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Анотащя. У статл наведено шформащю щодо актуальносл теми збереження пам'яток як 
умови сталого розвитку !сторичних м!ст, згадан! основн! законодавч! та нормативн! документи у сфер! 
охорони культурно! спадщини, збереження традиц!йного характеру !сторичного середовища та 
в!дтворення втрачених пам'яток.

Анал!з пам'яткоохоронного законодавства, дшчо! нормативно! бази i практики !х застосування 
в Укра!н! дають п!дставу вважати за необх!дне вдосконалити цю сферу регулювання з огляду на 
численн! порушення д!ючих умов та обмежень у сфер! м!стобуд!вно! д!яльност! щодо територ!й з 
особливим статусом в юторичних м!стах. Одн!ею з важливих тем формування традицшного характеру 
!сторичного середовища е в!дтворення видатних втрачених об'ект!в культурно! спадщини з огляду на !х 
м!стоутворюючу роль на приклад! вщтвореного у 1999-2010 роках Одеського кафедрального Спасо- 
Преображенського собору.

Ключовi слова: пам'яткоохоронне законодавство, нормативна база, юторичне середовище, 
в!дтворення втрачених пам'яток.

Аннотация. В статье приведена информация об актуальности темы сохранения памятников 
как условия устойчивого развития исторических городов, упомянутые основные законодательные и 
нормативные документы в области охраны культурного наследия, сохранения традиционного 
характера исторической среды и воссоздания утраченных памятников.

Анализ законодательства по охране памятников, действующей нормативной базы и практики 
их применения в Украине дают основание считать необходимым усовершенствование этой сферы 
регулирования, учитывая многочисленные нарушения действующих условий и ограничений в сфере 
градостроительной деятельности для территорий с особым статусом в исторических городах. Одной из 
важных тем формирования традиционного характера исторической среды является воссоздание 
выдающихся утраченных объектов культурного наследия с учетом их градообразующей роли на 
примере восстановленного в 1999-2010 годах Одесского кафедрального Спасо-Преображенского 
собора.

Ключевые слова: законодательства по охране памятников, нормативная база, историческая 
среда, воссоздание утраченных памятников.

Abstract. This article contains information about the importance of preserving the historical objects 
as a vital condition of a normal development of historical cities. The main legislative and regulatory 
documents in the fields of protecting of cultural heritage, preserving the traditional character and 
reconstructing of the lost objects are mentioned.

The analysis o f the legislation of preserving the objects of cultural heritage, the current regulations 
and practices of their implementation in Ukraine give grounds for considering importance of improving the 
regulations with the consideration of numerous violations of conditions and restrictions of urban planning of 
the cities with the status of historical sites.

One of the important topics of the formation of traditional historical character is the re-creation o f the
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lost objects of cultural heritage with the consideration o f their role in the city-forming, using as an example the 
reconstructed in 1999-2010 the Transfiguration Cathedral in Odessa.

Key words: legislation and regulations o f preserving the objects of cultural heritage, historical 
environment, the reconstruction of the lost objects.

Постановка проблеми. Збереження культурно! спадщини для 
нин!шнього ! майбутн!х покол!нь е одним !з пр!оритет!в для уряд!в ! орган!в 
мшцевого самоврядування по всьому св!ту. У Свропейському союз! 2018 рш 
оголошено роком культурно! спадщини. Мшстерство культури Укра!ни також 
шщшвало тему приеднання до заход!в, що проводяться Свропейськими 
кра!нами в рамках цього року ! звернулося до Каб!нету М!н!стр!в з 
пропозиц!ею оголосити й в Укра!н! 2018 р!к роком культурно! спадщини. 
Разом з тим в У кра!т шнуе багато невиршених проблем в пам'яткоохоронн!й 
сфер! як на р!вн! законодавства ! нормативно! бази, так ! при !х реал!зац!! на 
практиц!. Це часто призводить до негативних насладив в частин! охорони 
!сторично! забудови, порушення !! традиц!йного характеру, появи дисонуючих 
буд!вель ! споруд. Вдосконаленню законодавчо! та нормативно! бази повинно 
передувати всеб!чне вивчення нацюнального та м!жнародного досв!ду в цш 
сфер!, анал!з негативних i позитивних приклад!в формування традиц!йного 
характеру середовища !сторичних м!ст, при необх!дност! -  з вадтворенням 
втрачених пам'яток.

Анал1з основних дослщжень i публжацш. Тем! охорони об'екпв 
культурно! спадщини, збереження !сторичного середовища ! в!дтворення 
втрачених пам'яток присвячет м!жнародн! харт!! [1, 2, 3, 4], конвенцн [5], 
рекомендац!! [6], заходи Свропейсько! ком!с!! [7, 8], роботи В.В. Вечерського 
[9], Ю.Г. Лосицького [10], В.М. Мещерякова [11] та ш ших. Разом з тим 
повсякденна практика втручання в шторичну забудову потребуе в!дпов!дного 
мон!торингу i анал!зу, з метою своечасного реагування та недопущення 
посл!довного руйнування шторичних м!ст Укра!ни.

Виклад основного матерiалу. 1сторичн! населен! пункти е гордштю 
розвинутих кра!н, а ставлення до культурно! спадщини показуе 
цив!л!зован!сть держави. Кр!м гордост! за свою кра!ну, яку в!дчувають 
мешканщ устш них !сторичних м!ст усього св!ту, вони реально вадчувають 
економ!чн! переваги дбайливого ставлення до шторичного середовища у 
вигляд! пост!йного розвитку туризму i пов'язаних з ним галузей економ!ки. 
Сталий розвиток багатьох м!ст св!ту заснований у велик!й м!р! на усп!шн!й 
робот! величезно! к!лькост! громадян, зайнятих в ц!й сфер!. Конкуренщя 
!сторичних м!ст i боротьба за туристичт потоки стимулюе органи мшцевого 
самоврядування пост!йно вдосконалювати свою д!яльтсть у сфер! охорони 
культурно! спадщини, розробляти комплексы програми та мехатзми для 
забезпечення квал!ф!кованого п!двищення статусу !сторичних територ!й,
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ансамбл!в та збережених об'екпв культурно! спадщини.
Зм!ст таких комплексних програми та механ!зми !х реал!зацн в!дпов!дно 

до вимог нац!онального пам'яткоохоронного законодавства, м!жнародно- 
правових акт!в i зобов'язань, взятих на себе державою Укра!на, в тому числ! 
зобов'язань перед ЮНЕСКО, мае бути прюритетним для вшх суб'ект!в -  вщ 
орган!в державно! влади i мшцевого самоврядування -  до кожного 
громадянина.

М!жнародний центр вивчення, збереження та ввдновлення культурних 
ц!нностей (ICCROM) опубл!кував шформащю про те, що 7 грудня 2017 року 
на Свропейському культурному форум! в М ш ат 2018 рш був оф!ц!йно 
оголошений ввропейським Роком культурно! спадщини [7]. У документах 
форуму сказано, що 2018 рш покликаний акцентувати увагу на багатств! 
культурно! спадщини, !! рол! у формувант почуття загально! !дентичност! i у 
майбутньому ввропи. Кр!м того, культурна спадщина створюе зростання i 
робоч! м!сця в м!стах i рег!онах i займае центральне мшце в обм!нах ввропи з 
рештою св!ту. Близько 7,8 млн. робочих м!сць в вС  пов'язан! з! спадщиною 
(наприклад, в сфер! туризму, виробництва та безпеки). У сектор! культурно! 
спадщини вС  зайнято бшьше 300.000 чолов!к, а 453 зареестрованих об'екта 
ЮНЕСКО роблять ввропу регюном, на який припадае майже половина 
св!тового списку всесв!тньо! спадщини.

Форум збшся з випуском нового огляду ввропейсько! ком!с!! по 
культурн!й спадщ ит та !! рол! в сприйняти европейцев [8]. В!дпов!дно до 
проведеного у верест-ж овтт 2017 року i опубл!кованого в грудн! 2017 року 
огляду, 8 з 10 европейщв вважають, що культурна спадщина не тшьки 
важлива для них особисто, а й для !х сп!льноти, регюну, кра!ни i 
ввропейського союзу в цшому. Переважна б!льш!сть громадян пишаеться 
культурною спадщиною, незалежно в!д того, розташована вона в своему 
регю т або кра!т, або в шшш европейськ1й кра!н!. Понад 7 з 10 европейщв 
також зго д т  з тим, що культурна спадщина може полшшити яшсть життя. 
Досл!дження також показуе, що 9 з 10 вважають, що культурна спадщина мае 
викладатися в школах. Три чверт! европейщв вважають, що держави-члени вС  
повинт вид!ляти бшьше ресуршв для захисту культурно! спадщини.

О сновт ш!сть принцитв охорони й реставрац!! нерухомих пам'яток 
вперше викладет в Аф!нськ1й хартн 1931 року [1], ц! фундаментальт 
принципи сприяли розвитков! широкого м!жнародного руху, знайшли 
в!дображення в нащональних документах, д!яльност! ICOMOS та UNESCO, а 
також у створент в 1960 рощ останньою ICCROM -  М!жнародного 
досл!дницького центру з! збереження та реставрац!! культурних ц!нностей 
(Римський центр). У зв'язку з критичним осмисленням складност! й 
р!зноман!тност! поточних проблем, принципи згадано! харт!! неодноразово
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переглядалися. Основними документами, як! були прийнят! у наступн! роки, 
були: М!жнародна харт!я з охорони й реставрац!! нерухомих пам'яток i 
визначних м!сць (Венец!анська харт!я), 1964 р. Венец!я, II М!жнародний 
конгрес арх!тектор!в i техн!чних спещалютта у галуз! нерухомих !сторичних 
пам'яток [2]; М!жнародна харт!я про охорону !сторичних м!ст (Вашингтонська 
харт!я) 1987 р. [3] Ризька харт!я про автентичтсть та !сторичну реконструкц!ю 
культурно! спадщини, 2000 р., Рига, регюнальна конференц!я за участю 
делегац!й Естони, Латв!!, Литви, Б!лорус! та Укра!ни, сп!льно з колегами з 
ICCROM, Канади, США й Великобритани [4]; Конвенщя про охорону 
всесв!тньо! культурно! i природно! спадщини, Генеральна конференция 
Орган!зац!! Об'еднаних Нац!й з питань осв!ти, науки i культури, с!мнадцята 
сес!я, 1972 р. Париж [5]; Рекомендаци щодо збереження i сучасна роль 
!сторичних ансамбл!в. Генеральна конференщя Орган!зац!! Об'еднаних Нац!й з 
питань освгти науки i культури, дев'ятнадцята сес!я, 1976 р. Найроб! [6].

Законодавчо-нормативна база Укра!ни щодо збереження традицшного 
характеру !сторичного середовища шнуе, але е недосконалою i перебувае на 
стад!! активного реформування. Д!ючий проф!льний Закон Укра!ни «Про 
охорону культурно! спадщини» (2000, з! змшами) спрямований на 
адм!н!стративне регулювання збереження та використання пам яток та 
територш з особливим статусом, але не мштить положень щодо ввдтворення 
втрачених пам'яток. На зм!ну цьому закону Мшстерство культури Укра!ни за 
остант роки п!дготувало вже дек!лька редакц!й нового закону, як! активно 
обговорювалися у професшних колах, але мали багато суттевих зауважень та 
не знайшли п!дтримки.

Д ерж авт буд!вельн! норми (ДБН) Укра!ни м!стять окрем! положення, 
як! спрямоват на захист !сторично! забудови. ДБН 360-92** «Планування i 
забудова мшьких i с!льських поселень», м!стить роздш «Охорона !сторичного 
середовища, памяток шторн та культури» !з загальними напрямами можливо! 
д!яльност! з урахуванням категорн ц!нност! територ!!. ДБН Б.2.2-3:2012 
«Склад та зм!ст !сторико-арх!тектурного опорного плану населеного пункту» 
мае визначення понять !сторичних ареал!в, запов!дних територ!й, комплексних 
зон охорони, охоронних зон окремих обекпв, зон регулювання забудови 
тощо. ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та змшт м!стобуд!вно! документац!! на 
державному та рег!ональному р!внях» м!стить вимоги ф!ксац!! меж територ!й, 
як! мають планувальт обмеження, наприклад нерухом! об екти культурно! 
спадщини, земл! !сторико-культурного призначення. Формування в!дпов!дно! 
документац!! регламентуе також ДБН Б.2.2-2008 «Склад, змшт, порядок 
розроблення, погодження та затвердження науково-проектно! документац!! 
щодо визначення меж та режим!в використання зон охорони пам яток 
архгтектури та мштобудування». У 2017 роц! введений в д!ю ДБН А.2.2-14-
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2016 «Склад та змшт науково-проектно! документац!! на реставращю пам'яток 
арх!тектури та мштобудування», який не розрахований для використання при 
розробщ документац!! щодо ввдтворення втрачених об'ект!в культурно! 
спадщини, але певною м!рою м!стить термши та визначення понять, як! 
можливо використати при формуванн! науково-проектно! документац!! щодо 
ввдтворення втрачених пам'яток.

Таким чином, в!тчизняне законодавство та держ авт бущ вельт норми 
не м!стять вимог щодо ввдтворення видатних втрачених об'екпв культурно! 
спадщини, що дозволяе повноцшно формувати традиц!йний характер 
!сторичного середовища вулиц!, площ!, ансамблю, ядра !сторичного центру, 
!сторичного ареалу та т тттих територ!й з особливим статусом.

За шформащею В.В. Вечерського, у 1994 рощ М шстерство культури 
Укра!ни провело науково-практичний семiнар "Ввдтворення втрачених 
пам'яток: шторичний i правовий аспекти", за результатами якого було вперше 
на офщйному рiвнi ухвалено "Методичнi рекомендацн з вiдтворення 
втрачених пам'яток" [9, С. 33]. У них, зокрема, було зазначено, що 
«ввдродження знищених пам'яток -  це не штел^ентська забаганка, а нагальна 
сустльна потреба, бо укра!нська духовна спадщина у ХХ стол^т! зазнала 
безпрецендентного винищення. Водночас, при натурному повномасштабному 
ввдтворент зруйнованих арх!тектурних витвор!в виникають проблеми, що 
ставлять цю дiяльнiсть на межу, за якою розпочинаеться фальсифшащя 
культурних цiнностей. Тож у загальному випадку вiдтворенi об'екти не 
можуть визнаватися повновартшними пам'ятками шторн та культури, а 
набувають значення лише символiв певних iсторичних епох. Стосовно 
ввдтворення втрачених старовинних споруд не може бути утверсальних чи 
догматичних засад, придатних на в с  випадки. У кожному випадку питання 
слвд розв'язувати з урахуванням вшх аспектiв конкретно! ситуацi!, а саме: 
шторико-культурного значення, мiстобудiвно! доцiльностi, документальносп 
та композицiйно! узгодженостi з довкшлям. Неприпустимим вважаеться 
натурне повномасштабне ввдтворення втрачених уткальних пам'яток 
архiтектури в первшному виглядi або ж на пiдставi гiпотез i аналог!й». У 
Венецшськш хартi! 1964 року зазначено: "Реставращя припиняеться там, де 
розпочинаеться гшотеза"[2].

На державному р!вн! тема ввдтворення втрачених пам'яток була 
офщшно проголошена президентом Л.Д. Кучмою, який тдписав Указ в!д 9 
грудня 1995 року № 1138/95 «Про заходи щодо ввдтворення видатних пам'яток 
шторн та культури». Цим Указом створено Комiсiю з питань ввдтворення 
видатних пам'яток шторн та культури при Президентовi Укра!ни, яку очолив 
академш НАН Укра!ни Петро Тронько. На виконання Указу 23 квгтня 1999 
року постановою Каб!нету М шстр!в Укра!ни № 700 була затверджена
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«Програма в!дтворення видатних втрачених пам'яток вдтори та культури 
Укра!ни», яка м!стила перел!к втрачених об'екпв, що п!длягають в!дтворенню, 
а також "Порядок розробки, погодження та затвердження проектно! 
документац!! на в!дтворення втрачених пам'яток арх!тектурно! спадщини" 
(затверджено наказом Держбуду Укра!ни ввд 22 квгтня 1998 року № 86, з! 
зм!нами ввд 28 кв!тня 2000 р. № 89) який д!яв до 2007 року.

В!дпов!дно до ц!е! Програми р!зноман!тн!сть !сторико-культурних 
регю тв Укра!ни зумовила особливост! формування Перел!ку видатних 
пам'яток штори та культури, як! передбачалося ввдтворити. Видатною 
пам'яткою !стор!! та культури м!г бути визнаний об'ект, який в!дпов!дае 
принайми! одному з таких критерив:

- здшснював значний вплив на розвиток культури, арх!тектури, 
мштобудування, мистецтва впродовж тривалого !сторичного пер!оду;

- був безпосередньо пов'язаний з шторичними под!ями, розвитком щей, 
видатними особами, як! мали значний вплив на х!д нац!онально! !стор!!, 
розвиток культури ! мистецтва;

- представляе шедевр творчого гетя , став етапним твором видатних 
арх!тектор!в чи художник!в;

- був уткальним твором зникло! культури чи мистецького стилю.
Ввдповвдтсть кожного об'екта цим критер!ям ощнювалася

спец!ал!зованими науковими радами ! була п!дставою для включення до 
Програми. Критер!ями для ввдтворення видатних втрачених пам'яток штори та 
культури е:

- знищення в результат! акту вандал!зму, военних д!й, стихшних лих, 
пожеж! або !нших причин руйн!вного характеру;

- необх!дн!сть ввдтворення цшсност! !сторичного ансамблю
(комплексу);

- забезпечетсть втраченого об'екта арх!вною ф!ксац!йною
документащею, необх!дною для ввдтворення (описи, обм!ри, проектн! та 
виконавч! креслення, гравюри, малюнки, фото, макети).

Для визначення можливост! ввдтворення об'екта м!н!мально необхвдний 
наб!р ф!ксац!йно! документац!! повинен включати:

- креслення плану i двох фасад!в;
- натурну фото-ф!ксац!ю -  три фотограф!! загального вигляду з р!зних 

точок ! фотограф!! фрагмент!в або деталей.
Ф!ксац!йною документац!ею не можуть бути натурт фотограф!! об'екта 

без креслень. Р!шення про достатн!сть документац!! для в!дтворення об'екта 
приймаеться в кожному конкретному випадку спещал!зованою науковою 
радою.

В!дтворення об'екта при ввдсутност! арх!вно! документац!! та натурних
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досл!джень на п!дстав! т!льки науково! реконструкц!! не допускаеться.
Об'ект повинен в!дтворюватися, як правило, на його шторичному мшщ, 

заф!ксованому обм!рами або збереженими автентичними фрагментами 
фундамент!в. В!дтворення об'екта на !ншому м!сц!, в раз! забудови його 
!сторично! територ!!, допускаеться у виняткових випадках.

Для ф!нансового забезпечення ввдтворення видатних пам'яток вдтори та 
культури у встановленому законодавством порядку залучаються кошти 
державного та м!сцевих бюджет!в, юридичних ! ф!зичних ос!б, благод!йн! 
внески i пожертвування Всеукра!нського фонду ввдтворення видатних 
пам'яток !сторико-арх!тектурно! спадщини !мен! О. Гончара, його ввддшень та 
представництв.

Мшцев! державн! адм!н!страц!! та органи мшцевого самоврядування 
можуть знаходити !нш! джерела фшансування в!дпов!дно до законодавства 
Укра!ни. В!дтворення м!стобуд!вних комплекс!в ! ансамбл!в проводиться, як 
правило, за кошти !нвестор!в.

Постанова Кабшету М!н!стр!в Укра!ни № 700 ввд 23 квгтня 1999 року 
«Програма ввдтворення видатних втрачених пам'яток штори та культури 
Укра!ни» д!яла до 21 березня 2007 року, коли Кабшет Мш!стр!в Укра!ни 
прийняв постанову в!д № 543 (543-2007-п) «Про визнання такими, що 
втратили чинн!сть, постанов Каб!нету М!н!стр!в Укра!ни з питань ввдтворення 
видатних пам'яток вдтори та культури», пунктом 2 яко! дав доручення 
М!н!стерству культури i туризму Укра!ни та ММстерству рег!онального 
розвитку та буд!вництва Укра!ни розробити «Порядок ввдтворення визначних 
об'екпв арх!тектурно-м!стобуд!вно! спадщини». Такий документ був 
розроблений i сп!льним наказом двох мшстерств ввд 05.11.2007 № 69/299 
введений в д!ю (зареестрований в М!н!стерств! юстиц!! Укра!ни 27 листопада 
2007 за № 1315/14582). Цей документ единий, який регламентуе в У кра!т 
процедуру ввдтворення втрачених пам'яток починаючи з 2007 року.

Мшстерство культури Укра!ни на даний час е центральним органом 
виконавчо! влади у сфер! охорони культурно! спадщини, який формуе i 
реал!зуе пол!тику держави у цьому напрямку. Ведучу роль у формуванн! 
законодавчо! та нормативно-правово! бази тривалий час мали: Спещальний 
науково-реставрац!йний проектний !нститут «Укрпроектреставращя», ЗАТ (м. 
Ки!в); Державне пвдприемство Укра!нський рег!ональний спец!ал!зований 
науково-реставрац!йний шститут «Укрзахвдпроектреставращя», (м. Льв!в); 
НД1 пам'яткоохоронних досл!джень М!н!стерства культури Укра!ни; Науково- 
досл!дний !нститут теор!! та !стор!! арх!тектури та мiстобудувания 
(НД1Т1АМ); Центр пам’яткознавства НАН Укра!ни; Укра!нське товариство 
охорони памяток шторн та культури (УТОП1К) та !нш!.

В якост! методолог!чно! бази у сфер! охорони культурно! спадщини
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було використано Конвенщю про охорону всесв!тньо! культурно! i природно! 
спадщини (ратифшована Верховною Радою Укра!нсько! РСР, 1988) [4] та imni 
матер!али м!жнародних шститущй: настанови, меморандуми i постанови; 
соц!олог!чн! дослвдження; текстов! та граф!чт матер!али; !нш! доступн! 
документи за в!дпов!дною тематикою, що оприлюднен! на профшьних 
оф!ц!йних сайтах.

1снуюче законодавство, в тому числ! у сфер! охорони культурно! 
спадщини, та дш чи державн! буд!вельт норми не е перешкодою для 
буд!вництва велико! к!лькост! явно дисонуючих об'ект!в на територ!ях з 
особливим статусом в шторичних м!стах Укра!ни. В!дсутн!сть пол!тично! вол! 
кер!вництва держави та недосконал!сть державно! законодавчо-нормативно! 
бази щодо збереження традицшного характеру !сторичного середовища i 
ввдтворення втрачених пам'яток попршуе потенц!йн! можливост! розвитку 
туристично! привабливост! Укра!ни i, в!дпов!дно, зменшуе надходження 
кошт!в в бюджети вс!х р!вн!в.

Доповнення законодавства Укра!ни i державних буд!вельних норм 
ввдповвдними положеннями, в тому числ! щодо ввдтворення видатних 
втрачених об'екпв культурно! спадщини з метою повернення традитпйного 
характеру середовища шторичним мштам, дозволило би забезпечити сталий 
розвиток туристично! галуз! на п!дстав! своервдносп нац!ональних i 
рег!ональних особливостей, культурного i ландшафтного контексту, зручност!, 
комфортност! та естетично! привабливост! !сторичного середовища.

Доцш ьтсть або недоц!льн!сть ввдтворення видатних втрачених об'екпв 
культурно! спадщини обговорюеться фах!вцями вже дек1лька десятил!ть i 
часто мае протилежн! погляди -  ввд повного заперечення до повно! п!дтримки. 
З одного боку -  коп!я не може зам!нити автентично! пам'ятки, з другого -  
неможливо повноцшно сформувати традиц!йний характер !сторичного 
середовища м!стобуд!вного ансамблю без ввдтворення втрачених пам'яток, як 
його елеменпв.

Архпектор Ю.Г. Лосицький в стати «До питання ввдтворення 
втрачених пам’яток архпектури» [10] узагальнив р!зноман!тн! погляди i 
приклади в!дтворення, в тому числ! питання -  наскшьки к о тя  споруди може 
компенсувати втрату оригшалу: «Роль коп!! в мистецтв! i культур! величезна, 
хоча досить низько оцшена i тому мало вивчена. Саме завдяки коп!ям 
збереглося досить багато шедевр!в мистецтва, наприклад, значна частина 
втрачено! в ориг!нал! давньогрецько! скульптури д!йшла до нас завдяки 
римським коп!ям i людство зберегло в такий спотб величезн! духовт 
ц!нност!. З одного боку, досконалу коп1ю не можуть в!др!знити ввд оригшалу 
досввдчет експерти, тод! в чому р!зниця м!ж коп!ею й оригшалом, як твором 
мистецтва? З шшого боку, найдосконал!ша коп1я твору втрачае ц!нн!сть, у
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всякому раз! грошову, як тшьки виявляеться, що це котя . Теоретичне 
осмислення проблеми котю вання (ввдтворення) арх!тектурних шедевр!в 
знаходиться в компетенци реставрац!йно! науки, за недовгу шторш яко! 
погляди на те, що i як потр!бно реставрувати, швидко зм!нювалися в!д 
стил!стично ц!л!сних реставрац!й до переконання, що единим методом 
реставрац!! е анастилоз... П!дходячи з ц!е! точки зору до ощнки арх!тектурних 
шедевр!в минулого, стае цшком зрозум!ло, чому сусп!льство прагне 
ввдтворити Старе място i корол!вський палац у Варшав! -  вони е творами 
мистецтва i духовно! культури Польшу н!трохи не нижчими i не менш 
варт!сними для суспшьства, н!ж музика Шопена або в!рш! М!цкевича. В 
культур! кожного суспшьства е певне коло твор!в арх!тектурного мистецтва, 
художня ц!нн!сть яких значно вища за цш тсть !х, як пам'яток матер!ально! 
культури».

Постановою Каб!нету М шстр!в Укра!ни ввд 13 березня 2002 р. N 318 
затверджений Порядок визначення меж та режим!в використання шторичних 
ареал!в населених м!сць, обмеження господарсько! д!яльност! на територп 
шторичних ареал!в населених м!сць:

1. 1сторичт ареали визначаються т!льки в населених мшцях, що 
занесен! до Списку шторичних населених м!сць Укра!ни, затвердженого 
Кабшетом М!н!стр!в Укра!ни.

2. 1сторичний ареал охоплюе !сторично сформовану частину населеного 
м!сця, що зберегла старовинний вигляд, розпланування i характер забудови.

3. Режими використання шторичних ареал!в визначаються !х шторико- 
культурним потенщалом (к1льк1стю, видами, типами i категор!ями об'ект!в 
культурно! спадщини, загальною м!стобуд!вною структурою, наявн!стю чи 
ввдсуттстю заповвднишв, а також установленими зонами охорони пам'яток).

4. В!дпов!дальними за визначення меж i режим!в використання 
шторичних ареал!в е М!нкультури та уповноважет ним органи охорони 
культурно! спадщини.

5. Меж! шторичних ареал!в визначаються спещальною науково- 
проектною документац!ею пвд час розроблення !сторико-арх!тектурних 
опорних п латв  цих населених м!сць.

6. 1сторичний ареал - це найб!льш освоена в минулому i добре 
збережена частина територ!! населеного м!сця, що ввдр!зняеться традиц!йним 
характером середовища i значною к1льк1стю об'ект!в культурно! спадщини ввд 
шших, менш освоених або погано збережених частин населеного мшця.

Меж! !сторичних ареал!в сл!д проводити вздовж розпланувальних i 
природних рубеж!в, що в!докремлюють !сторичний ареал ввд решти мшьких 
територ!й, i визначати !сторико-арх!тектурним опорним планом населеного 
мшця. 1сторико-арх!тектурн! опорн! плани розробляються на основ!
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комплексних досл!джень ус!е! територ!! шторичного населеного м!сця та його 
найближчого оточення.

Ввдповвдно до зм!н до цього Порядку 2018 року, проектна документащя 
на нове буд!вництво, реконструкцию та каттальний ремонт (кр!м 
реконструкщ! та каттального ремонту квартир чи окремих примщень, як! 
зд!йснюються без змши об’емно-просторових характеристик) у межах 
шторичних ареал!в населених м!сць розробляеться з урахуванням вимог 
затвердженого в установленому законом порядку !сторико-арх!тектурного 
опорного плану. У раз! незатвердження !сторико-арх!тектурного опорного 
плану населеного м!сця, що внесене до Списку шторичних населених мшць 
Укра!ни, документац!я на нове буд!вництво, реконструкщю та кап!тальний 
ремонт у межах шторичного ареалу розробляеться з урахуванням вимог 
шторико-мштобущвного обгруитувания, порядок розроблення якого
визначаеться наказом Мшкультури та Мшрегюну.

В!дпов!дно до законодавства та д!ючих нормативних документ!в у 
склад! генеральних план!в !сторичних населених мшць обов’язково повинен 
бути спещальний розд!л -  !сторико-арх!тектурний опорний план. Без цього 
розд!лу проект генерального плану не розглядаеться органами державно! 
експертизи та не може бути затверджений у встановленому порядку.

На територ!! Одесько! област! п!д охороною держави знаходиться 
близько чотирьох з половиною тисяч об’екпв культурно! спадщини 
(арх!тектури i мiстобудувания, !стор!!, монументального мистецтва, 
археолог!!), з яких 87 -  пам’ятки нащонального значення, imni -  м!сцевого. G 
один об’ект ЮНЕСКО -  п!вденний пункт Дуги Струве в сел! Стара Некрашвка 
1зма!льського району. Ядро !сторичного центру Одеси у 2009 рощ внесено до 
попереднього списку Всесвгтньо! спадщини ЮНЕСКО.

12 населених мшць област! включен! у список шторичних населених 
мшць Укра!ни, затверджений Постановою Кабшету М!н!стр!в Укра!ни в!д 26 
липня 2001 року № 878 (Одеса, Анань!в, Балта, Б!лгород-Дн!стровський, 
Болград, Велика Михайл!вка, 1зма!л, К!л!я, Вилкове, Кодима, Оввдюполь, 
Рен!). У двох з них (Одеса та 1зма!л) розроблет !сторико-арх!тектурн! опорн! 
плани, що визначають меж! шторичних ареал!в з ввдповвдними арх!тектурними 
та м!стобуд!вними обмеженнями. Разом з тим сл!д в!дм!тити, що 1АОП Одеси 
був погоджений та затверджений у встановленому порядку в 2008 рощ i у 
2015 рощ увшшов як складова частина до генерального плану м!ста. 1АОП 
1зма!лу, затверджений М!н!стерством культури У кра!т в 2009 роц!, не був 
погоджений 1зма!льською м!ською радою та не увшшов до складу 
генерального плану м!ста до тепершнього часу.

Зпдно науково-проектно! документац!! «1сторико-арх!тектурний
опорний план. Проект зон охорони. Визначення меж шторичних ареал!в м
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Одеси », затверджено! наказом М!н!стерства культури i туризму Укра!ни в!д 
20.06.2008 № 728/0 / 16-08, в мши Одес! визначен! два ш торичт ареали - 
Центральний !сторичний ареал i !сторичний ареал « Французький бульвар ». 
Документац!ею визначен! також комплексна охоронна зона шторичного 
центру м!ста, охоронн! зони окремих груп пам'яток, зони охорони 
археолог!чного культурного шару, зони регулювання забудови, зони 
охоронюваного ландшафту. Ця науково-проектна документащя увшшла як 
складова частина до затвердженого Одеською мшькою радою у 2015 рощ 
генерального плану м!ста.

Слщ ввдзначити, що у пам'яткоохоронному законодавств! Укра!ни 
в!дсутне таке поняття, як комплексна охоронна зона, е лише охоронн! зони 
окремих пам'яток. Застосування в офщшнш м!стобуд!вний документац!! 
ввдсутнього у законодавств! терм!ну може викликати проблеми i суперечност! 
в раз! розгляду цього питання у судовш справ!.

Затвердженими режимами використання шторичних ареал!в м. Одеса 
передбачет, зокрема, збереження традицшного характеру !сторичного 
середовища та обмеження щодо максимально допустимих висотних 
параметр!в для нових об’ект!в буд!вництва. На жаль зазначет обмеження, що 
запроваджент з метою збереження комфортного м!стобуд!вного середовища 
Одеси, а також недопущення його спотворення новими багатоповерховими 
об’ектами, !гноруються проектувальниками i забудовниками в найбшьш 
щнних !сторичних частинах м!ста.

Загрозою збереження традиц!йного характеру шторичного середовища 
м!ста Одеси е хаотична багатоповерхова забудова !! центрально! частини. 
Найбшьш негативний суспшьний резонанс отримали факти п1дготовки роб!т 
та зведення багатоповерхових житлових комплекс!в по вул. Белшського, 16, 
Асташк1на, 29, Велик!й Арнаутськ1й, 26-30, Велик1й Арнаутськ1й, 23/1 та 
Осшова, 40.

Центральним органом охорони культурно! спадщини е Мшстерство 
культури Укра!ни. В Одес! е два органи охорони -  мшьке та обласне 
управлшня. Повноваження цих структур визначен! 5 i 6 статтями чинного 
Закону Укра!ни «Про охорону культурно! спадщини». Мшьке управлшня у 
ввдповвдност! до проф!льного закону мае повноваження готувати висновки 
щодо проекпв роб!т на пам'ятках мшцевого значення i для об'ект!в, 
розташованих на територ!! !сторичних ареал!в Одеси, за винятком пам'яток 
нац!онального значення. Обласне управл!ння розглядае, погоджуе 
документащю i дае дозв!л на виконання роб!т на пам'ятках м!сцевого значення 
та в !х зонах охорони. Центральний орган уповноважений контролювати, 
розглядати, погоджувати документац!ю i давати дозвш на роботи на пам'ятках 
нащонального значення, в !х зонах охорони i на територ!! !сторичних ареал!в.
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Ввдповвдно до частини третьо! CTaTTi 32 в редакцн Закону N 2245-IV 
(2245-15) на охоронюваних археологiчних територiях, у межах зон охорони 
пам'яток, шторичних ареалiв населених мiсць, занесених до Списку 
iсторичних населених мшць Укра!ни, забороняються мiстобудiвнi, 
архiтектурнi чи ландш афтт перетворення, будiвельнi, мелiоративнi, шляховр 
землянi роботи без дозволу ввдповвдного органу охорони культурно! 
спадщини. Положення цих та iнших статей закону в бшьшосп випадкiв не 
виконуються на практицi, в першу чергу це стосуеться вимог до режиму 
використання територш iсторичних ареалiв. Також ввдсутт дiйовi механiзми 
контролю та покарання за порушення вимог законодавства у сферi охорони 
культурно! спадщини.

Мш особистий досвiд, як керiвника творчого колективу 
проектувальник!в вiдтвореного у 1999-2010 роках Одеського кафедрального 
Спасо-Преображенського собору (рис. 1), викладений у монографий [11], яка 
може бути використана в тому ч и ^  щодо надання практичних рекомендацiй 
для проектувальнишв iнших вiдтворюваних об'ектiв в частит об'емно- 
просторового, архiтектурно-планувального, конструктивного, шженерно- 
технiчного i художньо-декоративного рiшень та авторського нагляду.
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Рис.1. Вiдтворений собор у структурi забудови iсторичного центру Одеси.
Фото О. Куцького

Висновки. Законодавство та нормативна база Укра!ни у сферi охорони 
культурно! спадщини потребують вдосконалення, особливо в частит
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формування традицiйного характеру середовища в юторичних мiсцях та 
ввдтворення втрачених об'екпв у структурi [упстобу.твних ансамблiв. Процес 
формування iдеологi! вiдтворення втрачених пам'яток не завершено, кожний 
такий випадок е унiкальний i потребуе индивидуального подходу.

Вдосконалення законодавства та базово! нормативно-правово! 
документацi!, за наявносп полiтично! волi керiвництва держави i органiв 
мiсцевого самоврядування, дозволить зберегти уткальну iсторико-культурну 
спадщину Укра!ни для нинйттнього та майбутнього поколшь, а також 
сприятиме розвитку туризму i пов'язаних з ним галузей економiки, що 
забезпечить сталий розвиток юторичних мiсць.

Список використаних джерел:
1. Афшська харйя. 1сторична спадщина мют (пп. 65-70). М1стобуд1вний машфест, 

складений Ле Корбюзье, прийнятий четвертям конгресом CIAM, 1933 р. Афши 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://tehne.com/event/arhivsyachina/le-korbyuze- 
afinskaya-hartiya#heritage (дата звернення 13.02. 2018 р.).

2. М1жнародна харт1я з охорони й реставрацй' нерухомих пам'яток i визначних м1сць 
(Венещанська харт1я), 1964 р. Венец1я, II М1жнародний конгрес арх1тектор1в i техтчних 
спещалюйв у галузi нерухомих iсторичних пам'яток. [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_757 (дата звернення 13.02. 2018 р.)

3. Мiжнародна харйя про охорону юторичних мiст (Вашингтонська хартiя) 1987 р., 
Вашингтон [Електронний ресурс]. -  Режим доступу:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_761/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.)

4. Ризька харйя про автентичшсть та юторичну реконструкщю культурно! спадщини, 
2000 р. Рига. Регюнальна конференщя за участю делегацiй Естонii, Латвн, Литви, Бiлорусi та 
Укра!ни, сшльно з колегами з ICCROM (Мiжнародного дослiдницького центру охорони та 
реставрацй культурних цшностей), Канади, США й Великобритани [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_260/conv (дата звернення 13.02.
2018 р.)

5. Конвенщя про охорону всесвггньо! культурно! i природно! спадщини, Генеральна
конференцiя Оргашзаци Об'еднаних Нацiй з питань освгги, науки i культури сiмнадцята 
сешя, 1972 р. Париж. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_089/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.)

6. Рекомендащя про збереження i сучасну роль юторичних ансамблiв. Генеральна 
конференщя Оргашзаци Об'еднаних Нацш з питань освйи науки i культури, дев'ятнадцята 
сесiя, 1976 р. Найробi. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_726/conv (дата звернення 13.02. 2018 р.)

7. Мiжнародний центр вивчення, збереження та вщновлення культурних цшностей 
(ICCROM), 17 грудня 2017 р. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
https://www.iccrom.org/news/launch-european-year-cultural-heritage-2018 (дата звернення 13.02.
2018 р.)

8. Огляд Свропейсько! комюн по культурнш спадщиш та !! ролi в сприйнятп 
европейцiв, надруковано у грудш 2017 р. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/ 
SPECIAL/surveyKy/2150 (дата звернення 13.02. 2018 р.)

9. Вечерський В.В. Втрачеш об’екти архггектурно! спадщини Укра!ни [Текст]: 
Монографiя/ В.В. Вечерський -  Ки!в: ЕСЕ, 2002 -  593 с.

10. Лосицький Ю.Г. До питання вщтворення втрачених пам’яток архПектури / Ю.Г. 
Лосицький // АНТ. -  1999. -  №1. -  С. 25-27.

11. Мещеряков В.М. Вщтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського 
собору [Текст]: Монографiя/ В. М. Мещеряков. -  Одеса: Фешкс, 2017 -  464 с.

Випуск 3' 2018

82

http://tehne.com/event/arhivsyachina/le-korbyuze-afinskaya-hartiya%23heritage
http://tehne.com/event/arhivsyachina/le-korbyuze-afinskaya-hartiya%23heritage
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_757
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_761/conv
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/998_260/conv
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_089/conv
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_726/conv
https://www.iccrom.org/news/launch-european-year-cultural-heritage-2018
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/

