
ОБЛІКОВА КАРТКА 
 

об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини 
Культурний шар ремісничих слобід Гончари та Кожум’яки,  

ІХ - ХVІІ ст.  
(найменування об'єкта (пам'ятки) 

 
вид тип категорія обліку 

археологічна комплексна місцевого значення 
 
1. Датування об'єкта (пам'ятки): 

ІХ - ХVІІ ст. 
 
2. Адреса (місцезнаходження) об'єкта (пам'ятки): 

Місто Київ, Подільський район, вул. урочища між горами Замковою, 
Дитинкою, Кудрявцем 

 
3. Дати і №№ документів про взяття на державний облік, визначення 
категорії пам'ятки: 

Рішення виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів від 
17 листопада 1987 року № 1112 

 
4. Охоронний №  
охоронний номер не присвоєно 
 
5. Функціональне використання: 

сучасне первісне інші 
Житлова забудова Ремісничий район  

 
6. Стислий опис об'єкта (пам'ятки): 
Розташування   Урочище між Замковою горою та Старокиївським плато. Витоки 

якого знаходяться між Кудрявськими висотами, горою Дитинкою, 
Старокиївською горою, а устя виходить до перетину вулиць 
Верхній/Нижній вал та Глибочицької біля гори Щекавиці.  

Характеристика 
об'єкта (пам'ятки) 

Давньоруський (ХІІ – ХІІІ ст.) культурний шар виявлено лише у 
нижній частині вулиці Воздвиженської, де Кожум’яцький та 
Гончарний яри об’єднуються у широку улоговину. Розташування і 
орієнтація давньоруських споруд співпадає з напрямком вулиці і 
орієнтацією будинків ХVІІІ століття. В районі вулиці Гончарної 
зосереджено більшість гончарних виробничих комплексів та складів 
(зокрема виявлені склади з великою кількістю керамічних 
світильників). В районі вулиць Дегтярної, Кожум’цької та схилів 
Кудрявця виявлено велику кількість іригаційних споруд, мостів, 
млинів.  
Культурний шар залягає на незначній глибині і має невисоку 
потужність. Уривчастий. Шари ХVІІ століття лежать на 
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материковому ґрунті. Перенасичений вологою. Добре зберігаються 
органічні матеріали (дерево, шкіра). Біля схилів гір ймовірне 
виявлення історично та експозиційно цінних знахідок у змивах. 
Сильно пошкоджений будівництвом 2004 – 2010 років. 
Археологічні дослідження проводились у 1974 р. (М.А. Сагайдак), 
1987 – 93 рр. (Г.Ю. Івакін, Г.А. Козубовський), 1992 р. (В.І. Бідзіля), 
2001 – 2003 рр. (М.А. Сагайдак, Ю.Ю. Башкатов), 2004 рр. (М.А. 
Сагайдак, Н.В. Хамайко). Періодично проводяться архелогічні 
нагляди . 
Матеріали досліджень зберігаються у фондах ІА НАНУ та Музею 
історії Києва. 

Наявність творів 
мистецтва  

- 

 
7. Перелік складових: 
- 

 
8. Ступінь схоронності: 
задовільний технічний стан 
 
9. Наявність науково-проектної документації на пам'ятку (об'єкт): 
науково-проектна документація не розроблялася 
 
10. Графічні матеріали й фотофіксація: 
Найменування  Кількість Дата 

виконання     
Виконавець 

План археологічних досліджень 1 2001 р. Івакін Г.Ю.,  
Кальницький М.Б. 

Генеральний план (креслення) 1 1915 р. Меленський А. 

Фрагмент плану м. Києва з 
урочищами Гончари та Кожум’яки 

1 1914 р. Кульженко С.В. 

Ситуаційний план розташування  2 2013 р.  Бітковський В.О. 
Супутниковий знімок 1 2013 р.  Бітковський В.О. 
Фото загального вигляду 1 2011 р. Сердюк О.М. 
Фото сучасного стану 1 2011 р. http://camrador.hall.org.ua/ 

 
Облікову картку склав: 
Посада Спеціальність, 

кваліфікаційний 
рівень 

Прізвище, 
ініціали 

Підпис Дата 
складання 

провідний фахівець відділу 
вивчення пам'яток ДІАЗ 
"Стародавній Київ" 

магістр археології Бітковський В.О.   

 
Керівник органу охорони культурної спадщини 
Управління охорони культурної спадщини Київської міської державної 
адміністрації 
в.о. Начальника                                                        ___________/Я. Діхтяр/ 
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Ситуаційний план розташування культурного шару урочищ Гончари і 
Кожум’яки. 
 

    
 

                                                                                     
Ситуаційний план розташування культурного шару урочищ Гончари і 
Кожум’яки. На основі топографічного плану  м. Києва. 
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Супутниковий знімок місця знаходження культурного шару урочищ Гончари і 

Кожум’яки. 
Джерело основи: Google Erthe. 

 
План досліджених ділянок культурного шару урочищ Гончари і Кожум’яки. 

Джерело: Івакін Г.Ю., Кальницький М.Б. Історична довідка на територію 
урочищ Гончарі-Кожум’яки в Подільському районі м. Києва // Фонд науково-

проектної документації КНМЦ (КН 2 а, Спр. 611). К., 2001. 
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«План предместья Кожемяк с Гончарами» 1915 р. 

Джерело: Сердюк О. М. Житлова забудова урочища Гончарі-Кожум'яки. 
Історичне та містобудівне значення / Праці науково-дослідного інституту 

пам'яткоохоронних досліджень. - В. 6. – Вінниця – 2011 р. 
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Фрагмент плану Києва 1914 р. з урочищем Гончари-Кожум’яки. 

Джерело: Сердюк О. М. Житлова забудова урочища Гончарі-Кожум'яки. 
Історичне та містобудівне значення / Праці науково-дослідного інституту 

пам'яткоохоронних досліджень. - В. 6. – Вінниця – 2011 р. 
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Загальний вигляд пам’ятки у ХІХ ст. 

Джерело: Сердюк О. М. Житлова забудова урочища Гончарі-Кожум'яки. 
Історичне та містобудівне значення / Праці науково-дослідного інституту 

пам'яткоохоронних досліджень. - В. 6. – Вінниця – 2011 р. 

 
Сучасний вигляд пам’ятки з гори Дитинки. З Півдня. 

Джерело: http://camrador.hall.org.ua/ 
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