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виконАвчтtrл оргАн киiвськ.оi MrcbKoi гадикиiв ськд мIсъкА дЕржАв нАЫйlЪ?iiii-
головнЕ упрАвлIнrш охорони культурноi

СПАДIIIИНИ

нАкАз
м.IfuiЪ

х, Ё|
Про вшryченrrя будиlжу на вул.Воло съrлй"2/2|/19
з Перелiку щойно виrIвлених об.ектiв культlрноI
спадщини м.Кисва

р

Вiдповiдно до_ст.15.Зhкону Украiни '.Про охороЕу кулътурноi спадщини'', п..11постанови КабiнетУ MiHicTPiB Украiни Ьiдz'lп.Ъ001 м rzbo.про rur".рд*.ннJl порядкувизЕачоння категорiй паI\.{'яток дJIя заЕесення об.ектiв 
'-Йirурr"i 

спадшц.Iни доЩержавногО реестрУ нерухомиХ пам'ятоК УкраiЪи'', прИ .rb"oro"ui пропозицiй доЩержавного реестру нерухомих паь{. яток УкраiЪи (мiсцевого значення)

1, Вилý,чlти будинок за адресою: вул. Воло!ькiй, 2/2l/lg iз ПерелiкУ щойновиrIвлених об'ектiв культурноi спадщини м.йеваF
*"""J;"ХiНЬНИКУ 

ВiДДilry ОбЛiКУ, майна та охороЕи пzлм'яток тимченко олександрi

2,1, вfiести змiни, вказанi у п.1 цього Наказу, до Перелiку щойно виrIвленихоб' eKTiB куJlът)aрfiоi спатцини м.Киева;
2,2, при пiдготовцi пропозицiй до .Щержавного ре€стру нерухомих пам'ятокУкраiни (мiсшевот9 

л 
."u*.*o) врzжувати змЬ охорошюго статусУ будинку цавул.Волосъ кlй, 2/2l / |9 .

з, , Контролrь за виконttнн-шл Наказу покласти Еа заступýика начаJIъника Головногоуправлiння -,ЕачальЕика Управлiння оdлilry, майна та охороЕи паi1l'яток - ЧувiкiнаМихайла КостянтиЕовпlIа.

Пiдстава: висновок щодо втрати trред{ету охорони щойно вIлявленого об.ектукульт}?ноi спадщини - будинку на вул.ВолЪськiй, ]Ф 2/'t/$,.**"*"t на пiдставi Акгувiзуа_гtьноГо обстеженrrя будiвлi та ii фотофiксЙir; пiдготовл.ой йъським науково_методиlпrим центром по oxopoЕi, реставрацii та використtшню п;ll\,f'яток icTopii, *у*rур" iзаповiдrrих територiй (додатки 1, i).

IIАКАЗУЮ:

нача_rrъник
Р.Кр<аренко

q
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,.Щодаток М 1

до наказу й'5 /{ _ tt. о ( ы {7
Головного управлiння охорони культурноi
спадщини вiд 15.11 '.06 р ]ф 61

,,,1:,,-

висновок
щодО прЕдМЕтУ охорОни оБ,€ктА культурноi спддщиши

, Висновок скJIадений на пiдставi Закону Украiни ,,ПРо охорону кулътурноТ
СПаДЩИНИ" (СТ.1, 15), постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд iT.tz.oT ль iTco
,,про затвердкенIш порядку визначення категорiй пам'яток дJuI занесення об'ектiв
кулътурноi спадщини до ,Щержавного реестру нерухомих пам'яток УкраТни'',
методичних рекомендацiй щодо визначення предмету охорони об'екта культурноf
СПаДЩИНИ, ЗаТВеРДЖеНИХ НаК€ВОМ ЩеРЖаВНОi СlryЖби охорони культурноi спадщиЕивiд 15.09.05 Nь 15, з урахуванням матерiалiв iсторичноi довiдки та облiковоi
iнвентаризацii об'екта.

о
об'сrст: житлова будiвля у складi сарtФа СамофаrrовоТ е.д. (1s70- 1900рр.) та

купця Хургiна Д. Л. (1900- 1915 рр.)

Адреса об'еr<та: вул. Волоська ,2 (2l21l19 лiт. А)

охоронппй сгаryс: перебувае Еа держztвноtfу облirсу, як щойно виrIвлений об'ект
IqультурноI спадщини (наказ Койтеry охорони i реставрацii пам'яток icTopii, культури
та iсторичного середовища вИ 1б.05. L994}lb 10).

Зона охорони територii: знаходиться в археологi.пriй та архiтекryрнiй охоронних
ЗОНаХ, На ТеРИТОРiТ .ЩеРЖаВНОго iсторико-архiтекryрною заповiдника кСтародавнiй
КиiЪ> фозпорядженнlI кмдА ви 17.05.02 Ns 979 "Про BHeceHIUI змiн та доповнень дG
РiШеННЯ ВИКОнкому Киiвськоi MicbKoi Ради народних деггугатiв вiд |6.07.79 Ns 920

$Iпо уточненнrI меж iсторико-культурних заповiдникiв i зон охорони пам'яток icTopii
-та щультури в м. Киевi").

Щата спорудження: споруджений у 1879 роцi.

Автор (автори): apxiTeKTop О.,Щубицький.

Щати подiй: 1870-1915 рр.

KopoTKi iсторичнi вiдомостi:

Будинок споруджений у
apxiTeKTopa О. fýrбицького.

|879 в садибi купця B.I. Самофа-гrова за проектом
по червонiй лiнii забудови вултттiл

Волоськоi, примикае до нарiжного будинку lто вулицi Борисоглiбськiй, 1912.



{z{
fiерев:яний, на кам'яному цоколi, обкладений цеглою. Прямокутний в планi,ВИДОВЖеНИЙ В ГЛИб СаДИбИ,, ПаРаJIельно tteжi iз еусiднъою садибою м 4 по вулицiволоськiй, Фасади будинку без декорування, вирiшенi в стилiстицi пiзньогокJIасицизму. одноповерховий з цокольним напiвпов"р*оr.с частиною MicbKoi 

-?uд!би на розi "уп4цu 
Волоськоi, Борисоглiбсъком,НабереЖно-ХреЩатицiкоi Jф tg,z\llg, iаОудо"а якоi .-,".rо"оrо для серединиостанЕъоi третини XIX столiття. Архiвний план скJIадени ft 19 березня 187З р. булопозначене мiсце на якому замiсть дерев'яноi повiтки планувztлосъ спорудити

ДеРеВ'ЯНИЙ На КаМ'ЯНОМУ фУндаментi будинок по лiнii садиби лгs i 
"u "yn. 

волоськiй.Проект споруди був виконаний у 1879 р арх. о. !убицьким. Стосовно ц"о.о будинкуБудiвельне вiддiлення MicbKoi управи ЪроО"по ,fr"rr""*y на планi про необхiднiстъвиконанн,I на одному з торцiв кам'яного брандмауера, кам'яних 
"*од^i", 

влаштуваннякам'яних труб при печах, а також про те: що ,,скат крыши на чужую усадьбу неделать", Щi вимоги вiдображали типовi будiвель"о-uр"irЁктурнi правила, що iснувапиу другiЙ половинi xIX ст. З _1:00 року куtовою .uдrОЙ n u вул, ВолосъкiйБорисоглiбськiй - Нdбережно-хрещаr"ц"кiй володiв купець Щавид ЛiтмановичХургiн, а з 1910-х poKiB спiввласником його майна став купець Дрон Беркович
._ Верозуб.

л,д, Хургiн та А.Б. Верозуб були засновниками вiдомоi киiЪськоТ фiрми поторгiвлi i виробництву декоративноi та промисловоi керамiки - Торгового дому,,Верозуб i Хургiн". 
Д vНr !

для збiлъшення прибуtковостi нерухомого майна Верозубом та Хургiним уl9l4 _ 1915 роках був споруджений п'ятиповерховий прибутковий будинок, який був
РОЗМiЩеНИЙ В ЦеНТРi СаДИбНого двору, ,орчЬпl ло "yn. 

Ёопо."*от. 
'до."iл 

на йогоспорудженнlI був виданий Будiвелъним вiЙiленн", йi."коi управи в'липнi 1914 р.Г[пани садиби 1859, 1873 та L925 poKiB, вiдображаючи динамiку забудови, свiдчатьпро поступове затiснення площi дiлянки 
"* 

, бо*у зовнiшнього каре вулиць, так i всерединi двору.
Комплекс споруд садиби, який остаточно сфорп,rувався у 1914-1915 рр.,зафiксованпй планом 1925 р.

опис сучасного вигляду: споруда знаходиться у напiвзруйнованому cTaHi.3береглися частково фасадний (на piBHi першого поверху) та тильний бiк (цокольна
частина) споруди. Мiсцями виlIвлено з€шишки д.р.r;r"rх конструкцiй долiвки тамiжповерхового перекриття. ApxiTeKTypHe рiшення будинку виконане в стилiстицiклааицизму про rцо свiдчить фрагмент чоловоi площ""" .rоруди. Лаконiчний декорфасаду склад€ши замковi kaMeHi сандрикiв, су(арики, пiдвiконнi фiльонки звтраче}rою цегляною кJIадкою.

цiннiсть споруди, на пiдставi якоi iT взято на облiк: будинок е зразкомтиповоi мапоповерховоi житловоi садиби другоi половини XIX ст. пiдчас архiвних
дослiджень було встановлено автора проекту будинку - арх. о. !убицького. в
ПlЭОЦеСi еКСПЛУаТаЦii бУДИНКУ та змiни власникiв саiиби проводились поетапнi
будiвельнi роботи з перепланування та пристосуванIц окремих примiщень пiд HoBi
функцii, зокрема торгiвельry. О @ ^



/ €2-.. СУЧаСНИЙ ТеХНiЧНИЙ СТаН СПОРуди: технiчний стан споруди визначаеться якаварiйний, Враховуючи, що первiсно 
- 
будинок був дерев'яний i лише пiзнiшеНаПРИКiНЦi XIX СТ, бУВ ОбКЛаДеНИй цегJюю зруйнува"rr" 

"rоруди 
вiдбулось самевнаслiдок поганого стану дерев'яного мiжповерхового перекриття кутових опор таДаХУ, ЗаГаЛЬНi 9T_u" .Об'СМУ Та _iHTep'epHoi частици будiвлi скJIадають до g0%.Станом на 10,11,2006р, зберiгся фрuЙ.нт торцевоi' стiни gа 4 вiконних прорiзи тазапишки цоколъноi частини з дерев'яЕими балками з тильноТ сторони будинку.

Вiдповiднiсть критерiям, визначепим постанЬвою Кабiнету MiHicTpiBУкраiЪи вiд27,|2.200L Л} 17бЪ:
На ДаНиЙ Час Вказаний об'ект не вiдповiдае_жодному з критерiiЪ зазначених уп, 11постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiъи вiд 27.L2.200t lчэ tzоо,,ПРо затвердженняпорядку визначенн,I категорiй пам'яток дJUI занесеннjI об'ектiв кулътурноi спадщинидо .Щержавного реестру нер}D(омих пам'яток Украiни''.

Виеновок: предм"т охорони будинку як щойно виrIвленого об'ектакультурнот спадщини яким : конфiгурацiя .rn"ry, .u.аrr"н"и об'ем, цеглянi та
*_]ерев'янi HecYri конструкцii cTiH' оrдЬОо."}Iя елемеЙ" ф"*оiв - вlрач;;.

4"п"р*ьний директор Л. Мазур

Зав. вiддiлом облiку пам'яток , _,,, о,с,!/оZз
. TapyTiHoBa

оп)
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