пам'ятки природи, заповiднi урочища;
шryчно cTBopeHi об'екти - ботанiчнi сади, дендрологiчнi парки, зоологiчнi пар-

ки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва (ст. 1 Закону УкраТни *ПРО

природно-заповiдниЙ фонд УкраТни").

На землях природно-заповiдного фонду та iншого прироАоохоронного пРИ3НачеН-

ня забороняеться будь-яка дiяльнiсть, яка негативно впливае або може негатИВНО

впливати на стан природних та iсторико-кульryрних комплексiв i об'ектiв чи перешКО-

джае 1х використанню за цiльовим призначенням (ст. 7 Закону УкраТни пПро приРОА-

но заповiдний фонд УкраТни").
Збереження територiй та об'ектiв природно-заповiдного фонду забезпечуеться

шляхом:

встановлення заповiдного режиму;
органiзацiТ систематичних спостережень за станом заповiдних природних комп-
лексiв та об'ектiв;
проведення комплексних дослiджень з метою вироблення наукових основ ix
збереження й ефективного використання;

додержання вимог щодо охорони територiй та об'ектiв природно-заповiдного

фонду пiд час здiйснення господарськоТ, управлiнськоТ й iншоТ дiяльностi, роз-
робки проектноТ i проектно-планувальноТ документацiТ, землевпорядкування,
лiсовпорядкування, проведення екологiчних експертиз;
запровадження економiчних важелiв стимулювання lх охорони;

здiйснення державного та громадського контролю за АоАержанням режимУ lx

охорони й використання;
встановлення пiдвищенот вiдповiдальностi за порушення режиму ix охорони та
використання, а також за знищення чи пошкодження заповiдних природних
комплексiв та об'ектiв;
проведення широкого мiжнародного спiвробiтництва у цiй сферi;

проведення iнших заходiв з метою збереження територiй та об'ектiв прироАно-
заповiдного фонду,

ТериторiТ i об'екти природно-заповiдного фонду з доАержанням вимог, встанов-
лених Законом УкраТни *Про природно заповiдний фонд УкраТнип та iншими актами
законода вства УкраТн и, мождь ви ко ристовуватися :

у природоохоронних цiлях;

у науково-дослiдних цiлях;
в оздоровчих та iнших рекреацiйних цiлях;

в освiтньо-виховних цiлях;

для потреб монiторинry навколишнього природного середовища.
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Режим використання ботанiчних садiв

Дiляlки зецл,,, та Bofl--0-0 прсстор\ з ус ма природниN4и ресурсами вилучаються
з господарсоtэгэ зl,,iоэ;4этаliя , наАаються ботанiчним саАам у поряАку, вста-
гtов\е--lо\li за. с *с, ав:тзо\l \'краi'ни:
лл:ллзduuL1_1*iE Ь:с э,_э-сrё д Я\ЬНlстЬ, Не ПоВ ЯЗаНа З ВИКоНаНняМ поКлаАеНИХ На

-l/\ зэз_э-э ээjэ:*-с збереженню колекцiЙ флори.
, \,е,^ь.а, С:-э- --,,t -ад з для забезпечення необхiАного режигиу охорони та
з,]i-,-,,з-],-] 3",,ссl,стэння можль бути виАiленi зони:
:-:-:э,,_ :,-- -' вiдвiдування дозволяоться в порядку, що встанов^юOться
a, ,,, - :-: a_ a.ar a,этан чного саАУ;

-э;,:зэ - дэ зони входять колекцiТ, експериментальнi дiлянки тощо, на вiдвiд-
, Jс--я N]ають право лише спiвробiтники ботан|чного саду у зв'язку з виконан-
г]я\1 ними службових обов'язкiв, а також спецiалiсти iнших установ з дозволу
адмiнiстрацil' саду;
заповiдна - вiдвiдування ii забороняеться, KpiM випадкiв, коли воно пов'язане
з проведенням наукових спостережень;
адм i н tстративно-господарська.

Режим використання паркiв-пам'яток садово-паркового мистецтва

На територii' паркrв-пам'яток садово-паркового мистецтва заборонясться будь-яка
1 я\энiсть, не пов'язана з виконанням поклаАених на них завАань i загрожуеТх збе-
эежен н ю.

r: -олlaтАп -: jOK з-lе\1 яток садовФпаркового мистецтва забезпечуеться проведен-
-: €ц,сл,рс i та \.,а:эзl,i в Jlочинок населення, зАiЙснюоться Аогляд за насаАженнями,
з^,lr]*ar])*., сё--ээ- э,б,лi:, ру,бки реконструкцij'та догляду з пiдсадкою дерев i чагарни-
. э _],эF r],.l*L) J э,j-r.rэзсго эк,\аАу, замiсть загибпих, вживаються захоАи щоАо запобiгання

- j,,,]] з, збеэеi",е-.,]-.rя (о\aпозицiй iз Аерев, чагарникiв i KBiTlB, трав'яних газонiв.
-э tU" JЭ r аЭК|В-ПаМ ЯТОК СаДОВО-ПаРКОВОГО МИСТеЦТВа МОЖе ПРОВОДИТИСЯ ЗО-

-,-,-- -: з ]-эз д*9 до вимог, встановлених Аля ботанiчних caAiB.
,-:".,,э--я та реконструкцiя паркiв-пам'яток садово-паркового мистецтва прова-

, ,,-=,= эе -роелтами, що розробляються спецiалiзованими науковими та проектними

_,]-э:сзаrtи Й затверджуються органами, у пiдпорядкуваннi яких перебувають цi пар-
{.,l, за погоАженням 3:

центральним органом виконавчоТ влади в галузi охорони навколишнього при-

родного середовища - щодо паркiв-пам'яток садово-паркового мистецтва за-
гальнодержавного значення ;

органами центрального органу виконавчоI влади в галузi охорони навколишньо-
го природного середовища на мiсцях - щодо паркiв-пам'яток садово-паркового
мистецтва мiсцевого значення (ст. З8 Закону УкраТни "Про природно заповiд-
ний фонд УкраТни").

Рехtим використання пам'яток природи

Пам'ятками природи оголошуються oKpeмi унiкальнi природнi угворення, що мають
особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пiзнавальне i кульryрне значення, з метою
збереження 1х у природному cтaнi (ст. 2Т 3У *Про природно заповiдний фонд Украни").
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На територiТ пам'яток природи забороняеться будь-яка Аiяльнiсть, що загрожуе
збереженню або призводить до деградацiТ чи змiни первiсного lx стану (ст. 28 Закону
УкраТни "Про природно заповiдний фонд УкраТнип).

Власники або корисryвачi земельних дiлянок, водних та iнших прироАних об'ектiв,
оголошених пам'ятками природи, беругь на себе зобов'язання щоАо забезпечення

режиму lx охорони та збереження (ст. 28 Закону УкраТни *Про природно-заповiдний

фонд УкраТни").

5.6. Межi та режими використання iсторичних ареалiв

iсторичний ареал населеного мiсця - частина населеного мiсця, що зберег^а ста-

ровинний вигдяд, розпланування та форму забудови, типовi для певних кульryр або
перiодiв розвитку. iсторичний ареал населеного мiсця е окремою спецiально виАiле-
ною територiею iсторико-кульryрного значення iз затвердженими межами, яка мае
фiксуватися в ycix землевпорядних i мiстобудiвних документах та розглядатися як
специфiчний об'ект мiстобудiвного проекryвання. Значна частина територiй iсторич-
них ареалiв, а саме: територiТ пам'яток, заповiдники належать до земель iсторико-
кульryрного призначення. У межах певного населеного мiсця може бри визначено
один або кiлька iсторичних ареалiв.

Режим використання територiТ iсторичного ареалу визначаеться його iсторико-
кульryрним потенцiалом, а саме: кiлькiстю, видами, типами i категорiями об'ектiв
кульryрноТ спадщини, наявнiстю чи вiдсугнiстю заповiдникiв, загальною мiстобудiв-
ною струкryрою, а також встановленими зонами охорони пам'яток.

Межi iсторичних ареалiв населених мiсць визначаються спецiальною науково-
проектною документацiею при опрацюваннi iсторико-архiтекryрних опорних планiв
цих населених мiсць. Режим використання територiй iсторичних ареалiв населених
мiсць фiксують розробленi на ocHoBi iсторико-архiтекryрних опорних планiв зони охо-

рони пам'яток.
Прiоритетним напрямом дiяльностi в межах iсторичних ареалiв е збереження тради-

цiйного характеру середовища, збереження мiстоформуючоТ ролi apxiTeKrypHoT спаА-

щини. Це визначае спрямування подальшого мiстобудiвного i соцiально-економiчного
розвитку. В iсторичних ареалах MicT основним видом мiстобудiвноТ дiяльностi е ре-
генерацiя й реконструкцiя. Мiстобудiвнi перетворення в межах iсторичних ареалiв
бажано здiйснювати на засадах комплексноТ реконструкцiТ. Опрацюванню проектних

рiшень, що забезпечують збереження традицiйного характеру середовища iсторич-
них ареалiв i використання ixHboT кульryрноТ спадщини, мае передувати розроблення
iсторико-м iстобудi вн их обiрунryвань.

Merr<i Центрального iсторичного ареалу:

вiд 3алiзничного мосry на пiвденний захiд до Надднiпрянського шосе;
далi на пiвдень та пiвденний захiд по Надднiпрянському шосе до перетину з
вул. Тимiрязевською;
далi на пiвнiч по вул. Тимiрязевськiй до перетину з вул. Бастiонною;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Бастiоннiй до Печерського мосry;

далi на пiвнiчний захiд по Печерському мосry, по бульв. Десi УкраТнки до пере-
тину з вул. iBaHa Кудрi;
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далi на пiвденний захiд по вул. iBaHa Кудрi до перетину з вул. Патрiса Думупаби;

далi на пiвнiчний захiд та пiвденний захiд по вул. Патрiса думумби, далi по
вул. Тверськiй до перетину з вул. Боженка;
далi на пiвнiчний захiд по вул. Боженка до перетину з провудком, який прохо-
дить мiж будинками Ns 84 та Nq tO7186 по вул. Боженка;
далi на пiвденний захiд по провулку до перетину з вул. Миколи Грiнченка;

далi на пiвденний схiд по вул. Миколи Грiнченка до перетину з вул. Кiровограа-
ською;

далi на пiвденний захiд по вул. Кiровоградськiй до домоволодiння Nq 67 по
вул. Волозькiй;

далi на пiвнiчний захiд по огорожi Байкового цвинтаря до перетину з вул. Бай-
ковою;

Аалi на пiвАенний захiд по вул. Байковiй Ао перетину з вул. Профiнтерну;
далi на пiвденний захiд та пiвнiчний захiд, обминаючи територiю Байкового
цвинтаря (по огорожi) до перетину з вул, Божкiв яр;

далi на пiвнiчний схiд по огорожi Байкового цвинтаря до вул. Миколи дмосова;
далi на пiвденний схiд, пiвнiчний схiд, пiвнiч, пiвнiчний схiдта пiвденний схiд по
огорожi Байкового цвинтаря до вул. Миколи Грiнченка;
далi на пiвнiчний захiд по вул. Микоди Грiнченка до перетину з вул. iBaHa Федо-
рова;
далi на пiвденний схiд по вуп. iBaHa Федорова до перетину з вул. Боженка;
далi на пiвн чний захiд .lо зуд Боженка до вул. Коропенкiвськоi;
даti *а - в- --,," зе, ^ -с з_,,, {оооtечк всь<iй до вул, Жилянськоl';
да,^, la - з* --"; за\ д ]о By,t. Мипянськiй до перетину з вул. Старовокзаль-
лоФ i

.ia\ la . з- -*,li;l cxiA по вул. Старовокзальнiй Ао перетинуз вул. Саксаганського;
,а,, la г з- - lеретинаючи бульв. Тараса Шевченка, до вул. ЩмитрiвськоТ;
,э,,, *la г з* "-иЙ захiА по вул. flмитрiвськiй до перетину з вул. Воровського;
,э, *э г з-liчаиЙ cxiA по вуп. Воровського Ао перетинуз вул. Тургеневською;
,., -а . внiчний схiд по вул. Тургеновськiй до перетину з вул. Полтавською;
,а,,, i]а схiд по вул. Полтавськiй до перетину з вул. Артема;
далi на пiвнiчний захiд по вул, дртема до перетину з вул. Миколи Пимоненка;
далi на пiвнiчний схiд та пiвнiч по вул. Миколи Пимоненка до перетину з вуп, Гли-
бочицькою;

далi на захiд по вул. Глибочицькiй до перетину з вул. Соляною;
далi на пiвнiчний захiд по вул. Солянiй до перетину з вул, Багговутiвською;
далi на захiд по вул, Багговутiвськiй до перетину з вул, Татарською;
далi на пiвнiч по вул. Татарськiй до перетину з вул. Нагiрною;
далi на пiвнiчний захiд по вул. Нагiрнiй, перетинаючи Подiльський узвiз, до пе-

ретину з вул. Макарiвською;
далi на пiвдень по вул. Макарiвськiй до вул. Пугачова;
далi на пiвденний захiд по вул. Пугачова до перетину з вул. Мельникова;
далi на пiвнiчний захiд по вул. Мельникова до перетину з вул, Сiм'l'хохлових;
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далi на пiвдень по вул. C|M'T Хохлових до перетину з вул. Дорогожицькою;

далi на захiд по вул. ffорогожицькiй до огорожi Дук'янiвського цвИНтаРя;

далi на пiвденний захiд та захiд по огорожi Дук'янiвського цвинтаря Ао

вул. ОранжерейноТ;

далi на пiвнiч по вул. Оранжерейнiй до перетину з вул, Дорогожицькою;

далi на захiд по вул. Дорогожицькiй до перетину з вул. Олени Телiги;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Олени Телiги до провулку, який йде вiд вул. Оле-

ни Телiги до вул. ПетропавлiвськоТ мiж домоволодiннями Ns 31 та Ne Зl-А по

вул, Петропавлiвськi й ;

далi на пiвнiч по провулку до вул, ПетропавлiвськоТ;

далi на схiд по вул. Петропавлiвськiй до перетину 3 провулком, який йде мiж

домоволодiннями N9 42 та Ns 42/3З по вул. Петропавлiвськiй;

далi на пiвнiч по провулку до вул. Рилеева;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Рилеева до перетину з вул. Фрунзе;

далi на пiвнiчний захiд по вул. Фрунзе до перетину з Московським просп,;

далi на пiвденний схiд по Московському просп. до вул. НовокостянтинiвськОТ;

далi на пiвденний схiд по вул. Новокостянтинiвськiй до перетину З ВУ^. Вiкентiя
Хвойки;

далi на пiвденний захiд по вул. Вiкентiя Хвойки до перетину з вул. Фрунзе;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Фрунзе до перетину з вул. Юркiвською;

далi на пiвнiчний схiд по вул. Юркiвськiй до перетину з вул. Турiвською;

далi на схiд по вул. Турiвськiй до перетину з вул. Набережно-Хрещатицькою;

далi на пiвденний схiд по вуп. Набережно-Хрещатицькiй до траси ПоАiльСькО-

Воскресенського мостового переходу;

далi на пiвнiчний схiд вздовж Подiльсько-Воскресенського мостового перехоАу

до садово-дачних дiлянок uPycaHiBcbKi садип;

далi на пiвденний схiд та пiвдень по захiднiй межi Русанiвських садiв Ао
вул. М и кiльсько-Слоб iдськоТ;

далi на пiвдень по вул. Микiльсько-Слобiдськiй до вул. PycaHiBcbKa набережна;

далi на пiвдень по вул. PycaHiBcbKa набережна до ДнiпровськоТ набережноТ;

далi на пiвдень по Днiпровськiй набережнiй до Залiзничного мосry;

далi на пiвденний захiд по лiнiТ 3алiзничного мосry,

Межi Пiвденного iсторичного ареалу:

вiд Анiпровського шосе на пiвнiчний захiд, пiвАенний захiА, пiвнiчний захiА,
пiвнiчний схiд, пiвнiчний захiд, пiвнiчний схiд, пiвнiчний захiд, пiвАенний за-
хiд, пiвдень, захiд, пiвнiч, схiд, пiвнiч, схiд, пiвнiчний схiд, пiвнiч, захiд, пiв-
нiч, захiд, пiвнiчний захiд, пiвнiчний схiд, пiвнiчний захiд, пiвнiчний схiд, пiв-
нiч по пiвденно-захiднiй межi MicTa, обминаючи ур. Щерковщина, ур.Серякове,
ур. Феофанiвський парк, лiсовий масив *Феофанiяо, до перетину з провулком,
який йде мiж домоволодiннями Ne 12 та Ns L4 по вул. Метрологiчнiй;

далi на схiд по провулку до домоволодiння N9 12 по вул. Метрологiчнiй (lнстиryг
агроекологiТ та бiотехнологiТ) ;
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далi на пiвнiч вздовж домоволодiння N9 12 по вул. Гvlетропогiчнiй до будlвлi пiд
N9 4 по вул. Метрологiчнiй;

далi на схiд вздовж будiвлi Ns 4 по вул, Метрологiчнiй до вул. Метрологiчноi;

далi на пiвнiч по вул. Метрологiчнiй до перетину з вул. Академiка Заболотного;

далi на пiвденний схiд по вул. AKaaeMiKa Заболотного до прову^ку, який веАе Ао
Музею народноТ архiтекryри та побуту;

далi на схiд по провулку;

далi на пiвнiч, пiвденний схiд, пiвнiчний схiд та пiвденний схiд по огорожi тери-

TopiT Музею народноi архiтектури та побуту;

далi на пiвнiчний схiд по рельефу (перетинаючи ГолосiТвський лiс) до КитаТв-

ського озера;
далi по межi ГолосiIвського лiсу, обминаючи територiю, де розташований
Китаiвський скит, вздовж будiвлi N9 З2 по вул. КитаТвськiй до вул. КитаТвськоi;

далi на пiвнiч та пiвнiчний схiд по вул. КитаТвськiй до домоволодiння N9 9 по
вуп. КитаТвськiй;

далi на пiвдень до домоволодiння Na 46 по вул. Червонопрапорнiй;

далi вздовж домоволодiння N9 46 до вул. Червонопрапорноi;
далi на пiвденний захiд по вул. Червонопрапорнiй до домоволодiння, що йде
перед догиоволодiнням Na 52 по вул. Червонопрапорнiй;
далt на захiд, пiвденний захiд, пiвнiчний захiд, пiвдень, пiвденний схiд по межi
Го loc,'BcbKo.o rlcy. обминаючи [r4узей нароаноТ архiтектури й побутУ та УР. ЦеР-
k,.э,,_э ,. -ээз],\кi. який йде мiж АомоволоАiннями Ns 98 та Ns 92 по вуп. Чер-

' -' -а :Х Д ПС rPOf,_,',аi. ,;
,-, -а пiвденний захiд по в!\. Червонопрапорнiй. перетинаючи вуп. Академiка
З -:, ,,отного до перетину з ýн провським шосе:
,., .а пiвдень по Днiпровському шосе до пiвнiчво-захiдноl'межi MicTa, яка об-

,-эо ур. Церковщина.

Режrми використання територiй iсторичних ареалiв м. Киева

У межах кожного з iсторичних ареалiв режими використання територiй визнача-
fiюя режимами зон охорони, встановлених у вiдповiдних iсторичних ареалах. Проек-

ryванню об' eKTi в м iстобудуван ня м ае передувати розроблен ня iстори ко-м iстобудi вн их
обiрунryвань, якi погоджуються з центральним органом виконавчоТ влаАи у сферi
охорони кульryрноТ спадщини.
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Роздiл 6. ЗАХОДИ ЗI ЗБЕРЕЖЕННfl ТА РЕСТАВРАЦIi
пАм,яток I оБ,ектIв культурноi
СПАДIIIИНИ

Найважливiшим завданням е забезпечення охорони об'ектiв кульryрноТ спаАщи-
ни, внесених до flержавного реестру нерухомих пам'яток та до перелiкiв (спискiв)
пам'ятокп iнших об'ектiв культурноТ спадщини з метою запобiгання lx руйнацiТ, змiни
предмета охорони, знесення чи порушень сталого порядку ix використання, шдя-

хом]

виявлення, облiку, вивчення об'ектiв кульryрноТ спадщини, розроблення облiко-
воТ документацiТ, встановлення вiдповiдних позначень на пам'ятках та об'ектах
кульryрноТ спадщини;

розробка охоронноТ i проектноТ документацiТ, що мае забезпечити рримання й

використання пам'яток та об'ектiв кульryрноТ спадщини вiдповiдно до чинного
законодавства;
виявлення й усунення порушень порядку збереження i використання пам'яток
та об'ектiв кульryрноТ спадщини;
проведення на територiях пам'яток i об'ектiв кульryрноТ спаАщини реставрацiй-
них, консервацiйних, реабiлiтацiйних, ремонтних робiт та робiт з пристосування
для сучасного використання й благоустрою територiй.

Особливе значення мають пропозицiТ щодо заходiв для забезпечення охорони
об'ектiв кульryрноТ спадщини на територiях таких заповiАникiв i музеТв:

Державн и й iстори Ko-apxiTeKrypH и й заповiдн и к uСтародавн iй КиТв" ;

flержавн ий iсторико-меморi альн ий заповiдни к пДук'ян i вське кладовищео ;

Нацiональний iсторико-меморiальний заповiдник uБабин Яро;

Нацiональний архiтекryрний музей пКиТвська фортеця".

Для них необхiдно забезпечити впродовж найближчих poKiB (2Ot2-2O14 pp,)TaKi
прiоритетнi заходи:

розроблення планiв органiзацiТ територiй заповiдникiв вiдповiдно до вимог чин-

ного законодавства;

розроблення меж та режимiв використання зон охорони заповiАникiв,

ПропозицiТ щодо заходiв для забезпечення охорони пам'яток BcecBiTHboT спаАщи-
ни ЮНЕСКО (Нацiонального Киево-Печерського iсторико-кульryрного заповiдника та
ансамблю споруд Софiйського собору) i об'ектiв кульryрноТ спаАщини, розташованих
у межах ixHix буферних зон:
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розроблення плану органiзацiТ територiТ Нацiонального заповiАника *Софiя Ки-

TBcbKan;

розроблення проекry регенерацiТ буферноТ зони Нацiонального Киево-
П ече рського iстори ко-кульryрного запов iдн и ка :

розроблення проекry регенерацiТ буферноТ зони Нацiонального заповiдника

"Софiя КиТвськап;

забезпечення реставрацii i реабiлiтацiТ пам'яток та реконструкцiТ iнших будi-

вель i споруд без збiльшення ixHix висотних параметрiв;
погодження Bcix архiтекryрних перетворень, запланованих у буферних ЗоНаХ

пам'яток всесвiтньоI спадщини ЮНЕСКо з центральним органом виконавчоТ
влади у сферi охорони кульryрноТ спадщини вiдповiдно до взятих мiмнароАних
забов'язань з метою погомення й iнформування Щентру BcecBiTHboT спадщини;

забезпечення збереження розпланування територiТ, пам'яток та об'ектiв куль-

ryрноТ спадщини, eдeMeHTiB традицiйного характеру середовища у буферних
зонах пам'яток BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО;
забезпечення проведення археологiчних дослiджень i музеефiкацiТ археоло-
гiчних об'ектiв; заборона проведення розкопок (на знесеннял археологiчного
кульryрного шару; резервацiя нерозкопаних дiлянок кульryрного шару як етало-
ну на майблне;
забезпечення сприятливого ддя пам'яток гiдрологiчного режиму, пожежноТ
безпеки, захисry вiд динамiчних навантажень та iнших негативних техногенних
i природних впливiв;
проведення дослiдження та iнвентаризацiТ забудови в буферних зонах (Начi-

онального Киево-Печерського iсторико-кульryрного заповiдника та ансамблю
споруд Софiйського собору) з аналiзом стильовоТ й iсторичноТ належностi спо-

руд та будiвель, liHboT цiнностi i сryпеня збереженостi;

розроблення плану управлiння територiею пам'ятки всесвiтнього значення -
ансамблю споруд Софiйського собору та ii буферноТ зони.
створення тематичних iHTep'epiB кафе, pecTopaHiB, магазинiв cyBeHipiB,
пов'язаних з пам'яткою BcecвiTHboT спадщини - ансамблем споруд Софiйсько-
го собору та вiдповiдними персоналiями (Ярослав Мудрий, митрополити iларiон,
Рафаiл Заборовський та iH.);

розроблення програми консервацiТ, реставрацiТта пристосування (функцiональ-
ноТ адаптацiТ) розташованих у буфернiй зонi пам'яток архiтекryри й icTopiT, що
зберегли цiннi iнтер'ери;
проведення реставрацiТ та музеефiкацiТ пам'яток icTopiT, монументального мис-
тецтва й археологiТ;

розроблення позначок, дошок, пам'ятних знакiв та схем ix розмiщення на те-

риторiТ буферноТ зони.

ПропозицiТ щодо заходiв для забезпечення охорони об'ектiв кульryрноТ спадщини,
розташованих на територiях iсторичних ареалiв та на iнших територiях в м, Киевi:

проведення поквартальноТ i посадибноТ iсторико-архiтекryрноТ iнвентаризацiТ
забудови L{ентрального iсторичного ареалу м. Киева з аналiзом стильовот та
iсторичноТ належностi споруд, визначенням ix цiнностi i сryпеня збереженостi;
коригування перелiкiв пам'яток за категорiями та видами;
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забезпечення охорони об'ектiв кульryрноТ спадщини, внесених Ао flержавНОГО

реестру нерухомих пам'яток УкраТни та перелiкiв пам'яток i об'ектiВ КУ^ЬryРНОТ

спадщини з метою запобiгання ix пошкодженню, руйнуванню або знищенню,
втрати автентичностi пам'яток, порушення встановленого поряАку ti викорис-

тання;
забезпечення проведення робiт щодо реставрацiт i пристосування пам'яток
кульryрноТ спадщиНи за проектами, погоАжеНими 3 центра^ьним органом ви-

конавчоТ влади у сферi охорони кульryрноТ спадщини:

Музею медицини (Анатомiчний театр) (вул. Б. Хмельницького, З7);

Булинку КиТвського музею росiйського мистецтва (вУл. ТеРеЩеНКiВ-

ська, 9);

Будинку ПрезидiТ НАН УкраТни (вул. Володимирська, 54);

нацiонального науково-природничого музею (вул. Б. ХмельниЦькОгО, 15);

комплексу пам'ятника Магдебурзького права, входу i сходiв Ао КО^ОНИ

Магдебурзького права;
комплексу споруд Братського монастиря (Киево-Могилянська акаАемiЯ)
(вул. Г. СковороАи, 2-Д);

споруд Фролiвського Вознесенського монастиря (вуп. Фролiвська, 6-В);
дзвiницi церкви Миколи Доброго (вул. Покровська, 6);

Башти Ns 4 КиТвськоТ фортецi (вул. Староноводницька, 2);

Капонiру першого полiгону КиТвськоТ фортецi (вул. Госпiтальна,24);

ПiдпiрноТ верхньоТ стiни КиТвськоТ фортечi (Паркова дорога, 2);

ПiдпiрноТ нижньоТ стiни КиТвськоТ фортецi (Набережне шосе);

Брами Василькiвського равелiну КиТвськоТ фортецi (вул. ЦитаАельна, З);

Казарми вiйськово-сирiтського вiддiлення (вул. Цитадельна, З);

Нацiонального художнього музею УкраТни (вул. М. Грушевського, 6);

Житлового будинку, в якому мешкав М. Булгаков (ДндрiТвський узвiз, 13);

забезпечення проведення робiт щодо реставрацiТ i пристОСУВаННЯ

пам'яток кульryрноТ спадщини мiсцевого значення та об'ектiв кУльryРНОТ

спадщини:
садиби (вул. Дютеранська, З2);
житлового будинку (вул. Михайлiвська, 10);

колишього прибугкового будинку Микiльського монастиря (вул. i. МаЗепИ, 11);

колишньоТ казарми вiйськово-сирiтського вiддiлення (i. Мазепи, З4-Д);

прибугкового будинку (вул. Ярославiв Вал, 1);

будинку ýуховноТ ceMiHapiT (вул. Костянтинiвська, 5);

житлового будинку (вул. Б. Хмельницького, 1-0);

житлового будинку (вул. Б.Хмельницького, 1,2);

житлового будинку (вул. М. Житомирська, t2);
садиби художника О. Мурашка (вул. М. Житомирська, 14)

будинку B.KpicTepa (вул. Осиповського, 2-а);

салиби Мiхельсона (вул. Пушкiнська, З5, З5а, З5б, З7, З7а, З7б);

лiкарнi Товариства лiкувальних закладiв мя хронiчно хворих дiтей (ПаРкО-

ва дорога, З, 5/7);
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Дук'янiвського народного будинку (Дехтяр|вська, 5);

Дук'янiвського парку MicbKoT залiзницi (вул, Дегтярiвська, 7, 7-а);

МарiТнського дитячого притулку (вул. Панькiвська, 2)i

садиби Сiкорського (вул. Ярославiв Вал, 15);

територii Байкового цвинтаря ;

житлового будинку (вуп. Саксаганського, З4);

садиби Береттi О. В (бульвар Т. Шевченка, 26-28);
житлового будинку (вул. Боричiв TiK, 2З/З);
житлового будинку (вул. Велика Житомирська, 10);

прибуткового будинку (вул. Тургеневська, 19);

прибугкового будинку (вул. Б. Хмельницького, 12-1,4);
прибугкового булинку (вуп. Червоноармiйська, 12);

особняка С. Могильовцева (Шоколадний будинок) (вул, Шовкович-
на, \7 /2;
житлового будинку (бульвар Т. Шевченка, З);

проведення упорядження та озеленення територiй iсторичних ареалiв за спецi-
альними проектами, погодженими з центральним органом виконавчоi влоАи у
сферi охорони кульryрноi спадщини;
обмеження на територiях iсторичних ареалiв забудови (за висотою, поверхо-
вiстю, щiльнiстю та iншими параметрами) вiдповiдно до спецiально розробленоТ
науково-проектноТ документацiI з визначення режимiв використання територiй
зон охорони пам'яток;
заборона будiвництва будинкiв пiдвищеноi поверховостi, а також висотних бу-

динкiв у межах територiй iсторичних ареапiв:
забезпечення у межах iсторичних ареалiв розроблення iсторико-мiстобудiвних
обiрунryвань, u-.lo Nlають передувати проекryванню об'ектiв;
проведення на територiях пам'яток та об'ектiв купьryрноi' спадщини реставра-
цlйних реабiтал тацiйних робiт, робiт з пристосування до сучасних потреб та
б,,аго! сторою ix територiй;

дос,riмення й аналiз цiнностi та ступеня збереженностi iсторичноI забудови,
мiстобудiвноi' струкryри i парцеляцiТ Центрального iсторичного ареалу;

забезпечення збереження та вiзуального розкриття об'ектiв культурного ланд-
шафry, що е складовими пам'ятки ландшафту *iсторичний ладшафт КиТвських
гiр i долини р. Щнiпра";
забезпечення збереження загальноI композицiйноТ едностi iсторичного центру
MicTa, композицiйноТ ролi пам'яток у його пейзажi;
органiзацiя оглядових майданчикiв для забезпечення огляду панорам iсторич-
ноТ забудови та ландшафry MicTa;

забезпечення в зонах охоронюваного ландшафту охорони природного се-

редовища, збереження й вiдтворення цiнних природних i пейзажних якостей
пов'язаного з пам'ятками ландшафту, лiквiдацiю чи вiзуапьну нейтралiзацiю
будiвель, споруд i насаджень, що спотворюють цей ландшафт;
забезпечення охорони особливостей рельефу, водоймищ, рослинностi й науко-
во обiрунтоване вiдтворення Тх iсторичного вигляду, збереження вiзуальних
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зв'язкiв пам'яток з природним оточенням, що мають iсторичну цiннiсть, захист
берегових, лукових територiй вiд зсувiв та розмиву, укрiплення схилiв, ярiв, х
озеленення; проведення iнших природоохоронних заходiв;

розроблення програми заходiв щодо виявлення й облiку об'ектiв кульryрноТ
спадщини перiоду 19З0-1950-х рр.;
забезпечення припинення робiт на пам'ятках та 1xHix територiях, якщо цi робо-
ти створюють загрозу'iх руйнування або пошкодженню;
проведення iнвентаризашiТ наявноТ зовнiшньоТ реклами на об'ектах кульryр-
ноТ спадщини та демонтаж об'ектiв зовнiшньоТ реклами, якi дисгармонують з
об'ектами кульryрноТ спадщини або спотворюють хнiй зовнiшнiй вигляд;
виявлення вiдповiдним уповноважен им органом охорони кульryрноТ спадщини
MicTa та усунення порушень порядку збереження й використання об'ектiв куль-

ryрноТ спадщини корисryвачами;
забезпечення збереження, вiдновлення традицiйного характеру середовища в
зонах охорони пам'яток;
забезпечення збереження археологiчноТ спадщини м. Киева;

Пропозrrцii щодо подальшоi охорони
археологiчноi спадщини Киева

Археологiчна спадщина м. Киева не вичерпуеться пам'ятками та об'ектами, що
вже перебувають на облiку (69 пам'яток та об'ектiв, Додаток 1). Багаторiчними ар-
хеологiчними дослiдженнями в межах MicTa виявлено велику кiлькiсть об'ектiв архе-
ологiчноТ спадщини (поселення, могидьники i середньовiчнi пiдземнi споруди), з яких
87 можугь бри Аосить точно локалiзованi на мiсцевостi (Аодаток 1). ймовiрно, цей
перелiк е неповним, оскiльки локалiзацiя багатьох об'ектiв потребуе окремого додат-
кового обстеження, зокрема, стосовно пiдземних споруд, яких за даними архiвних
джерел на територiТ MicTa нараховуеться понад З00.

У зв'язку iз зазначеним пропонуеться здiйснити TaKi заходи щодо вивчення та
охорони об'ектiв археологiчноТ спадщиниу м. Киевi:

внесення ]-1 щойно виявлених об'ектiв археологiчноТ спаАщини Ао ýержавного
реестру нериомих пам'яток YкраТни за наявною облiковою документацiею;
взяття на державний облiк 87 об'ектiв археологiчноТ спадщини як щойно ви-
явлених об'ектiв (вiдповiдно до списку, наведеного у Додатку 1);

здiйснення комплексу пошукових археологiчних розвiдок на всiй територiТ м.
киева з метою виявлення i локалiзацiт на мiсцевостi досi невiдомих об'ектiв
археологi чноТ спадщини.

Останнiй захiд надзвичайно акryальний i може бри виконаний у межах бюджетноТ
програми (загальномiськоТ або аержавноТ) впродовж найближчих 5-ти poKiB (2OL2-
2Оtб рр.). Здiйснення суцiльноТ археологiчноТ розвiдки в межах територiТ MicTa дозво-

^ить 
не лише скласти детальну археологiчну карry Киева, а й точно визначити межi

територiй археологiчних об'ектiв, скласти на них якiсну облiкову документацiю, взяти
на державний облiк, обiрунryвати межi lxHix охоронних зон i, зрештою, вiдкориryвати
межi зон охорони археологiчного кульryрного шару в бiк зменшення lx площi за раху-
нок вже дослiджених дiлянок мiсцевостi.
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ВИСНОВКИ I РЕКОМЕНДАЦIi

пiдводячи пiдсумки iсторико-мiстобудiвних дослiджень Киева, виконаних Ндl
пам'яткоохоронних Аослiджень у 2009-2ott рр., зазначимо кiлька принципово важ-
ливих MoMeHTiB.

найважливiше те, що цi АослiАження у формi iсторико-архiтектурного опорного
плану включенi до Генерадьного плану розвитку м. Киева та його примiськоТ зони
до 2о25 р. Тепер це е основою регулювання мiстобудiвнот дiяльностi в столицi Укра-
Тни.

На вiдмiну вiд попереднього iсторико-архiтекryрного опорного плану м. Киева, роз-
робленого у 2001 р. iнститром НДiТiАМ, у нашому роздiл| п3береження та охорона
iсторико-кульryрноТ спадщиниu в складi Генерального плану розвитку м. Киева та його
примiськоТ зони до 2025 р. вперше пiдготовлено низку принципово важливих MaTepi-
алiв, якi вхоАять Ао комплекту науково-проектноТ документацiТ.

Основний кресленик оiсторико-архiтекryрний опорний планп вперше був викона-
ний на топографiчнiй ocHoBi в базовому масштабi 1:10ООО (в електронному виглядi)у
програмi, визначенiй замовником (кfiцlq CAD"); були HaHeceHi Bci пам'ятки та об'екти
кульryрноТ спадщини Bcix видiв, типiв i категорiй, територiТ заповiдникiв, зони охоро-
ни комплексiв пам'яток та об'ектiв кульryрноТ спадщини. Все це здiйснено на пiдставi
ретельних наryрних дослiджень. Вiдтак для розроблення iсторико-архiтекryрного опо-

рного плану як складовоТ генерадьного плану MicTa здiйснено насryпнi заходи.

L. Вперше проведенi суцiльнi HarypHi дослiдження i фотофiксацiя пам'яток та
об'ектi в кульryрноТ спадщини :

територiТ ffержавного iсторико-архiтекryрного заповiдника (Стародавнiй
КиТво;

територiТ Нацiонадьного музею пКиТвська фортешяD, в тому числi земляних
укрiплень КиТвськоТ фортечi ;

територiТ Центрального iсторичного ареалу;
територiТ Пiвденного iсторичного ареалу;
територiТ Нацiонального музею народноТ архiтекryри та побуry УкраТни;

iсторичних мiсцевостей пСоцмiстоu (на лiвобережжi), Святошин, Пуща-
Водиця, Нацiонального комплексу оЕкспоцентр УкраТнип;

у примiськiй зонi (Бориспiльський, Бородянський, Броварський, Василь-
Ki вськи й, Ви ш го родськи й, Кага рли ць кий, Киево-С вятош и нський, М aKapi в-

ський, Обцiвський, Фастiвський райони),
2. Наведено статистичнi данi, проаналiзовано кiлькiсний склад пам'яток археологiТ.
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З. Вперше визначенi територiТ Bcix нерухомих пам'яток археологiТ нацiонального i

мiсцевого значення та щойно виявленi.
4. Визначенi охоронюванi археологiчнiтериторiТ, зокрема, на територiТ Нашiональ-

ного iсторико-меморiального заповiдника пБабин Ярп, Нацiонального iсторико-
меморiального заповiдника пБикивнянськi могилио, пМежi та режими викорис-
тання територiТ пам'ятки археологiТ нацiонального значення KMiCTo Володими-

ра - !,итинець стародавнього Киева з фундаментами ДесятинноТ церквио,
5. На ocHoBi аналiзу археологiчноТ спадщини MicTa запропоновано перелiк об'ектiв

археологiчноТ кульryрноТ спаащини, що пропонуються до занесення до Держав-
ного реестру нерухомих пам'яток УкраТни.

6. Виявлена пам'ятка ландшафry пiсторичний ландшафт КиТвських гiр i долини
р. Днiпрап. Визначенi lT межi та режими використання територiТ. Розроблена
облiкова документацiя, i пам'ятка внесена до Державного реестру нериомих
пам'яток УкраIни.

7. Виявленi пам'ятки мiстобудування: оЗамкова гора - АндрiТвський узвiзо, оВу-

лиця Хрещатик), та опрацьовуються матерiали по вул. Володимирськiй. Розро-
блена облiкова документацiя мя внесення до Державного реестру нерухомих
пам'яток УкраТни.

8. Визначенi територiТ великих за площею пам'яток (парк *Феофанiqп, Полiтехнiч-
ний iнстиryг, Кiностудiя iM. О. Довженка).

9. Позначенi на основному кресленику втраченi об'екти кульryрноТ спадщини Mic-
та i дисонуюча забудова.

За результатами цих дослiджень захист традицiйного характеру середовища й

об'екtiв кульryрноТ спадщини забезпечено такими заходами:
визначенi територiТ пам'яток, зон охорони та прописанi iiHi межi;
прописанi межi iсторичних ареалiв м. Киева, визначенi площi iсторичних ареа-
лiв, зон охорони й територiй окремих пам'яток кульryрноТ спадщини;
визначена едина буферна зона (охоронна) об'ектiв BcecBiTHboT кульryрноТ спад-
щини - *Собору СвятоТ СофiТ та прилеглих монастирських будiвель, Киево-
Печерська Даврао;
запропоновано комплексну охоронну зону пам'яток центральноТ частини MicTa,
яка об'еднуе ранiше визначенi дискретнi oxopoHHi зони; визначено режим ви-
користання територiТ цiеТ зони;
вперше на схему *територiт та зони охорони пам'яток археопогiт та археоло-
гiчних об'ектiв, розташованих у межах м. Киевап нанесено межi територiй
пам'яток, зони охорони археологiчного кульryрного шару t:ii2:t категорiй, охо-
poHHi зони, окремо розробленi мя пам'яток археологiТ;
визначено режими використання Bcix категорiй пам'яток археологiТ по м. Киеву;

на лiвому березi ffнiпра в районi озера Гнилуша визначено територiю та зони
охорони лiтописноТ пам'ятки пПiсочний городецьD,
вперше визначено режими використання територiй пам'яток археологiТ, зони
охорони археологiчного кульryрного шару.

KpiM того, розроблено Заходи зi збереження i реставрацiТ пам'яток та об'ектiв куль-

ryрноТ спадщини (архiтекryри, icTopiT, археопогiТ i монументального мистецтва), в тому
числi першочерговi заходи та заходи щодо проведення робiт по киТвських некрополях.
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Пiдсумовуючи, наголошуемо, що генеральний план MicTa не е кiнцевим етапом
мiстобудiвного проекryвання. Пiсля його затвердження необхiАно вишукати Кошти на

розроблення бiльш конкретизованих мiстобудiвних рiшень, насампереА по тИХ РайО-
нах Киева, де сконцентрована основна маса найцiннiшоl' купьтурноТ спаАЩИНИ:

t, КонцепцiТта проекти регенерацiТ буферних зон Н ацiонального Киово-ПечеРСЬКОГО

iсторико-кульryрного заповiдника та Нацiонального заповiАника "Софiя КиТв-

СЬКЭл,

2, план органiзачii' територii' ffержавного iсторико-архiтектурного заповiАника

"Стародавнiй КиТв".

З. План органiзацiТ територiТ КиТвськоТ фортецi.
opieHToBHa потреба в коштах на проведення цих робiт становить 70 млн гРн.

орiентовний обсяг коштiв, необхiдних для проведення першочергових ремонтно-
реставрацiйних робiт на пам'ятках культурноТ спалщини буде ви3начатися проектно-
кошторисною документацiею, яка мае буги розроблена. Проте, за попереднiми оцiн-

ками, це мае бути близько 2 млрд грн. щорiчно.
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5О. Спецiальний план м. Киева 18ЗЗ р, / / Ки'iв: icTop, огляд (карти, iлюстрацiТ, Ао-

кументи) / Рел,А.Кудрицького. - К.: УРЕ, 1982.
51. Фрагмент загального плану м. Киева 18Зб р,// Колекцiя планiв фонду НДi

пам'яткоохорон. дослiджен ь.

52. План м, Киева t8ЗТ р. / / Старовин. та icTop. карти м. Киева i регiону. - Вид.
.BAPTO', 2010.

5З. План м. Киева 18З7 р. (копiя) // Колекцiя М.В. ВиноградовоТ.
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54, План м. Киева 18З8 р. // Старовин, та icтop. карти м. Киева iрегiону, - Вид.
*BAPTO', 2OLO.

55. *План окресностей гороАа Киевап !842р. // Старовин. та icTop. карти м. Ки-
ева i регiону. - Вид. пВдрто", 2010.

56. План м. Киева 1846 р,// КиТв: icTop. огляд (карти, iлюстрацiТ, документи) /
Ред. А.Кудрицького, - К.: УРЕ, 1982.

57. Загальний проектний план для робiт, що плануються... 1852р.// Старовин.
та icTop. карти м. Киева i регiону. - Вид. пВДРТОо, 2ОlО.

58. Фрагмент загального плану м. Киева 1854 р.// Старовин. та icTop. карти
м. Киева i регiону. - Вид. KsfipfQ>, 2010,

59. Фрагмент загального плану м. Киева (Дук'янiв. частина) 1855 р. / / Колекцiя
планiв фонду НДi пам'яткоохорон. дослiджень.

60. План м. Киева 1860 р. // Старовин. та icTop, карти м. Киева i регiону. - Вид.
.BAPTO', 2010.

61. Частина загального плану м. Киева 1862 р. // Колекцiя М.В. ВиноградовоТ.
62. План Старого Киева (L24O р., 1800 р,, 1864 р.) // КиТв. icTop. огляд (карти,

iлюстрацiТ, документи) / Реь. А.Кудрицького. - К.: УРЕ, 1982.
бЗ, пПлан участка реки ffнепр у г. Киева. 19О7-1910 гг.u // Старовин, та icTop.

карти м. Киева i регiону. - Вид. пВДРТОп, 2oLo.
64. План м. Киева 1880 р. // Старовин. та icTop. карти м. Киева iрегiону. - Вид.

пвдрто,,, 2010.
65. План м. Киева 1890 р, // Старовин. та icTop. карти м. Киева iрегiону. - Вид.

nBAPTO', 2010.
66. План м. Киева 1895 р. // Старовин. та icтop. карти м. Киева i регiону. - Вид.

пВДРТО,,, 2010.
67. План гороАа Киева со всеми земдями, состоящими в веАении оного, по Киев-

ской ryбернии. План сост. по новейшим сведениям Киевской городской чертёжной
городским землемером Таировым в 1897 и 1898 годах. - К.: hит. И. Чоколова,
1899. - 1 карта.

68. План м. Киева 1-902 р. // Старовин. та icTop. карти м. Киева iрегiону. - Вид.
nBAPTO', 2010.

69. План м. Киева з околицями 19О3 р. (складений iнж. М. Максимовичем). //
Старовин, та icTop, карти м. Киева i регiону. - Вид. .BAPTO', 2010.

70. План м. Киева 1905 р. // Колекцiя планiв фонду НДi пам'яткоохорон. дослiмень.
71. План м. Киева та його передмiсть. t91"4 р.// Колекцiя планiв фонду НДi

пам'яткоохорон. дослiджень.
72. План м. Киева та його передмiсть 1911 р. // Колекцiя планiв фонду НДi

пам'яткоохорон. дослiджень.
7З. План м. Киева L9L2p. // Старовин. та icTop. карти м. Киева iрегiону. - Вид.

KýffPfQ>, 2010.
74.План м. Киева 1913 р. // Старовин. та icTop. карти м. Киева iрегiону.-Вид.

K$fiPlQ>, 2010.
75. пПлан г. Киева и его предместий" 191З р. / / Колекцiя планiв фонду НДI

пам' яткоохорон. дослiджен ь.
76. План м. Киева t974p. // Старовин. та icTop. карти м, Киева iрегiону. - Вид.

оВАРТоо, 2010,
77. *Участок р, flнепра у г. Киева. L9L4 г., // Старовин. та icTop. карти м. Киева

i регiону. - Вид. K$ffpfQ>, 2010,
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78. План м. Киева та його околиць. L91,4 р. // Колекцiя планiв фонду НДl
пам'яткоохорон. дослiджень.

79. План м. Киева 1918 р.// Колекцiя планiв фонду НДl пам'яткоохорон.дослiд-
жень.

80. План-справочник г. Киева. - К,, L923.
81. План м. Киева L92Зр. // Старовин. та icTop. карти м. Киева iрегiону. - Вид.

nBAPTO', 2010.
82. План м, Киева t924p. // Старовин.та icTop, карти м. Киева iрегiону.-Вид.

оВАРТоо,2010.
8З. Фрагмент плану м, Киева 7925 р. // ("Дипки,) // Колекцiя М.В. ВиноградовоТ,
84. Фрагмент плану м. Киева 1925 р. (*ОкрисполкомD) // |\олекцiя М,В. Виногра-

довоТ.
85. План м. Киева 1930 р. // Старовин. та icTop. карти м. Киева iрегiону. - Вид,

кВДРТО',2010.
86. Схема маршругiв i проТздiв м. Киева. t932 р. // Старовин. та icTop. карти

м, Киева i регiону. - Вид. пВДРТОо, 2010.
87. План м. Киева 19З4 р. // Старовин. та icтop. карти м. Киева iрегiону. - Вид.

uBAPTO>, 2оlо.
88. Проект планування Печерсько-3вiринецького району. 19З4 р. / / |\олекцiя пла-

HiB фонду НДl пам'яткоохорон. дослiджень.
89. Генеральний план м. Киева 19З5 р.// Колекцiя планiв фонду НДi пам'ятко-

охорон. дослiджень.
90. План м. Киева 19Зб р. // Старовин. та icTop. карти м. Киева iрегiону. - Вид.

KýffPlQ>, 2010.
91. План м. Киева 194З р. / / Старовин. та icтop. карти м. Киева i регiону. - Вид.

Kf}ffPlQb, 20]-0.
92. План м. Киева L947 р, // Старовин. та aстор. карти м. Киева iрегiону. - Вид.

nBAPTO', 2010.
9З. Генеральний план м. Киева 1949 р.// Колекцiя планiв фонду НДi пам'ятко-

охорон. дослiджень.
94. Генеральний план м. Киева 1967 р.// Колекцiя планiв фонду НДi пам'ятко.

охорон дослiджень.
95. Генеральний план м, Киева 1986 р,// Колекцiя планiв фонду НДi пам'ятко-

охорон. дослiмень.

Карти

1. Адмiнiстративна мапа Ки'iЪськоТ округи. L925 р. Вид-ня КиТвського окрвиконко-
му. // Нац. б-ка УкраТни iM. Вернааського: Вiд. картографiТ, N9 1ЗЗ14.

2. Карта Киевского уезда по описанию его Л. И. Похилевичем с дополнениями
и поправками. 1864 р.// Нац. б-ка УкраТни iM. Вернадського: Вiд. картографiТ,
N9 16482.

З. Карта Киевского уезда Киевской ryбернии: Составлена по офиц. сведениям в
L9L4г. // Нац. б-ка УкраТни iM. Вернадського: Вiд. картографiТ, N9 15205.
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'Щодаток 2. ПЕРЕЛIК ОБ'€КТIВ ПРИРОДНО-
ЗАПОВIДНОГО <DОНДУ
нА тЕриторIi м. киевА

1. Нацiонального значення

Парки-пам'ятки саАово-паркового мистецтва:

ВолодимирGька гiрка, 18З0-1840 рр., вул. Трьохсвятительська (постанова РМ
УРСР вiд 29.01.1960 N9 105, перезатверджено постановою колегiТ ffержкомприроди
УРсР вiд ЗO.о8.1990 N9 18);

It4арiiнський парк, L874 р., вул. М. Грушевського (постанова РМ УРСР вiд
29.01.1960 N9 105, перезатверджено постановою колегiТ Деркомприроди УРСР вiд
зо.08.1990 N9 18);

Голосiiвський парк iM. Рильського (див. комплекс);
Голосiiвський лiс (див. комплекс);
Парк "Феофанiяо (див. комплекс);
Сирецький гай, Шевченкiвський район, L952 р. (постанова колегiТ ffержкомпри-

роди УРСР вiд 26.07.1972 N9 22, перезатверджено постановою колегiТ flержкомпри-
роди УРСР вiд З0.08.1990 N9 18);

Парк пНивкиu (схiдна частина), просп. Перемоги, L962 р. (постанова колегiТ

ffержкомприроди УРСР вiд 26.07.\9Т2 N9 22, перезатверджено постановою колегiТ

ýержкомприроди УРСР вiд З0.08.1990 Na 18);
Gвятошинський лiсопарк, просп. Перемоги (постанова колегiТ ffержкомприро-

ди УРСР вiд 26.07.L972 N9 22, розпорядженням РМ УРсР вiд З1.10.1984 N9 588-р
зi складу територiТ парку бупо вилучено 4 га, перезатверджено постановою колегiТ

Держкомприроди УРСР вiд З0.08.1990 Na 18);
пуща-воаицький лiсопарк, смт Пуща-водиця (постанова колегiт ýержкомприро-

ди УРСР вiд 26,07,L9T2 N9 22, розпорядженням РМ УРсР вiд 15.05.1978 N9 260-р
було вилучено 11 га його територiТ, перезатверджено постановою колегiТ ffержкомп-
рироди УРСР вiд З0.08.1990 Ns 18, Указом Президента УкраТни вiд О4.11.2000
N9 t2O7 /2000 площа парку збiльшена на 1 га);

Киiвський зоопарк, 1908 р., просп. Перемоги (постанова РМ УРСР вiд22.О7.198З
N9 з11).

Ботанiчнi сади:

Нацiональний ботанiчний сад iM. М. Гришка НАН Украiни, вул. Тимiрязевська, 1,
]-9З5, t944-1945 рр. (парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва оголошено
постановою колегiТ ffержкомприроди вiд 22.07.t972 N9 22, стаryс ботанiчного саду
затверджено постановою РМ УРСР вiь22.О7,198З N9 З11);

Ботанiчний сад iM. академiка Фомiна, вул. KoMiHTepHy, 1, 18З9 - 1849 рр.
(парком-пам'яткою саАово-паркового мистецтва оголошено постановою РМ УРСР вiд
29,01.L960 N9 105, стаryс ботанiчного саду затверджено постановою РМ УРСР вiд
22.от.t98З N9 З11);

Ботанiчний сад нацiонального аграрного унiверситету, вул. ГероТв Оборони,
1928 р. (постанова РМ УРСР вiд 1З.02.1989 N9 5З).
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Пам'ятка природи:

Пам'ятка природи nPoMaHiBcbKe болот9о, Денiнградський район (постанова РМ
УРСР вiд 26.0З,t979 N9 14з).

2. Мiсцевого значення

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва:

Парк iM, Т. Шевченка, вуд. Володимирська (рiшення виконкому КиТвськоТ MicbKpa-

ди вiд 2о.оЗ.t972 N9 ЗбЗ);
Парк пКирилiвський гайп, вуд. Герцена (рiшення виконкому КиТвськоТ мiськради

вiд 20.03.L972 N9 з63);
Парк пАскольдова могилао, Паркова дорога (рiшення виконкому КиТвськоТ Micb-

кради вiд 20.03.L9T2 Ne ЗбЗ);
Мiський сад, вул. Грушевського (рiшення виконкому КиТвськоТ мiськради вiд

20.0З,1972 N9 ЗбЗ);
Парк пБерезовий гай",1918 р., Подiльський район, вул. Кобзарська (рiшення ви-

конкому КиТвськоТ мiськради вiд 20.0З.7972 N9 З63);
Парк пНивкио (захiдна частина), просп. Перемоги, 82-а,1955 р. (рiшення викон-

кому КиТвськоТ мiськради вiд 20.0З.L972 N9 ЗбЗ);
Парк Хречатий, 0вропейська площа (рiшення виконкому КиТвськоТ мiськради вiд

20.03,1972 р. Nэ ЗбЗ);
Парк iM. Пушкiна, просп. Перемоги, 1899-1902 рр. (рiшення виконкому КиТв-

ськоТ мiськради вiд 20.03. L972 N9 363);
Парк Полiтехнiчного iнституту, просп. Перемоги (рiшення виконкому КиТвськоТ

мiськради вiд 20.03.7972 N9 36З);
Парк по вул. Кобзарськiй, вул. Кобзарська (рiшення виконкому КиТвськоТ MicbKpa-

ди вiд 2о.оЗ.L972 N9 363);
Парк пСлавао, вул. Даврська (рiшення виконкому КиТвськоТ мiськради вiд

20.0З.1972 р. Nэ ЗбЗ);
Сад аптекарський, XlX ст., вул. Притисько-Микiльська (розпорядження КиТвськоТ

MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ вiд 26.04.199g Ns 620);
Парк пПартизанська славао, 1970 р., мiж вул. Тростянецькою та Славгородською

(рiшення КиТвськоТ мiськради вiд 17.02.1994 N9 14).

Пам'ятки приводи:

*|,нiпровськi кручi" - комплексна пам'ятка природи мiсцевого значення (рiшен-
ня КиТвськоТ MicbKoT ради вiд 15.0З.2ОО7 N9 2541915). Схили вздовж Набережного
шосе вiд Пiшохiдного мосry через р. Днiпро до мосry Патона;

u3aMKoBa гораD - комплексна пам'ятка прироАи мiсцевого значення (рiшення КиТв-

ськоТ MicbKoT ради вiд 15.0З.2007 N9 254/915). Схили мiж АндрiТвським узвозом, урочи-
щем Гончарi- Ко>t{ум'яки, Житнiм ринком та СвятоФролiвським жiночим монастирем;

KpicTepoBa гiрка, ботанiчна, Подiльський район, на розi вул. ВишгородськоТ та
Осиповського (рiшення КиТвськоТ мiськради вiд З0.01.2001;

Дiсове урочище KpicTepiB, ботанiчна, Подiльський район, вул. Осиповського, 2-а
(розпорядження мiськдержадмiнiстрацiТ вiд 14.10.1997 N9 1628);
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Дендропарк iM. Богомольця, ботанiчна, вул. Акад, О. Богомодьця, 4 (рiшення Ки-
ТвськоТ мiськради вiд O2,t2.1999 Ns !47 /649;

Бульвар Т. Шевченка, ботанiчна, СтарокиТвський район (рiшення виконкому КиТв-

ськоТ мiськради вiд 20.0З. \9Т2 N9 ЗбЗ);
3олотоворiтський сквер, ботанiчна, ст. м. Золотi ворота (рiшення виконкому

КиТвськоТ мiськради вiд 20.0З.L9Т2 N9 ЗбЗ).

Регiональнi ландшафтнi парки:

Регiональний ландшафтний парк *|,нiпровськi острозц" (рiшення КиТвськоТ Micb-

коТ ради вiд2З.72.2ОО4 N9 878/2288).

3аказники:

Рибне, лiсоqий, Дарницький район (спiльне рiшення виконкомiв MicbKoT та облас-
ноТ рад народних Аепратiв вiд 10.04.1-978 N9 522-173);

Меrrtиriрське, лiсовий, Подiльський район (спiльне рiшення виконкомiв MicbKoT та
обласноТ рад народних депугатiв вiд L0.04.L978 Ng 522-173);

Острови Ольхtин i Козачий, загадьнозоологiчний, Харкiвський район (рiшення |\и-

ТвськоТ мiськради вiд O2.L2.1999 lЧs 1_471649);
Березовийrай, лiсовий, Ватрiнський район (спiльне рiшення виконкомiв КиТвськоТ

MicbKoT та обласноТ рад вiд 10.О4.1978 N9 522-17З);
Бiла дiброва, лiсовий, Ватугiнський район (спiльне рiшення виконкомiв КиТвськоТ

MicbKoT та обласноТ рад вiд ]-0.04. L978 N9 522-173);
Урочище Бобровня, загальнозоологiчний, Ватугiнський район, ocTpiB Муро-

мець, урочище Бобровня, парк *ffружби народiво (рiшення КиТвськоТ мiськрааи Bia
o2.t2.L999 N9 147 /649);

Озеро Вербне, iхтiологiчний, Мiнський район (рiшення КиТврааи вiд 17.О2.1994
N9 14).

Комплекси:

Голосiiвський регiональний ландшафтний парк, Московський, Печерський, Хар-
кiвський райони (розпорядження КиТвськоТ MicbKoT держадмiнiстрацiТ вiь 25.L2.1995
N9 З52) включае:

Голосiiвський лiс - парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва, просп. 40-рiччя
Жовтня, 1631 р. (постанова колегiТ Держкомприроди УРСР вiд 26,07.L972 Ns 22, пе-

резатверджено постановою колегiТ ffержкомприроди УРСР вiд З0.08.1990 N9 18);
Голосiiвський парк iM. Рильського - парк-пам'ятка садово-паркового мисте-

цтва, просп. 40-рiччя Жовтня, t928, L957 рр. (постанова РМ УРСР вiд 29.01.1960
N9 105, перезатверджено постановою колегiТ ýержкомприроди УРСР вiд З0,08.1990
N9 18),

Парк *ФеофанiяD 
- парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва, вул. AKaAeMiKa

Дебедева, XlX ст. (постанова колегiТ ffержкомприроди УРСР вiд 26.07.L972 N9 22,
перезатверджено постановою колегiТ Держкомприроди УРСР вiд 30.08.1990 N9 18),

Дiсники - заказник, ботанiчний, Харкiвський район (постанова РМ УРСР вiд
25.08.1989 N9 22з).

Диса гора - регiональний ландшафтний парк, мiж просп. Науки, Столичним шосе
та вул. Саперно-Слобiдською (рiшення КиТвськоТ мiськради вiд \7.02.t994 Ns 14, за
розпорядженням КиТвськоТ MicbKoT держадмiнiстрачiТ вiд 25.72.1995 N9 З52 уроч.

_299



lсторико- мiстобудiвнi доолiдження Киева

пДиса Горап увiйшло до складу територiТ РДП оГолосiТвськийо без вилучення земельноТ
дiлянки в землекорисryвача);

Жукiв ocтpiв - ландшафтний заказник, Харкiвський район (рiшення КиТвськоТ
мiськради вiд О2.72.1999 Ns 1,47 /649);

Дачне - заказник, лiсовий, Харкiвський район (спiльне рiшення виконкомiв Micb-
коТ та обласноТ рад народних депугатiв вiд 10.04.1978 Ns 522-17З);

3аказник на лiвому березi оз. Конча, ландшафтний, Харкiвський район (розпоря-

дження КиТвськоТ MicbKoT держадмiнiстрацiТ вiд 14.10.L997 Ns 1628).

3. Щойно виявленi

Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва:

Меморiальний комплекс пам'ятi BoTHiB УкраТни, полеглим в Афганiстанi, на
Щентральнiй алеТ, 1994-1999 рр., вул. Мазепи (наказ Головного управлiння охорони
кульryрноТ спадщини вiд 25.О9.2006 N9 5З).

Наводницький парк, 1951р,, Набережне шосе (наказ Головного управлiння охоро-
ни кульryрноТ спадщини вiд 25.09.2006 N9 53);

GKBep, KiH. XlX ст., Павлiвська вул. (наказ Управлiння охорони пам'яток icTopiT,
кульryри та iсторичного середовища вiд З0.12.1996 N9 14);

Парковий регулярний комплекс ýнiпровського парку, ll пол. XVlll ст., L852,
1945-1948 рр., Трцанiв ocTpiB (наказ Управлiння охорони пам'яток icTopiT, кульryри
та iсторичного середовища вiд 04.02.2ОО2 N9 11).
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Додаток 3, Невiдкладнi (першочерrовi) заходи зi збереження культурноТспадш-lини
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змIст

Петро Тимофiйович Тронько (В. Вечерський) . - - .

(В. Вечерський, О. 3ливкова),

2 етап (друга половина XlIl ст. - середина ХVl| ст.) (В, Вече::,,,",'
З етап (друга половина XVll ст. - кiнець XVlll ст.) (В. Вечеэс,,,,,'
4 етап (початок XlX ст. - L917 р.) rO. 3ливкова)
5 етап {L9L7-t941 рр.) (О. 3ливкова)
6 етап (194З-1991 рр.) (О, Зливкова) . ,

7 етап (сучасний) (В. Вечерський)

Роздiл З. iсторико-кульryрний потенцiал MicTa

З.1. Об'екти археологiТ (А, Закружецька) ,

З.2. Пам'ятки архiтекryри та мiстобудування (О. Сердюк), ,

З.З. Пам'ятки КиТвськоТ фортецi (С, Черновол),

З.4. iсторичний ландшафт MicTa. Дандшафтнi пам'ятки (Д, Зв э-, з

З.5. Пам'ятки садово-паркового мистецтва (Д, Томiлович) , , ,

3.6. Пам'ятки iсторil (О, Попельницький, Д. CaBocTiHa).,., , ,

З.7. Пам'ятки монументального мистецтва (О. Мокроусова),
З.8. Пам'ятки науки iтехнiки (В. iовлева),
З.9. Втраченi об'екти apxiTeKrypHoТ спадщини Киева (В. Вечерсr,,,,'

Роздiл 4. lсторико-архiтекryрний опорний план м. Киева (В. Вечерсr^",'

Роздiл 5, Проектно-реryлятизний розаiл
(В. Вечерський, Т, Бобровський, Д, Звiряка)

5.1. Визначення територiй пам'яток, зон охорони пам'яток,
iсторичних ареалiв MicTa , ,

5.2. Межi територiй пам'яток

5.4. Межi зон охорони паt"l'яток . ,

5.5. Режими використання територiй пам'яток, заповiдникiв,

5.6. Межi та режими використання iсторичних ареалiв .
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lсторико- мi*тебудiвнi дослiдження Киева

Роздiл 6, Заходи зi збереження i реставрацiТ пам'яток
та об'ектiв кульryрноТ спадщини (О. Сердюк, О. 3ливкова)

Висновки i рекоменаачiТ (В. Вечерський) . . .

Перелiк використаних бiблiографiчних i архiвних джерел

2зб
24t

.....244(О. Зливкова, Д. 3вiряка)

додатки
1. Перелiк об'ектiв археологiТ (Р. Осалчий, Д. 3акружецька). . -

2. Перелiк об'ектiв природно-заповiдного фонду (Д. 3вiряка) . . , .

З. Невiдкладнi (першочерговi) заходи зi збереження кульryрноТ спаАщини
(О. Сердюк, О. Зливкова). .

2т8
297

з01
зоб4. Заходи щодо збереження киТвських некрополiв (О. 3ливкова, Д. Звiряка).

Наукове видання

iсторико-мiстоьудiвнi дослiджвння киевА
За редакцiею кандидата архiтекryри,

лауреата flержавних премiй УкраТни в галузi архiтекryри
В. Вечерського

ПiАписано до друку 20,t2.2O71p.
Формат 60х90/8. Ум. друк. арк. 56,75
Обл.-вид. арк. 46,15. Папiр офсетний.

Друк офсетний. Наклад 1000 прим.
Зам.71-747,

Вiддруковано в друкарнi "Видавництво "Фенiкс".
Свiдоцтво суб'екта видавничоТ справи ДК N9271 вiдО7,L2,2000 р.

0З680, м. КиТв, вул, Шугова,lЗ 6,

з12_
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