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ОБ’ЄКТ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ №527

Київ: Собор Cвятої Софії і прилеглі монастирські споруди, 
Києво-Печерська Лавра

Об'єкт всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські
споруди, Києво-Печерська Лавра" складається з двох територіально відокремлених
частин – Собору Святої Софії і прилеглих монастирських споруд та ансамблю Києво-
Печерської Лаври. 

Ці дві найбільші національні святині, об'єднані часом своєї появи і роллю в духовному і
культурному житті країни, увійшли до складу спільної номінації. 12 грудня 1990 року
об’єкт "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-
Печерська Лавра" було включено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під
номером 527.

План управління є документом, що визначає стратегію охорони, використання та
управління, спрямовану на збереження визначної універсальної цінності об’єкта із
залученням органів управління та інших зацікавлених сторін.

(Оперативні настанови з виконання Конвенції про охорону
всесвітньої культурної та природної спадщини, 1972 р.)



ПЛАН УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТОМ ВСЕСВІТНЬОЇ СПАДЩИНИ
MANAGEMENT PLAN

План управління об’єктом "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські
споруди, Києво-Печерська Лавра" розроблявся спільною робочою групою, до якої
увійшли представники установ, на які покладено оперативне управління складовими
частинами об’єкту всесвітньої спадщини - Національного Заповідника «Софія
Київська» та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

План управління об’єктом "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські
споруди, Києво-Печерська Лавра" відповідає вимогам міжнародного та українського
законодавства в сфері охорони культурної спадщини і визначає різнострокові види
заходів, направлених на збереження, охорону і презентацію об’єкта.

Територія, що охоплюється Планом управління, визначена в межах складових частин
об'єкту та його охоронної (буферної) зони.

Розрахунковий період для Плану управління прийнято 15 років, який розподілено на
декілька етапів згідно з термінами реалізації запланованих заходів і програм. Аналіз і
оцінку актуального стану збереження об’єкта здійснено за 2013 рік, який прийнято за
базовий.  Строк дії Плану управління – з 2014 по 2030 роки, 2014-2015 роки визначено
періодом виконання першочергових заходів.
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СТРУКТУРА ПЛАНУ УПРАВЛІННЯ



РОЗДІЛ 1

ОПИС ОБ’ЄКТА



Визначна універсальна цінність, автентичність та цілісність

Критерії
Критерій (і): Об’єкт всесвітньої спадщини «Собор Св. Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська Лавра» є шедевром творчого генія людини, як з точки
зору архітектурної композиції, так і декоративного оздоблення. Софійський собор у м. Києві, зведений у першій половині ХІ ст. візантійськими майстрами, є однією з
найвеличніших сакральних споруд світу доби Середньовіччя. В архітектурі собору, який зберігся цілісно і не зазнав істотних перебудов, унікальними є не лише розміри, 
найбільшого храму Київської Русі, але й довершеність конструктивних рішень (багатонавність з компартиментним поділом внутрішнього простору, багатокупольність, 
пірамідальна об'ємно-просторова композиція та застосування хрещатих опорних стовпів тощо). Ансамбль монументальних розписів Софійського собору є шедевром
візантійського монументального мистецтва першої половини ХІ ст. як за найбільшою в світі загальною площею мозаїк та фресок, так і за унікальністю виконання окремих
композицій, в першу чергу мозаїчних зображень "Христа Пантократора" у центральному куполі та "Богоматері Оранти" у консі центральної апсиди. Надзвичайна майстерність
середньовічних митців, які оздоблювали Софію Київську, виявилася також в органічному поєднанні мозаїчних та фрескових композицій, створенні цілісного ансамблю, що
відображає головні богословські ідеї, відтворенні унікальних сюжетів світського життя Візантії та Русі того часу. Ансамбль Києво-Печерської Лаври є найвизначнішим
архітектурно-ландшафтним комплексом, що сформувався в ХІ-ХІХ ст. на узгір'ях правого берега Дніпра. Його споруди відіграють провідну роль у формуванні культурного
ландшафту надзвичайної історичної та естетичної цінності. Впродовж багатьох століть пам'ятки Києво-Печерської Лаври виконували роль головних просторових орієнтирів і
архітектурних домінант правобережної панорами міста, і дотепер силует Великої Лаврської дзвіниці залишається неперевершеним візуальним символом Києва. 

Критерій (іі): Об'єкт всесвітньої спадщини «Собор Св. Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська Лавра» є результатом культурної взаємодії Київської
Русі, Візантії та Західної Європи. Споруда Софійського собору та її монументальне оздоблення першої половини ХІ ст. є найдавнішими на теренах Київської Русі свідченнями
пристосування візантійських будівельних та мистецьких традицій до місцевих умов, що, зрештою, призвело до формування особливого архітектурного типу сакральної будівлі
та розробки нових принципів її внутрішнього оздоблення, а також поклало початок розвитку власне давньоруської архітектури. Як результат дії східно- та
західнохристиянських впливів відбувалося формування унікальних печерних комплексів Києво-Печерської лаври, які в ХІ-ХІІІ ст. розвивалися за зразками печерних монастирів
Візантії. У ХV-ХVІІ ст. вони були перетворені на складні лабіринти, за призначенням та облаштуванням подібні до римських катакомб. Архітектура та оздоблення більшості
монастирських споруд Софійського собору та Києво-Печерської Лаври з винятковою повнотою репрезентують особливий архітектурно-мистецький стиль "українського
бароко", який сформувався впродовж ХVІІ-ХVІІІ ст. завдяки взаємодії східних та західноєвропейських культурних традицій сакрального та світського характеру.

Критерій (ііі): Ансамблі споруд Софійського собору і Києво-Печерської Лаври є винятковими свідченнями тривалого поступового розвитку східнослов'янської християнської
культури, починаючи від пристосування до місцевих умов візантійських і формування власних традицій у сакральній архітектурі та мистецтві давньоруської держави в ХІ-ХІІ
ст. (Софійський та Успенський собори, церква Спаса на Берестові, Троїцька надбрамна церква) та закінчуючи виникненням національних мистецьких стилів на зразок
"українського бароко" ХVІІ-ХVІІІ ст. (монастирські споруди, оздоблення екстер'єрів та поновлення втраченого живопису у Софійському соборі, церкві Спаса на Берестові, 
Троїцькій надбрамній церкві). Софійський собор, збудований на території резиденції київського митрополита, сприймався на Русі як головний храм держави, символ її
могутності та духовної єдності. У його монументальному живописі знайшли відображення не лише релігійний світогляд християнізованого населення давньоруської держави, 
але й важливі елементи побуту давньоруської князівської родини та її оточення, зафіксовані унікальними світськими та ктиторською фресковими композиціями. Численні
середньовічні написи-графіті на стінах сакральних пам'яток (Софійського собору, лаврських печер, церкви Спаса на Берестові) є винятковими історичними свідченнями
писемної культури населення Східної Європи, і складають один з найбільших в світі корпус стародавньої епіграфіки старослов'янською, грецькою, латинською та іншими
мовами. Печерні комплекси Києво-Печерської Лаври з різноманітними археологічними залишками яскраво відображають зародження та розвиток місцевої традиції
християнського аскетизму, яка мала визначальний вплив на формування духовності східних слов'ян. Муміфіковані тіла ченців ХІ-ХІV ст., що зберігаються в печерах, 
вшановуються християнами всього світу як "святі мощі", а Києво-Печерська Лавра від доби Середньовіччя і дотепер вважається найзначнішим паломницьким центром Східної
Європи.

Критерій (iv): Софійський собор є винятковим прикладом збудованого за візантійською традицією п'ятинавного хрестово-купольного християнського храму з двома зовнішніми
галереями. Споруда собору, що була виконана за єдиним проектом, є унікальною, цілісно збереженою сакральною будівлею, що відображає кардинальні зміни у візантійській
архітектурі на зламі Х-ХІ ст. Софійський собор став взірцем для багатьох пам'яток пізнішого часу і суттєво вплинув на розвиток східноєвропейського церковного будівництва. 
Унікальними за своєю архітектурою є також печерні комплекси Києво-Печерської Лаври, що у сукупності являють собою найбільший на теренах Східної Європи підземний
некрополь середньовічного часу з кількома печерними церквами, оздобленими іконостасами та настінними розписами, численними поховальними приміщеннями та
розгалуженими галереями загальною довжиною понад 1 км. В межах цих комплексів існує декілька малодосліджених ділянок з залишками культурних нашарувань ХІ-ХV ст. 



Мета охорони

Метою охорони є збереження визначної універсальної цінності об’єкта всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО, а саме: розпланувально-просторової структури ансамблів, поєднаної з ландшафтом; 
матеріальної субстанції будівель і споруд; ділянок археологічного культурного шару; силуетів та
панорами ансамблів. 

До засобів досягнення мети належить:

1. Гарантування захисту об’єкта разом із буферною зоною нормативно-правовими актами на
державному та місцевому рівнях.

2. Забезпечення ефективної структури управління об’єктом. 

3. Координація діяльності всіх зацікавлених сторін, спрямованої на збереження, використання та
управління об'єктом.

4. Планомірне здійснення наукових досліджень, реставрації, консервації, реабілітації, музеєфікації
та репрезентації об’єкта з урахуванням вимог міжнародного і національного законодавства.

5. Моніторинг та оцінка впливу на об’єкт і його визначну універсальну цінність реставраційних
проектів та інших запропонованих перетворень або втручань, а також ризиків, пов’язаних зі станом
геологічного середовища.

6. Захист об’єкта від можливих негативних наслідків, пов’язаних з містобудівними перетвореннями.

7. Популяризація та презентація об'єкта на національному та міжнародному рівнях.

8. Вдосконалення та розвиток системи навчання та підвищення кваліфікації фахівців сфери охорони
культурної спадщини.



Загальна характеристика об’єкта

В підрозділі наведено інформацію щодо характеристик клімату, території, інженерно-геологічних
умов, надано опис окремих об’єктів ансамблів Софії Київської і Києво-Печерської лаври.



Собор Святої Софії і прилеглі монастирські будівлі



Києво-Печерська Лавра



Містобудівний розвиток територій найближчого оточення об'єкта

Формування архітектурних ансамблів складових частин об'єкту Всесвітньої спадщини "Київ: Собор
Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра", розташованих на відстані біля 3,5 км
один від одного, відбувалося в межах різних містобудівних утворень Києва - Старого міста і Печерську. 
Старокиївська частина міста, де знаходиться ансамбль споруд Софійського собору, здавна відігравала роль
міського громадського центру, в той час як Печерська частина, де розташована Києво-Печерська Лавра, 
почала формуватися як заміська князівська резиденція, що пізніше увійшла до меж міста. Значний вплив на
розвиток планувальної структури обох районів спричинили фортифікаційні комплекси Київської фортеці. 
Основний масив історичної забудови обох районів був сформований після ліквідації фортифікаційних споруд
в кінці ХІХ на початку ХХ ст.



Буферна зона

Відповідно до Закону України "Про охорону культурної спадщини" ст. 1 навколо пам'яток, якими є
ансамблі споруд Софійського собору і Києво-Печерської Лаври, встановлюються охоронні зони,  в межах
яких діє спеціальний режим їх використання. Охоронні зони є аналогом буферних зон, визначених
міжнародним законодавством для об'єктів Всесвітньої спадщини.

Для ансамблю споруд Софійського собору і Києво-Печерської Лаври були розроблені і затверджені
охоронні зони з відповідними режимами їх використання.

Охоронна (буферна) зона ансамблю споруд
Софійського собору площею 111,81 га була
затверджена наказом Міністерства культури і туризму
України від 23.12.2005 р. № 1076, а її межі співпадають
з межами пам’ятки археології національного значення
«Культурний шар «Міста Ярослава» (Постанова
Кабінету міністрів України від 03.09.2009 р. №928).

Охоронна (буферна) 
зона ансамблю Києво-
Печерської лаври. Площа
охоронної (буферної) 
зони складає 107,744 га. 
Територія охоронної зони
входить до меж
Центрального
історичного ареалу і є
частиною Печерського
адміністративного
району м. Києва.



Охоронна (буферна) зона об'єкта Всесвітньої спадщини
«Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра»

Згідно з рекомендаціями 32-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (м. Квебек, 2008 р.) до меж
охоронної (буферної) зони об'єкта Всесвітньої спадщини увійшли території охоронних зон Києво-Печерської
Лаври та ансамблю споруд Софійського собору, поєднані територією пам’ятки ландшафту місцевого
значення «Історичний ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра» (наказ Міністерства культури і туризму
№ 58/0/0/16-10 від 03.02.2010 р.) за рахунок паркової території першої надзаплавної тераси та схилів правого
берега Дніпра.

Нова об’єднана охоронна
(буферна) зона була розроблена
у розділі «Збереження та
охорона історико-культурної
спадщини» історико-
архітектурного опорного плану
м. Києва. Зазначені матеріали
були розроблені Науково-
дослідним інститутом
пам’яткоохоронних досліджень
Міністерства культури України. 

Охоронна (буферна) зона
об’єкта всесвітньої спадщини: 
«Київ: Собор Святої Софії та
прилеглі монастирські
будівлі, Києво-Печерська лавра»
затверджена наказом
Міністерства культури і туризму
від 05.07.2011 №511/0/16-11.



Візуальна цілісність

Візуальна цілісність Собору Святої Софії з прилеглими монастирськими
спорудами

Особливості візуального розкриття об’єктів культурної спадщини на території
Софійського ансамблю пов'язані як з ландшафтними характеристиками цієї території, так і з
особливостями її містобудівного середовища (забудови). Форми оточуючого рельєфу мають
переважаючий вплив на формування панорам, оглядових точок і видових фронтів в межах
досліджуваної місцевості. Щільна забудови району в свою чергу обмежує композиційний
вплив ансамблю Софійського собору на оточуюче середовище.

Ансамбль Софійського собору з ХІ ст. є містобудівною і архітектурною домінантою
району Верхнього міста. Підсиленню композиційного і візуального впливу Софійського
ансамблю на оточуюче середовище сприяла побудова в східній частині його території в кінці
ХVІІ ст. високої дзвіниці. Від середини ХІХ ст. композиційний вплив Софійського ансамблю
став зменшуватися через інтенсивну щільну периметральну забудову прилеглих кварталів. В
подальші періоди ця негативна тенденція посилилася, що призвело до певного нівелювання
ролі Софійського ансамблю як домінуючого об'єкту. 

Характерними відстанями для візуального сприйняття споруд ансамблю є: дві висоти, з
яких вони оглядаються повністю від цоколю до завершення (для дзвіниці, висота якої до
хреста біля 70 м, це 140 м; для собору, висота якого до хреста центральної бані біля 42 м, це
біля 85 м); 350 м, з яких розрізняються дрібні деталі споруд; 500 м, до яких сприймаються
основні архітектурні форми і об'ємне вирішення споруд. Переважна більшість місць зорового
сприйняття ансамблю знаходиться в цих межах. Найвіддаленіші точки огляду знаходяться на
відстані біля 1000 м(район Замкової гори), 1500 м(район гори Щекавиці) і біля 3000 м
(район Батиєвої гори). З цих відстаней видно верхню частину дзвіниці, причому
сприймаються лише крупні деталі і основні членування споруди.



Візуальна цілісність ансамблю Києво-Печерської
Лаври

Архітектурний ансамбль Києво-Печерської Лаври історично
формувався за композиційним принципом ієрархії, взаємного
підпорядкування складових. Цей принцип композиції проводився
послідовно на всіх рівнях формування ансамблю – від вибору місця
розташування будівель і споруд до їх оздоблення.

Аналіз панорам схилів Дніпра з ансамблем Києво-Печерської
Лаври, що розкриваються з лівого берега Дніпра (від в’ їзду на міст
ім. Є. О. Патона, з Русанівської набережної), мосту ім. Є. О. Патона
та мосту Метро при порівнянні з недалеким минулим, приводить до
висновку про певні негативні зміни характеру фону ансамблю. 
Поява житлових будинків підвищеної поверховості біля краю
крутосхилів Печерського плато та на територіях еспланади Нової
Печерської фортеці далеко за межами ближнього оточення
ансамблю та його буферної (охоронної) зони псує панораму при її
огляді з дальніх точок.

Нагальною проблемою охорони Дніпровської панорами є
регулювання висоти об’єктів нового будівництва в межах не лише
буферної зони, але й центрального історичного ареалу міста Києва.

Відносно добрим станом з точки зору збереженості
характеризуються панорами Києво-Печерської Лаври, переважно з
північно-східного Лівобережжя, в яких цей ансамбль розкривається
найбільш повно і які доцільно було б ввести до категорії пейзажів
центрального історичного ареалу Києва, що охороняються. Такими
панорамами є елементи пейзажно-видової структури, що
розкриваються від Венеціанського острова, Гідропарку, 
Московського мосту, а також види з «Печерського ландшафтного
парку», «Парку Вічної Слави», а також ближні панорами території
Верхньої лаври та ближніх печер з двору Дальніх печер та Дальніх
печер з оглядового майданчика іконописної майстерні і школи. З
Московського мосту також розкривається як цілісний об’єкт
пейзажно-видової структури з обома складовими пам’ятки
всесвітнього значення – Софійський собор з ансамблем споруд та
Києво-Печерською Лавра.



РОЗДІЛ 2

СУЧАСНИЙ СТАН ОБ’ЄКТА



Стан збереженості

З часу внесення до Списку всесвітньої спадщини об’єкт не втратив своєї цілісності та цінності. 

До архітектурного ансамблю Софійського собору входять 11 пам'яток архітектури національного значення: 
Софійський собор (XI ст .), Дзвіниця (1699-1706 рр.), Трапезна (1722-1730 рр.), Будинок Митрополита (1722-1730 рр.), 
Південна в'їзна вежа (ХVIII ст.), Брама Заборовського (1746 р.), Мури(ХVIII ст.), Братський корпус (ХVIII ст.), Бурса (1763-
1767 рр.), Консисторія (Хлібня) (1722–1730 рр.) Келії Пристінні (ХІХ ст.), 1 пам’ятка архітектури місцевого значення
Будинок єпархіальної училищної ради, 1 пам’ятка історії місцевого значення - Флігель соборний та 2 об’єкти культурної
спадщини: Надвірні служби (1838-1840 рр.; 1872 р.; 1897 р.) і Флігель бурси(1902 р.), які не взяті на облік.

За результати проведених досліджень та моніторингу технічного стану складових ансамблю Софійського собору, 
проведених за 2009-2012 рр., визначено задовільним технічний стан: Софійського собору, Дзвіниці, Будинку митрополита, 
Трапезної церкви, Брами Заборовського, Південної проїзної башти, Мурів, Будинку єпархіальної училищної ради, Флігелю
соборного, де у 1924-31 рр., у 1933-34 рр. працював і мешкав Косинка Г.М. (Стрілець), потребують реставрації: Консисторія
(Хлібня), Бурса, Братський корпус, Флігель Бурси, Надвірні служби. 

Територія ансамблю Києво-Печерської лаври має складний рельєф з перепадом з півдня на північний схід в реальних
вимірах - 74,5 метра. Це вимагає проведення постійного моніторингу та проведення протизсувних робіт, здійснення заходів
з відведення поверхневих вод, заміни комунікацій водопостачання та водовідведення.

Протягом останніх років спільними зусиллями адміністрації Заповідника та священноначалія чоловічого монастиря
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври проведено значний комплекс робіт з реставрації, консервації, реабілітації
пам’яток, реконструкції інженерних мереж та благоустрою території. Між тим певні пам’ятки, зокрема церква Спаса на
Берестові, Троїцька надбрамна церква, Всіхсвятська церква над Економічною брамою, підпірна стіна Верхньої лаври та
деякі інші об’єкти і мури потребують проведення комплексних ремонтно-реставраційних робіт.

Також потребують проведення наукових досліджень та здійснення комплексу укріплювальних та реставраційних робіт
Дальні та Ближні печери. Численні техногенні, антропогенні та природні фактори справляють негативний вплив на підземні
лабіринти. Для вивчення об’єктивних причин погіршення стану Дальніх та Варязьких печер та з метою збереження цього
унікального комплексу Заповідником разом із чоловічим монастирем - Свято-Успенською Києво-Печерською Лаврою
розроблено Концепцію Програми збереження Варязьких печер на період 2012-2015 роки.

Метою двоступеневої Програми є проведення попередніх спелео-археологічних досліджень та невідкладних
протиаварійних заходів, спрямованих на реабілітацію Варязьких печер та інженерний захист прилеглої території. 

В підрозділі проведено аналіз стану та забезпеченість об’єктів ансамблю споруд Софійського собору і
Києво-Печерської Лаври науково-проектною документацією, аналіз стану монументального живопису
пам’яток.



Рух та паркування транспорту
Умови охорони об'єктів культурної спадщини в межах Софійського ансамблю і Києво-Печерської Лаври, а саме

захист від вібрацій і динамічних навантажень, передбачають виключення руху транзитного транспорту по їх території і
локалізацію на окремих ділянках руху службового транспорту. До переліку транспортних засобів, яким дозволяється рух
по території заповідників, відносяться службові, пожежні автомобілі, автомобілі співробітників, прибиральна
спецтехніка, автотранспорт, що обслуговує заходи на території заповідників.

Загальноміською проблемою, яка має відношення до популяризації об’єкта Всесвітньої спадщини, є брак місць
паркування туристично-екскурсійного автотранспорту. Наразі на замовлення Управління туризму Київської міської
державної адміністрації розробляється схема розташування місць паркування, стоянок і зупинок туристично-
екскурсійного транспорту, які будуть позначені відповідними інформаційними знаками, яка з 2014 року запрацює на
вулицях Києва. 

Схема організації руху транспорту і
пішоходів ансамблю Софійського собору

Схема організації руху транспорту
і пішоходів Києво-Печерської лаври



Безпека, технічне обслуговування та санітарія

Безпеку, технічне обслуговування та забезпечення належного санітарного стану в будівлях і на територіях об’єкта
Всесвітньої спадщини забезпечують відповідні структурні підрозділи Національного заповідника "Софія Київська" і
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Об’єкти ансамблю споруд Софійського собору мають захист у вигляді периметральної огорожі-паркану. У приміщеннях
влаштовано охоронно-пожежну сигналізацію з виводом на пульт централізованої охорони Управління державної служби
охорони при ГУ МВС України. Охоронна сигналізація приміщень ансамблю споруд Софійського собору ділиться на два рівні, 
а саме, тривожна охоронна сигналізація цілодобового спостереження (виставкові вітрини, тривога, фондові сховища) та
об'ємна охоронна сигналізація (взяття приміщень під спостереження після закінчення робочого часу).

На території ансамблю споруд Софійського собору цілодобово присутні 2 цілодобових охоронця та 1 денний охоронець.
Охоронно-пожежна сигналізація має безпосередній зв’язок з пультом центральної охорони районного відділення міліції. 

При отриманні тривожного сигналу протягом 5 хвилин до об’єкта прибуває воєнізована охорона.
Для запобігання появи пожежі та чіткого реагування на надзвичайні ситуації у Національному заповіднику "Софія

Київська" створена добровільна пожежна дружина та пожежно-технічна комісія. На всіх об'єктах ансамблю споруд
Софійського собору є в наявності первинні засоби для гасіння пожежі та обладнання для виклику відповідних пожежних
служб. Всі об'єкти ансамблю споруд Софійського собору забезпечені вільними шляхами під'їзду оперативних пожежних
розрахунків Міністерства надзвичайних ситуацій та оперативних нарядів Управління державної служби охорони.

В Національному заповіднику "Софія Київська" створений сектор комплексного обслуговування та ремонту будівель для
оперативного, поточного ремонту та обслуговування будівель та споруд, а також для підтримання споруд та території у
належному стані. 

Для підтримки території ансамблю споруд Софійського собору у чистоті та належному стані створений відділ
матеріально-технічного та господарського забезпечення, який укомплектовано прибиральниками території та приміщень. У
розпорядженні відділу є відповідний інвентар та обладнання, а також снігоприбиральна техніка. Регулярно проводиться
деінсектизація, дератизація та дезінфекція будівель та споруд. 

Будівлі та споруди Києво-Печерської лаври оснащені системами пожежної та охоронної сигналізації. З метою їх
безпечної експлуатації проводиться постійне технічне обслуговування, а при необхідності їх модернізація та технічне
переоснащення спеціалізованими організаціями. 

Територія ансамблю Києво-Печерської лаври забезпечена охороною, яка здійснюється підрозділами Державної служби
охорони при Міністерстві внутрішніх справ України. Також територія оснащена системою відео нагляду для створення
режиму безпеки збереження об’єктів та перебування на ній відвідувачів. Сигнал «Пожежа» виведено на приймальні прилади, 
які встановлені на посту з цілодобовим перебуванням чергового персоналу.

Об’єкти та території Софії Київської і Києво-Печерської лаври утримуються в належному стані відповідно до діючих
санітарних норм.



Екологія
Територія Національного заповідника «Софія Київська» в даний час знаходиться в жорсткому урбаністичному оточенні в

центрі столичного міста з багатомільйонним населенням та розвиненою транспортною структурою. Екологічні проблеми, що
постають перед сучасним містом є актуальними і для локальної території заповідника. Певним чином шкідливі впливи від
викидів в атмосферу вдається мінімізувати за рахунок особливостей структури території та містобудівної ситуації, що склалась
довкола протягом двох останніх століть. Так, монастирські мури вісімнадцятого століття, міська довколишня забудова початку
двадцятого століття з боку вулиці Стрілецької, Софійського майдану та вулиці Володимирської, будинок по вулиці
Рейтарський, що побудований в кінці тридцятих років хоч і справляють певний візуальний тиск, але разом з тим виконують
певну екранну функцію щодо поширення шкідливих атмосферних викидів з довколишньої міської території на територію
заповідника. Аналогічну функцію виконують і рядові посадки гіркокаштана кінського вздовж Володимирської вулиці та
вздовж монастирських мурів на Софійському майдані. Заважаючи комплексному візуальному сприйняттю архітектурного
ансамблю Софійського Собору, вони, в той же час виконують функцію шумо- та пилопоглинання. З огляду на вищезазначене, 
приймаючи рішення про гармонізацію візуального сприйняття пам’яток слід зважено підходити до прийняття рішення про
знесення зелених насаджень, враховуючи їх роль як важливої складової міської екосистеми.

Для оздоровлення насаджень на території заповідника, беручи до уваги весь комплекс урбогенних навантажень, що зазнає
його територія, доцільно використовувати сучасні засоби оптимізації умов місцезростання. Застосування хімічних препаратів є
небажаним і призводить до засолення грунтів та до накопичення препаратів та їх похідних в коренезаселеному шарі грунту. 
Ефективним сучасним методом оздоровлення насаджень є мікоризація, що є екологічно чистою технологією. 

Територія Києво-Печерської Лаври має унікальний комплекс фізико-географічних, ландшафтних, геологічних, 
гідрологічних, гідрогеологічних та інших параметрів, що сприяли створенню значної кількості видів і об'ємів природних
ресурсів. Найбільш цінним серед природних ресурсів являються земельні ресурси. Цінність землі, на якій розміщена Києво-
Печерська Лавра, не зменшує екологічні значення водних, лісових, рекреаційних ресурсів, тваринного і рослинного світу.

Ліси, що покривають схили Дніпра і входять до буферної зони Заповідника, являють собою потужне рослинне
угрупування, що найбільш позитивно впливає на клімат, ґрунти, ерозійні та зсувні процеси, гідрогеологічну ситуацію, території
Заповідника і його буферної (охоронної) зони. 

При оцінці впливів на навколишнє природне середовище виділені такі основні компоненти: повітряне середовище;
геологічне та гідрогеологічне середовище. Тому охорона атмосферного повітря одна з важливих складових охорони

середовища Києво-Печерської Лаври. На даний час основне джерело шкідливих викидів в атмосферу – невпорядковане
паркування автомобілів по вул. Лаврській, кількість яких часом сягає 120 одиниць. З метою вирішення цієї проблеми проектом
організації території заповідника передбачається влаштування автостоянок на 465 місць з різних боків у безпосередній
близькості до території Києво-Печерської Лаври. 

Також у проекті організації території в розділі "Інженерна підготовка та інженерний захист території" детально
розроблені всі заходи з інженерної підготовки та інженерного захисту з урахуванням складних геологічних і гідрогеологічних
умов які склалися в результаті обводнення території від витоків з водонесучих комунікацій, баражування водних потоків при
облаштуванні палевих фундаментів, потоку підземних вод з прилеглих територій та незадовільної роботи дощової каналізації.



Фактори, що впливають на об’єкт

Об’єкт перебуває під дією цілого ряду факторів, що мають вплив на його збереженість.

І. Техногенні фактори.

- Забудова оточуючого середовища. 
- Інженерні комунікації
- Вібраційні навантаження, включаючи мікросейсмічні впливи від найближчого оточення
- Підземні споруди
- Фізичний знос будівель

ІІ. Природні фактори

- Тектонічні та сейсмічні рухи земної кори
- Підтоплення
- Зсуви і просадки
- Рослинність

ІІІ. Антропогенні фактори

- Фактор туристичного навантаження



РОЗДІЛ 3

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПАМ’ЯТОК, 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ У ДЕРЖАВНІ
ТА МУНІЦИПАЛЬНІ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ



Правовий захист пам’яток

Законодавчі акти
Управління об’єктом на національному рівні здійснюється згідно Законів України «Про охорону культурної спадщини», 

«Про охорону археологічної спадщини», «Про культуру», «Про музеї та музейну справу», «Про столицю України – місто-герой
Київ». Базовим законодавчим актом, що регулює правові, організаційні, соціальні та економічні відносини у сфері охорони
культурної спадщини з метою її збереження, використання, захисту традиційного характеру середовища є Закон України «Про
охорону культурної спадщини». Території заповідників відповідно до законодавства належать до земель історико-культурного
призначення, для яких встановлюються спеціальні умови, вимоги та обмеження щодо використання, здійснення містобудівних, 
архітектурних та ландшафтних перетворень, проведення будівельних, меліоративних, шляхових, земляних та інших робіт. 

Підзаконні акти
Об’єкти культурної спадщини ансамблів Софійського собору та Києво-Печерської Лаври захищені низкою підзаконних

нормативних актів. Рішеннями Уряду України встановлено порядок визначення категорій пам’яток для занесення їх до
Державного реєстру нерухомих пам’яток України; унормовано порядок утримання пам’яток користувачами; видачі дозволів на
проведення археологічних розкопок, інших земляних робіт на території пам’яток; встановлено методику грошової оцінки
пам’яток для їх страхування, переоцінки для цілей бухгалтерського обліку та інші випадки, передбачені законодавством; 
визначені умови передачі культових будівель – пам’яток архітектури релігійним організаціям. Музейні предмети, що
зберігаються у фондах Заповідників рішеннями Уряду України віднесені до державної частини Музейного фонду України та
унормовано їх облік, охорона, збереження і використання.

Відомчі акти (нормативні акти)
Наказами центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини – Міністерства культури України

та інших центральних органів виконавчої влади затверджені Порядки встановлення та утримання охоронних дощок та
охоронних знаків на нерухомих пам’ятках і видачі свідоцтва про реєстрацію об’єкта культурної спадщини як пам’ятки, форми
облікової картки та паспорта об’єкта культурної спадщини. 

Місцева містобудівна документація
На даний час чинним основним місцевим містобудівним документом є Генеральний план міста Києва на період до 2020 

року,  затверджений рішенням Київради від 28.03.2002 №370/1804. В даний час на виконання Указу Президента України «Про
невідкладні заходи щодо розвитку міста Києва» та відповідного рішення Київської міської ради завершуються роботи з
розроблення нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року. В зазначеному документі є
пам’яткоохоронний розділ, а саме: історико-архітектурний опорний план, межі й режими використання територій зон охорони
пам’яток та історичних ареалів міста.



Удосконалення правового захисту пам'яток

З метою удосконалення правового захисту пам’яток об'єкту всесвітньої спадщини «Київ: Собор
Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра» вбачається за необхідне
внесення змін та доповнень до ряду чинних національних правових актів для приведення їх у
відповідність з міжнародними правовими актами, ратифікованими Україною.

Основним стратегічним кроком для вирішення зазначених проблем стало б прийняття проекту
Закону «Про культурну спадщину», спрямованого на досягнення двох основних цілей:

гармонізацію національного законодавства відповідно до норм міжнародного права у сфері
культурної спадщини, шляхом введення деяких понять і фундаментальних положень Конвенції про
охорону всесвітньої спадщини (1972 р.), як то: об’єкт всесвітньої спадщини, всесвітня спадщина, 
буферна зона, план управління тощо;

підвищення ролі пам’яткоохоронних органів у всіх сферах збереження культурної спадщини для
досягнення більшої узгодженості в національному законодавстві, що матиме велике значення для
створення ефективної системи управління.

Враховуючи, що об’єкт з буферними зонами, згідно з чинним Генеральним планом міста Києва
розташований в центральній планувальній частині міста та нерозривно пов’язаний з міською інженерно-
транспортною інфраструктурою, інтегрований в широке коло соціально-економічних аспектів
життєдіяльності мегаполіса, необхідно підвищити роль органу місцевого самоврядування в процесі
управління об’єктом та посилення його відповідальності за належну охорону та збереження об’єкта. Для
цього вбачається необхідним внести відповідні зміни та доповнення до законів України «Про місцеве
самоврядування» та «Про столицю України – місто-герой Київ». 

Важливим аспектом реалізації пам’яткоохоронних заходів по об’єкту «Київ: Собор Святої Софії та
прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра» є проблема цільового державного фінансування. 
Для її якнайшвидшого вирішення необхідне прийняття цільової Державної програми розвитку
Національного заповідника «Софія Київська» та Національного Києво-Печерського історико-
культурного заповідника на найближчі 10 років.



Схема врегулювання конфліктів



Нормативна база

Охорона культурної спадщини, у тому числі і об’єкта Всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої
Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра» регламентується низкою національних
нормативно-правових актів та міжнародних, ратифікованих Україною.

Міжнародні нормативно-правові та інші акти (35)
План управління враховує положення та рекомендації міжнародних конвенцій та хартій, а саме:
Рекомендація про охорону на національному рівні культурної та природної спадщини (1972 р.),
Рекомендація щодо збереження та сучасної ролі історичних ансамблів (1976 р.),
Рекомендації про історичні міські ландшафти (2011 р.).
Конвенцію про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.), 
Конвенцію про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (1954р.), 
Конвенцію про охорону підводної культурної спадщини (2001р.), 
Конвенцію про охорону архітектурної спадщини Європи (жовтень 1985р.), 
Європейську конвенцію про охорону археологічної спадщини (січень 1992 р.),
Європейська ландшафтна конвенція (жовтень 2000р.).
Міжнародна хартія про збереження та реставрацію пам’яток і визначних місць (Венеціанська хартія, 1964 р.), 
Міжнародна хартія про культурний туризм (Мексика, 1999 р.), 
Хартія з культурних маршрутів (Канада, 2008 р.), 
Хартія про інтерпретацію та презентацію визначних місць культурної спадщини (Канада, 2008 р.).

Закони України (кодекси) (31)

Укази Президента України (7)

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України (35)

Накази Міністерств та інших органів (17)

Державні будівельні норми (4)



РОЗДІЛ 4

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТОМ



Структура управління

Державне управління у сфері охорони культурної спадщини покладається на Кабінет Міністрів
України та спеціально уповноважені органи охорони культурної спадщини.

Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини визначено
Міністерство культури України відповідно до Положення про Міністерство культури України, 
затвердженого Указом Президента України. 

Національний заповідник «Софія Київська» та Національний Києво-Печерський історико-
культурний заповідник, які створені на базі ансамблів пам’яток Софійського собору з прилеглими
монастирськими спорудами та Києво-Печерська Лавра є закладами культури, що віднесені до сфери
управління Міністерства культури України. 

Об’єкти комплексів Софійського собору та Києво-Печерської Лаври перебувають у державній
власності. 

Міністерством культури України питання, пов’язані із забезпеченням збереження пам’яток і
об’єктів, належного їх функціонування, покладені на адміністрації названих заповідників.

Адміністрації Національного заповідника "Софія Київська" і Національного Києво-Печерського
історико-культурного заповідника забезпечують здійснення діяльності відповідно до Статутів, 
затверджених наказами Міністерства культури України.  

При Президентові України, Кабінеті Міністрів України та Міністерстві культури України утворено
відповідні дорадчі органи, до компетенції яких, зокрема належить розгляд питань, пов’язаних із
забезпеченням функціонування заповідників та здійсненням контролю за їх діяльністю.



Повноваження органів управління
До повноважень Кабінету Міністрів України у сфері охорони культурної спадщини належить:

здійснення державної політики; здійснення державного контролю; занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного
реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього щодо пам'яток національного значення; подання у відповідні міжнародні інстанції
пропозиції про занесення пам'ятки до Списку всесвітньої спадщини; надання дозволу на переміщення (перенесення) пам'ятки національного значення; 
оголошення комплексів (ансамблів) пам'яток історико-культурними заповідниками державного значення та територій історико-культурними заповідними
територіями; затвердження нормативів і методик грошової оцінки пам'ятки.

До повноважень Міністерства культури України належить:
контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини; 

розроблення, затвердження та погодження нормативно-правових актів, розроблення та погодження державних програм охорони культурної спадщини; 
ведення Державного реєстру нерухомих пам'яток України, здійснення координації та контролю за паспортизацією нерухомих об'єктів культурної
спадщини; координація робіт з виявлення, дослідження та документування об'єктів культурної спадщини; надання дозволу на переміщення (перенесення) 
пам'яток місцевого значення; визначення меж територій пам'яток національного значення та затвердження їх зон охорони, охоронюваних археологічних
територій, історичних ареалів населених місць; затвердження державних норм та правил з питань охорони культурної спадщини, а щодо пам'яток
архітектури та містобудування спільно з центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури; встановлення
режиму використання пам'яток національного значення, їхніх територій, зон охорони, охоронюваних археологічних територій, історичних ареалів
населених місць; здійснення науково-методичного керівництва у питаннях охорони культурної спадщини, затвердження методик та правил дослідження
об'єктів культурної спадщини; погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, 
земляних робіт на пам'ятках національного значення, їх територіях, в історико-культурних заповідниках, на історико-культурних заповідних територіях, у
зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, а також програм і проектів, реалізація яких може
позначитися на об'єктах культурної спадщини; призначення відповідних охоронних заходів щодо пам'яток національного значення та їхніх територій у разі
виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт; заборона будь-якої діяльності
юридичних або фізичних осіб, яка створює загрозу об'єкту культурної спадщини або порушує законодавство у сфері охорони культурної спадщини; 
погодження відчуження або передачі пам'яток національного значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, 
користування або управління; управління в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками державного значення; застосування
фінансових санкцій за порушення Закону України «Про охорону культурної спадщини»; формування і розміщення державного замовлення, укладення з
цією метою контрактів на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування пам'яток та інші заходи
щодо охорони культурної спадщини.

До повноважень Адміністрації історико-культурного заповідника:
проводити роботу з виявлення, фіксації, класифікації, складення облікової документації на об'єкти культурної спадщини, готує документацію для їх

державної реєстрації; інформує відповідний орган охорони культурної спадщини про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу
пошкодження, руйнування об'єктів історико-культурного заповідника; здійснює науково-методичне керівництво проведенням робіт з дослідження, 
консервації, реабілітації, реставрації, ремонту, пристосування і музеєфікації пам'яток та інших робіт на території історико-культурного заповідника та в
зонах його охорони; надає висновки відповідному органу охорони культурної спадщини щодо можливості розміщення реклами на території історико-
культурного заповідника та в зонах його охорони; вживає заходів для запобігання і припинення порушення вимог законодавства про охорону культурної
спадщини, а також для усунення негативних наслідків і відшкодування шкоди, завданої такими порушеннями; здійснює інші заходи щодо охорони та
збереження об'єктів історико-культурного заповідника. З метою забезпечення дотримання режиму історико-культурного заповідника його адміністрація
відповідно до закону може забезпечувати охорону об'єктів і території заповідника; відповідно до завдань та напрямів діяльності адміністрація історико-
культурного заповідника може надавати платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України; майно історико-культурного
заповідника, що перебуває у державній або комунальній власності, передається його адміністрації на праві оперативного управління і не підлягає
відчуженню; земельні ділянки в межах історико-культурного заповідника надаються його адміністрації в користування відповідно до закону; історико-
культурний заповідник може мати власну символіку.



Дорадчі органи

Громадська гуманітарна рада при Президентові України.
Основними завданнями Ради є: вивчення процесів у сфері гуманітарного розвитку України та вироблення пропозицій

щодо забезпечення збереження громадянської злагоди в суспільстві, формування толерантності в міжнаціональних
відносинах, досягнення компромісу і консенсусу у питаннях формування та реалізації мовної політики, збереження історичної
та культурної спадщини.

Міжвідомча координаційна рада з питань охорони культурної спадщини.
Основними завданнями Ради є: сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань охорони

культурної спадщини; підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у сфері охорони культурної
спадщини; визначення шляхів, способів та механізму вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації
державної політики у сфері охорони культурної спадщини; підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади з питань охорони культурної спадщини; удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони
культурної спадщини. Рада відповідно до покладених на неї завдань проводить аналіз стану справ та причин виникнення
проблем у процесі реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини.

Музейна рада при Міністерстві культури України.
До повноважень Музейної ради при Міністерстві культури України належить: питання стратегічних пріоритетів розвитку

музейної справи в Україні, розгляд і схвалення програмних документів, у тому числі, концепцій експозицій національних
музейних закладів, а також прийняття рішень щодо вилучення музейних предметів з фондово-облікової документації. 

Науково-методична рада з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України.
Науково-методична рада з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України (далі - Рада) є

постійним діючим дорадчим органом та створена для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо розроблення
основних напрямів розвитку охорони культурної спадщини, обговорення найважливіших програм, проектів з питань охорони
культурної спадщини.

Наглядові Ради Національного заповідника "Софія Київська" 
і Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

До повноважень Наглядових рад належить: розгляд звітів керівництва Заповідника про пам’яткоохоронну діяльність, 
використання державного майна та бюджетних коштів; розгляд питань ефективності використання та збереження
Заповідником державного майна, стану його фінансової діяльності і цільового використання бюджетних коштів; внесення на
розгляд керівництва Заповідника пропозицій про напрями покращення діяльності Заповідника; у разі виявлення недоліків у
діяльності Заповідника щодо ефективного використання та збереження державного майна і цільового використання
бюджетних коштів інформування керівництва Органу управління майном для прийняття відповідних рішень.



Персонал

Безпосереднє адміністрування об'єктом Всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі
монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра" здійснює персонал Національного заповідника "Софія
Київська" і Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Загальне керівництво частинами об'єкта здійснюють Генеральні директори Національного
заповідника "Софія Київська" і Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. 
Генеральні директори мають заступників, які відповідають за напрями роботи відповідно до основних
напрямів діяльності заповідників.



РОЗДІЛ 5

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Структура бюджету

Фінансове забезпечення заходів щодо збереження, використання та управління об’єктом
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-
Печерська Лавра» здійснюється шляхом залучення у встановленому законодавством порядку коштів
державного, місцевого бюджетів, користувачів пам’яток, фондів охорони пам’яток (у тому числі і
міжнародних), благодійних внесків юридичних та фізичних осіб та коштів з інших джерел фінансування, 
не заборонених законодавством. 

Використання коштів загального та спеціального фондів державного бюджету здійснюється
відповідно до паспорту бюджетної програми 1801490 "Збереження історико-культурної та архітектурної
спадщини в заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, 
інвентаризація та реєстрація пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини", затвердженої
Міністерством культури України та Міністерством фінансів України.  

Фінансовий контроль

Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється органами Державної казначейської
служби України, Міністерством культури України, Рахунковою палатою України, органами Державної
фінансової інспекції України, органами Державної податкової служби України.



Система фінансового планування та тендерів

Головним фінансовим документом Заповідника є Кошторис на відповідний рік, затверджений
Міністерством фінансів України, який складається на підставі перспективного плану економічного і
соціального розвитку, а також перспективних планів за основними напрямками діяльності. У Кошторисі
плануються обсяги асигнувань та видатки загального фонду, надходження та видатки спеціального
фонду державного бюджету відповідно до лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування
на відповідний рік, доведеної Міністерством культури України.

Джерелами фінансування Заповідника є загальний та спеціальний фонди державного бюджету.

Відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» Заповідником складається
Річний план закупівель, проводяться конкурсні торги з метою дотримання економічних і правових засад
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, а також розвитку добросовісної
конкуренції, забезпечення раціонального та ефективного використання державних засобів.



Залучення спонсорського фінансування

З метою збереження, утримання в належному стані та популяризації пам'яток культурної спадщини
Національним заповідником «Софія Київська» та Національним Києво-Печерським історико-
культурного заповідником здійснюється цілеспрямована робота щодо залучення благодійної
(спонсорської) допомоги. Спонсорами виступають як організації, так і фізичні особи. 

В подальшому постійно передбачається розробляти проекти для участі у грантових програмах
благодійних фондів (таких як «Розвиток України», «Україна 3000», Фонд Віктора Пінчука, 
«Відродження», тощо) у сферах охорони культурної спадщини, пошуку нових шляхів розвитку та
модернізації музею, сталого туризму та професійної підготовки персоналу. 



РОЗДІЛ 6

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ



Наукові дослідження

Ансамблі Софійського собору з прилеглими монастирськими спорудами та Києво-Печерської Лаври
протягом свого майже тисячолітнього існування залишались об’єктом постійних наукових досліджень. 
Вивчається історична, культурна, мистецька і археологічна спадщина об'єкту та прилеглої місцевості, 
розробляються програми історико-культурних, джерелознавчих, мистецтвознавчих, широкомасштабних
археологічних, спелеологічних, геофізичних досліджень, консервації та музеєфікації пам’яток культурної
спадщини об'єкту згідно з методичними рекомендаціями, проголошеними Європейською конвенцією про
охорону археологічної спадщини. Дослідження, пов’язані з історичною, культурною та мистецькою
спадщиною пам’яток об’єкта розпочалися ще з ХVІІ ст., грунтовні монографії з’явилися тільки у ХХ столітті, 
але багато питань ще залишаються невисвітленими і нез’ясованими.

З часу заснування на території Києво-Печерської Лаври музею у 1926 р. і перетворення Софійського
собору у музей 1934 р., тут проводяться дослідження, спрямовані на системне та всебічне вивчення історії
створення та функціонування цих культурних і духовних центрів в контексті історії України та світової
історії, вивчаються архітектура, архітектурний декор, монументальний живопис і некрополі цих
архітектурних ансамблів. Проводяться археологічні дослідження, реставрація та консервація рухомих і
нерухомих пам’яток, вивчаються фондові збірки мистецької спадщини, пам’ятки духовної і матеріальної
культури, переважна частина яких походить або знайдена під час археологічних досліджень пам’яток
об’єкту. Ведуться біографічні дослідження, вивчаються джерела, проводиться пам’яткоохоронна робота, 
вивчається музейна справа та музейна педагогіка. Наукова робота у заповідниках проводиться на основі
довгострокових перспективних програм наукових досліджень, за якими визначено пріоритети і стратегія як
фундаментальних, так і прикладних досліджень. Ці роботи і дослідження проводяться як силами науковців
заповідників, так і спільно зі спеціалістами інших наукових установ і організацій України та інших країн у
рамках двохстороннього співробітництва.

Важливим аспектом вивчення історії об’єкту є археологічні і спелеологічні дослідження як
архітектурних пам‘яток, так і прилеглої до них території. В результаті багаторічних археологічних
досліджень з’ясовано, що потужний культурний шар території цих пам’яток є складним багатокомпонентним

утворенням, що включає пам’ятки матеріальної культури різного часу.



Інтерпретація та презентація об'єкта
Метою інтерпретації та презентації є накопичення особистого досвіду, привернення уваги публіки, 

інформування про важливість процесу охорони об’єкта всесвітньої спадщини. При реалізації програм, 
пов’язаних з інтерпретацією та презентацією, необхідно докласти всіх зусиль для ознайомлення різного роду
аудиторій зі значимістю об’єкта всесвітньої спадщини.

Музейні експозиції та виставки
В експозиційних приміщеннях пам’яток об’єкта «Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-

Печерська Лавра» розміщено постійно діючі експозиції, створені на основі фондових колекцій заповідників, які знайомлять
відвідувачів з історією об’єкта, з автентичними творами сакрального мистецтва. 

На території об’єкта регулярно проводяться культурно-мистецькі акції, а саме: музичні вечори, лекції, круглі столи, 
міжнародні конференції, тематичні концерти,  фестивалі, майстер-класи, презентації, виставки-ярмарки тощо. 

Туристична діяльність
Туристична діяльність на об’єкті базується на засадах концепції стійкого туризму та спрямована на визначення потреб

відвідувачів, створення і утримання попиту музейного та культурного продукту. 
Розроблені, підготовлені та проводяться лекції-екскурсії за певною тематикою з урахуванням особливостей, для всіх

вікових категорій: оглядові, тематичні лекції-екскурсії, уроки-екскурсії, інтерактивні уроки-екскурсії. 
Інфраструктура інтерпретації

Інтенсивність потоку відвідувачів та тривалість їх перебування на територіях ансамблів Софійського собору та Києво-
Печерської Лаври зумовили створення розвиненої системи обслуговування, яка представлена комплексом об’єктів туристичної
інфраструктури. Зокрема, на територіях об’єкта функціонують: каси продажу квитків; екскурсійне бюро; кафе; пункти продажу
сувенірної продукції; громадські вбиральні. Крім того, на території Києво-Печерської Лаври розташовано відділення банку, 
пункти обміну валют та готелі для прочан.

На території ансамблів Софійського Собору та Києво-Печерської Лаври розміщено інформаційні дошки про об’єкт
всесвітньої спадщини, а також карти-схеми території з експлікацією пам’яток та будівель ансамблю (українською та англійської
мовами), встановлені покажчики.

Доступ до пам’ятки людей з обмеженими фізичними можливостями
З метою забезпечення інтеграції та максимально автономного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до

пам’яток об’єкта розробляються пропозиції щодо встановлення спеціального обладнання та засобів для їх обслуговування
(пандуси, інвалідні крісла, тощо), влаштування спеціально обладнаних вбиралень. 

Популяризація об’єкта в Інтернеті та ЗМІ
Одним з пріоритетних напрямків у сфері інформаційних технологій є розвиток і підтримка офіційних інтернет-сайтів

заповідників, створення наукових проектів і інноваційних прикладних програм, освітніх CD, DVD-дисків по пам’ятках
архітектури і фондових колекціях на основі сучасних технологій баз даних та інформаційних мереж.

Інтернет-ресурси заповідників постійно оновлюються та модернізуються відповідно до сучасних вимог. 



Просвітницька та соціально-спрямована діяльність

Серед основних напрямків просвітницької та соціально-спрямованої діяльності Національного
заповідника «Софія Київська» та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника є
науково-освітня та науково-просвітницька робота. Позитивним фактором є використання нових форм, 
які відображають наміри заповідників мобільно реагувати на потреби сьогоднішнього дня. 

Особливе місце серед них займають науково-експериментальні музейні програми та проекти. 
Пріоритетним напрямком роботи є музейна педагогіка, створення дитячих музейних програм, які б у
творчій формі розвивали у молоді інтерес до історико-культурної спадщини.

Серед заходів: безкоштовні лекції-екскурсії, науково-методичні семінари, науково-освітні тижні; 
методико-практичні заняття, музейні уроки, студії, музейні тижні, музейні свята, фестивалі-конкурси, 
юнацькі наукові конференції, науково-освітні та методико-практичні семінари для Київської Малої
академії наук учнівської молоді, круглі столи, театралізовані музейні дійства, майстер-класи з
декоративно-прикладного мистецтва, виставки дитячих художніх та літературно-візуальних робіт. В
процесі проведення цих заходів наголошується значення архітектурних ансамблів Софійського собору
та Києво-Печерської Лаври як пам’яток, що внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Особливу увагу приділено роботі з дітьми, які виховуються в дитячих будинках та спеціалізованих
школах-інтернатах не тільки міста Києва, а також і в районах Київської області.

Не залишаються поза увагою інваліди, ветерани війни та праці, які проживають у відповідних
пансіонатах. Також проводиться робота серед засуджених до позбавлення волі. Наукові співробітники
читають лекції у виправних колоніях, проводять спільно з Українською православною церквою та
органами пенітенціарної служби всеукраїнські літературно-візуальні конкурси та виставки художніх
робіт засуджених.



РОЗДІЛ 7

СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ



Стратегічні завдання

Враховуючи, що План управління є документом, що визначає стратегію охорони, використання та
управління, спрямовану на збереження визначної універсальної цінності об’єкта, встановлено чотири
напрямки стратегічних завдань:

1) удосконалення системи юридичного захисту об’єкта всесвітньої спадщини (включає в себе заходи
щодо із внесення змін до існуючих законодавчих актів або ініціювання нових, направлених на збереження
об'єкта всесвітньої спадщини, удосконалення режимів містобудівної діяльності в буферній зоні, адаптація
норм національного законодавства до ратифікованих країною міжнародних правових актів тощо);

2) збереження об'єктів ансамблів споруд Софійського собору і Києво-Печерської Лаври (включає в себе
заходи, спрямовані на забезпечення фізичного збереження складових частин об'єкта всесвітньої спадщини):

- удосконалення системи обліку об’єктів культурної спадщини;
- інженерно-технічні дослідження об’єктів культурної спадщини і території;
- реставраційні, консерваційні, ремонтні роботи, реконструкція будівель і споруд;
- підготовка містобудівної документації для територій об'єкту і буферної зони;
- благоустрій території, реконструкція інженерних мереж тощо;
3) історичні і археологічні дослідження об’єктів культурної спадщини та території, наукова діяльність

(включають в себе заходи по дослідженню історії складових частин об'єкта всесвітньої спадщини, життя і
діяльності видатних персоналій, пов'язаних із ним, археологічні дослідження території об'єкта всесвітньої
спадщини, заходи щодо консервації і музеєфікації археологічних об'єктів, інші наукові дослідження);

4) удосконалення просвітницької, популяризаційної, туристичної і соціально спрямованої діяльності
(включає заходи, пов'язані зі здійсненням екскурсійної, туристичної, просвітницької діяльності, створенням
музейних експозицій, проведенням виставок, впровадженням освітніх програм, проведенням конференцій, 
культурних заходів, видавництвом поліграфічної продукції і літератури тощо).

Кожен напрямок стратегічних завдань встановлює загальні заходи для об'єкта всесвітньої спадщини, що
відображаються в трьох програмах:

- програма поточних заходів;
- програма короткострокових заходів на 2014-2016 роки;
- програма довгострокових заходів на 2017-2030 роки.



Моніторинг стану збереженості

Для забезпечення фізичного збереження складових частин об'єкта застосовується превентивний підхід. Для виявлення
причин негативних явищ, завчасного запобігання їх розвитку і науково обґрунтованого підходу для здійснення заходів щодо
збереження впроваджена система наукового моніторингу - регулярних циклічних обстежень всіх об'єктів і територій з метою
оцінки їх стану. Заходи щодо моніторингу включені до Програми поточних заходів.

Моніторинг здійснюється за такими напрямками:
- Інженерне обстеження будівель і споруд. 
Визначення та оцінка технічного стану пам’яток. Обстеження виконуються раз на два-три місяці. За даними інженерного

обстеження пам’яток робиться висновок про їхній технічний стан, в залежності від стану рекомендується виконання ремонтних
чи ремонтно-відновлювальних робіт.

- Спостереження за інженерно-геологічними умовами території. 
Встановлюється геологічна будова території, визначаються характер розповсюдження водоносних горизонтів, розвиток

геологічних процесів. Спостереження за рівнями ґрунтових вод в гідрогеологічних свердловинах призначені для визначення
характеру коливань ґрунтових вод в результаті дії природних (атмосферні опади, сонячна активність) та техногенних (витоки з
водонесучих комунікацій) чинників. Спостереження за вологісним режимом ґрунтів призначене для визначення впливу
атмосферних опадів, сніготанення, акумуляції поверхневого стоку в пониженнях рельєфу на вологість ґрунтів, та оцінки
домінуючих шляхів (вертикальний чи горизонтальний) надходження вологи в нижню частину геологічного розрізу. Результати
використовуються для розробки рекомендацій з гідроізоляції фундаментів, укріплення основ фундаментів, благоустрою. 

- Спостереження за розвитком небезпечних процесів. 
На територіях зі складною геоморфологічною і геологічною будовою проводиться моніторинг (візуальне обстеження) за

розвитком небезпечних процесів. Головна увага приділяється утворенню просадок, провалів, тріщин відколу (на схилах), 
ритвин, спливів приповерхневих шарів ґрунту (на схилах), зсувів. Обстеженню підлягають також підвальні приміщення
будівель і споруд на предмет підтоплення ґрунтовими водами і затоплення поверхневими. Обстеженню підлягають також
комунікаційні мережі, в тому числі і дренажні штольневі системи. 

- Моніторинг кліматичних та мікрокліматичних умов.
Моніторинг кліматичних та мікрокліматичних умов включає в себе збір інформації (або отримання її за допомогою

встановленої на території метрологічної станції) про кліматичні елементи атмосферного повітря (температура, вологість), 
кількість атмосферних опадів, період випадання опадів, спостереження за температурно-вологісним режимом музейних
приміщень тощо. Контроль параметрів мікроклімату дозволяє вирішувати проблеми стабілізації температурно-вологісного
режиму в приміщеннях (професійно проводити провітрювання приміщень, регулювати систему опалення та вентиляції, потік
відвідувачів тощо) та визначати оптимальний режим експлуатації пам’яток. 

Система моніторингу буде вдосконалюватись за рахунок впровадження сучасних методів здійснення моніторингу. 



Поточні заходи

До поточних заходів на об'єкті Всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські
споруди, Києво-Печерська Лавра" належать заходи, які носять систематичний періодичний або постійний
характер і виконуються з року в рік. Такі заходи переважно пов'язані з забезпеченням фізичної збереженості
складових частин об'єкту, їх функціонуванням як закладів культури.

Програма поточних заходів складена у відповідності до структури стратегічних завдань (орієнтирів) по
таких напрямках діяльності як:

- збереження об'єктів ансамблів споруд Софійського собору і Києво-Печерської Лаври;
- історичні і археологічні дослідження об’єктів культурної спадщини та території, наукова діяльність;
- удосконалення просвітницької, популяризаційної, туристичної і соціально спрямованої діяльності.



Заплановані перспективні заходи

До запланованих заходів на об'єкті Всесвітньої спадщини "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі
монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра" належать заходи, які передбачається виконати в період з
2014 до 2030 роки, виходячи з переліку стратегічних завдань для забезпечення виконання стратегічних
цілей. 

Пропонований розклад враховує пріоритетність тих чи інших заходів та особливості організаційного
або технологічного процесу їх здійснення.

Заходи розподілено у відповідності до структури стратегічних завдань за наступними категоріями:
удосконалення системи юридичного захисту об’єкта всесвітньої спадщини;
збереження об'єктів ансамблів споруд Софійського собору і Києво-Печерської Лаври:
- удосконалення системи обліку об’єктів культурної спадщини;
- інженерно-технічні дослідження об’єктів культурної спадщини і території;
- реставраційні, консерваційні, ремонтні роботи, реконструкція будівель і споруд;
- підготовка містобудівної документації для територій об'єкту і охоронної (буферної зони);
- благоустрій території, реконструкція інженерних мереж тощо;

історичні і археологічні дослідження об’єктів культурної спадщини та території, наукова діяльність;
удосконалення просвітницької, популяризаційної, туристичної і соціально спрямованої діяльності.

Перелік заходів в рамках цього 15-річного періоду розділено на дві програми: короткострокові заходи і
довгострокові заходи. 

Короткострокові заходи передбачається здійснити в перші три роки дії Плану управління з 2014 по 2016 
роки.  

Довгострокові заходи передбачається здійснити в наступні 12 років дії Плану управління з 2017 по 2030 
роки. 



Перегляд і оновлення плану управління

Цей план управління складено на 15 років. Кожні 3 роки передбачається перегляд плану, аналіз
виконаних заходів та оновлення плану заходів. У випадку змін в системі управління об’єктом, змін його
характеристик, атрибутів або стану збереженості, відповідні зміни буде відображено в нових редакціях
плану управління.


