
\-

Iсторико-цrьц,рнr заповiлники: плани органiзацii територiй

Роздiл 3. КОНЦЕПЦlЯ ПЛАНУ ОРГАНl3АЦli
тЕриторlТ нАцlонмl ьного зАповlдн и кА
"соФlя киIвськА"
(в межах ансамблю споруд Софiйського
собору та його охоронноТ (буферноТ) зони)

Робоry за договором вiд 1,4.L2,2O!2 р. No З67 "Концепцiя Плану органiзацiТ територiТ
Нацiонального заповiдника "Софiя Киiвська" (в межах ансамблю споруд Софiйського собо-
рУ та його охоронноТ (буферноi) зони) виконано у 2О12 р. Науково-дослiдним iнститугом
пам'яткоохоронних дослiджень на ocнoBi замовлення Нацiонального заповiдника "Софiя
КиТвська".

Необхiднiсть здiйснення цiеi роботи випливае з вимог законодавства з охорони куль-
ryРнОТ спадщини, Акryальнiсть цiеТ розробки зумовлюеться розташуванням об'ектiв за-
пОвiдника в умовах антропогенного середовища, динамiка розвитку якого може загрожу-
вати збереженню пам'яток заповiдника, об'ектiв археологiчноi спадщини, розташованих
як на його територiТ, так i навколо неI. У цьому KoHTeKcTi присугня також загроза спотво-
рення традицiйного характеру середовища охоронноТ (буферноi) зони.

Найцiннiшою складовою Нацiонального заповiдника "Софiя КиТвська" е ансамбль спо-
руд СоФiйського собору, який входить до перелiку об'ектiв BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКо.
Розробка концепцiТ i в подальшому плану органiзацii територiТ цього терену заповiдника с
першочерговим завданням на виконання вимог сесiй KoMiTery BcecBiTHboT спадщини
юнЕско.

Концепцiя Плану органiзацii територii Нацiонального заповiдника "Софiя Киiвська"
розроблялась 3 використанням матерiалiв lсторико-архiтекryрного опорного плану м. Кие-
Ва, 3он охорони пам'яток, а також iнших матерiалiв дослiджень кульryрноТ спадщини.

Метою роботи е забезпечення збереження та доцiльного використання пам'яток i

Об'ектiв кУльryрноТ спадщини ансамблю СоФiТ КиТвськоТ на ocHoBi проведеного аналiзу
iснуючого використання територiй i забудови заповiдника та його охоронноТ (буферноТ) зо-
НИ 3 Урахуванням вимогдо охорони та використання пам'яток BcecBiTHboi спадщини, роз-
РОблення перспективноТ програми заходiв з охорони, використання, реставрацiТ, реабiлi-
тацii, музеефi кацiТ пам'яток кул brypHoi спадщи н и,

КОнцепцiю розроблено пiд науковим керiвництвом кандидата архiтекryри В. Вечер-
СЬкого авторським колективом спiвробiтникiв Hfll пам'яткоохороннихдослiджень (А. l. Звiря_
Ка, Т. А. Бобровський,Е. Ю. Градун, О. О. Попельницький) та Н3 "Софiя КиТвська" (Л. О. дпос-
ТОлОва-Сосса, е. l. Архiпова, Н. l. Бiлоус, О. О. Зливкова, Н. В. Капiнус, Л. А, Кравченко, Т. В. CKi_
бiцька, Т. А. Полонська).

У складi 3азначеноТ роботи було проведено значний обсяг iсторико-мiстобудiвних
дослiджень, визначено розташування пам'яток i об'ектiв археологiчноТ спадщини, межi й
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режими використання територii заповiдника та Його охоронноl (буферноl) зони, заходи з

реставрацiТ, реабiлiтацiТ, музеефiкацii пам'яток заповiдника, збереження традицiйного ха-

рактерусередовища (утомучислi видiвта етапностi робiт). Розроблено пропози,J j щодо ар-
хiтекryрно-планувальноi органiзацii територii заповiдника. Результати роботи представ-
ленi 9 кресленнями: [перераховано лише 8]

- територiТ заповiдникiв, зони охорони пам'яток, територij tсторичпих apea.liB bl, Киева;

- концепцiя lсторико-архiтекryрного опорного планутериторiй заповl,:ника та його охо-
poнHoi (буферноТ) зони (основне креслення) в М 1 : 2000;

- концептуальна схема функцiонального використання об'октiв анса,,1бл,о споOуд Со-

фiйського собору в М 1 : 500;
- концептуальна схема коригування екскурсiйних маршрлiв територ,i ансаьлблю cro-

руд СоФiйського собору в М 1 : 500;
- концепryальна схема коригування функцiонального зонування тери-гор а-са\lб.lю

споруд Софiйського собору в М 1 : 500;
- концепryальна схема пропозицiй щодо функцiонального зон!,вэ:ня охорсirс бiQер-

ноi) зони ансамблю споруд Софiйського собору в М 1 : 500:

- концепryальна схема вiзуального розкриття ансамблю спор!д Софiйського собору в

М 1: 2000, М 1:500О;
- концепryальна схема археологiчноТ карти територii'ансаьtблю споруд Софiйського со-

борувМl-:5О0.
Концепцiю Плану органiзацiТ територiТ Нацiонального заповiдника "Софiя КиТвська" в

подальшому буде покладено в основу розробки Плану органiзацli територii Нацiонального
заповiдника "Софiя КиТвська", який охопить Bci об'окти iтериторii. lло входять складу за-
повiдника в м. Кисвi, а саме: ансамбль Софiйського собору. Андрliвську церкву, комплекс
Кирилiвськоi церкви, Золотi ворота, Трапезну церкву Михайлiвського Золотоверхого мо-
настиря. На комплекс споруд Судацькоi'фортецi, що входить до складу заповiдника. буде

розроблено окрему науково-проектну документацiю щодо визначення зон охорони, г\4еж та

режи му в и користа н ня територiТ зазн аченого об' е кта.

з.1. АнсАмБль споруд соФlЙського соБору як оБ,ект BcEcBlTHboi спАдщини

У 1989 р. адмiнiстрацiя заповiдника "СоФiя Киiвська" подала документи для включення
Софiйського собору до списку BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО. У груднi 1990 р. пiд час ро-
боти 1,4:t cecii KoMiTery всесвiтньоi спадщини, у Банффi (провiнцiя Альберта), в Канадi, до
списку BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО було внесено перший украiнський об'еtсг пiд назвою
"КиТв. Собор СвятоТ СофiТ та прилеглi монастирськi споруди, Киево-Печерська Лавра" пiд
Ns 527. Сьогоднi у цьому Списку знаходиться 890 об'ектiв (зокрема 689 кульryрних, 176
природних i 25 змiшаних) iз 148 краТн cBiry серед них чотири yKpaTHcbKi об'екти.

Забезпечення охорони, збереження й популяризацii цих пам'яток е обов'язком держа-
ви-учасницi, на територii якоi вони знаходяться. Мiжнародне пам'яткоохоронне законо-
давство передбачае безумовне збереження цiлiсностiтериторiТ пам'яток i гарантiТ ТТ охоро-
ни. Ще при включеннi об'екry до Списку представники lKOMOC (Мiжнародноi ради з питань
пам'яток i визначних мiсць) звернули уваry на необхiднiсть визначення охоронноТ зони
навколо ансамблiв та дотримання норм будiвництва, сумiсних з винятковим характером
ансамбл ю Софi йського собору,

пЩля збереження iсторико-кульryрноТ цiнностi iхудожнiх якостей архiтекryрного ансамб-
лю Софiйського соборута його домiнуючоТ ролi в iсторичнiй частинi MicTa виникла необхiднiсть
розширення меж oxopoHHoi територiТ, вдосконалення охоронного стаryсу та режимiв ТТ

використання. Тому на замовлення ,Щержбуду УкраТни 2ОО4 р. авторським колективом
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iнстипrrry НДlТlДМ на ocнoBi визначеноТ ранiше apxiтeкrypнoi oxopoнHoi зони Micтa Яросла-
ва було розроблено документ "Охоронна зона ансамблю споруд Софiйського собОРУ. МеЖi

та режими" з урахуванням вiдповiдних мiжнародних вимог, який погоджено ApxiTeKrypHo-

мiстобудiвною радою при Головному управлiннi мiстобудування та архiтекryри КиТвськоi

MicbKoi державноТ адмiнiстрацii у березнi 2005 р. та затверджено Наказом MiHicTepcTBa

кульryри iryризмуУкраТни за Ns 1076 вiд2З.L2.2005 р.3атвердження докуменry на мiжна-

родному piBHi вiдбулося пiд час роботи 29-i cecii KoMiTery BcecBiTHboT СпадЩинИ ЮНЕСКО У

липнi 2О05 р. в м.Дурбан (Пiвденно-Африканська Республiка).
На виконання рiшення З3-i ceciT L{eHTpy BcecBiTHboi спадщини ЮНЕСКО, що вiдбулась у

2оо9 р., нд| пам'яткоохоронних дослiджень MiHicTepcтBa кульryри Украiни було розробле-
но у складi iсторико-архiтекryрного опорного плану м. Киева охоронну зону об'екта все-

cBiTHboi спадщини "КиТв: Собор СвятоТ СофiТ та прилеглi монастирськi споруди, Киево-Пе-

черська Лавра" та затверджено наказом MiHicTepcTвa кульryри Украiни вiд 05.07.2011 Р.

N9 511/о/L6-1,1,"Про затвердження науково-проекгноТ документацiТ щодо меж i режимiв ви-

користання зон охорони пам'яток та занесення об'ектiв кульryрноI спадщини до flержавнОгО

реестру нериомих пам'яток УкраТни". Щя охоронна зона поширюеться на flнiпровСьКi сХилИ,

а ТI схiдну межу було розширено до Майдану Незалежностi iз вttлtюченням Bciei його територii.
oxopoHHi зони ансамблiв, якi внесено до Списку ЮНЕСКО, становлять цiлiснУ ВЗаеМо-

пов'язану систему спецiально видiлених територiй, на яких докладно регламенryеться зеМ-
лекорисryвання, будiвництво та iнша господарська дiяльнiсть з метою забезпечення збе,

реження не тiльки нерцомоТ кульryрноТ спадщини, але й TicHo пов'язаного з НИМ iсторич-
ного оточення.

Останнiми роками порушуеться ряд пунктiв КонвенцiТ щодо охорони BcecBiTHboT кУль-

rypHoi та природноi спадщини, зокрема п. L72"HacTaHoB, що реryлюють виконання КОн-

венцiТ про охорону BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО", згiдно з яким краiна-учасник мае iH-

формувати KoMiTeT всесвiтньоi спадщини через CeKpeTapiaT ЮНЕСКО про намiри розпоЧа-
ти або дозволити в зонi, що охороняеться Конвенцiею, значнi роботи по вiдновленню чи но-

ве будiвництво, що могли б вплинуги на цiннiсть об'екта BcecBiTHboT спадщини.
Враховуючи те, що УкраТна ратифiкувала "Конвенцiю" у 1988 р., вона зобов'язана ВИКОНУ-

вати iT положення. "Конвенцiя" е основним документом, який регламенryе мiжнародне

спiвробiтництво у пам'яткоохороннiй сферi. 3робивши крок щодо внесення пам'ятки до Списку,

держава, вiдповiдно до cTaTTi 4 "КонвенцiТ", добровiльно бере на себе визначенi нею зо-

бов'язаннЯ, пiдпорядКовуючи себе монiторинry з боку юнЕско. Тому, на виконання рiшення
32-i ceciT KoMiTery BcecBiTHboi спадщини ЮНЕСКО, з метою здiйснення монiторинry стаНУ ЗбеРе-

ження об'еtса "Софiя КиТвська - Киево-Печерська Лавра" вiдбулася об'еднана наглядова мiсiя

[_|ентру BcecBiTHboT спадщини / IKOMOC, яка проводилася з 2 по 7 березня 2009 Р,У М. КиеВi.

За результатами роботи монiторинговоi Micii експертами складено 3BiT про стан збере-
ження об'екта N9 527, який було розглянуго l-{eHTpoM BcecBiTHboT спадщини. За результата-
ми цього Звiry пiд час роботи ЗЗ-Т ceciT KoMiTery BcecBiTHboT спадщини, яка вiдбУлася з 22
по ЗО червня 2ОО9 р. в lспанii (Севiлья), прийнято резолюцiю, яка зафiксувала грУбi пОРУ-

шення норм мiжнародноТ конвенцiТ та звернула увагу на рекомендацiТ MiciT KoMiTery Все-
cBiTHboi спадщини щодо можливостi потенцiйного включення об'екта до Списку об'ектiв
всесвiтньоi спадщини, що знаходяться пiд загрозою.

На 34-й ceciT []eHTpy BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО KoMiTeT BcecBiTHboi спадщини, виз-
начаючи проведення i завершення ремонтно-реставрацiйних робiт в Софiйському соборi,
але водночас висловлюе глибокий жаль щодо вiдсугностi своечасного введення мораторiЮ
на будiвництво в буфернiй зонi Софiйського собору.

На виконання рiшення 35-i ceciT l-{eHTpy BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО рОЗРоблено
пропозицiт до проекry Нацiональнот стратегiт здiйснення Конвенцii про охорону BcecBiTHboi

кульryрноI та природноi спадщини.
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На зауваження щодо iснуючих протирiч мiж керiвництвом у двох частинах об'екта,
-liлiсний майновий комплекс Нацiонального заповiдника 'Софiя Киl'вська", до складу яко-
-о входить ансамбль споруд Софiйського собору, було передано зi сфери управлiння
\4iHicTepcTBa регiонального розвитку Украiни до сфери управлiння MiHicTepcTвa кульryри
!краТни, яке наразi здiйснюе едине оперативне управлiння об ектом у цiлому, згiдно з
с]шенням Кабiнеry MiHicTpiB Украiни Ns 552 вiд 9 червня 2011 р.

Вiдповiдальнiсть за еФективне збереження об'екта покладено на MiHicTepcTвo культу-

эи УкраТни, адмiнiстрацiТ Нацiонального заповiдника "Софiя Киl'вська". Нацiонального Кие-
зо-Печерського iсторико-культурного заповiдника та наглядовi ради зазначених заповiд-
.l и KiB.

На З6-й cecij, яка вiдбулась у 2О1"2 р. в Росii'(Санкт-Петербург). KoMiTeT BcecBiTHbol'
эпадщини у своiх Рiшеннях повторно звернувся до держави-учасницi з проханняN1 l]_цодо

запровадження мораторiю на будiвництво висотних будiвель в Nlежах буфернйх зон
эб'еKTiB BcecBiTHboT спадщини i закликав державу-учасницю посилити охорону ьlеханiзпlи
lланування та розроблення спецiальних планiв для об'ектiв, ix буферноj зони та оточення.

Нацiональний заповiдник "Софiя Ки'iвська" розвивае спiвпрацю з ЮНЕСКО у кiлькох
-rапрямках. Найважливiшими завданнями заповiдника е збереження, реставрацiя та MoHi-
торинг пам'яток, що входять до його складу. Результати цiеТ роботи фiксуються в перiодич-
*lих звiтах, якi подаються до ЮНЕСКО. Також заповiдник бере активну участь у мiжнародних
lроектах ЮНЕСКО i робить все можливе для забезпечення Bcix умов збереження визнач-
-loi культурноТ цiнностi Софiйського собору.

з.2. Анмllз мlстоБудlвного розвиткуАнсАмБлю споруд соФ|i киТвськоТ
В KOHTEKCTI ФОРМУВАННЯ lСТОРИЧНОГО ЦЕНТРУ м. КИеВА

Первiсне заселення територii садиби Софiйського собору, а також yciei прилеглоi мiсце-
BocTi вiдбулося за доби енеолiry про що свiдчать знахiдки кульryрного шару пiзнього етапу
трипiльськоТ кульryри (середина - кiнець lllтис. до н. е.)в районiсучасноТЛьвiвськоТ площi
та по вулицi Ярославiв Вал, 19. 3а доби раннього залiзного BiKy туг, ймовiрно, iснувало
кiлька невеличких поселень римського часу, про якi свiдчать поодинокi знахiдки римських
монет l - lll ст. н. е. у Верхньому MicTi, а також знахiдка прикрас lV ст. н. е. пiд час розкопок
храму у митрополичiй садибi. flo часiв paHHix слов'ян вiдноситься невеличке поселення
Vll - Vlll ст., частково дослiджене на горi flитинцi у пiвнiчнiй частинi цiеТ територiТ, та скарб
срiбних речей TpeTboi чвертi l тис. н. е., випадково знайдений у садибi собору наприкiнцi
XlX ст, Також вiдомо, що на схилi Хрещатицького яру у Vlll - lX ст. icHyBaB невеличкий ката-
комбний могильник салтiвськоi кульryри, вiдкритий пiд час забудови по сучаснiй вулицi
Прорiзнiй у 1894 р.

У Х ст. на мiсцi сучасноТ садиби Софiйського собору icHyBaB великий курганний могиль-
ник, насипи якого були здебiльшого зруйнованi у пiзнiшi часи (за винятком так званоТ
"flipoBoT могили", яка до XlX ст, височiла поруч iз Софiйським собором). flружиннi похован-
ня цих курганiв збереглися, на вiдмiну вiд ix насипiв, та частково були дослiдженi на-
прикiнцi XlX - ХХ ст., при цьому в кiлькох iз них були вiдкритi речi скандинавського поход-
ження. Одне з поховань - за обрядом трупоспалення - було дослiджено Ф. Молчанов-
ським у 19Зб р. безпосередньо в iHTep'epi собору,

Також вiдомо, що до початку будiвельних робiт, якi розгорнулися у Верхньому MicTi до
появи укрiплень "MicTa Ярослава", туг iснували oкpeмi житлово-господарськi осередки.
Про це свiдчать результати дослiджень М. Сагайдаком фундаментiв ГеоргiТвського собору,
пiд якими було знайдено залишки кульryрного шарута будiвель межiХ - Xl ст. Ймовiрно, що
неогороджена валами територiя майбугнього "Micтa Ярослава" на межi Х - XI ст. мала

179



г

Iсторико-культурнi заповЦники: IIлани органiзацii територiй

вигляд практично незаселеноi мiсцевостi з численними насипами стародавнiх курганiв та

окремими невеличкими слобiдками, якi виникли бiля шляхiв на пiдходах до MicTa.

Саме ця територiя стала плацдармом для великих будiвельних робiт, якi пiсля cмepTi
князя Володимира здiйснив його син Ярослав Мудрий. flo початку Xl ст. сучасна територiя

садиби Софiйського собору залишалася практично незаселеною. У Х ст. на цiй територii
icHyBaB мiськиЙ курганниЙ могильник, а також знаходилось "поле вне града", яке згадуеть-

ся у Повiстi минулих лiт. Туг у 1озб р. вiдбулася вирiшальна битва мiж киянами, очолювани-

ми князем Ярославом, та половцями. ймовiрно, що на межi х _ Xl ст. oKpeMi дiлянки цiеТ те-

риторiТ почали забудовуватись садибами, що сформувались уздовж шляху, який прямував

до брами MicTa Володимира з пiвденного заходу.
дктивна розбудова цiеi мiсцевостi розпочалася лише у другiй третинi Xl ст., пiсля того, як

вона увiйшла до складу так званого "града Ярослава", i пов'язана, в перШУ черГУ, З

будiвництвом Софiйського собору та митрополичоТ резиденцii при ньому. Згiдно з лiтописа-
ми зазначене будiвництво було здiйснене за iнiцiативи князя Ярослава Мудрого в перiод
1oL7 або 10З7 рр. У цей час в межах дослiджуваноТ територiТ було збудовано споруду со-
бору, що став не лише головним храмом ДавньоТ Pyci, але й мiсцем розташування митро-
поличоТ кафедри, KpiM того, у соборi було влаштовано першу на Pyci бiблiотеку, а також,
ймовiрно, залу для князiвських прийомiв.

Собор та прилегла до нього територiя в Xl ст. були огородженi цегляною стiною, завдя-
ки чому угворилася садиба площею близько З,5 га. lсторична топографiя цiеi садиби у
давньоруський час наразi лишаеться практично недослiдженою. Достеменно вiдомо, що в
межах садиби собору розмiщувалися резиденцiя киТвського митрополита, а також велика
плоlла, яку iнодi використовували для зiбрань вiча, Имовiрно, що вiчовий майдан знахо-

дився перед головним (захiдним) фасадом собору, а будiвлi митрополичоi резиденцiТ були

зосередженi на пiвнiч вiд будiвлi собору. Зокрема, ryгбуло розкопано залишки лазнiХl - XlI ст.,

яка найiмовiрнiше за все входила до ансамблю споруд цiеТ резиденцiТ.
Ззовнi до територiТ давньоруськоi митрополичоi садиби прилягали садиби двох княжих

монастирiв - ГеоргiТвського та lрининського, також заснованих у першiй половинi Xl ст.

Пiвнiчно-схiдна частина садиби ГеоргiТвського монастиря в пiзнiшi часи потрапила до меж
садиби Софiйського собору, але дотепер Тi iсторична топографiя залишаеться невiдомою.
Також до пiвденно-захiдноТ частини садиби собору в бiльш давнi часи потрапили руiни

церкви Xl ст., яку деякi дослiдники вважають залишками lрининськоТ церкви. Довкола цiеТ

церкви археологiчними дослiдженнями вiдкрито досить великий грунтовий некрополь се-

редньовiчного часу.
Залишаеться додати, що головна магiстраль MicTa Ярослава, що посднувала Золотi во-

рота з брамою MicTa Володимира, в Xl - Xl|l ст. проходила уздовж схiдноi межi давньорусь-
коТ митрополичоТ садиби i, ймовiрно, частково потрапляла до територiТ пiзнiшоТ садиби со-
бору. З захiдного боку митрополича садиба у давньоруський час обмежувалася схилами
глибоко яру, в якому були влаштованi печi для випалу плiнфи та гончарнi горни, необхiднi

для виробництва будiвельних матерiалiв, що застосовувались пiд час peMoHTiB собору та
м итропол ичоi резиден цiТ.

Характер забудови у садибi Софiйського собору у часи пiсля монгольськоТ навали зали-
шаеться дотепер мало дослiдженим. Верхне MicTo стародавнього Киева було практично
знищене пожежею L24O р. Вцiлiли лише монументальнi споруди окремих церков, зокрема
й Софiйського собору, довкола яких поступово вiдновлювалось MicbKe життя. Вiрогiдно,
зберiгся не лише собор, а й iншi будiвлi митрополичоТ садиби, оскiльки впродовж другоi по-

ловини Xlll - першоi половини ХV ст. Софiя КиТвська лишалася резиденцiею митрополита
Pyci. HaBiTb переТзд митрополита до Володимира у 1300 р. не вiдмiнив стаryсу собору, що i

надалi залишався "власним престолом та першим троном архiерейським". Вiдомо, що у цей
час на територii садиби Софiйського собору iснували якiсь помешкання, де зупинялися мит-
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рополит та епископи, проводились архiерейськi собори, продовжував працювати скрип-
торiй тощо. Ймовiрно, що у X|V - XV ст. Софiя КиТвська неодноразово потерпала пiд час та-
тарських набiгiв на Киiв (зокрема у 1,4Lб р.), але щоразу вiдновлювалась (археологами
зафiксовано слiди ремонтних робiт у кiлькох мiсцях собору).

СупевоТ руйнацii митрополича садиба зазнала лише у t482 р.пiд час захоплення Киева
Менглi-Гiреем, коли ризниця храму була вщент пограбована, а caмi будiвлi досить супево
пошкодженi i, мабугь, не вiдновлювались у повному обсязi. Впродовж насryпного столiття
(до початкуХVll ст. включно)собор i прилегла територiя, за свiдченнями очевидцiв, перебу-
вали у занедбаному cTaHi. Ще в гiршому cTaHi знаходились iншi будiвлi митрополичоТ сади-
би, якi посryпово розбиралися на будiвельнi матерiали i до XVll ст. повнiстю зникли з по-
BepxHi землi.

HaToMicTb прилегла до собору територiя у XVl ст. не була зовсiм порожньою. Замiсть
давнiх монастирських садиб ryг облашryвалися садиби киян, при цьому поселення, яке ви-
никло довкола собору, джерела називають Софiйською слободою, зазначаючи, що вона
була пiдлегла киiвському митрополитовi. BTiM у 1596 р. Софiйський собор з прилеглою те-

риторiею був захоплений унiатами, що не добре позначилося на cTaHi i без того руйновано-
го храму,

Лише з другоi чвертi XVll ст. починаеться посryпове вiдродження Софiйського собору з
прилеглими митрополичими будiвлями, що пов'язано з дiяльнiстю видатного громадського
дiяча та диовного лiдера митрополита Петра Могили. 3 середини цього ж сторiччя вiднови-
лася й активна забудова всього Верхнього MicTa, пов'язана з вiдбудовою СтарокиТвськоТ

фортецi та розмiщенням тр у другiй половинi ХVIl ст. росiйського вiйськового гарнiзону.
Садиба Софiйського монастиря знаходилась в межах укрiплень Великого верхнього

MicTa СтарокиТвськоi фортецi, якi загалом зберiгали конфiryрацiю укрiплень княжоi доби.
Фортифiкацiйнi роботи велися московськими воеводами за участю пiдпорядкованих ним
вiйськовихчастин; peMoHTi пiдсилення конструкцiй проводилисьу1655, !678,1682,17ЗOрр.
Найближче мiстобудiвне оточення садиби згiдно з планами XVlll ст. складали нереryлярнi
квартал и житловоТ забудови.

Планувальнуосновусучасного ансамблю GофiТ Киiвськоi закладено в 1633 - L647 рр.,
за митрополита Петра Могили, в часи заснування православного чоловiчого монастиря
(16З3 - 1786). Вiдтодi подвiр'я собору забудовують дерев'яними монастирськими спору-
дами. План полковника l, Ушакова 1695 р., найдавнiший вiдом ий план iз зображенням за-
будови Верхнього Micтa, свiдчить, що новоугворений монастирський комплекс вiдiгравав
домiнантну роль утогочаснiй забудовi Верхнього MicTa. BiH включав до десятка споруд, зо-
крема дзвiницю i трапезну.

Пiсля пожежi 1697 р., яка знищила дерев'яну забудову кiнця XVll ст., за митрополитiв
Варлаама (Ясинського) i Йосафата (Кроковського, 1708 - t7LS) монастирське подвiр'я
знову забудували дерев'яними спорудами i оточили дерев'яною огорожею.

1699 р. за наказом Петра l про вiдновлення постражцалих вiд пожежi споруд Киево-
Софiйського монастиря у ньому почав формуватись ансамбль мурованих будiвель в ото-
ченнi цегляного муру.

При cTBopeHHi нового комплексу монастирських споруд вiдбувся розподiл територii на
кiлька достатньо автономних функцiональних зон. 3а архiтекryрою це був новий ансамбль,
вирiшений в единому бароковому стилi. Першими мурованими будiвлями пiсля пожежi
t697 р, стали триярусна дзвiниця (1699 - 1706; !744 - t748) та двоярусна Пiвденна
проТзна башта (KiH, XVll - поч. XVlll ст,), почав формуватись периметр MypiB (перший вiдти-
нок мiждзвiницею i Пiвденною проТзною баштою датований 1699 - 17О7 рр.).За архiепис-
копа Варлаама (Ванатовича, L722 - 17З0) розпочався насryпний етап забудови садиби,
продовженийза митрополитiв Рафаiла (3аборовського, L7ЗL - L747) iТимофiя (Щербаць-
кого, 1748 - t757), У цi перiоди було споруджено будинок митрополита (L722 - 17З7), до
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якого BiB зведений тодi ж парадний захiдний в'Тзд - Брама Заборовського з корде-
гардiями {L73L - L745; розiбранi в L822 - L82З рр.); трапезна церква (L722 - 17З0),
хлiбня {LT22 _ 17З0; L77O - 1783), братський корпус келiй (]-750 - 1760-Ti рр.), бурса
(1763 - L767), завершено формування периметру MypiB.

У результатi нового будiвництва садиба Софiйського монастиря у XVlll ст. збiльшилась
приблизно вдвiчi. Змiни позначилися також у новому функцiональному зoнyвaHHi територii.

Плани XVlll - початкуХ|Х ст. свiдчать, що територiя монастирськоТ садиби вiдповiдно до роз-
подiлу власникiв мала кiлька функцiональних зон:

_ центральне парадне ядро навколо собору, до якого належала такождзвiниця;
_ вiдокремлена огорожею територiя митрополичого дому з брамою Заборовського,

кцнею, чистим i господарським дворами Братського корпусу, садом;

- Економiчний двiр з Пiвденною в'Тзною баштою, до якого належали також трапе3на

церква, хлiбня (консисторiя), двiр причетницьких пристiнних келiй;

- територiя бурси (Киево-Софiйського духовного училища) з садом.
У серединi XlX ст., пiсля спорудження будинку причта (нинi пров. Рильський, З) до циХ

зон додалася ще пiвнiчно-схiдна територiя Причтового двору з господарськими i житлови-
ми будiвлями, який мав окремий вхiд з боку СофiйськоТ площi,

Формування об'емно-просторовоТ композицii барокового монастирського ансамблю
завершилось на межi 1760 - L77O-xpp. Його оточили зведенi впродовж першоТ половини
XVlll ст. мури, якi охоплювали значно бiльшу територiю, нiж сучасне подвiр'я СофiТ. Зокре-
ма, монастирю належала дiлянка, вiдведена в подальшому пiд влацryвання Софiйськоi
площi, де з середини XVlll ст. icHyBaB митрополичий Конюшинний (стаенний)двiр (лiквiдова-
ний згiдно з генеральним планом MicTa 18Зб - 18З7 рр. apxiTeKTopa В. l. Беретгi). На-

ToMicTb його служби впродовж 1830 - 1840-х рр. були розмiщенi у пiвнiчно-захiднiй час-
тинi садиби, напроти братського корпусу келiй.

Пiсля скасування в 1786 р. Софiйського монастиря почався тривалий перiод занепаду
його садиби, подiленоТ мiж Софiйським собором, Будинком митрополита i Консисторiею.
Наприкiнцi Xvlll ст. майже Bci дерев'янi будiвлi було розiбрано, вiльний простiр, що угво-
рився, вiдведено пiд зеленi насадження, про що свiдчить план садиби Киево-Софiйського
собору apxiTeKTopa А. l. Меленського 1816 - 1819 рр.

Початок регулярних заходiв з реконструкцiТ територiТ перед садибою Софiйського собо-

ру пов'язаний з реалiзацiею генерального плану Киева 1836 - 18З7 рр. i припадае на

перiод 1840 * 1850-х рр.3дiйсненiу цей час знесення валiв СтарокиТвськоi фортецi, влаш-

ryвання Володимирського проiзду, розпланування територiI мiж Михайлiвським Золото-
верхим i Софiйським соборами було найбiльшою змiною у планувальнiй мережi Верхнього
MicTa, l_{e сприяло закрiпленню у його об'емно-планувальнiй cTpyKrypi провiдноi компози-

цiйноТ ролi ансамблiв давньоруських монастирiв та церков. У цей час сформувалась поryж-
на композицiйна Bicb мiж ансамблями споруд Софiйського собору i Михайлiвського Золо-
товерхого монастиря, яка була втрачена пiсля руйнацiТ у 1930-х рр. головних будiвель ос-
таннього i вiдновлена впродовж 1997 - ]-999 рр.

У другiй половинi XlX - на початку ХХ ст. забудова Софiйського подвiр'я доповнилась
кiлькома новими об'ектами, якими були: причетницькi пристiннi келii (1839 - L842),
надвiрнi служби митрополичого двору (1838 - 1840), флiгель дияконський {1879 р., apxi,
тектор М. G. lконников; корпус N9 2), будинок епархiальноТ ради (1903 р.; 1908 - 1-910;ар-
хiтекгор е. Ф. ермаков; корпус No З), флiгель бурси (лiкарня flцовного училища, 1902 р.;
корпус N9 10),

Активна забудова Киева кiнця XlX - початку ХХ ст. зумовила посryпове зменшення са-

диби Софiйського собору за рахунок вилучення з ТТ територii дiлянок MypiB, на яких були

зведенi З - 5-поверховi будинки. Таким чином були частково вилученi пiвнiчно-схiдна (уз-

довж Рильського провулку i частково СофiйськоТ площi), пiвнiчно-захiдна (вул. Стрiлецька)

1в2



\.,

Роздiц 3 Концепцй ГIлаrту органiзацii територii Нацiонального заповiдника "Софй КиЪська"

i пiвденна (вул. Золотоворотська) дiлянки. Туг були спорудженi прибугковi житловi будiвлi
Киево-Софiйського Митрополичого дому на вулицi Володимирськiй, 2О/1" (1897 - 1898;
1905 - 1906, apxiтeкTop е. Ф. ермаков),22 (19О2 р., apxiTeKTop е. Ф. 0рмаков), у провулку
Рильському,5/5 (190З р., apxiTeкTop е. Ф. ермаков), вулицiСтрiлецькiй,7 /6 (1909 - 191З,
apxiTeKTop е. Ф. 0рмаков), будинок причry у провулку Рильському, 3 (1861 - L862, apxiTeK-
тор П. I. Спарро). Внаслiдок цих мiстобудiвних перетворень межi садиби звузились вглиб
подвiр'я, а ТТ загальна площа на початкуХХ ст. склала б десятин 522кв. сажнi (близько 6,7 га).

Формування багатоповерховоТ забудови на мiсцi вiдтинкiв MypiB колишньоТ садиби Со-

фiйського монастиря завершилось наприкiнцi 1930-х рр. будiвництвом на пiвденнiй межi
соборноi садиби та погосry Георгilвськоi церкви, по oci 3олотi ворота - Брама Заборов-
ського, житлового будинку КиТвського Вiйськового Окруry (1936 - L93T , архiтекгор Й. Ю. Ка-
paKic), для двору якого було вилучено двiр будинку хлiбнi (консисторiТ)та частково дiлянки
митрополичого саду. Внаслiдок перепланувань i вилучень загальна площа садпби ансамб-
лю нинi складае 5,02 га.

3.3. оБ,екти кульryрноТ спАдщиниу склАдl АнсАмБлю
(сучАсниЙ стАн вивчЕностl l зБЕрЕжЕння)

Ансамбль споруд Софiйського собору е видатним об'ектом кульryрноi спадщини Ук-

раТни, найвизначнiшою пам'яткою сакральноi архiтекryри м. Киева, що включена до Спис-
ку BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО. формування архiтекryрного середовища ансамблю Со-
фiйського собору тривало з Xl до XVlll ст. в межах iсторичного центру Верхнього MicTa. Са-
диба ансамблю знаходиться мiж сучасними вулицею Володимирською, провулком Геор-
гiiвським, вулицею Стрiлецькою, Рильським провулком i Софiйською площею, Ансамбль
СофiТ КиiвськоТ являе собою комплекс рiзночасових споруд Xl, XVll - ХХ ст., пов'язаних з
дiяльнiстю Софiйського собору, Софiйського чоловiчого монастиря i КиiвськоТ митрополiТ.
OcHoBHi споруди комплексу являють собою неперевершенi зразки давньоруського i ук-
раiнського зодчества.

Об'еюи архiтекryри i мiстобудування

ApxiTeKrypнa спадщина ансамблю споруд Софiйського собору представлена 1"4 пам'ят-
ками архiтекryри.

1. l-{ентральне мiсце в комплексi забудови ансамблю займае СоФiйськiй собор -
пам'ятка архiтектури нацiонального значення (Постанова Ради MiHicTpiB УРСР вiд
24.08.1963 р. Ц0 970, охор. N91/1).Собор збудований у першiй половинi Xl ст. за вiзан-
тiйськими архiтектурними i художнiми традицiями як тринадцятиверхий п'ятинавовий
п'ятиапсидний храм хрестово-купольного типу. Стiни собору виконано в технiцi "змiшано-
го мурування" з гранiту та червоного кварциту, що чергуються з рядами цегли-плiнфи на

рожевому вапняно-цем'янковому розчинi. lHTep'ep собору був пишно оздоблений мо-
заТками i фресковим живописом. У перiод з XlV до першоТ третини XVll ст. комплекс
Софiйського собору пiддався занепаду i руйнацiТ. У серединi XVll ст. було розпочато робо-
ти з реконструкцii Софii КиТвськоТ. В перiодХVll - XVlllcT. собор було значно перебудова-
но. Храм став дев'ятнадцятиверхим дев'ятиапсидним, apxiTeKTypHe рiшення виконано в

стилiстицi бароко, В iHTep'e pi собору з'явився олiйний живопис, Наприкiнцi XlX ст. для ос-
нащення собору калориферним опаленням до захiдного Фасаду прибудували нартекс,
тодi ж було перебудовано бароковий фронтон над захiдним фасадом, якому надали псев-
довiзантiйськоi форми.319ЗО-х рр. у соборi проводились дослiдницькi i реставрацiйнt
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роботи, Нинi Софiйський собор являе собою муровану двоповерхову будiвлю з габарит-
ними розмiрами бt х 44,7 м, висотою 46,98 м (з хрестом). Фасади потинькованi i

побiленi, прикрашенi рiзноманiтними елементами архiтекryрного декору. lHTep'ep собо-

ру оздоблений фресковим i олiйним живописом, мозаiками. Площа збереженого cтiHo-
писного ансамблю першоТ половини Xl ст. в iHTep'epi собору становить близько 271,м2
мозаiки i до ЗОО0 м2 фресок. Також збереглося близько б м2 клеевого малярства, 1З2 м2

темпери i 494 м2 олiйного живопису XVlll ст. та 26З2 м' олiйного живопису XlX ст. 3 часiв
свого iснування Софiйський собор був головним християнським храмом держаВИ i РеЗи-
денцiею митрополитiв. Зараз функцiонуе як музей. Технiчний стан об'екry нинi в цiломУ
визначено як задовiльний, ведеться монiторинг стану несучих конструкцiй, контроль
темпераryрно-вологiсного i свiтлового режиму, здiйснюються заходи щодо консервацiТ i

збереження живопису та мозаiк.
2..Щругою за значенням спорудою i головною архiтекryрною домiнантою Софiйського

ансамблю е монументальна Дзвiниця - пам'ятка архiтекryри нацiонального значення
(Постанова Ради MiHicTpiB УРСР вiд 24.08.1963 р. Ns 970, охор. N9 1,/2).lJe кам'яна чоти-

риярусна споруда баштового типу схiдчастоi композицii, завершена грушовидною позоло-
ченою банею з лiхтарем i макiвкою, в нижньому поверсi мае арковий проiзд, |ло е голов-
ним входом на територiю ансамблю монастиря з СоФiйськоТ площi, Розмiри споруди в планi
19,8 х 15,98 м, загальна висота з хрестом 76,1З м. ,Щва нижнi яруси прямокугнi в планi,
BepxHi яруси восьмикугнi в планi, кожний вище розмiщений ярус мае меншi габарити в

планi, нiж попереднiй. flзвiниця споруджена наприкiнцi XVll - на початку XVlll ст. у стилi ук-
раiнського бароко. Яруси дзвiницi мають рiзний час побудови: вiд первiсноi споруди збе-
реглися перший i частина другого ярусу. Перший ярус складаеться з двох поверхiв. У ниж-
ньому поверсi розташований арковий проiзд, а другий ярус призначений для дзвонiв
(розмiщено 20 дзвонiв), Другий, третiй i четвертий яруси не мають мiжповерхових пере-
критгiв i являють собою один вiдкритий об'ем з арковими та овальними прорiзами, що ви-
ходять на фасади кожного ярусу (овальнi прорiзи третього та четвертого ярусу призначенi
для KypaHTiB). У пiвнiчно-захiдному Kyгi iHTep'epy розмiщенi сходи. Щоколь дзвiницi потинь-
кований i пофарбований в чорний колiр. Фасади потинькованi та пофарбованi в бiрюзовий
колiр, багато прикрашенi архiтекryрним лiпним декором бiлого кольору. В лiхтарику банi
встановлено t4 сучасних iKoH. ,Щзвiниця була споруджена для розмiщення церковних дзво-
HiB, зараз використовуеться як екскурсiйний об'екl в ТТ примiщеннях розташованi архео-
логiчнi фонди заповiдника, каои i пост охорони, вiдновлено Функцiонування дзвонiв. Тех-

нiчний стан об'екry нинi в цiлому визначено як задовiльний, ведеться монiторинг за станом
несучих конструкцiй.

3. Територiя ансамблю споруд Софiйського собору планувально вiдокремлена вiд

решти сусiднiх територiй MicbKoi забудови периметрально розташованими будiвлями i

мурами. OKpiM головного входу до територiТ Софiйського монастиря icHye другий, пiвден-
ний, в'iзд з боку вулицi ВолодимирськоТ (т. з. економiчнi ворота), над яким на початку
XV|ll ст, споруджено Пiвденну проТзну (надбрамну) башry (Постанова Ради MiHicTpiB УРСР
вiд 24.08.196З р. N0 970, охор. Na 1/7), Пiвденна башта являе собою двоярусну кам'яну
споруду в бароковому стилi, що входить до системи монастирських MypiB. 0 прямокугною
в планi двоповерховою будiвлею з примiщеннями в першому i другому поверхах. Нижнiй
поверх роздiлений внугрiшнiм проiздом, закритим металевою брамою з боку вулицi Во-
лодимирськоi. З пiвнiчно-схiдного боку проТзду в баштi розташованi невеликi примiщен-
ня зi склепiнчастими перекриттями, на другий поверх ведугь сходи в примiщеннi з
пiвденно-захiдного боку проТзду, на другому поверсi розташованi просторi примiщення з
пласкими перекриттями. В товщi cTiH виконанi сходи, що ведугь у Консисторiю. Габаритнi

розмiри t2xLO м, висота 21 м зi шпилем. Фасади башти потинькованi iпобiленi, оздоб-
ленi архiтекryрним декором. Башту увiнчуе масивна напiвсферична баня з конусо-
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подiбним шпилем та позолоченi яблуко i скульптурне зображення постатi архiстратига
МихаТла. Пiвденно-захiдний Фасад башти цiлком закритий прибудованим до нього будин-
ком консисторii, пiвнiчно-схiдний фасад частково закритиЙ пристiнними келiями. На цеЙ
час у схiдному примiщеннi проiзду мiститься пост охорони, на другому поверсi розташо-
BaHi фонди заповiдника. Технiчний стан об'екry на сьогоднi в цiлому визначено як за-
довiльниЙ.

4, Третьою визначною спорудою в системi MypiB е захiднi ворота, т. зв. Брама 3аборов-
ського - пам'ятка архiтекryри нацiонального значення (Постанова Ради MiHicTpiB УРСР вiд
24.08.196З р. No 970, охор. N9 1/6), споруджена мiж 77З1, - 7745 рр. як парадний захiдний
в'Тзд з MicTa на митрополиче подвiр'я. Вiд брами збереглися захiдний фасад з фронтоном i му-

ри, якi прилягають до Hei. В ocTaHHi роки браму було реставровано з вiдбудовою на первiсних

фундаментах об'ему кордегардiй. Габаритнi розмiри будiвлi L3,44хL7,LЗ м, висота 15 м.3а-
гальна apxiTeKrypHa композицiя брами позбавлена строгоТ геометричностi, iT вiдбудована
частина висryпае вглиб митрополичого подвiр'я. Споруда брами е локальним архiтеюурним
акцентом у забудовi Георгiiвського провулку. Технiчний стан об'еtпу на цей час у цiлому ви-
значено як задовiльний.

5. Територiя ансамблю Софiйського собору по периметру огороджена кам'яними мура-
ми, зведеними в кiлька етапiв упродовж першоТ половини XVlll ст. Мури - пам'ятка apxiTeK-

ryри нацiонального значення, (Постанова Ради MiHicTpiB УРСР вiд 24.08.196З р. Na 970,
охор. Ns 1/9). iх фасади потинькованi i побiленi, вуличнi фасади вертикально розчленованi
лопатками, горизонтально - гуртами, завершуються вiнцевими карнизами, деякi дiлянки
pycToBaHi, цокольна частина частково обличкована гранiтом. На дiлянцi муру, до якоi при-
лягають пристiннi келiТ, пробито шiсть вiконних oTBopiB. Дворовi фасади MypiB вирiшенi ду-
же стримано, лише деякi частини завершенi карнизом. Мури покритi двосхилим та одно-
схилим дахами, укритими покрiвельною сталлю. Висота MypiB вiд 4,85 м до 6,74 м, товlли-
на MypiB t,22 - L,4 м.3агальна довжина MypiB 41З,5 м. Технiчний стан на цей час у цiлому
визначено як задовiльний.

6. Навпроти захiдного фасаду Софiйського собору розташована apxiTeKrypнo виразна
будiвля Будинку митрополита, яка вiдiграе визначну роль в композицiйнiй cTpyKrypi Со-
фiйського ансамблю. Будинок митрополита - пам'ятка архiтекryри нацiонального значен-
ня, (Постанова Ради MiHicTpiB УРСР вiд 24.08.196З р. Na 970, охор. N9 1/З), зведений впро-
довж t722 - t7З7 рр. як резиденцiя КиТвських митрополитiв. Являе собою муровану з цег-
ли двоповерхову з мансардою i пiдвалом будiвлю в стилi бароко складноТ конфiгурацii, га-
баритнi розмiри54,69хЗ2,52 м,висотазрипiдою -2t,8 м(догребенядаху16,75м).З
пiвдня до митрополичого будинку було прибудовано одноповерховий корпус келiй. У 2010 р.
завершилася реставрацiя Будинку митрополита, в ньому розташовуються експозицiйнi
примiщення та зали для офiцiйних представницьких заходiв. Технiчний стан об'екry на цей
час у цiлому визначено як добрий.

7. Навпроти пiвденного фасаду Софiйського собору розташована ще одна культова спо-
руда - Трапезна церква - пам'ятка архiтекryри нацiонального значення (Постанова Ради
MiHicTpiB УРСР вiд 24.08.1963 р. N9 970, охор. N9 1/4), що Формуе apxiTeKrypHy композицiю
ансамблю з пiвденно-схiдного боку. Трапезна е цегляною двоповерховою з пiдвалом три-
навною триапсидною одноверхою спорудою базилiкального типу, 3будована в L722 р,, у
1-869 - L3T2 рр, перебудована. В планi видовжена, габаритнi розмiри 35,08 х28,8 м, ви-
сота 28 м (з хрестом). Виконана в стилi бароко. Первинно поеднувала ФункцiТ церкви, тра-
пезноi зали, кцнiта складських примiщень, на вiдмiну вiд холодного собору, опалювалася,
що дало Тй назвуТепла Софiя. Архiтекryрно-просторова композицiя церкви включае двопо-
верховий первiсний об'ем з вертикальною вiссю пiдбанника, захiдну сходову вежу з ба-
нею, одноповерховий об'ем колишньоi KyxHi на пiвднiта одноповерховi об'еми пiзнiшихдо-
будов апсид i нав. Фасади церкви потинькованi й побiленi, прикрашенi архiтекryрним
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декором, !ах укритий покрiвельною сталлю i пофарбований в зелений колiр. Примiщення
першого поверху використовуються пiд експозицiйнi зали та службовi примiщення, на дру-
гому поверсi актова зала. Технiчний стан об'екry на цей час у цiлому визначено як за-

довiльний.
8. На пiвнiч вiд Софiйського собору на продовженнi його поперечноТ oci розташована

будiвля бурси, що з пiвночi замикае простiрдовкола собору. БУрса - пам'ятка архiтекryри
нацiонального значення (Постанова Ради MiHicTpiB УРСР вiд 24.08.1963 р. N9 970, ОХОР.

N9 1/5), споруджена в 1763 - 1767 рр. як монастирськi келii. У 1786 - 1-789 рр. рекоН-
струйована з метою пристосування пiд народнеучилище, BL822 - L825 pp.i до L8З7 р.бУ-
ла реконструйована i слугувала резиденцiею митрополита, з L837 р. в будинку мiстилося
Софiйське диовне училище (бурса), у зв'язку з чим вiдбулося перепланування. У 1-870-Ti рр.

до пiвнiчного фасаду прибудовано об'ем для розширення навчальних примiщень. Споруда
бурси мурована двоповерхова з цокольним поверхом i пiдвалом. Загальнi розмiри будiвлi
Lo2x28,4 м, висота 17 м. Будiвля вирiшена в стилi бароко, головний Фасад пiвденний. Для
оздоблення фасадiв характерне вертикальне членування cTiH пiлястрами зi стилiзованими
капiтелями. Фасади потинькованi i побiленi. У промiжках мiж пiлястрами розмiщеннi
BiKoHHi прорiзи, оздобленi архiтекryрним декором. Зараз у будiвлi розмiщено L{ентральний

державний архiв-музей лiтераryри i мистецтва УкраТни, який пiдлягае винесенню за межi
територiТ заповiдника. Технiчний стан об'екry на цей час у цiлому визначено як задовiль-
ний,

9. На пiвнiч вiд будинку митрополита, на однiй поздовжнiй oci з ним, знаходиться Брат-
ський корпус, що фланкуе територiю довкола собору з пiвнiчного заходу. Братський корпус е

пам'яткою архiтектури нацiонального значення (Постанова Ради MiHicTpiB УРСР вiд
24.О8,196З р, Ц0 970, охор. Na 1/8).Спорудженийу t75O-x рр.в стилi бароко як монас-
тирськi келiL Спочатку був одноповерховим, другий поверх зведено у 1760-х рр. У 1844 р.

до захiдного Фасаду прибудовано двоповерхову дерев'яну галерею. Будiвля мурована,
двоповерхова, прямоклна в планi, пiд високим чотирисхилим дахом, укритим покрiвель-
ною сталлю. OcHoBHi габарити 58,З х 1З,7 м, висота !2,З8 м. Фасади вирiшенiсиметрично,
по горизонталi роздiленi мiжповерховим карнизом, потинькованi й побiленi, прикрашенi
стриманим архiтекryрним декором. Схiдний фасад розчленований пiлястрами, мiж пiляст-

рами розмiщеннi BiKoHHi прорiзи. Бiльшiсть прорiзiв оздобленi наличниками iз замковими
каменями, По всiй довжинi захiдного фасаду добудована двоповерхова вiдкрита дерев'яна
галерея, на кiнцях якоi розмiщенi сходи. В Братському корпусi розмiщенi службовi та фон-
довi примiщення Нацiонального заповiдника "Софiя КиТвська". Технiчний стан об'екту на

цей час у цiлому визначено як задовiльний.
10. На лiнiТ пiвденного муру монастиря вприryл до пiвденноi в'iзноТ башти розташова-

на Консисторiя РOiбня) - пам'ятка архiтектури нацiонального значення (Постанова Ради
MiHicTpiB УРСР вiд 24.08.196З р, N9 970, охор. No 1,/LO). Консисторiя являе собою Т-подiбну
муровану двоповерхову будiвлю з пiдвалом, первинно вирiшену в бароковому стилi, з
пiзнiшими прибудовами в стилiстичних рисах класицизму i неостилiв iсторизму. Була спо-

руджена в t722 * 1730 рр, як хлiбня, в t77O - 1783 рр. надбудована другим поверхом,
призначеним для консисторiТ, в 1819 - L91,4 рр. також вiдбувалося розширення будiвлi. Га-

баритнi розмiри будiвлi 49,З х 46,13 м, висота 15 м. Первiсне ядро будiвлi (хлiбня)являе со-
бою витягнугий прямокугний в планi об'ем з пiдвалом, надбудований другим поверхом з
двосхилим дахом. Фасади розчленованi лопатками i карнизами, побiленi i потинькованi,
оздобленi рустом, пiвнiчно-захiдний Фасад захiдного крила завершуеться фронтоном, L]o-

коль обличкований гранiтом, дах двосхилий, укритий покрiвельною сталлю й пофарбова-
ний в зелений колiр. Ризалiт вирiшений в класицистичнiй MaHepi. Схiдний об'ем будiвлi
вирiшений в стилiстицi неоренесансну. Сучасне використання захiдного об'ему будiвлi -
виставковi зали, схiдна частина перебувае на реставрацiТ. На цей час стан захiдного
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об'ему пам'ятки задовiльний, стан схiдного об'сму будiвлi - аварiйний iHa ньому прово-
дяться реставрацiйнi роботи.

11. Уздовж проiзду вiд пiвденноТ башти навпроти ТрапезноТ розташований будинок
епархjальноТ училищноТ ради (корпус N9 3) - пам'ятка архiтектури мiсцевого значення (на-

каз MiHicTepcTвa кульryри iryризмуУкраiни вiд 0З,02.2010 р. Na 58/0/16-10, охор. Ns 575-Кв).
Був споруджений в два етапи, з 190З до 1908 рр,за проектом apxiTeKTopa е. ермакова для
потреб КиIвськоi спархiальноТ училищноТ ради. Будинок триповерховий з пiдвалом i ман-
сардою, прямокугний в планi з двоповерховим ризалiтом на пiвденно-захiдному Фасадi та
прибудованим тамбуром входу в цокольний поверх на пiвденно-схiдному фасадi, 3аверше-
нийтрисхилим металевим дахом. Габаритнi розмiри З6,29 х 19,0 м, Вирiшений еклектично,
з використанням форм "цегляного" стилю. фасади оздобленi розкрiповками, лопатками,
карнизами, нiшами, рустом та iншими елементами архiтектурного декору, На пiвнiчно-схiд-
ному фасадi влаштовано вхiд з металевим козирком. На пiвнiчно-захiдному фасадi icHyc

фронтон, Технiчний стан об'екry на цей часу цiлому визначено як задовiльний,
12. Уздовж пiвденно-схiдноj частини муру розташованi келiТ пристiннi - пам'ятка

архiтектури нацiонального значення (Постанова Ради MiHicTpiB УРСР вiд 06.09.1979 р,
Ns 442, охор, No L/l,L), спорудженi мiж 18З9 i L842 рр. як житловий будинок для причry со-
бору, у 1870 р. зроблено прибудови схiдного крила. Будiвля цегляна одноповерхова, витяг-
нугоТ форми в планi, з трисхилим металевим дахом, прилягас пiвденним торцем до Пiвден-
ноТ башти. Виконана у формах пiзнього класицизму, Складаеться з двох рiзночасових
об'емiв: первiсного ядра та добудови t87O р. з пiвнiчно-схiдного боку будiвлi. Габаритнi

розмiри 60,59 х 9,35 м, висота 5,9 м. Фасади потинькованi i побiленi, оздобленi рустом та
iншим архiтекryрним декором. Будiвля мае чотири входи з боку подвiр'я. Нинi об'ект пере-
бувае на реставрацii,

1З. На заходi вiд Братського корпусу на межi дiлянки Софiйського ансамблю знахо-
диться споруда надвiрних слуrкб, збудована у 18З8 р, для розмiщення сараТв i стаень
митрополичого двору, яка пiзнiше функцiонувала як надвiрнi служби з житловими при-
мiщеннями, У L872 р. до споруди було прибудовано лазню, а в 1897 р. - флiгель для
робiтникiв. Це видовжена цегляна одноповерхова Г-подiбна в планi споруда. Складаеть-
ся з чотирьох рiзновисоких об'емiв. Будiвля мае двостулковi iтристулковi BiKHa. Стiни
Фасадiв побiленi, пiвденно-схiдна добудова потинькована i побiлена, OcHoBHi габаритнi
розмiри бt,З7 х 25,99 м, висота 7,З8 м. Зараз у примiщеннях будiвлi розмiщенi ке-

рамiчна та слюсарно-механiчна майстернi, гараж, склади. Технiчний стан об'екту на цей
час у цiлому визначено як задовiльний.

1,4, У пiвнiчно-захiднiй частинi територii мiж бурсою i мурами розташований флiгель
бурси, зведений у L9O2 р. як лiкарня Кисво-Софiйського духовного училища. В рiзнi часи
споруда використовувалась як лазареl Тдальня i допомiжнi службовi примiщення бурси,
гуртожиток працiвникiв apxiBiB. Представляе собою цегляну одноповерхову споруду, за-
вершену чотирисхилим дахом зi свiтловими лiхтарями, укритим покрiвельною сталлю. Ви-
тягнугий в планi, з габаритними розмiрами26,27 х 15,6З м, висота 9,2 м. Вирiшений еклек-
тично, з використанням елементiв цегляного стилю. Елементи декору змодельованi з цег-
ли у виглядi розкрiповок, нiш, викладок, лопаток та орнаменry. Фасади симетричнi, пофар-
бованi в свiтлий сiро-блакитний колiр. Нинi в будiвлi розмiщена будiвельна дiльниця КиТв-

ських спецiалiзованих науково-реставрацiйних майстерень, Технiчний стан об'екry на цей
час визначено як незадовiльний, будiвля потребуе реставрацij.

flo об'ектiв архiтекryри, якi не перебувають на державному облiку, належать надвiрнi
служби i флiгель бурси (корпус Ns 10).

У флiгелi бурси, який з початку 19ЗO-х рр, використовувався як гуртожиток працiвникiв
apxiBiB, мешкали вiдомi вченi П. П. Гудзенко, С.Д.Пiлькевич, Г. С. Пшеничний, В. l. Стрель-
ський та iH.
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Об'епи jcTopiT

1. У пiвденно-схiднiй частинi ансамблю споруд Софiйського собору поруч з Пiвденною
баштою уздовж алеТ вiд проiзду розташований флiгель соборний (дияконський) - пам'ятка
icTopiT мiсцевого значення (рiшення КиТвського мiськвиконкому вiд 21.08.1975 р. Ne 840).
Флiгель (корпус Ns 2)збудований у 1879 р., мав житлове призначення. Являе собою цегля-
ну одноповерхову з напiвпiдвальним поверхом будiвлю з двосхилим дахом, укритим покрi-
вельною сталлю. Прямокугний, витягнуий в планi, симетричноi розпланувальноТ струкry-

ри, з трьома ризалiтами на пiвнiчно-схiдному фасадi. Вирiшений в еклектичнiй MaHepi. На
пiвденно-захiдному фасадi будинку встановлено бронзовий меморiальний знак у виглядi
бюсry письменника Г. Косинки (скульптор Г. Кальченко, apxiTeKTop А. lгнащенко). Пiвнiчно-
захjдний та пiвнiчно-схiдний Фасади будiвлi вирiшенi асиметрично, завершуються щипця-
ми. Сгiни двох фасадiв потинькованi з розшивкою пiд цеглута побiленi, два iншi фасади ли-
ше побiленi. Ёбаритнi розмiри будiвлi 23,4х 15,0 м, висота 7,9 м. Зараз у флiгелi розташо-
BaHi слуяtбовi примiщення. Технiчний стан об'екry на цей час визначено як незадовiльний,
будiвля потребуе реставрацiТ.

2. Навпроти головного входу в собор розмiщена пам'ятна стела на честь заснування
Ярославом Мудрим першоТ на Pyci бiблiотеки (пам'ятка icTopii мiсцевого значення (Рiшен-
ня киТвського мiськвиконкому вtд 22.О2.1971, р. N9 З01). Стелу встановлено у 1969 р. Ав-
тор - скульптор l. Кавалеридзе.

Об'еtпи монументал ьного м истецтва

Монументальний живопис i мозаТки Софiйського собору.
Софiйський собор зберiг до наших днiв найбiльший у cBiTi комплекс автентичних мозаiк

i фресок першоi половини Х| ст.: 271-,1-4 м'мозаТки i З000 м2 фресок (при первиннiй площi
6000 м'), а також 6,52 м2 - клеевого малярства XVll ст. LЗ2,26 м2 - темпери,494,57 м2 -
олiйного живопису XVlll ст. та 26З2,6 м2 олiйного живопису XlX ст.

МозаТки i фрески Софiйського собору належать до найвизначнiших пам'яток украТн-
ського i свiтового монументально мистецтва середнiх BiKiB. Виконанiза единим задумом, у
единому стилi, близькому до вiзантiйськоТ художньоТ школи. МозаТчнi панно виконанi на
яскравому золотистому тлi i набранi iз смальти ]-77 кольорових вiдтiнкiв, У кольоровiй гамi
переважають синiй i сiро-бiлий у поеднаннi з пурпуровим кольори. Гама фресок будуеться
на поеднаннi оливкових, рожевих i блакитних фарб з насиченими вохристими, зеленими i

синiми тонами. Рисунок мозаiк i фресок вiдзначаеться вiрryозною легкiстю виконання,
конryрним узагальненням i майже скульпryрною виразнiстю.

Мозаiки розмiщенi в пiдкупольному компартиментi i головному BiBTapi собору, На мо-
заТках зображенi ocHoBHi персонажi християнського вiровчення. Композицiйним цент-
ром комплексу мозаТк е зоQраження Пантократора (Христа Вседержителя) у зенiтi цент-
рального купола та Богоматерi-Оранти - на KoHci центральноi апсиди. У мозаiцi також
збереглись: архангел Михаiл у куполi (решта З архангели у XlX ст. дописанi олiйною фар-
бою художником М. Врубелем), верхня частина постатi апостола Павла (iз 12 постатей
апостолiв, розмiщених у простiнках барабана), BiBTapHa композицiя "евхаристiя" та
BepxHi частини десяти постатей "Святительського чину". На стовпах передвiвтарноТ арки
повнiстю збереглася композицiя "Благовilлення" та постать Аарона. Над аркою конхи ап-
сиди - Деiсус з напiвфiгурами Христа, Богородицiта loaHHa Предтечi в медальйонах. На
чотирьох парусах - постатi евангелiстiв, з яких в мозаiцi збереглася лише постать Мар-
ка у пiвденно-захiдному парусi. На чотирьох попружних арках пiдкупольного компарти-
менту збереглися 15 iз 30 моэаiчних медальйонiв iз зображенням Севастiйських муче-
никiв.
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Фрески собору - вишуканийза рисунком iколоритом стiнопис,який виконано по вог-
кому тиньку розведеними на водi мiнеральними фарбами. Нею розписанi боковi BiBTapi,
стiни, стовпи та склепiння п'ятинавового ядра собору. На фрескових панно - три цикли
зображень: евангельськi, бiблiйнi та житiйнi. Стрижневу роль вiдiграе христологiчний цикл,
розташований у пiдкупольному просторi. Послiдовно iлюструючи земну iсторiю Христа,

Фрески розмiщенi в три регiстри i читаються як книга - злiва направо i зверry вниз. Акцен-
товано теми викупноi жертви, Воскресiння та апостольськоi мiсii. Зображення символjчно
об'еднують iсторичну канву евангельського оповiдання i позачасову реальнiоть богослу-
жiння. Христологiчний цикл завершуеться груповим портретом ciM'T киiвського князя, яка
здiйснюе парадний вихiд у храм.

На cTiHax центрального пiдкупольного простору збереглися сюжети: "Христос перед
Каiафою", "Зречення Петра", "Розп'яття" (збереглася частково), "Зiшестя в пекло", "Явлен-
ня Христа жонам Мироносицям", "Увiрування Хоми" (фрагменти), "Вiдправлення 1л-tнiв на
проповiдь" (фрагменти), "3iшестя Св. Дцу".

Придiл, розташований у BiBTapi жертовника, присвячено першоапоетолам Петру та
Павлу. У KoHci його апсиди первинний фресковий живопис втрачено, а на iТ cTiHax серед
вiдносно збережених композицiй iдентифiкуються сюжети: "Проповiдь Петра", "Петро у сот-
ника Корнiлiя", "ХреIлення в домi сотника Корнiлiя", "Звiльнення Петра з в'язницi".

Фрески пiвденного вiвтаря (дияконника) розповiдають про Богородицю та Тi батькiв -
lоакима й Ганну. Серед збережених сюжетiв: "Благовiстя Ганнi", "3устрiч Якима та Ганни"
(фрагменти), "Рiздво Богородицi", "Введення Богородицi до храму", "Вручення Богородицi
кокцина i пурпуру", "Заручини Йосипа i MapiT", двi сцени "Благовiщення", сцена циклу
"3устрiч MapiT й елизавети". Загалом протоевангельськi богородичнi цикли у вiзантiйських
та давньоруських храмових розписах трапляються часто, але традицiйно Тх розмiщують у
жертовнику, Софiя КиТвська дае единий приклад зображення такого циклу в дияконнику.

Небесним покровителям князя та його вiйська присвяченi бiчнi BiBTapi, що прилягають
до жертовника i дияконника; пiвнiчний BiBTap - сюжетам з життя великомученика Георгiя
Побiдоносця - "царiв поборника", пiвденний - сценам дiянь архангела МихаТла - "князя
ангелiв". Тр вiдносно задовiльно збереглися пiвпостатi святого Георгiя та архангела Ми-
хаiла, а також сюжети: ",Щ,опит Георгiя fliоклетiаном", "l-{ариця Олександра перед Георгiем",
кiлька фрагментарно збережених сцен його торryр.

Сюжети Михайлiвського придiлу в бiльшостi своIй iлюструють iсторiю зносин Бога з бо-
гообраним народом, це "Боротьба Якова з ангелом", явлення архангелiв lcycy HaBiHy, Ва-
лааму, Захарii, сцена "Скинення сатани".

На хорах розташовуються сцени евангельського циклу: "Шлюб у KaHi Галiлейськiй",
"Тайна вечеря" та бiблiйнi сюжети: "Жертвопринесення Авраама", "Явлення Аврааму трьох
ангелiв", "Гостиннiсть Авраама" ("Трiйця Старозавiтна"), три отроки iудейськi, у печi вог-
нянiй.

Найчисельнiшою групою фрескових зображень в iHTep'epi СоФiТ КиiвськоТ е одноосiбнi
образи святих. На сьогоднi збереглося понад 250 одноосiбних зображень святих та Тх

фрагментiв.
Ъiдокремленою частиною ансамблю софiйських фресок е розписи сходових веж, що ве-

дугь на хори. Туг представленi церемонiальнi сцени вiзантiйського двору.3агалом Фрески
веж складають трiумфальний цикл, що переryкуеться з палацовими циклами ВiзантiТ, якi
прославляли державцiв через зображення визначних подiй iiнього життя. BiH розповiдае
про династичний шлюб князя Володимира i вiзантiйськоТ принцеси Анни, що започаткував
хрещення Pyci.

У пiвнiчнiй баштi зберiгся фрагмент iз зображенням iмператора на TpoHi та воТнами-
охоронцями. У пiвденнiй баштi великими фрагментами зберiгся цикл сюжетiв, пов'яза-
них з константинопольським iподромом, сцени, lло зображають музик, танцюристiв,
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акробатiв - так званi "Скоморохи". Численними в обох баштах е цикли сюжетiв мислив-
ського жанру. Всього в сходових проходах пiвнiчноТ та пiвденноi башт дослiдниками нара-
ховано 41сюжет, збережений повнiстю чи фрагментами.

У хрещальнi збереглися фресковi розписи Xl i Xll ст.: "Хрещення Господне", постатi чо-

тирьох святителiв, фрагмент погрудного зображення Василя Великого (бiля нього частково
зберiгся фресковий напис).

Важливим елементом художнього оздоблення СофiТ Киiвськоi е орнаменти, переваЖНо

рослинного характеру. Орнаменти розмiщенi на склепiннях, cтiнax i стовпах усього храму.
Бiльшiсть орнаментальних мотивiв навiяно декором вiзантiйських рукописiв Х - Xl ст.

Наприкiнцi XVll ст. фресковi композицiТ у мiсцях втрат доповнено зображеннями, вико-
наними клее-темперними фарбами. Вiд живопису цього перiоду збереглися фрагменти в

усипальнi пiвнiчноi зовнiшньоТ галереi, у пiвденному торцi трансепry та на cTiHi нави Ми-
хайлiвського вiвтаря.

На рубежiХVll - XVlll ст. стiни соборубули потинькованi iзабiленi, а yXVlll ст. - заново
розписанi олiйними фарбами. Взiрцем iконографiчноi програми слугував розпис Успен-
ського собору Печерського монастиря, виконанийу 20-х рр. XVlll ст.

У 184З _ 1853 рр. пiд час реставрацiйних робiт пiд керiвництвом академiка Ф. Солнце-
ва фрески були розчищенi вiд пiзнiших нашарувань та поновленi олiйними фарбами зi збе-

реженням iконографii Xl ст.
Зi створенням музейноТ установи на базi СоФiйського собору у 19З4 р. розпочалися

дослiдження та реставрацiя монументального живопису собору на науковiй ocHoBi.
У 1950-Ti рр.для реставрацii монументального живопису собору була створена май-

стерня, у процесi реставрацiйних робiт фрески Xl ст. розчищено з-пiд пiзнiших нашарувань,

укрiплено фресковий тиньк у мiсцях вiдшарування. У мiсцях, де фрески втрачено, залише-
но пiзнiший живопис.

Вiд розписiв XVlll ст. збереглося кiлька сцен "Блаженств" у головному BiBTapi, зобра-
ження Першого Вселенського собору над захiдною вхiдною аркою центральноi нави, еван-
гельськi сюжети на хорах, в усипальнi пiвнiчноi галереi та деякi iншi сюжети у рiзних части-
нах iHTep'epy. Найбiльш цiлiсно iконографiчна програма цього перiоду збереглася в апос-
тольському придiлi пiвденноi галереi.

У примiщеннi другого поверху пiвденноТ внугрiшньоi галереi собору (сучасна назва Ми-
хайлiвський зал) експонуються залишки мозаТк та фресок Михайлiвського 3олотоверхого
собору (11Об - 111З), який не зберiгся до наших часiв. Серед збережених мозаiк: "евха-

ристiя" з апсиди Михайлiвського собору, постатi апостола Тадея зi стiни вiми, архiдиякона
Стефана з лопатки BiBTapHoT арки та два орнаменти. Серед фресок: композицiя "Бла-
говiщення", постать ЗахарiТ, фрагмент постатi Самуiла та фрагмент хреста - yci знятi з пе-

редвiвтарних стовпiв. У цьому ж залi експонуеться i стародавнiй шиферний рельеф з дво-
ма святими воТнами-вершниками, знайдений на територiТ Михайлiвського 3олотоверхого

.i монастиря.
lKoHocTac собору барокового стилю рiзьблений позолочений. Виготовлений iз дерева

липи киТвськими майстрами у t747 р. Первiсно iKoHocTac був п'ятиярусним, у якому було
бiльше п'ятдесяти iKoH. У XlX ст. його BepxHi яруси демонryвали, понизивши до намiсного ря-
ду. У збереженiй частинi iKoHocTacy icHye кiлька iKoH, сучасних його створенню, у тому числi
ixpaMoBa iKoHa Софii Премудростi БожоТ.

Царськi ворота iKoHocTaca виготовленi у 1750 рр.зi срiбла майстрами П. Волохом та
l. 3авадовським. Пiсля органiзацiТ Заповiдника у L9З4 р. вони були вилученiflержбанком
СРСР i розiбранi на деталi, частина яких загинула. У 1-970-x рр. збереженi частини BopiT бу-

ли повернугi до Фондiв заповiдника "Софiйський музей". У 2007 - 2009 рр.за старими фо-
тографiями групою польських pecTaBpaTopiB проведено реставрацiю, реконструкцiю та

вiдновлення цих BopiT iз використанням збережених автентичних фрагментiв.
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Дверi з нартексадо центральноj нави (кiнецьХVllст., реставрацlя2ОО7 р.) мiднiз позо-
лотою, оздобленi карбуванням у виглядi рослин, трактованих в бароковому стилi. Серед ор-
наменry - шiсть металевих медальйонiв з бiблiйними зображеннями.

Парапетнi шифернi плити xopiB виготовленi в технiцi орнаментального рельефу. Зберег-
лось 11 таких плит (початково було L2).3береженi плити частково змiнили cBol' мiсця.

Унiкальною пам'яткою скульпryри е саркофаг Ярослава Мудрого. який експонусться у
Володимирському придiлi собору. Саркофаг виготовлений з бiлого мармуру, оздоблений

рiзьблен им росл инн им орнаментом з христия нською си м вол i ко ю.

На першому поверсi будинку митрополита, на пiвденнiй. захiднiй та пiвнiчнiй cTiHax пер-
шоi злiва вiд сiней кiмнати збереглися фрагменти 1! окремих композицiй олiйного живо-
писуХVlll ст. На другому поверсi у пiвнiчному ризалiтi на cTiHax колишньоl'церкви св. Ма-
карiя - незначнi фрагменти олiйного живопису XVlll та XlX ст.

У нiшi схiдноТ стiни трапезноl'зали зберiгся олiйний живопис XVlll ст. - поясне зобра-
ження lcyca Христа.

На piBHi 2-го ярусуДзвiницiзнаходиться дзвiн, вtдомий пiд назвою "Мазепа". Серед ста-

рих бронзовихдзвонiв, що збереглися в YKpaTHi, BiH е найбiльшим за розмiром i орнамен-
тикою.

Об'епи археологii

Археологiчна спадщина на територiТ садиби Софiйського собору включае кульryрнi шари
давньоруського i нового часу. Бiльш paHHi кульryрнi шари, вiдкритi в iнших мiсцях Верхнього
Micтa, на територiТ Заповiдника не збереглися. Вiдомi лише випадковi знахiдки речей рим-
ського часута ранньослов'янського перiоду. Серед об'ектiв давньоруського часу - MypoBaHi
огорожа та храм XlcT., кам'яна лазня або пiч (?), дерев'янiжитловiта господарчi споруди, по-
ховання, випадковiзнахiдки монет, молiвдовулiв, будiвельних матерiалiв та деталей apxiTeK-

ryрного декору СофiЙського собору, фрагменти деталей церковного начиння та особистого
благочестя, голосникiв-резонаторiв, побугового керамiчного i скляного посуду, деталi одяry
тощо. Об'ектiв ранiше кiнця Х - початкуХl ст. поки не знайдено; BTiM, широкомасштабнi пла-
HoMipHi археологiчнi розкопки на територiТ заповiдника не провадилися.

По всiй територiТ садиби Софiйського собору знаходиться мережа пiдземних галерей,
прокладенихна глибинi вiд 4 до 7 м вiд сучасноi поверхнi в рiзних напрямках. OKpeMi дiлян-
ки галерей викопанi вiдкритим способом, бiльшiсть - гiрницькою проходкою у лесовому
материку. Археологiчнi знахiдки iз заповнення галерей даryються Xl - XVl|l ст. Вважалося,
що деякi пiдземнi споруди вiдносяться до давньоруського часу i мали фортифiкацiйне при-
значення, але проведенi дослiдження виявили, що це переважно залишки монастирських
льохiв пiзньосередньовiч ного часу.

У соборi Св. СофiТ та на його подвiр'Т вiдкрито десятки поховань Xl - ХХ ст. У великому
мармурЪвому саркофазi з багатим рiзьбленим декором 1054 р. тл було поховано заснов-
ника собору князя Ярослава Мудрого, ще один мармуровий саркофаг було вiдкрито пiд
пiдлогою храму. Бiльшiсть поховань не мае начиння, удеяких знайдено залишки шкiряного
взупя i oKpeMi предмети, за якими ix можна датувати XVll - ХVlll ст. Поховання некрополя
(близько 150 поховань) безiменного храму (lрининська церква?) в митрополичому саду да-
ryються Xl - Xlll ст.

Музейнi предмети у фондах та експозицiях заповiдника

У Фондах заповiдника зберiгаеться понад 87 669 предметiв:
- в основномуфондi - 78L92 предмета,

- у науково-допомiжному фондi - 9 477 предметiв.
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Переважну бiльшiсть складають колекцiТ будiвельних матерiалiв, деталей архiтекryрного
ДекорУ з мармуру та мiсцевих порiд, монументального живопису (фрагменти мозаТк i фре-
сок), церковного начиння, керамiки, нумiзматики, тканини тощо, знайдених пiд час дос-
лiджень,ЩесятинноТ церкви, Софiйського собору, Михайлiвського 3олотоверхого монастиря,
КирилiвськоТ церкви, Золотих BopiT, храму Федорiвського монастиря та iнших давньорусь-
ких xpaMiB Киева, Спасо-Преображенського i Борисо-Глiбського соборiв у Чернiговi та iH.

Основу колекцii складають знахiдки, переданi на зберiга1-1ня до ризницi Софiйського со-
бору пiсля розкопок flесятинноТ церкви у !824 - t826 рр., i отриманi пiд час дослiджень
Софiйського собору та його територii з часу органiзацiТ заповiдника у 1934 р. Також у фон-
дах заповiдника зберiгаеться колекцiя apxiTeKrypHoT графiки i apxiTeKrypHi макети першоТ
половини ХХ ст., архiтекryрно-декоративна KepaMiKa з XVl до )(Х ст. iз будiвель та споруд
Киева.

Музейнi предмети фондового вiддiлу Н3 "Софiя Киiвська" розподiляються за lx кла-
сифiкацiею та типологiею на oKpeMi групи зберiгання. Найбiльшу групу складають предме-
Ти археологiчноТ керамiки - 11 991 одиниця зберiгання та негативний фонд - t2 492 оди-
НИцi зберiгаНня. Насryпними за кiлькiстю йдугь: фрагменти монументального живопису:
фРеСки - Т 573 та мозаТки б 664 одиниць зберiгання. Великi групи скпадають будiвельнi
матерiали - 5 !52, метал - 228З, архiтекryрно-декоративна KepaMiKa - 4 428, apxiTeKryp-
На ГРафiка - 4592, скло - 22О7, дорогоцiннi метали - 62О, нумiзматика, сфрагiстика -
620, тканини - 1З0, шкiра - 48, дерево - 161та iH.

3.4. зАгАrt ьнА жрАктЕристи кА
тЕриторlТ АнсАмБлю споруд соФlТ киТвськоi тд il оточЕння

Срасний стан територiТ ансамблю

Ансамбль споруд Софiйського собору розташований на дiлянцi площею 5,О2 га на ву-
лицi Володимирськiй, 24 у Шевченкiвському адмiнiстративному районi м. Киева. На цей
Час У межах за3наченоi територiТ розташовано 23 об'екти нериомого майна, з яких 19 пе-
ребувають у державнiй власностi та в оперативному управлiннi заповiдника. До об'ектiв
кУльryрноi спадщини на територiТ Софiйського ансамблю вiдносяться 19 об'ектiв: 11
паМ'яток архiтекryри нацiонального значення, 1 пам'ятка архiтекryри мiсцевого значення,
2 пам'ятки icTopii мiсцевого значення, 2 пам'ятки археологiТ мiсцевого значення i 2 щойно
виявленi об'екти кульryрноТ спадщини.

За результатами проведених дослiджень та монiторинry технiчного стану споруд ансам-
блю Софiйського собору, проведених протягом 2009 - 2О12 рр., визначено задовiльним
технiчний стан: Софiйського собору, дзвiницi, будинку митрополита, Трапезноi церкви, бра_
ми Заборовського, пiвденнф проiзноТ башти, MypiB, будинку епархiальноТ училищноТ ради,
бУдинкужитлового, деу L924 - 19З1 рр., 1933 - t934 рр. працював i мешкав Г. М. Косин-
Ка (Стрiлець); незадовiльним визнано стан: консисторiТ (хлiбнi), бурси, братського корпусу,
флiгеля бурси, надвiрних служб.

СОфiйСький собор. В несучих конструкцiях Софiйського собору, в основному, мають
МiСЦе трiщини давнього походження, Стан конструкцiй свiдчить про експлуатацiйну стабiль-
HicTb собору.

flзвiниця. В несучих конструкцiях в основному мають мiсце трiщини давнього поход-
ЖеНня, якi розвиваються досить повiльно. Проблемою е нестiйкий режим грунтових вод,
HepiBHoMipHi осiдання фундаментiв по всiй площинi пiдошви i, як наслiдок, збiльшення на-
ХилУ дзвiницi, 3а яким ведеться постiйне iнструментальне спостереження. На сьогоднi ве-
личина нахилу не перевищуе нормативних значень.
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Будинок митрополита. У 20О5 - 2ОО9 рр. проводилися ремонтно-реставрацiйнi роботи.
Будинок не мае деФектiв та пошкоджень, якi знижують несучу здатнiсть конструкцiй.

Трапезна. Несучi конструкцiТ наземноi частини будiвлi мають деформацii в cTiHax, пе-

рекриттях, склепiннях, арках з розкриттям трiщин вiд волосяних до 5 мм. Bci трiщини старо-
го походження. Проблемою с неупорядкований водовiдвiд вiд cTiH та з даху через його
конструкти вн i особл и BocTi.

Брама Заборовського. У 2ООТ - 2OtL рр. виконувалася реставрацiя захiдного фасаду
(лiпнiй орнамент, тиньк, металеве покриття), Вiдновлено примiщення кордегардij.

Пiвденна в'Тзна вежа. Мають мiсце дефекти покриття банi,
Мури, OKpeMi дiлянки в cTiHax з боку Софiйсько'i площi, ГеоргiТвського провулку, вулицi

СтрiлецькоТ мають наскрiзнi трiщини давнього походження. Llокольна частина cTiH по про-
вулку ГеоргiТвськомута вулицi Стрiлецькiй зволожена, деструктована, мае бiоураження.

Братський корпус, В несучих конструкцiях будинку мають мiсце трiщини. !еревина га-

лереТз захiдноiта пiвденноi частин зволожена, бiоуражена, в пiвнiчнiй частинi - чисельнi
трiщини.

Консисторiя ()Иiбня). Захiдний об'см пам'ятки - в задовiльномустанi, мають мiсце ок-
peMi мiсця замокання через конструктивнi особливостi даху. У схiдному об'еMi з 2ОО7 р. ви-
конуються комплекснi ремонтно-реставрацiйнi роботи, якi зараз призупиненi.

Бурса. Експлуаryеться понад сорок poKiB без проведення капiтальних ремонтно-рестав-
рацiйних робiт, необхiдних для пiдтримання нормального рiвня експлуатацiйних показникiв.

Пристiннi келiТ. Розпочатi у 2ОО7 р. ремонтно-реставрацiйнi роботи призупиненi через
припинення фiнансування.

Будинок епархiальноТ училищноТ ради. У 2007 р. на будинку завершенi ремонтно-рес-
таврацiйнi роботи. Мають мiсце трiщини в пiвденнiй cTiHi (через HepiBHoMipHi осiдання ос-
нови)та вiдшарування тиньку в цокольному поверху (через недолiки в гiдроiзоляцij).

Будинокжитловий, деу L924 - 1931 рр., 19З3 - t9З4 рр. працював iмешкав Г, М. Ко-
синка (Стрiлець), украiнський письменник. Потребуе поточних ремонтних робiт.

OcHoBHi тенденцiТ в розвитку мiського оточення

Найближче архiтекryрно-мiстобудiвне оточення ансамблю Софiйського собору в головних

рисах сформувалося впродовж 1840 - 1910-х рр. на ocHoBi закладеноТ у давньоруський

_ 19з

Сган територiТ ансамбл ю
На територii ансамблю ведугься роботи з реалiзацii "Проекry благоустрою територii ан-

самблю Софiйського собору Нацiонального заповiдника "Софiя КиТвська". Першу чергу
благоустрою центральноТ частини територiТ ансамблю було виконано в 2О04 - 2О05 рр. У
2О!1, р. здiйснено комплекс робiт з благоустрою митрополичого саду. На цей час територiя
ансамблю облаштована малими архiтекryрними формами: лiхтарями, лавами, урнами,
iнформацiйними стендами. Мощення пiшохiдних дорiжок рiзного типу: з клiнкерноТ цегли,
фiгурного елеменry моlлення, брукiвки, гранвiдсiву, асфальтобетону. Будiвлi облаштованi
вимостками,

На територiТ ансамблю iснують груповi i поодинокi посадки дерев листяних i хвойних
порiд (декоративних i плодових) та чагарникiв. Серед насаджень е три заповiднi дерева
(два ясени i каштан), якi вiдносяться до пам'яток природи мiсцевого значення i перебува-
ють пiд охdроною держави (рiшення КиТвськоi мiськради вiдL7.О7.20О8 р. N9 1919). Знач-
на територiя зайнята газонами та квiтниками.

Тривають роботи з комплексноi реконструкцiТ та вiдновлення iнженерних мереж. На цей
час залишаеться не вирiшеним питання виносу мiського транзитного газопроводу низького
тиску за межi територiТ Софiйського ансамблю та влашryвання зливовоi каналiзацiТ.
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перiод розпланувальноi струкryри Micтa Ярослава. Розпланування кварталiв i нарiзка са-

диб, трасування i нiвелювання вулиць, загалом реконструкцiя територii навколо ансамблю

софiйського собору у складi Верхнього Micтa були розпочатi згiдно з генеральним планом

Киева 18зб - 18з7 рр. apxiтeкTopa В. l. Беретгi, одночасно зi знесенням валiв Старо-

киiвськоТ Фортецi. Важливим етапом у цьому став початок формування у серединi XlX ст.

софiйськоi площi як мiстобудiвного угворення та вирiвняння траси вулицi Володимирськот,

яка вирiшУваласЬ як пряма магiстраль вiд Десятинноi церкви до унiверситеry Св, Володи-

мира. На мiсцi Поперечного валу Старокиiвськот фортецi як партер перед софiйською са-

дибою i будинком Присрнiх мiсць наприкiнцi 1840-х рр. був розпланований Володимир-

ський проiзд з п'ятьма громадськими скверами. Так само, за рахунок вiдчуження ряду при-

ватних дiлянок зi спорудами, була спланована Михайлiвська площа та прилеглi сквери,

розпланування територiт мiж Михайлiвським 3олотоверхим та Софiйським соборами сприя-

ло пiдкресленню вiзуальноi oci мiж СоФiйським i Михайлiвським соборами, закрiпленню у
мiстобудiвнiй cTpykTypi Верхнього MicTa провiднот композицiйноi ролi ансамблiв давньо-

руських монастирiв i церков.
визначним громадським комплексом У найближчому оточеннi садиби е вирiшенi у фор-

мах пiзнього класицизму будiвлi: Присугнiх мiсць (1s54 - 1857; надбудови 190О р,, 1909 р.,

Lg87 - 1988 рр.; вул, Володимирська, 15), СтарокиТвськоТ полiцейськоi дiльницi з нарiж-

ною каланчею пожежного депо (1850 р.; 1870 р.; надбудова 1911 - L91,4 рр.; вул. Володи-

мирська, LЗ/5)та Мiського полiцейського управлiння (1S97 _ 1898, вул. В. ЖитомирСька, 7).

цей рiзноповерховий комплекс-квартал з нарiжним акцентом пожежнот вежi склав едину

пентагональну струкryру з внугрiшнiм двором. Закладений на oci мiж двома монастирськи-
ми ансамблями, BiH став поryжною домiнантою центру Старокитвськоi частини MicTa i за-

гальномiською домiнантою, замкнувши бiчними фасадами панорами з боку СофiйськоТ та

МихайлiвськоТ площ.
упродовж другоi половини xlx - початку )(х ст. сформувалася щiльна периметральна

3 - 5-поверхова житлова забудова найближчого оточення ансамблю по вулицях Володи-

мирськiй, Великiй Житомирськiй, Стрiлецькiй, провулку Рильському, вулицях Рейтарськiй,
Стрiтенськiй, Софiйськiй, Малiй Житомирськiй, Ярославiв Вал та iH., яка стала фоновою
вiдноснО споруД Софiйськоi садиби. Таким чином, вiдкритий простiр навколо собору

змiнився на "iнтер'ерний", пластично насичений вуличний простiр, що вiдобразив стильовi

риси архiТекryрИ доби iстоРизму i модернУ з акцентами epKepiB, декоративних башт,

скульпryри тощо. Своерiдними архiтекryрними кулiсами перед ансамблем стали житловi бу-

динки, зведенi удругiй половинi xlx - на початкуХХст. на вiдтинках колишнiх монастир-

ських MypiB (вул. Володимирська, 2о/1,,22, пров. Рильський , 3, 5/5, вул. Стрiлецька, 7/6).

У цей же час з пiвденно-схiдноi та пiвденноТ cTopiH площi були зведенi прибугковi будинки

на Володимирському проiздi _ NqNs 17 (1881), 79 (L9L4 р,; зруйнований L941- р.),2t/2O
з готелем "Киiвська Русь" (1sбо - 187O-Ti рр.),23/27 з готелем "Женева" (1.872 - 1873;

t1s2 - ]-s8з). До сФери вiзуального впливу ансамблю собору увiйшов також прибугковий

фдинок на вулицi Володимирськiй, Ls/2(lsбO-Ti рр,, 1900 р.), Формування на межi XlX - ХХ ст.

з - 4-поверховот забудови Софiйськот площi певною мiрою зменшило домiнантну роль
Софiйського ансамблю у навколишньому мiстобудiвному середовищi i обмежило зону його

ком пози цi й но-видового впл и ву.

Таким чином, на перiод 1910-х рр. були сформованi фронти забудови периметру

СофiйськоТ площi середньою висотнiстю у чотири поверхи уздовж вулицi ВолодимирськоТ,

Рильського провулку та Володимирського проТзду. Внаслiдок цього вiдкритий простiр пе-

ред садибою Софiйського собору з поryжними домiнантами храму та дзвiницi, який збе-

рiгався до початку 186О-х рр., перетворився на "кулiсний" простiр европейського зразка зi
складно диференцiйованою системою композицiйних зв'язкiв та панорамних розкритгiв,
пiдпорядкувань домiнантних, акцентних та рядових елементiв рiзних iсторичних перiодiв. Цi
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змiни у забудовi Софiйськоi площi вiдбулись у KoHTeKcTi загального процесу капiталiзацiТ
Micтa та пiдйому домобудування другоi половини XlX - початку ХХ ст.

Бiльший радiус кола найближчого оточення ансамблю собору, за межами Софiйськоi
площi, включае вулицi Володимирську (в частинi садиб NeNs 1-4О/2, ВеликуЖитомирську
(в частинi садиб N9N9 1 - З4, до вул. О. Гончара), Михайлiвську площута вулицю Ярославiв
Вал (до вул. О. Гончара), У цих межах ансамбль споруд Софiйського собору мае oкpeмi ло-
калiзованi панорамнi фронти i точки вiзуального розкриття. 3абудова цих кварталiв про-

довжуе щiльне периметральне мiстобудiвне угворення центру Верхнього Micтa другоТ поло-
вини XlX - першоi третини ХХ ст. з домiнуванням житлових будинкiв-пам'яток, якi висryпа-
ють фоном для поryжних загальномiських домiнант - ансамблiв Софiйського собору, Ми-
хайлiвського 3олотоверхого монастиря, АндрiТвськоТ церкви - та включенням окремих ак-
центних громадських будiвель (вул. Володимирська, 1О, колишнiй банк, 19О8 р,; вул. Воло-
димирська, 1, середня школа, 1939 р.; вул, Володимирська,2, колишня художня школа,
нинi Нацiональний музей icTopiT УкраТни, 19З7 - 1939).

flo оточення ансамблю Софiйського собору у розширених межах входять давньоруськi
мiстобудiвнi угворення з комплексом археологiчних пам'яток виключноТ кульryрноТ

цiнностi - "Micтo Володимира", давнiй киТвський дитинець з фундаментами першоТ мурова-
ноТ сакральноi споруди MicTa - flесятинноТ церкви (989 - 996) i князiвських палацових
будiвель, та "MicTo lзяслава-Святополка" з ансамблем Михайлiвського монастиря. До ос-
таннього прилягае терасний парк "Володимирська гiрка", розпланований на схилах Ми-
хайлiвськоТ гори у другiй половинi XlX ст.

3абудова вулицi Ярославiв Вал (первiсно ПiдвальноТ), яка була трасована уздовж
лiнiТ оборонного валу "MicTa Ярослава" Xl ст., у головних рисах сформувалася впродовж
1850 - 1910-х рр. Вона також представляе характерний для доби тип вулицi-коридору зi
щiльною забудовою дворових просторiв i приляганням лицьових будiвель. Розпочинаю-
чись невеликою Золотоворiтською площею зi сквером, вулиця мае досить однорiдний
об'емно-просторовий характер архiтекryрного середовища. Мiстобудiвними акцентами у
забудовi е пам'ятка оборонного зодчества Xl ст. - 3олотi ворота з павiльйоном над ними
(1981), прибугковий будинок Ns 1 (1896)та караТмська кенаса (1899 - 1901),

Акцентами iсторичного середовища навколо комплексу споруд собору е пам'ятники
Богдану Хмельницькому (1888), княгинi Ользi (1911, вiдновлений у 1996 р.).

У 19ЗO-тi рр. архiтекryрно-мiстобудiвне середовище найближчого оточення пам'ятки
доповнилось окремими житловими будiвлями новоI стилiстики "радянського ретроспек-
тивiзму" (пров. ЁоргiТвський,2, вул. Рейтарська, t,2).Y 794О - 1950-Ti рр. на мiсцях по-
одиноких зруйнованих пiд час Великоi ВiтчизняноТ вiйни будiвель були спорудженi HoBi, якi
доповнили фоновузабудову(вул. Володимирська,19, пров. Рильський,L2,вул, Золотово-
ротська, 1-t, вул. Ярославiв Вал,2, L3/2,19, 2О).

У подальший перiод мiстобудiвного i архiтекryрного розвитку (1960 - 1980-Ti рр.), який
характеризувався тенденцiею щодо знесення великоi кiлькостi аварiйних та рядових
будiвель з Йоявою на li мiсцi майданчикiв для вiдпочинку, зелених зон та вiльних дiлянок,
мiсце деяких втрачених будiвель замiнили зразки радянськоТ функцiональноI архiтекryри.
До цих елементiв забудови належать: 7 - 8-поверхова будiвля колишнього iнститrrry НДlТlАМ
на вулицi Великiй Житомирськiй, 9; 4-поверхова будiвля Торгово-промисловоI палати на

розi CTpiTeHcbKoi i ВеликоТ Житомирськоi, ЗЗ; 9-поверхова будiвля дитячоТ полiклiнiки "Ох-
матдит"; 5-поверховий типовий житловий будинок на вулицi Стрiтенськiй, 6; 8-поверхова
будiвля на Стрiтенськiй, 7 - 9; 14-поверховий житловий будинок на розi Рейтарськоi i

CTpiTeHcbKo't, t7;4 - 5-поверхова споруда медичного закладу у ГеоргiТвському провулку, 9;
8-поверхова адмiнiстративна будiвля у провулку Рильському,8; 9-поверховий житловий бу-
динок на вулицi Великiй Житомирськiй, t4;5-поверховий будинок на вулицi Великiй Жито-
мирськiй, 16; 4-поверховий будинок клубу КДБ (тепер центр кульryри i мистецтв СБУ) на
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вулицi lрининськiй, 6; 9-поверховий типовий житловий будинок на вулицi lрининськiй, З;

5-поверхова адмiнiстративна будiвля на вулицi Паторжинського, 9 та iншi. Цей процес де-
що змiнив архiтекryрно-просторовi якостi цього району, оскiльки функцiональна угилiтарна
apxi1ekrypa пiзньорадянськоi доби помiтно дисонуе з розташованими поблизу видатними
шедеврами архiтекryри - СоФiйським собором, брамою Заборовського та iншими пам'ят-
ками. Також у цей перiод був надбудований до 5-ти поверхiв будинок у провулку Рильсько-
му, З з пiвнiчного боку вiд територii Софiйського ансамблю.До позитивних MoMeHTiB MicTo-

будiвноТ дiяльностi цього перiоду треба вiднести благоустрiй територii уздовж пiвденнОгО

боttу Володимирського проiзду, де були влаштованi сквери i встановлено декоративну
скульпryру (197O-Ti рр.).

на вiдмiну вiд попереднього, перiод 1980 - 1990-х рр. характеризувався помiтним
пiдвищенням якостi проекryвання з урахуванням особливостей довколишньоТ ЗабУдови.

flo таких зразкiв будiвництва цього перiоду належать будинки на вулицi Стрiлецькiй, 6,

провулку ГеоргiТвському, З, новий 6-поверховий корпус Торгово-промисловоi палати на вУ-

лицi Стрiтенськiй, 1О та деякi iншi. Позитивний бiк цього процесу проявився також iy вiдбу-

довi Михайлiвського Золотоверхого монастиря, що вiдновило втрачену в попереднiй
перiод мiстобудiвну Bicb мiж ним i Софiйським собором. BTiM, у цей перiод у забудовi райо-
ну з'явилися i певною мiрою невiдповiднi iсторичному середовищу об'екти, до яких можна
вiднести 7-поверховий офiсний центр у сучасних пластичних архiтекryрних формах на ву-

лицi Володимирськiй, 12.
На початку 2000-х рр. район Верхнього MicTa знову пережив перiод пiдвищення бу-

дiвельноi активностi. lнтенсивно заповнювалися вiльнi дiлянки i дiлянки з аварiйною та

малоцiнною забудовою, надбудовувались об'екти фоновоi забудови. На жаль, HoBi будови
здебiльшого не вiдповiдали за своiми композицiйними, масштабними i архiтекryрними
якостями традицiйному характеру iсторичного середовища цього району. У цей перiод не-

гативнi тенденцiТ щодо пiдвищення висотностi забудови в районi довкола Софiйського ан-
самблю збереглися. Несприятливий вплив на apxiTeKrypнe середовище в районi СоФiй-
ського ансамблю спричинили надбудови з пiвнiчного боку територiI Софiйського ансамблю
(надбудови до 7-ми поверхiв будинкуу пров. Рильському, 5, надбудова до 5-ти поверхiв бу-

динкiв на вул. Володимирськiй, 2О/l"i22),якi збiльшили загальний масштаб забудови дов-
кола СофiТ КиТвськоТ, що призвело до зменшення ТТ ролi як мiстобудiвноТ домiнанти i знач-
но обмежило вiзуальне розкритгя будiвлi Софiйського собору з пiвночi i пiвнiчного сходу.

Також вiдбулися змiни i в xapaKTepi традицiйного середовища в найближчому оточеннi ан-
самблю. 14-поверховий комплекс готелю "Хайятт" на вулицi Володимирськiй, 17, через
свою неспiвмасштабнiсть оточенню i вирiшення в сучасних, не притаманних забудовам цьо-
го району архiтекryрних формах i матерiалах, досить агресивно увiйшов до iсторичного ма-
сиву забудови уздовж oci Володимирського проiзду мiж Софiйським i Михайлiвським собо-

рами. Спроба зменшення негативного впливу на iсторичне середовище шляхом застосу-
вання прийому суцiльного засклення фасадiв готелю в даному випадку виявилася не дуже
дiевою, оскiльки з багатьох точок Qгляду будiвля сприймаеться суцiльним об'емом з не-

пластичним завершенням, на якому розмiщено технологiчнi пристроТ. У цей перiодтугтакож
були спорудженi: 7-поверхова адмiнiстративна будiвля на вулицi Великiй Житомирськiй,
tt; L2-поверховий офiсно-житловий будинок на вулицi Великiй Житомирськiй, 20 - 22;
9-поверховий житловий будинок на вулицi Паторжинського, 1,4; L4-поверховий житловий
будинок на вулицi lрининськiй, 5 - 7; 10-поверхова будiвля готелю "lнтерконтиненталь" на ву-

лицi Великiй Житомирськiй, 2а; 10-поверховий офiсний центр на вулицi Володимирськiй,
З8; 10-поверховий житлово-оФiсний будинок на вулицi Золотоворiтськiй, 1З; ]-0-поверхо-
ва будiвля "flонкредитбанку" у провулку Рильському, 4; 9-поверховий офiсний будинок у
провулку Рильському, 6 - 8, якi через своI значнi габарити не вiдповiдають iснуючому
apxiTeKrypнoмy середовищу i е неспiвмасштабними невеликiй ширинi iсторичних вулиць, на
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яких вони розташованi. Бiльш вiдповiдними iсторичному середовищу архiтектурними
рiшеннями i меншим масштабом характеризуються побудованi в цей самий перiодr 6-по-
верховий житлово-офiсний будинок у провулку ГеоргiТвському, 5; 5-поверховий офiсний бу-

динок на вулицi Золотоворiтськiй, 7; 6-поверхова будiвля Мiн'юсry у провулку Рильському,
10; 6-поверховий будинок на вулицi Стрiлецькiй,4 - 6. BTiM, вони здебiльшого ущiльнюють
периметральнi фронти забудови уздовж прилеглих до ансамблю СофiТ КиТвськоТ вулиць i

стають екрануючими об'ектами, якi зменшують Його видове розкриття,
На початок 2010-х рр. будiвельна активнiсть удослiджуваному районiдещо пiшла на спад,

BTiM на деяких дiлянках в безпосереднiй близькостi до Софiйського ансамблю (вул. О. Гон-
чара, 17 - 2З, рiг Георгiiвського провулку i СтрiлецькоТ, вул. Стрiлецька, tO/1-, вул. Рейтар-
ська, L2, вул. Софiйська,22), незважаючи на протести громадськостi i звернення заповiдни-
ка, ведугься роботи або iснують намiри щодо спорудження багатоповерхових будинкiв, якi
можль негативно вплинуги на вiзуальне сприйнятгя ансамблю Софiйського собору не лише
з вiддалених оглядових точок, а й iз внугрiшнього простору ансамблю СофiТ КиТвськоi',

Вiзуал ьне розкриття ансамбл ю

Особливостi вiзуального розкритгя об'ектiв кульryрноТ спадщини на територii Софiй-
ського ансамблю в першу черry пов'язанi як з ландшафтними характеристиками цiеi тери-
Topii, так i з особливостями ТТ мiстобудiвного середовища (забудови). Форми рельефу ма-
ють переважаючиЙ вплив на формування панорам, оглядових точок i видових фронтiв в
межах дослiджуваноi мiсцевостi. Щiльнiсть забудови району, у свою черry обмежуе компо-
зицiйний вплив ансамблю Софiйського собору на довкiлля. Ансамбль Софiйського собору
з Xl ст. е мiстобудiвною i архiтекryрною домiнантою району Верхнього MicTa. Його значуща
роль усередовищi зумовлена розташуванням на найвищiй точцi Старокиiвського плато на
перехрестiтрас стародавнiх вулиць, що сполучали в'iзди до MicTa з рiзних напрямiв, та ви-
разним пiрамiдальним силуетом i значними габаритами порiвняно з малоповерховою, пе-
реважно садибною, забудовою давнього Киева. Пiдсиленню композицiйного i вiзуального
впливу Софiйського ансамблю на довкiлля сприяла побудова в схiднiй частинi його тери-
TopiT наприкiнцi XVll ст. високоi дзвiницi. Вiд середини XlX ст. композицiйний вплив СоФiй-
ського ансамблю став зменшуватися через iнтенсивну щiльну периметральну забудову
прилеглих кварталiв. У подальшi перiоди ця негативна тенденцiя посилилася, що призвело
до певного нiвелювання ролi Софiйського ансамблю як мiстобудiвноi домiнанти.

flля створення умов повноцiнного огляду об'ектiв кульryрноi спадщини вiддалення
спостерiгача вiд пам'ятки мае буги не меншим за два горизонтальнi iдва вертикальнi
розмiри пам'ятки, що забезпечуе кугТТ вiзуального сприйняття в 30О. Характерними вiдста-
нями для вiзуального сприйняття споруд ансамблю е: 2 висоти, з яких вони оглядаються
повнiстю вiд цоколю до завершення (для дзвiницi, висота якоТ до хреста 76 м, це 152 м;для
собору, висота якого до хреста центральноТ банi близько 42 м, це близько 85 м); З50 м, з
яких розрiзняються дрiбнi деталi споруд; 500 м - вiзуальна межа, до якоi сприймаються ос-
HoBHi apxiTeKrypHi форми i об'емне вирiшення споруд. Переважна бiльшiсть мiсць зорово-
го сприЙнятrя ансамблю знаходиться в цих межах. Найвiддаленiшi точки огляду знаходять-
ся на вiдстанi близько 1000 м (район 3амковоТ гори), 1500 м (район гори Щекавицi) i

близько ЗOOО м (район БатиевоТ гори). З цих вiдстаней видно верхню частину дзвiницi,
причому сприймаються лише великi деталi й ocHoBHi членування споруди.

У межах архiтекryрного ансамблю СофiТ Киiвськоi в якостi архiтекryрно-мiстобудiвних
домiнант висryпають двi його ocHoBHi споруди: дзвiниця i собор. Дзвiниця завдяки своiй
значнiй висотi е головною домiнантою i орiентиром Верхнього MicTa, що вiзуально сприй-
маеться з багатьох його точок, а також далеко за його межами. Моrкливостi для огляду собо-
ру е обмеженiцими, BiH е панiвним мiстобудiвним i архiтекryрним елементом на територiТ
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ансамблю. Дрхiтекryрними акцентами в ансамблi СоФii Киiвськоi завдяки своТм бароко-
вим формам i пластичним завершенням у виглядi бань i фронтонiв висryпаютЬ Трапезна

церква i Пiвденна башта, якi мають композицiйнийвплив на середовище i сприймаються
з боку вулицi ВолодимирськоТ, СоФiйськоТ площi та Володимирського проiздУ. Будинок мит-

рополита завдяки своему великому масштабу i пластичним завершенням е локальним ак-

центоМ в межаХ територiТ ансамблЮ. Решта споруД ансамблю: хлiбня з консисторiею,

братський корпус, Брама Заборовського, бурса, соборний флiгель, будинок епархiальноI

училищноi ради та iншi службовi споруди мають невеликi габарити i оглядаються лише в

ближньому оточеннi.
Вiзуальне розкриття Софiйського ансамблю мае складну струкryру, TicHo пов'язану з

розплануванням i рельефом мiсцевостi, i мiстить рiзнi за характером сприйняття дiлянки
зони видимостi: видовi oci, зони, фронти i точки видового розкриття.

Видовi oci
Видовi oci _ прямолiнiйнi або близькiдо прямолiнiйноТдiлянки зони видимостi, opieHTo-

BaHi на об'екти, якi спостерiгаються. Видовi oci, opieHToBaHi на ocHoBHi пам'ятки СоФiй-
ського ансамблю, проходять уздовж Володимирського проТзду, вулиць Софiйськоi, Золото-
BopiTcbKoT, СтрiтенськоI, Володимирськоi, lнститугськоТ та уздовж вододiлу гори flитинки.

Розпланувальна струкryра Верхнього MicTa, сформована в серединi XlX ст., переДбача-
ла кiлька планувальних осей, орiентованих на ансамбль Софiйського соборУ,

Головною розпланувальною вiссю, що зберегла свое значення до сьогодення, е Воло-

димирськiй проiзд, який забезпечуе вiзуальний i композицiйний взаемозв'язок мiж ком-
плексами Софiйського i Михайлiвського монастирiв.3начна ширина незабудованоi частини
проТзду створюе широкi можливостi для огляду ансамблю Софiйського собору як цiлiсного
комплексу з багатьох точок. Вiдстань мiж дзвiницями соборiв становить близько 550 м, цlо

дозволяе вiзуально сприймати обидва комплекси цiлiсно i забезпечуе можливостiiх посry-
пового видового розкриття на рiзних вiддалях. Найбiльш цiннi оглядовiточки цiеi oci розта-
шованi на пiвденному боцi Володимирського проТздууздовж cKBepiB i на Михайлiвськiй та

Софiйськiй плоlлах, звiдки Софiйський ансамбль розкриваеться по фронтальнiй лiнiТ, на

якiй розташованi три його домiнанти: дзвiниця, собор i трапезна, якi вiдiграють активну

роль у формуваннi силуеry.

Друга за значенням видова Bicb проходить уздовж вулицi СофiйськоТ через Майдан Не-

залежностi i уздовж початковоi дiлянки вулицi lнститугськоi. У cTBopi вулицi СофiйськоТ по

всiй ТТ довжинi до Майдану Незалежностi i по цiй же oci на самому майданi виразно прог-
лядаеться силует BepxHix ярусiв дзвiницi. На вiдтинку вулицi lнститугськоi, що е продоВЖеН-

ням TieT ж Bici, видове розкриття ансамблю збiльшуеться, i на верхнiй дiлянцi вулицi в

районi Мiжнародного центру кульryри i мистецтв (вул. lнститугська, 1), територiТ готелю "Ук-

paiHa" (вул. lнститугська, 4) та на оглядовому MicTKy через вулицю lнститугську для огляду
стають досryпними не лише BepxHi яруси дзвiницi, а й банi Софiйського собору.

Ще однiею iсторичною видовою вiссю е вулиця Золотоворiтська, яка iсторично забез-
печувала вiзуальну цiлiснiсть зв'язку мiж Софiйським ансамблем i Золотими воротами. На

сьогоднi вiзуальний зв'язок з боку територiТ СоФiйського подвiр'я в бiк Золотих BopiT втра-
чено через забудову уздовж Георгiiвського провулку, а вiзуальний зв'язок 3олотих BopiT i

Софiйського ансамблю залишився - у cTBopi вулицi Золотоворiтськоi в напрямку до Ге-

оргiТвського провулку видно верхню частину дзвiницi.
flo iсторично орiентовних на Софiйський ансамбль вулиць вiдноситься також i вулиця

CTpiTeHcbKa. У минулому туг icHyBaB вiзуальний зв'язок мiж Софiйським ансамблем i зруй-
нованою в 19ЗO-х рр. Стрiтенською церквою. Зараз вiзуальна Bicb уздовж вулицi
CTpiTeHcbKoi майже втрачена через щiльну периметральну екрануючу забудову уздовж ву-

лицi СтрiлецькоТ, лише на деяких дiлянках вулицi проглядаеться частина верхнього ярусу i

баневе завершення дзвiницi.

19в _



Роздiц 3. Концепцiя Плану органiзаuii територii Нацiона--rьного заповiдника "Софiя Ки'iвська"

Вулиця Володимирська планувально не е орiентованою на СоФiю КиТвську, але прохо-
дить повз ТТ територiю, |ло обумовлюе широкi можливостi видового розкриття ансамблю на
ТТ рiзних дiлянках. Найкращi оглядовi можливостi iснують на вiдтинку вулицi Володимир-
ськоТ в межах Софiйськоi площi, де цiлiсно розкриваеться силует Софiйського ансамблю зi
сходу. OKpeMi зони видимостi дзвiницi Софiйського собору розташованi на певних дiлянках
уздовж непарного боку вулицi Володимирськот на вiдтинках мiж вулицями Софiйською та
lрининською i вулицями Малопiдвальною та Прорiзною. BTiM, оскiльки з цих точок сприй-
маеться менше третини основного об'ему споруди, вона не вiдiграе акгивнот композицiй-
ноI ролi у мiстобудiвному середовищi.

Ще однiею видовою вiссю, орiентованою на Софiйський ансамбль, е вулиця lнституг-
ська на вiдтинку вiд Майдану Незалежностi до дiлянки навпроти Мiжнародного центру
кульryри i мистецтв (вул. lнститугська, 1). На цiй дiлянцi в cTBopi вулицi оглядаеться силует
Верхнього Micтa, увiнчаний банями Софiйського собору та дзвiницi.

З вiддалених вiдстаней дзвiниця Софiйського собору сприймаеться в панорамi цент-
ральноi частини MicTa в осьовiй перспективi вулицi Привiтноi i по фронry уздовж вулицi ,Що-

кучаевськоi на Батиевiй горi, з вулицi Банковоi (видовий майданчик), вiд Арки flрркби На-
родiв у Хрещатому парку, з окремих дiлянок вулицi Лук'янiвськоI, з валiв КиТвськоТ Фортецi
i пагорбу бiля Республiканського стадiону, з трибун стадiону ",Щ,инамо".

Видовi фронти
Видовi фронти - прямi або криволiнiйнiдiлянки зони видимостi, з якого види сприйма-

ються пiд кугом до oci дiлянки. Видовi фронти, з яких сприймаеться Софiйський ансамбль,
знаходяться на схiднiй дiлянцi СофiйськоТ площi, на майданчику перед готелем "УкраТна" на
вулицi |нститугськiй, на пiшохiдному MicTKy над вулицею lнститугською, на дiлянцi перед
Мiжнародним центром кульryри i мистецтв на вулицi lнститугськiй, 1, уздовж пiвденно-
захiдноТ кромки схилiв 3амковоi гори, на кромцi схилiв бiля територii НацiональноТ ака-
демiТ образотворчого мистецтва та архiтекryри на Вознесенському узвозi, 20, на окремих
дiлянках вулиць Лук'янiвськоТ i ОлегiвськоТ i на кромцi схилiв Батиевоi гори уздовж вулицi
flокучаевськоТ (дiлянки в районi вул. flокучаевськоТ, 4).

Найцiннiшими видовими фронтами е фронти на Софiйськiй площi i в районi вулицi Iнсти-
тугськоТ, оскiльки з цих дiлянок ансамбль Софiйського собору вiдiграе роль apxiTeKrypHoT
домiнанти зони формування виду. ,Щля iнших видових фронтiв роль споруд ансамблю е
менш значущою, оскiльки до зони видимостi потрапляе лише верхня частина дзвiницi, яка
для цих видових фронтiв е одним iз елементiв, що формують силует Верхнього MicTa.

flосить характерним е видовий фронт уздовж вiдтинку вулицi пЩокучаевськоi (в районi
школи N9 60 i дiлянок навпроти КиТвського мiського бюро судово-медичноТ експертизи на
вул. ,Щокучаевськiй, 4), де завдяки особливому куry зору дзвiниця СофiТ КиТвськоi сприй-
маеться спiльно з Володимирським собором.

Видовi зони
Видова зона - компактна або складноi Форми дiлянка зони видимостi, з якоТ сприйма-

ються цiннi або xapaкTepнi види, i перемiщення в межах якоi можливе в будь-якому на-
прямку. Видовi зони мiстяться в межах СофiйськоТ i МихайлiвськоТ плоlл, Володимирського
проIзду, на дiлянцi бiля Нацiонального музею icTopiT Украiни (вул. Володимирська, 2), на
горi flитинка, на Замковiй горi, на схiдних схилах гори бiля НацiональноТ академiТ образо-
творчого мистецтва та архiтекryри на Вознесенськомуузвозi, 20), на схилах в районi вулицi
lнститрськоТ, на пiвнiчно-схiдних схилах BepxHboi частини БатиевоТ гори, на розi вулиць Ве-
ликоТ ЖитомирськоТ i О, Гончара, на перетинi вулиць йибочицькоi i Нижнього Валу.

Оскiльки з давнiх часiв Софiйський собор виконував Функцiю головноТ сакральноТ спо-
руди украiнських земель, на територii перед собором вiд часiв його заснування icHyBaB
вiдкритий майдан для зiбрань, розпланувально локалiзований на мiсцi сучасноi СофiйськоТ
площi, У межах вiдкритого простору СофiйськоТ площi (габаритнi розмiри близько 65 х 120 м)
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сформована найцiннiша видова зона, з якоТ найповнiше сприймаеться комплекс пам'яток
Софiйського ансамблю з характерних оглядових вiдстаней, що дорiвнюють двом висотам
дзвiницi (до 150 м). На жаль, потенцiйнi мо}кливостi для найбiльш цiлiсного вiзуального
розкриття Софiйського ансамблю для цiеi видовоi зони були обмеженi надбудовою ман-
сардного поверху над будинками на вулицi Володимирськiй, 2О - 22, якi фланкують ансамбль
з пiвнiчного сходу. Другою за значенням видовою зоною е зона в межах Володимирського
проiзду i Михайлiвськоi площi, де оглядовi вiдстанi становлять до 150 - 550 м. Третьою за
значенням е видова зона в районi вулицi lнститугськоТ (оглядовi вiдстанi 80О - 1000 м).

,Щля переважноТ бiльшостi iнших видових зон рядовоТ цiнностi iснують можливостiдля огля-

дулише BepxHboi частини дзвiницi.
3начнi дiлянки видового розкриття Софiйського ансамблю розташованi у внугрiшньо-

квартальному просторi на непарному боцi Рильського провулку i вулицi СтрiлецькоТ, BTiM,

обмеження досryпу на цi прибудинковiтериторiТ з боку власникiв i корисryвачiв земельних
дiлянок унеможливлюе огляд ансамблю з тих точок для широкого досryпу.

Певнi обмеження щодо вiзуального сприйнятгя Софiйського ансамблю в бiльшостi зон
видимостi спричиненi екрануючими зеленими насадженнями, якi потребуютьупорядкування.

Слiд вiдзначити, що в ocTaHHi роки у зв'язку з побудовою на бульварi Т. Шевченка,
28 - 30, 24-поверховоТ споруди готелю "Хiлтон" були втраченi видовi зони, з яких огля-
далася дзвiниця Софiйського ансамблю, в районi залiзничного вокзалу i уздовж вулицi
липкiвського.

Видовi точки i антропогеннi оглядовi майданчики
Видова точка - локальна обмежена за площею дiлянка зони видимостi, з якоТ сприйма-

ються види на об'ект. Видовi точки, з яких розкриваються види на oKpeMi частини ансамб-
лю Софiйського собору, розташованi на дiлянцiу провулку Рильському,2О/7-б (видова точ-
ка навпроти аркового проiзду), на розi вулиць ВеликоТ ЖитомирськоТ i Олеся Гончара, на

розi вулицi Стрiлецькоi i ГеоргiТвського провулку, на Львiвськiй площi бiля початку вулицi
Великоi ЖитомирськоТ, у дворi будинку N9 15 на вулицi Костьольнiй, в Хрещатому парку в
районi Музею води.

flo антропогенних оглядових майданчикiв, з яких широко розкриваеться Софiйський
ансамбл ь, вiдносяться дзвi н и цi Софi йського i М ихайлi вського соборi в.

Панорами
Ансамбль СофiТ КиТвськоТ вiдiграе роль мiстобудiвноi домiнанти в панорамах Верхньо-

го MicTa з оглядового майданчика на дзвiницi Михайлiвського собору, бере участь у форму-
BaHHi силуеry правобережноi iсторичноi частини Киева з прилеглих пагорбiв (3амковоТ го-

ри, Щекавицi, БатиевоТ гори тощо),
Найцiннiшими панорамними видами ансамблю СоФiйського собору е види, якi розкрива-

ються зiсхiдноТ частини Софiйськоi iзахiдноi частини МихайлiвськоТ площ. Характерним е вид
з пiшохiдного MicTKa над вулицею lнститугською. Цi види пропонуеться зафiксувати яктакi, що
не пiдлягають трансформацii в секторах ix вiзуального сприйнятгя (горизонтальний куг 54').

У цiлому слiд зазначити, lло завдяки довершеностi й складностi своiх архiтекryрних
форм, значному масштабу, акцентованим золотими банями завершенням i TicHoMy зв'язку
з iсторичною розпланувальною струкryрою Верхнього MicTa ансамбль Софiйського собору
зберiг свою активну роль мiстобудiвноТ домiнанти i залишився головним архiтекryрним ан-
самблем iсторичного ядра Киева.

П роблеми досryпностi об'ешiв запов jдника

flля покращення сприйняття пам'яток i спрощення просторовоТ орiентацiТ вiдвiдувачiв
на територii Нацiонального заповiдника "Софiя Киiвська" передбачаеться встановлення
стендiв з iнформацiею про об'екти кульryрноТ спадщини, а саме:
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Роздiл 3. Концепцiя Плану органiзаuii територii Нацiона,-tьного заповiJника "Софiя Киiвська"

- банера з загальною iнФормацiею про СоФiйський собор та прилеглi монастирськi
споруди при входi до заповiдника;

- сiтiлайry зi схемою територiТ архiтекryрного ансамблю;
- стендiв перед основними нериомими пам'ятками ансамблю: СоФiйським собором,

Дзвiницею, Будинком митрополита, Трапезною церквою, Братським корпусом, Бурсою,
)fiiбнею та Брамою 3аборовського.

lнФормацiя на стендах подаеться трьома мовами - украiнською, росiйською та англiй-
ською. Bci стенди мiстять символiку ЮНЕСКО та BcecвiTнboi спадщини.

EKcKypcii по Софiйському музею проводяться спiвробiтниками НЗ "Софiя КиТвська", що
пройшли вiдповiдну пiдготовку та отримали атестацiю. Вiдповiдальнiсть за пiдготовку екс-
курсоводiв несе сектор методичноТ роботи.

OKpiM спiвробiтникiв Заповiдника, право проведення екскурсiй надаеться представни-
кам ryристичних компанiй на договiрних засадах.

Спiвробiтники 3аповiдника надають екскурсiйне обслуговування 7 мовами (украТнсь-

кою, росiйською, англiйською, польською, нiмецькою, iспанською та порryгальською).
ATecToBaHi екскурсоводи з ryристичних компанiй проводять eкcкypciT багатьма iншими
мовами.

3 метою встановлення зворотного зв'язку з вiдвiдувачами в iнформацiйному центрi на-

даються анкети (украТнською, росiйською, англiйською мовами).
З огляду на рiзнi категорii вiдвiдувачiв, плануеться проведення ocBiTHix програм: "Пре-

столи СофiТ КиТвськоТ", "Графiтi СофiТ КиТвськоТ", "Прихований живопис СофiТ Киiвськоi",
"Некрополь СофiТ КиТвськоi", "CBiтcbKi розписи СофiТ КиТвськоТ", "Стiнопис Софii КиТвськоТ",
"Апокрифи в стiнописi СоФii КиТвськоi", "Храмова iKoHa", "Бiблiя в розписi СоФii КиТвськоТ".
Заплановано розробити освiтню програму "Кульryрна спадщина Украiни в ЮНЕСКО". Для
школярiв проводяться спецiальнi адаптованi eKcKypciT.

Оскiльки Нацiональний заповiдник "Софiя Киiвська" знаходиться в центрi Киева, BiH е

фiзично досryпним як для тих, хто корисryеться громадським транспортом (поруч розташо-
вана станцiя метро "3олотi Ворота", пролягають чисельнi маршруги наземного транспорry),
так iдля тих, хто корисryеться власним автотранспортом. lcHye проблема паркування ryрис-
тичних автобусiв, яку плануеться розв'язати у 2ОtЗ р., коли на вулицях Киева запрацюе
схема розташування мiсць паркування, стоянок i зупинок туристично-екскурсiйного транс-
порry якiбудугь позначенi вiдповiдними iнформацiйними знаками (замовник - Управлiння
ryризму КиТвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацiТ).

3.5. визнАчнА yHlBEPcMlbHA цlннlсть оБ,екry BcEcBlTHboi спАдщини
lAKTYAJIЬHI ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ АНСАМБЛЮ СПОРУД СОФlЙСЬКОГО СОБОРУ
тА пов,язАних з ним оБ,ектв культурноТ спАдщини

Об'ект BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО "Киiв: Собор СвятоТ Софii та прилеглi монастирськi
будiвлi, Киево-Печерська Лавра" визнаеться унiкальним за рядом ознак i вiдповiдае таким
критерiям:

(|) - являе собою шедевр людськоТ творчостi;
(ll) - демонструе важливий обмiн людських цiнностей за довгий час або в межах t(уль-

ryрного регiону cBiry з розвитку архiтекryри або технологiТ, монументального мистецтва,
планування MicT або ландшафтного планування;

(lll) - е унiкальним свiдченням кульryрноТ традицii чи цивiлiзацiТ, що icHye або вже знима;
(lV) - е визначним типом споруди, архiтекryрного або технологiчного ансамблю чи ланд-

шаФry що iлюструе важливi етапи людськоТ icTopiT.
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Визначна унiверсальна цiннiсть Собору СвятоТ СоФii та прилеглих монастирських
будiвель як частини об'екry BcecBiTHboi спадщини:

Софiйський собор в iсторичному центрi Киева * це унiкальна пам'ятка архiтекryри i мо-
нументального живопису. Збудований в Xl ст., BiH е однiею з небагатьох споруд часiв
Киiвськоi Pyci.

Упродовж столiть собор та ансамбль монастирських споруд зберiгае унiкальну гар-
монiю архiтекryрних i природних форм, виразний нацiональний колорит та разом з iншими
пам'ятками кульryрноI спадщини формуе традицiйний iсторичний ландшафт Киева.

Собор СвятоI СофiТ та прилеглi монастирськi будiвлi як частини об'екry BcecBiTHboT
спадщи ни вiдповiдае критерiям:

Критерiй (l)

Софiйський собор з прилеглими монастирськими будiвлями - унiкальна пам'ятка apxi-
текryри та монументального мистецтва першоТ половини Xl ст., яка мiстить найбiльший у
cBiTi ансамбль тогочасних мозаiк i фресок (271- м2 мозаТк та З000 м' фресок). Особливiстю
архiтекryри собору е поеднання пiрамiдальноТ композицii з хрестово-купольним типом хра-
му. Монументальний живопис собору складае единий за iдейним задумом мистецький ан-
самбль, в якому мозаТки прикрашають головний BiBTap i центральний купол, фрески - Bci
iншi примiщення. Ключову роль вiдiграють величнi образи Христа Пантократора у централь-
ному куполi та Богоматерi Оранти у KoHci центральноI апсиди. Палiтра налiчуе 177 кольорiв i

вiдтiнкiв. Специфiкою стiнопису собору е комплекс унiкальних свiтських фресок сходових
веж у традицiях придворного вiзантiйського мистецтва.

Критерiй (ll)

Пам'ятка е результатом кульryрноТ взаемодiТ Pyci i ВiзантiТ загальнолюдського значення,
яка демонструе комплекс досягнень свiтового рiвня в apxiTeKrypi, монументальному мистецтвi,
будiвельнiй технiцi, технологiТ та писемностi, формуваннi архiтекryрного ансамблю столицi

flaBHboT PyciTa сучасного Киева. Собор вiдповiдае вiзантiйським архiтекryрним i мистецьким
традицiям, якi набули у ньому нового тлумачення пiд впливом мiсцевого замовлення.

Критерiй (lll)
СоФiя КиТвська - одна з нечисленних пам'яток першоТ половини Xl ст., е виключно важ-

ливим свiдченням багатовiковоТ кульryрноТ традицiТ краiн вiзантiйського ареалу взагалi та
Русi-Украiни зокрема. 3апочаткована собором apxiTeKrypHa школа вплинула на формуван-
ня давньоруськоТ, а згодом украТнськоТ та росiйськоI сакральноТ архiтекryри та монумен-
тального живопису.

Критерiй (lV)

СоФiйський собор е класичним взiрцем вiзантiйського хрестово-купольного храму, але
його apxiTeкrypa i стiнопис вiдображають специфiку ктиторського замовлення. Разом з
будiвлями XVlll ст., якi оточують собор, комплекс е яскравим прикладом монастирського
ансамблю доби Формування yKpaiHcbKoT державностi. Впродовж сторiч Св, Софiя iлюструе
найважливiшi етапи icTopiT Русi-Украiни. l-{e зумовило значення Софiйського собору як не-
вiд'емного державного символу УкраТни. L{я пам'ятка засвiдчуе безперервнiсть диовного
дiалоry минулих i сучасних поколiнь, окреслюе загальнолюдськi цiннiснi орiентири.
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РоздLц 3 Концепцiя Плану органiзацii територir Нацiона-rьного заповiдника "Софiя Киiвська"
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3.6. ocHoBHl нАпрямки дlяльностI
нАцlонмlьного зАповlдни кА "соФlя киiвськА,,
пов,язАнl з вивчЕнням, зБЕрЕжЕнням тА використАнням
оБ,ектв АнсАмБлю споруд соФlЙського соБору

ffiяльнiсть Нацiонального заповiдника "Софiя КиТвська". пов язана з вивченням, збе-

реженням та використанням об'ектiв ансамблю споруд Софiйського собору, мае три ос-

HoBHi напрямки: пам'яткоохоронний, науковий i кульryрно-п pocBiTH и цьки й.

Пам'яткоохоронна дiяльнiсть заповiдника направлена на запобiгання руйнуванню або
заподiянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, лримання. вiдповiдного викорис-
тання, консервацii, реставрацiТ, ремонту, реабlлiтацil, пристосування та музеофiкаЦil
об'ектiв культурноТ спадщини в межах ансамблю Софiйського собору. а також на ЗабеЗПе-
чення збереження мiстобудiвно'i i коN4позицiйноi ролi ансамблю, традицiйного характеру
середовища в межах oxopoнHoi (буферноТ) зони, дотримання режимiв використання тери-

TopiT заповiдника та охоронноТ (буферноТ) зони. В рамках цiеl дiяльност] здiйснюеться
технiчний монiторинг за станом об'еKTiB ансамблю споруд Софiйського собору i середови-
ща (монiторинг стану геологiчноi основи територiТ ансамблю, монiторинг технiчного стану
несучих конструкцiй об'ектiв ансамблю, монiторинг мiкроклiмату примiщень собору), пово-

дяться iнженерно-технiчнi дослiдження, здiйснюсться облiк об'еKTiB культурноТ спадщини в

межах ансамблю Софiйського собору. Також здiйснюються роботи з ремонry реставрацii,
консервацiI, пристосування та музеефiкацii об'ектiв культурноi спадщини в межах ансамб-
лю Софiйського собору, iншi роботи, пов'язанi з благоустросм територiТ, реконструкцiею i

ремонтом будiвель i споруд заповiдника, що не вiдносяться до об'ектiв кульryрноТ спадщи-
ни, ремонтом i реконструкцiею iнженерних мереж, проводяться заходи щодо вiдповiдного

угримання нерухомих пам'яток i об'ектiв ансамблю, удосконалення системи зелених насад-
жень на територii заповiдника тощо.

Наукова дiяльнiсть Нацiонального заповiдника "Софiя Киiвська" спрямована на сис-
темне вивчення пам'яток ансамблю Софii КиIвськоТ. З цiею метою вивчаеться археоло-
гiчна спадщина територiТ садиби Софiйського соборута BcieT прилеглоi мiсцевостi, розроб-
ляеться програма широкомасштабних археологiчних i спелеологiчних дослiджень, гео-

фiзичних дослiджень, консервацii та музеефiкацiТ об'ектiв культурноi спадщини згiдно з на-

уковими методиками та принципами, проголошеними европейською конвенцiею з охоро-
ни культурноj спадщини. Ведеться робота з вивчення iсторil Софiйського собору та iнших

споруд Софiйського ансамблю, icTopii дослiдження пам'яток ансамблю, дослiдження
архiтекryри, монументального живописута архiтекryрного декору цих пам'яток, реставрацiТ
та консервацiТ настiнного живопису Софiйського собору i Будинку митрополита, здiйснення
архiтектурних обмiрiв Софiйського собору та iнших пам'яток Нацiонального заповiдника,
створення археологiчноТ карти територii Софiйського подвiр'я та прилеглоi територiТ, ство-

рення наукових каталогiв, вивчення та публiкацiя матерiалiв фондlв iapxiBy Нацiонально-
го заповiдника "Софiя Киjвська".

Культурно-просвiтницька дiяльнiсть Нацiонального заповiдника "Софiя Киjвська" спря-
мована на пiдтримкута розвитокryристичного i музейного обслуговування вiдвiдувачiв за-
повiдника, популяризацiю ансамблю СофiТ КиiвськоТ серед нацiональноТ та мiжнародноi'
аудиторii. У сферi просвiтницькоТ дiяльностi заповiдника прiоритети вiддано дiтям, учням та
сryдентам. Передбачасться органiзацiя циклiв постiйних занять на ocHoBi музейних експо-
зицiй, як от] уроки-екскурсii по експозицiях, вiдвiдування фондiв, квести, виставки дитячоi
творчостi, майстер-класи, пленери, святковi заходи, зустрiчi, консультацiI. Для старшо'i ау-

диторiТ передбачаеться проведення лекцiй, музичних зустрiчей. Впроваджуються програми

для людей з особливими потребами.
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3.7. визнАчЕння мЕж тА рЕжимlв використАння тЕриторli
тА зон охорони нАцlондIьного зАповlдникА,соФlя киiвськА"
(у мЕжж АнсАмБлю споруд соФlЙського соБору)

До складу Нацiонального заповiдника "Софiя КиТвська" входять BcecBiTHbo вiдомi
пам'ятки архiтекryри, розташованi в центрi м. Киева: СоФiйський собор Xl ст. з apxiTeKryp-
ним ансамблем монастирських споруд XVlll ст. на його територiТ, 3олотi ворота Xl ст., Ки-

рилiвська церква Xll ст., АндрiТвська церква XVlll ст., а також комплекс пам'яток apxiTeKry-

ри Vl - XV ст. СудацькоТ фортецi (розташована у м. Судак АР Крим). 3агальна площа земель-
них дiлянок, що входять до ск/lаду НЗ "Софiя КиТвська", згiдно з державними актами на пра-
во постiйного корисryвання земельними дiлянками складае З51645 м'.

У 2OL1- р. iнститугом "УкрНfflпроектреставрацiя" було виконано кресленик "Проект
кориryвання генерального плану територiТ ансамблю Софiйського собору Нацiонального
заповiдника "Софiя Киiвська", який було погоджено MiHicTepcTBoм кульryри УкраТни
11.О8.2О11 р.

Охоронна (буФерна) зона ансамблю споруд Софiйського собору - це важливий елемент
охорони кульryрноi спадщини та природного середовища м. Киева. Вона забезпечуе збе-
реження i можливiсть найбiльш ефективного використання нерцомоТ кульryрноТ спадщини
Micтa, е невiд'емною складовою загальноТ системи охоронного зонування по м. Киеву, що
в раховуе iстори ко-м iстобудi в н i, середови щн i i ла ндшаФтн i особл и BocTi.

Межi oxopoHHoi (буФерноТ) зони заповiдника було визначено згiдно з науково-проект-
ною документацiею "Межi i режими зон ансамблю споруд Софiйського собору" (ансамбль
споруд Софiйського собору, АндрiiвськоТ церкви, Золотих BopiT)y м. Киевi, розробленою у
200З - 2ОО4 рр. iнститугом НДlТlАМ i погодженою та затвердженою у 2005 р. Площа охо-

ронноТ (буФерноТ) зони складае 111,81 га.
У 2010 - 2О1,1, рр. НД| пам'яткоохоронних дослiджень MiHicTepcTBa кульryри Украiни бу-

ло розроблено межi об'еднаноТ охоронноТ (буферноi) зони об'екта BcecBiTHboi спадщини:
"КиТв: Собор Святоi СофiТ та прилеглi монастирськi будiвлi, Киево-Печерська Лавра". За-
значена науково-проектна документацiя була затверджена наказом MiHicTepcTBa кульryри
Украiни у 2O1,L р. Площа об'еднаноТ oxopoHHoi (буферноi) зони складае 441, га. Кiлькiсть
пам'яток та об'ектiв кульryрноi спадщини в межах територiТ новоТ охоронноТ (буферноТ) зо-
ни складае opieHToBHo 1 тис. одиниць.

Але, зважаючи на те, [цо на момент розроблення цiеТ КонцепцiТ межi новоТ буферноi зо-
ни не пройшли остаточноТ апробацiТ в KoMiTeTi BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО в повному
обсязi, в цiй науково-проектнiй документацiТ використовуються межi охоронноТ (буферноi)
зони, затвердженi у 2005 р.

Межi oxopoHHoi зони ансамблю споруд Софiйського собору проходять:

- на сходi: верхньою кромкою схилу вiд альтанки в парку Володимирська гiрка уздовж
його огорожi до вулицi ТрьохсвятительськоТ i далi цiею вулицею до пiвденного краю будин-
ку N0 5, уздовж краю цього будинкута уздовж кромки схилу в тилах забудови парного боку
вулицi КостьольноТ до пiвденного роry будинку No 4. Потiм в тому ж напрямку вiд рогу цьо-
го будинкудо рогу Будинку профспiлок, далi до осьовоТлiнii вулицi Костьольна, а за тим уз-
довж фасадiв, що пiвколом розташованi в пiвнiчнiй частинi Майдану Незалежностi, до
ocboBoi лiнiТ вулицi Бориса Грiнченка до вулицi Прорiзноi;

- на пiвднi: уздовж осьових лiнiй вулиць Прорiзноi, ВолодимирськоТ, Золотоворiтсько-
го провулку, вулицi Лисенка;

- на заходi: уздовж кромки схилiв в тилах забудови непарного боку вулицi Ярославiв
Вал, а саме: мiж вулицями Лисенка та |вана Франка, починаючи з проТзду мiж будинками
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Роздiл 3. Концепцiя ftлану органiзацii територii Нацiонального заповИника "Софiя Киiвська"

N9 2 i N9 4 по вулицi Лисенка i далi по iсторичним межам садиб NsN9 1, З,5, 7,9, 11 i сади-
би Ns З по вулицi lBaHa Франка, Далi мiж вулицями lBaHa Франка i олеся Гончара - уздовж
пiвденного краю будинку Ns 4 по вулицi lBaHa Франка та по lсторичним межам садиб (ра-

зом з флiгелями) NOЦ0 1З, 15, L7,L9/З! iуздовжзахiдного краю будинку N0 ЗЗ по вулицi
Олеся Гончара. Потiм мiж вулицями Олеся Гончара i Воровського - по межам iсторичних са-

диб (з флiгелями) NsNs 21,/2О, 25, 27, 29, 37-, ЗЗ, З5, 37 /1, та далi мiж будинками N9 З i

Nq 5 по вулицi Воровського. Далiуздовжзахiдного бокуЛьвiвськоТ площi до вулицi Велика
Житомирська i уздовж Торговельного центру до кромки схилу.

- на пiвночi: уздовж верхньоI кромки схилу на схiд до Пейзажноj алеТ, уздовж Пейзаж-
ноТ алеi до Десятинного провулку, уздовж сходiв до тераси у пiднiжжя flесятинноТ гiрки та

уздовж кромки тераси. Далi * мiж будинками N9 Зб i N9 З4 по АндрiТвському узвозу, потiм,
перетинаючи узвiз, до огорожi Андрijвсько'i церкви, уздовж огорожi церкви до скверу, по

дорiжцi уздовж схилу, потiм вгору уздовж огорожi до кромки схилiв на подвiр'i'будинку
N9 14 по вулицi Десятиннiй. Потiм уздовж кромки схилiв в тилах забудови парного боку ву-

лицi ДесятинноТ до фунiкулеру, перед фасадом верхньоТ станцii фунiкулеру i уздовж ого-

рожi, що йде по краю верхньоi частини парку Володимирська гiрка, до альтанки на розi
плато.

Режим використання територiТ заповiдн ика
На територiТ Нацiонального заповiдника "Софiя Киiвська" заборонено:
- дiяльнiсть, що негативно впливае або може негативно вплинуги на стан збереження

об'ектiв кульryрноТ спадщини, режим iх охорони та використання;

- розкопування "на знесення" археологiчного культурного шару по всiй його площi й на
всю глибину без резервування нерозкопанихдiлянок кульryрного шару як еталону на май-
бугне;

- нове будiвництво, землянi роботи, прокладання транспортних комунiкацiй та iнже-
нерних мереж, якщо це не пов'язано iз забезпеченням Функцiонування заповiдника та йо-
го пам'яток, а також у разi, якщо цi роботи порушують пiдземнi частини пам'яток або гiдро-
логiчний режим територiТ;

- влашryвання повiтряних лiнiй електромереж та iншого iнженерного обладнання, iH-

женерних споруд, що змiнюють традицiйний характер середовища та вiзуальне розкриття
споруд ансамблю.

Мiстобудiвнi, apxiTeKrypHi та ландшафтнi перетворення, будiвельнi, мелiоративнi, шля-
xoвi, землянi роботи, проведення масових i видовищних заходiв у межах заповiдника
здiйснюються за погодженням з центральним органом виконавчоТ влади у сферi охорони
кульryрноТ спадщини.

На територii заповiдника зберiгаються пам'ятки та об'екти кульryрноi спадщини, забез-
печуеться охорона археологiчного кульryрного шару, а також традицiйного характеру сере-
довища: ландшафry iсторично сформованих розпланування, парцеляцiТ, забудови, малих
архiтекryрних форм, елементiв iсторичного благоустрою. За спецiальними проектами, по-
годженими в установленому порядку, проводяться роботи з консервацiТ, реставрацiТ, реа-
бiлiтацii, пристосування, музееФiкацiТ пам'яток, регенерацiТ ix середовища, благоустрiй та
озеленення територiТ, реконструкцiя i будiвництво необхiдних для експлуатацiТ пам'яток
iнженерних мереж.

На територii заповiдника забезпечуеться iнженерний захист територiТ, caHiTapHa i по-
жежна безпека, сприятлива для пам'яток гiдрогеологiчна обстановка та захист вiд ди-
намiчних навантажень.

На територii заповiдника забезпечуеться проведення археологiчних дослiджень з му-
зеефiкацiею виявлених розкопками стародавнiх будiвель i споруд. Будь-яким земляним та
будiвельним роботам, запланованим на територiТ заповiдника, повиннi передувати
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археологiчнi дослiдження (розкопки), а caМi роботи повиннi здiйснюватися пiд наглядом

фахiвця-археолога.
На територii заповiдника вiдповiдно до плану органiзацii територii допускаеться

розмiщення об'ектiв громадського обелуговування та ryристичноi iнфраструкryри за погод-
женням з MiHicтepcтBoМ кульryри.

Режими використання територii охоронноТ (буферноТ) зони
На територiТ охоронноТ (буферноТ) зони пам'ятки BcecBiTHboT спадщини ЮНЕСКО "КиТв:

Собор Святоi Софii та прилеглi монастирськi будiвлi, Киево-Печерська Лавра" допускаеть-
ся тiльки реставрацiя i реабiлiтацiя пам'яток та реконструкцiя iнших будiвель i споруд без
супевого збiльшення Тх висотних параметрiв.

На всiй територii буферноТ зони провiдним мас залишатися традицiйний характер
мiського середовища. HoBi елементи забудови мають бри пiдпорядкованi йому та ор-
ганiчно поеднанi з ним. Необхiдним е збереження iсторичного розпланування i характеру
просторовоТ забудови Верхнього MicTa та прилеглоi до Киево-Печерськоi лаври частини
Печерська з додержанням особливостей iсторичноi парцеляцii, iснуючих лiнiй забудови та
ii силуету.

Розпланувальний, вiзуальний, композицiйний i змiстовно-образний зв'язок Киево-
ПечерськоТ лаври та Софiйського собору з довкiллям слiд розглядати як найважливiuий
для збереження едностi ансамблю з iсторичним оточенням та для струкryри i образу
Верхнього MicTa та Печерська в цiлому. Ансамблi споруд Софiйського собору i Михайлiв-
ського Золотоверхого монастиря з Софiйською та Михайлiвською площами i об'еднуючим
Тх Володимирським проIздом, а також Киево-Печерська лавра мають розглядатись як
визначнi мiстобудiвнi пам'ятки, що пiдлягають дбайливому збереженню в едностi своIх
складових частин.

Як в найближчому оточеннi ансамблiв споруд Софiйського собору i Киево-ПечерськоТ
лаври, так i на всiй територiТ oxopoHHoi (буферноТ) зони висота i масштаб новоТ забудови та
надбудов повиннi буги спiврозмiрними з iснуючими будiвлями бiля них,

У буфернiй зонi допустимi обмеженi перетворення, основною спрямованiстю яких е

регенерацiя та архiтекryрно-композицiйне завершення iсторично недоосвоених дiлянок,
створення оптимальних умов для огляду ансамблiв та iх традицiйного оточення. На вiль-
них дiлянках нове будiвництво дозволяеться лише за iндивiдуальними проектами з
вiдповiдними науковими обгрунryваннями. HoBi будiвлi мають буги композицiйно та
apxiTeKTypHo поеднанi з iсторичним мiським середовищем в оточеннi ансамблiв та силуе-
том Верхнього MicTa.

У буфернiй зонi режим використання територii також передбачае:

- збереження розпланування, пам'яток та об'ектiв кульryрноi спадщини, елементiв
iсторич ного упоряджен ня;

- необхiднiсть проведення археологiчних дослiджень i музеефiкацiT археологiчних
об'ектiв; заборону розкопування "на знесення" археологiчного кульryрного шару; необхiд-
HicTb резервацii нерозкопаних дiлянок кульryрного шару як еталону на майбугне;

- забезпечення сприятливого для пам'яток гiдрологiчного режиму, пожежноi безпеки,
захисry вiд динамiчних навантажень та iнших негативних техногенних i природних впливiв;

- проведення робiт щодо реставрацii i пристосування пам'яток кульryрноТ спадщини,
упорядження та озеленення територiТ за спецiальними проектами, погодженими централь-
ним органом виконавчоТ влади у сФерi охорони кульryрноi спадщини.

У буфернiй зонi дозволяються перетворення, що не суперечать вимогам охорони куль-

rypHoi спадщини Верхнього MicTa i Печерська, визначноТ ролi ансамблiв СофiТ КиiвськоТ та
Киево-ПечерськоТ лаври, сприяють регенерацii кращих якостей iсторичного середовища
ансамблiв, а також пiдвищенню якостi мiського середовища, а саме:
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- перетворення, пов'язанi з функцiонуванням Верхнього MicTa та Печерська як взаемо-
пов'язаних частин ядра загальномiського центру i формуванням його як житлово-дiлового,
громадського, кульryрного i ryристського центру, з дотриманням обгрунтованих обмежень
висоти та щiльностi забудови;

- обмежене житлове i громадське будiвництво, в тому числiоб'екгiв соцiально-кульryр-
них, побугового обслуговування i ryристичноi iнфраструкryри;

- впорядкування, благоустрiЙ;

- реставрацiя пам'яток архiтекryри нацiонального i мiсцевого значення;

- ремонтно-реставрацiйнi роботи на Bcix iсторичних будiвлях, lло пiдlягають збере-
женню;

- реконструкцiя значних i рядових iсторичних будiвель з можливою iх надбудовою i при-
будовами, що не порушують архiтекryрних особливостей цих будiвель i пов'язаного з ними
тради цi йного середови ща ;

- будiвництво нових об'ектiв в мiсцях втрачених малоцiнних будiвель, споруд i на недо-
освоених iсторично дiлянках, за iндивiдуальними проектами з вiдповiдними науковими
обгрунryваннями;

- знесення значних i рядових аварiйних iсторичних споруд з наступним компен-
сацiйним будiвництвом, де це необхiдно для збереження традицiйного характеру сере-
довища;

- знесення дисгармонiйних традицiйномухарактеру середовища будiвель i споруд;

- знесення малоцiнних господарських i технiчних споруд;

- впорядкування зелених насаджень, що перецкоджають огляду пам'яток архiтекryри
та iсторичних мiстобудiвних комплексiв;

- функцiональна адаптацiя будiвель вiдповiдно до потреб громадського центру MicTa
Киева.

Гранично допустима висота нових будинкiв i надбудов не повинна буги вищою вiд висо-
ти прилеглоi традицiйноТ забудови, lло складае 72 - 25 м. Перевищення в кожному кон-
кретному випадку потребуе спецiальних композицiйних обгрунryвань, якi мають здiйсню-
ватись при розробленнi iсторико-мiстобудiвних обгрунryвань та мають визначати для кож-
ного проектованого об'екта гранично допустиму висоry та iншi параметри новобудови чи
надбудови.

Будiвництво нових будiвель i споруд супево обмежуеться: заборонене будiвництво ви-
сотних будiвель i споруд, а також будiвель i споруд пiдвищеноТ поверховостi.

У буфернiй зонi забороненi перетворення, що призводять до порушення традицiйного
характеру середовища, а саме:

- змiни iсторичного розпланування;
- перевищення новобудовами i надбудовами висоти традицiйноТ забудови без компо-

зицiйно-просторового аналiзу у складi iсторико-мiстобудiвних обгрунryвань;

- порушення iсторичного силуеry;

- порушення цiнних видiв, що визначають своерiднiсть Верхнього MicTa та Печерська;
- порушення масштабних спiввiдношень у забудовi;

- будiвництво промислових пiдприемств;

- розмiщення реклами, |ло порушуе iсторичне середовище i заважае огляду пам'яток.
Реконструкцiя i нове будiвництво в буфернiй зонi моя{ливе лише на ocHoBi погоджених

з центральним органом охорони кульryрноТ спадщини проектiв з необхiдними обгрунryван-
нями.

При цьому про Bci apxiTeKrypHi перетворення, запланованi в буфернiй зонi, необхiдно
завчасно iнформувати [.[ентр BcecBiTHboT спадщини (м. Париж).
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3.8. визнАчЕння основних зд(oдlв
з охорони тА використАння оБ,ектв зАпов!дниtш

HayKoBi та науково-п ри кладнi досл lдlKeH ня об'е}fii в i територiТ за повiдн и ка

з метою вивчення i охорони об'ектiв кульryрнот спадщини ансамблю Софii Китвськоi си-

лами Нацiонального заповiдника "софiя Китвська" i залучених провiдних профiльних уста-

нов i органiзацiй здiйснюються iнженерно-технiчнi, iсторичнi та археологiчнi дослiдження

об'ектiв i територii заповiдника.

l нженерно-техн iч н i досл iд11tен ня об' екгi в i територiI заповiдн и ка

описlндикатор

помогою супугни кових технологiй,
гiдрогеологiчнi спостереження за станом грунтового масиву, в межах

якого розташованi фундаменти стародавнiх будiвель, з використанням

мережi гiдрогеологiчних свердловин та геофiзичних пунктiв, розташо-
ваних на територii архiтекryрного ансамблю Софiйського собору.

георада рн i досл iджен ня струкryри геологiч ноI основ и територii а нса м-

блю Софiйського собору на наявнiсть пiдземних порожнин,

геофiзичнi дослiдження територiт з метою виявлення аномалiй i нега-

тивних процесiв, якi загрожують спорудам.

юси коь блго ансамнаняв и н Софiнже н огiчн територгеол шукуваерно
чи оТн ме-iеностановл геодезвомп оrоюзанн я донч iджедослГеодези
н заатин коя визначе до-ткоь собоготе с коордииа ру,н риторi Софiрежi

стан геологiчнот
основи територiТ
Софiйського ан-
самблю.

Обстежен ня технiчного стану, рекомендац
цiй споруд ансамблю.
Геодезичнi дослiдження за станом споруд: деформацiй фундаментiв,

розкриття трiщин та наявностi KpeHiB.

HarypHi дослiдження фiзико-механiчних власти востей будiвел ьн их ма-

терiалiв у тiлi стародавнiх будiвель та вивчення Тх залишкового ресурсу
тощо.
Георадарнi дослiдження пiдвалин та фундаментiв стародавнiх споруд з

метою визначення Тх реальноi конФiryрацii.
Георадарнi та ультразвуковi дослiдження несучих конструкцiй споруд з
метою виявлення мiсць концентрацii напружень та послаблених мiсць у
тiлi споруди.
ъофiзичнi дослiдження сейсмiчних та техногенних навантажень на

пам'ятки ансамблю споруд Софiйського собору.

обстеження та розрахунки напружено-деформованого стану несучих

конструкцiй споруд.
спостереження за вiбрацiйними навантаженнями вiд навколишнього

середовища (в т, ч. мiкросейсмiчними та локальними вiбрацiйними на-

вантаженнями).

iT щодо укрiплення конструк-Сган несучих кон-
струкцiй споруд на
територiТ Софiйсь-
кого ансамблю.
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l нженерно-техн iч н i досл iдltteH ня об'екгi в i територii запов iдн и ка

Вид опис

Стан мiкроклiмаry
в Софiйському со-
борi.

Контроль мiкроклiмаry в СоФiйському соборi за допомогою комп'юте-

ризованоТ мережi ceHcopiB, якi вiдстежують темпераryру i вологiсть
повiтря, а також швидкiсть рцу повiтря на поверхнi cTiH з цiнним мону-
ментальним живописом та iнтенсивнiсть ix освiтлення,

lсторичнiта археологiчнiдослiдхtення об'еtпiв t<ульryрноi спадщини iтериторiТ

Вид опис

lсторичнi дослiд-
ження ансамблю
Софiйського собо-
ру.

Вивчення icTopiT Софiйського собору та iнших споруд Софiйського ан-
самблю.
Ви вчен ня icTopiT досл iджен ня, а рхiтекryри, монументал ьного жи воп ису
та архiтекryрного декору цих пам'яток, реставрацii та консервацiТ
настiнного живопису Софiйського собору i Будинку митрополита.
Вивчення матерiалiв фондiв i apxiBy Нацiонального заповiдника "Софiя
КиТвська".

Комплекснi архе-
ологiчнiдослiджен-
ня територiТ Софiй-
ського ансdмблю.

Сгворення археологiчноi карти територiТ Софiйського подвiр'я та при-

леглоi територii.
Пошук нових та бiльш якiсне вивчення вже вiдкритих архiтекryрних, ар-
хеологiчних та спелеологiч н их об'екгi в.

Фi ксацiя, реста вра цiя, консервацiя та музеефi ка цi я найбiл ьш збереже-
них частин археологiчних об'ектiв, реконструкцiя розпланувальноi
стру}сгури забудови митрополичоТ садиби та прилеглих мiських дiлянок в
рiзнi iсторичнi перiоди,
Вивчення давнього рельефута з'ясування впливу його особливостей на

формування та функцiонування забудови цiеi територii.

Роздiл 3. Концепцiя Плану органiзацii територii НацiонаJIьного заповйника "Софiя Киiвська"
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Iсторико-кулътlрнi заповiдники: IuIани органiзаltii територiй

Кориryвання схеми функцiонального зонування територiТ

Концепцiею плану органiзацiТ територiТ необхiдно забезпечити умови для презентацii
(зовнiшнього огляду, екскурсiйного вiдвiдування) i нормальноТ експлуатацiТ Bcix пам'яток
на територiТ заповiдника з урахуванням рiзнопланових умов Тх використання. 3 цiею метою
пропонуеться здiйснити коригування схеми iснуючого функцiонального зонування тери-
TopiT заповiдника в межах ансамблю Софiйського собору.

lснуюче функцiональне призначення споруд на територii СоФiТ КиiвськоТ е громадськиМ
i господарсько-побуговим. Споруди Софiйського собору, Трапезноi церкви, Хлiбнi i Будинку
митрополита вiдносяться до музейних об'сктiв з екскурсiйним вiдвiдуванням, ,Щзвiниця та-

кож е об'ектом з екскурсiйним вiдвiдуванням. Будинок епархiальноТ училищноi ради (корпус
Ne 3), братський корпус, флiгель бурси використовуються як адмiнiстративнi будiвлi заповiд-
ника, в яких розмiщуються його cTpyKrypHi пiдроздiли. Будiвля бурси використовуеться як
адмiнiстративний будинок l-{ентрального державного архiву-музею лiтераryри i мистецтва
Украiни. Дя сервiсного обслуговування вiдвiдувачiв зараз використовуеться пристiнний
корпус (продаж сувенiрноi продукцiТ), частина примiщень дзвiницi (каси). У стадiТ реставрацiТ
перебувають брама 3аборовського, пристiннi келiI, консиGторiя, передбачаеться рестав-
рацiя флiгелю соборного. lншi будiвлi використовуються як господарськi i побуговi. Bci архео-
логiчнi об'екти на заповiднiй територiТ знаходяться в законсервованому cTaHi,

Для функцiонального зонування територiТ в межах ансамблю споруд Софiйського собо-
ру пропонуеться прийняти таку струкryру розподiлутериторiй, яка забезпечить оптимальнi

умови для експлуатацii об'еKTiB заповiдника, функцiонування його струкryрних пiдроздiлiв,
п резента цiТ пам' яток i орган iзацiТ обслуговуван ня вiдвiдувач i в.

У межах територii Софiйського ансамблю пропонуеться видlлити TaKi функцiональнi зони:

- експозицiйна зона;

- зона обслуговування вiдвiдувачiв;

- рекреацiйна зона;

- науково-адмiнiстративна зона;

- господарська зона.

Експозицiйна зона
Я к експозицiйну зону територiТ ансамблю споруд Софiйського собору пропонуеться виз-

начити:
. центральну ii частину з СоФiйським собором, Трапезною церквою та Будинком мит-

рополита;
о пiвденно-захiдну частину мiж Брамою Заборовського i надвiрними службами;
. пiвденно-схiдну частину мiж )fiiбнею та Будинком житловим, де у L924 - 1931 рр,,

19ЗЗ - 19З4 рр. мешкав i працював Г. М. Косинка (Стрiлець).
Такождо експозицiйноi зони пропонуеться долучити i музеефiкувати TaKi дiлянки архео-

логiчних знахiдок:
- пам'ятки археологiТ нацiонального значення - фундаментiв церкви lX - Xlll ст. (Мiле-

евська церква) (пiвденно-захiдний рiг Софiйського подвiр'я);

- митрополичоi кцнi (митрополиче подвiр'я).
Площа зони становить opieHToBнo 2,2 га.

3она обслуговування вiдвiдвачiв
ffo зони обслуговування вiдвiдувачiв вiдносяться дiлянки територiТ заповiдника, при-

значенi для iнФормацiйного забезпечення вiдвiдувачiв i розмiщення об'ектiв iнфраструк-

ryри для обслуговування ryристiв. До об'ектiв iнФормацiйного забезпечення в межах цiеТ
зони належать: iнформацiйнi центри, екскурсiйнi бюро, каси з продажу квиткiв. flo об'ектiв
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ryристичноТ iнфраструкryри в межах цiеi зони належать: торгiвельнi точки з продажу су-
BeHipHoT i полiграфiчноТ продукцii, заклади i пункти громадського харчування, медичний
пункт, банкомати та/або пункт обмiну валют, громадськi вбиральнi.

Планом функцiонального зонування передбачаеться влашryвання зони обслуговуван-
ня вiдвiдувачiв на дiлянках:

- уздовж MypiB довкола дзвiницi i пристiнного корпусу, де передбачаоться розташуван-
ня кас, стенда з картою-схемою територiТ заповiдника, aBTOMaTiB з продажу напо'iв.
торгiвельноТ точки з лiтнiм вiдкритим майданчиком i магазину з продажу cyвeHlpiB:

- в пiвденно-схiднiй частинiтериторij (т. зв, пiвденне подвiр я бiля Трапезноl церкви, де
нинi розташованi недiюча громадська вбиральня, а також пристiннi келil'. якi потребують
реставрацii), де пропонуеться розмiщення вбиральнiдля iнвал]дiв. iнформацlйного центру,
пункry громадського харчува н ня ;

- в пiвнiчно-захiднiй частинiтериторiiдовкола надвiрних служб, де пропонусться розN.l -

щення галереI сучасноj керамiки тощо;

- в пiвнiчно-схiднiй частинi дiлянки, де розташована пiдземна громадська вбиральня:
- в районi Брами Заборовського, де пропонуеться проведення майстер-класiв. продаж

cyBeHipHoT продукцiТ, точка продажу напоiв i продуктiв харчування тощо.
Площа зони становить opieHToBHo 0,5 га.

Рекреацiйна зона
.Що рекреацiйноТ зони вiдносяться дiлянки Софiйського ансамблю, в межах яких перед-

бачаеться органiзацiя мiсць вiдпочинкудля дiтей iдорослих. flo цiеТ зони включаються озе-
лененi й упорядкованiдiлянки Софiйського подвiр'я з вiдповiдним благоустроем (пiшохiднi
дорiжки, альтанка, лави). Пам'ятки природи, що знаходяться на територiТ заповiдника, по-
трапляють до меж рекреацiйноТ зони.

Наявнi на цей час дiлянки рекреацiйного призначення розташованi в пiвденнiй частинi
територiТ ансамблю мiж мурами, Брамою 3аборовського, надвiрними слуокбами, Будинком
митрополита i корпусом N9 3 та )Otiбнею, в пiвнiчно-захiднiй частинi територii мiж Софiй-
ським собором, Братським корпусом i Бурсою, а також в схiднiй частинi дiлянки мiж дзвiни-
цею, мурами i собором, Пропонуеться зберегги iснуюче розмiщення дiлянок рекреацiйноТ
зони з певним кориryванням iх меж у зв'язку з пропонованою музееФiкацiею архео-
логiчних об'ектiв i вiднесенням цих частин до експозицiйноТ зони, У межах пiвнiчно-
захiдноi частини зони бiля надвiрних служб передбачаеться влашryвання аптекарського
городу. Також пропонуеться влашryвання зони вiдпочинку для дiтей на пiвденнiй дiлянцi
бiля MypiB. На дiлянцi рекреацiйноТ зони мiж Брамою Заборовського, надвiрними служба-
ми i Будинком митрополита передбачаеться благоустрiй i озеленення, тематично пов'язанi
з митрополичим садом, що icHyBaB на територii Софiйського подвiр'я.

Площа зони становить opieHToBHo 3,1 га.

Науково-адм i н iстрати вна зона
flo науково-адмiнiстративноТ зони вiдносяться дiлянки Софiйського ансамблю, в межах

яких розташованi будiвлi адмiнiстративного призначення, в яких також розташованi нау-
KoBi пiдроздiли заповiдн ика.

До цiеТ зони належать:
- дiлянка адмiнiстративного корпусу No 3 (будинок епархiальноi училищноi ради), де

знаходиться адмiнiстрацiя заповiдника;
- дiлянка ПiвденноТ башти i консисторiТ, де знаходяться слркбовi примiщення заповiдника;
- дiлянка Братського корпусу, де розташованi фонди i слркбовi примiщення заповiдника;
- дiлянка Бурси, де знаходяться примiщення Щентрального державного архiву-музею

лiтераryри i мистецтва УкраТни;
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- дiлянка корпусу N9 10, де передбачаеться розмiстити службовi примiщення запо-
вiдника.

Площа зони становить opieнToBHo t,t га.

Господарська зона
До господарськоТ зони вiдноситься дiлянка в пiвнiчнiй частинiтериторiТ заповiдника за

Бурсою, в межах якоi розташованi господарськi та технiчнi будiвлi i споруди (ТП, гараж,
складськi споруди) i передбачаеться влашryвання мiсць паркування автотранспорry та

слуrкбовоi технiки.
Площа зони становить opieHToвHo 0,З га.

Кори ryван ня функцiонал ьного п ризначення будiвел ь

!ля вдосконалення роботи заповiдника i покращення обслуговування його вiдвiдувачiв
пропонуеться внести деякi змiни щодо функцiонального використання будiвель на тери-
Topii Софiйського ансамблю. Передбачаеться залишити без змiн призначення таких бу-

дiвель, як Софiйський собор, !звiниця, Трапезна церква, )0tiбня i Будинок митрополита, якi
за переважаючою функцiею належать до музейних об'сктiв з екскурсiйним вiдвiдуванням,
а також таких будiвель, як будинок епархiальноi училищноТ ради (корпус N9 З), флiгель бур-
си використовуються як адмiнiстративнi будiвлi заповiдника, в яких розмiщуються його
cTpyKrypHi пiдроздiли. ..Щля обслуговування вiдвiдувачiв використовуеться пристiнний кор-
пус. Будiвлю Консисторii передбачаеться використовувати для розмiщення адмiнiстратив-
них примiщень. Будiвля Бурси мае багатофункцiональне призначення у зв'язку з розмiщен-
ням там як адмiнiстративних примiщень, так i музейно-експозицiйних (L{ентрального дер-
жавного архiву-музею лiтераryри i мистецтва Украiни). Будiвлям Братського корпусу, кор-
пусу N0 2, Брами 3аборовського i надвiрним службам пропонуеться надати багатофунк-
цiональне призначення у зв'язку з розмiщенням там кiлькох рiзних за cBoiM призначенням
примiщень (адмiнiстративних i експозицiйних ("вiдкритi фонди") в Братському корпусi, екс-
позицiйних (виставкових) примiщень i примiщень для сервiсного обслуговування вiдвiду-
вачiв у Брамi Заборовського, корпусi Na 2 i надвiрних службах. Також пропонуеться cepBic-
не функцiональне призначення таких будiвель, як пристiннi келiТ i будiвля колишньоТ гро-
мадськоТ вбиральнi. lншi будiвлi використовуються як господарськi i побуговi.

Розмiщення iнформацiйного обладнання на територiТ
З метою вдосконалення системи iнформацiйного забезпечення вiдвiдувачiв на тери-

TopiT СоФiйського ансамблю пропонуеться встановити рiзнi види iнформацiйного облад-
нання: лайт-бокс, iнформацiйнi стенди стацiонарнi i пересувнi, банери, покажчики тощо.
l нформува н ня передбачаеться трьома мова м и : украТнською, poci йською i ан гл i йською.

Бiля дзвiницi в районi центрального входу з боку Софiйськоi площi пропонуеться

розмiщення стенду зi стислою iнформацiею про ансамбль споруд Софiйського собору. В ар-
ковому проiздi дзвiницi в районi касових вузлiв передбачаеться розмiщення стендiв з
розкладом роботи заповiдника, правилами вiдвiдування його територii, iнформацiею про
BapTicTb квиткiв i екскурсiйного обслуговування, афiшами виставок i заходiв в заповiдни-
ку тощо. Мiж flзвiницею i Трапезною розмiщуеться лайт-бокс з картою-схемою територiТ ан-
самблю споруд Софiйського собору. Поруч з основними пам'ятками ансамблю (Софiйський
собор, Трапезна, !звiниця, Будинок митрополита, Бурса, Братський корпус, Консисторiя
()(лliбня), Брама Заборовського, археологiчнi об'екти) пропонуеться розмiщення iнфор-
мацiйних стендiв зi стислими вiдомостями про кожен об'ект кульryрноi спадщини. На тери-
торii ансамблю пропонуеться встановлення покажчикiв, що будугь проводити вiдвiдувачiв
до основних експозицiйних i адмiнiстративних об'ектiв та об'ектiв обслуговування, таких як
iнфо-центр, громадська вбиральня тощо. На глухому захiдному торцi корпусу Ns 2 також
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пропонуеться розмiщення iнформацiйних банерiв. З боку вулицi Володимирськоi в районi
в'iзду пропонуеться розмiщення банерiв з iнформацiею про виставки в заповiднику.

KpiM того, передбачаеться розмiщення дороговказiв поза межами територiТ заповiдни-
ка в межах центральноi частини Киева, а в перспективi - i на всiй територiТ MicTa i областi,
якi провадять вiдвiдувача до Софiйського ансамблю.

Органiзацiя р}а<у транспорry j пiшоходiв,
органiзацiя мiсць паркування автотранспорry в межахтериторiТ Софiйського ансамблю

Умови охорони об'ектiв кульryрноi спадщини в межах Софiйського ансамблю, а саме
захист вiд вiбрацiй i динамiчних навантажень, передбачають виключення руху транзитно-
го транспорry по територiТ i локалiзацiю на окремих дiлянках риу службового транспорту.

,Що перелiку транспортних засобiв, яким дозволяеться рух по територii заповiдника, вiдно-
сяться службовi, пожежнi автомобiлi, автомобiлi спiвробiтникiв, прибиральна спецтехнiка,
автотранспорт, що обслуговуе заходи на територiТ заповiдника. Проiзд автотранспорry пе-

редбачаеться по проiздах з твердим або гравiйним покриттям.
Заiзди на територiю передбачаються з боку вулицi Володимирськоi через арковий

проiзд в Пiвденнiй проТзнiй баштi i з боку СофiйськоТ площi вiд Рильського провулку через
територiю домоволодiння на вулицi Володимирськiй, 2О - 22 через брами бiля громадськоi
вбиральнi i бiля Бурси. Передбачаеться обмежене використання брами бiля вбиральнi
навпроти собору (у виняткових випадках лише для заiзду спецтехнiки i пожежних машин).

При заТздi вiд вулицi ВолодимирськоТ через Пiвденну башry передбачаеться кiльцевий
рух автотранспорry з розворотом в районi пiвденного двору i виiздом через ry саму зону.

При заТздi вiд Софiйськоi площi передбачаеться кiльцевий ри автотранспорry з розво-
ротом у пiвнiчному подвiр'i за Бурсою i виiздом через ry ж саму зону,

Паркування службового автотранспорry передбачаеться на дiлянках у пiвденному (до

5 маш./мiсць) i пiвнiчному (до 10 маш./мiсць) подвiр'ях, а також в гаражi (2 маш./мiсця) бi-
ля Бурси i корпусу Ns 10. Паркування спецтехнiки передбачаеться лише у пiвнiчному подвiр'Т.

Паркування ryристичного автотранспорry в межах територiТ заповiдника е неможливим
через брак мiсця для паркування i розвороry автобусiв, малу висоry i габарити аркового
проТзду Пiвденноi башти i неможливiсть iнтенсивного використання проiзду по територiТ
сусiдн ix домоволодiн ь.

Рц пiшоходiв в межах територiI Софiйського ансамблю
Рц пiшоходiв в межах територii Софiйоького ансамблю передбачаеться по проТздах i

пiшохiдних дорiжках в ycix напрямках. Мохииве обмеження риу вiдвiдувачiв в районi гос-
подарськоТ зони шляхом встановлення огорожi.

Пропонуеться опрацювати питання про можливiсть вiдкрити пiшохiдний прохiд через
Браму 3аборовського з боку провулку ЪоргiТвського.

Можлива органiзацiя пiшохiдного зв'язку вiд Дзвiницi до пристiнних келiй в пiвденному
подвiр'Т шляхом влашryвання проходу в cTiHi мiж Трапезною i мурами.

П ерспеши в и розвитt(у ryристи ч ноТ i нфраструкryри за повiдн и ка
i кориryвання схеми ryрисгичних маршругiв

Пiсля проведення аналiзу щодо ryристично-екскурсiйноi дiяльностi заповiдника автора-
ми роботи було запропоновано органiзацiю двох додаткових екскурсiйних маршругiв.

Екскурсiйний маршруг Ng 1 - оглядова екскурсiя по територii Софiйського подвiр'я.
Маршруг передбачае ознайомлення вiдвiдувачiв iз Софiйським собором та монас-

тирськими спорудами XVlll ст.:Дзвiницею, Будинком митрополита, Брамою Заборовського,
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Бурсою, Трапезною церквою, Консисторiею QOtiбнею), Пiвденною проТзною бацтою, Брат-
ським корпусом та Мурами, а також з iсторiсю забудови колишнього монастиря, особли-
востями функцiонального зонування його територiТ та об'емно-просторовоi композицii,

До сtиаду eкcкypciT повинен увiйти огляд археологiчних об'ектiв, зокрема трасування
фундаментiв: церкви lX - Xlll ст. (так званоТ МiлеевськоТ), митрополичоТ кцнi XVlll ст., стiни
двору митрополита та оборонного муру (стiни)Хl - Xlll ст.

Також маршруг передбачае знайомство з зеленими насадженнями на територiТ ан-
самблю.

Зазначений маршрр може поеднуватися з музейними об'ектами Заповiдника: Софiй-
ським собором, Дзвiницею, Трапезною церквою, Будинком митрополита.

Ексttlрсiйний маршруr N9 2 - екскурсiя, присвячена icTopii монастирських садiв з се-
редньовiччя до нинiшнiх часiв.

Маршруг передбачае ознайомлення вiдвiдувачiв з такими аспектами розвитку тери-
TopiT:

- iсторiя створення монастирського саду;

- використання рослин монахами для богослужбових та господарських цiлей;
- аптекарськi городи в монастирях - асортимент рослин та Тх використання;
- монастирi - першi центри iнтродукцii рослин;
- використання елементiв декоративного орнаментального оздоблення собору для

створення сучасних клумб на територiТ заповiдника;
- запровадження сучасних екологiчних методiв для оздоровлення та лiкування насад-

жень на територiТ;

- BiKoBi дерева на територiТ заповiдника;
- розширення видового складу рослин як засiб досягнення екологiчного балансутери-

TopiT та пiдтримання бiорозмаiття;
- екологiчнi проблеми iсторичного монастирського середовища в сучасному жорстко-

му урбанiстичному оточеннi та шляхи Тх вирiшення.

з.9. пропозицli щодо оргАнlзАцli пlд,iзних шляхlв,
зБЕрЕжЕння тА вlдновлЕння lсторичного сЕрцовищА
в мЕжАх oXoPoHHoi (ьуоврноТ) зони оБ,ектв BcEcBlTHboT спАдщини

У межах охоронноi (буферноi) зони ансамблю споруд Софiйського собору (затвердженоТ
наказом MiHicTepcTBa кульryри iryризмуУкраIни вiд2З грудня 2005 р. N0 1076)станом на
вересень 2Ot2 р. на державному облiку перебувае З63 пам'ятки та об'екти кульryрноi
спадщини, з них З0 - нацiонального значення, 168 - мiсцевого значення, 165 - щойно ви-
явлених об'ектiв кульryрноi спадщини.

Традицiйну забудову охоронноТ (буферноТ) зони ансамблю споруд Софiйського собору виз-
начае мiстобудiвна розпланувально-просторова струкryра, що почала формуватися ще за
часiв КиТвськоi Pyci. Значну територiю буферноТ зони займае iсторична MicbKa забудова дру-
гоi половини XlX - початку )(Х ст. 3начущiсть цiеI частини MicTa зумовлена збереженою се-
редньовiчною розпланувальною струкryрою i характерними типами житлових будiвель, що
формувалися протягом столiть. Традицiйна забудова в межах буФерноТ зони СофiТ КиIвськоi
як частини загальномiського центру мае важливе значення для формування усього мiського
середовища. Ця забудова вiдображае як еволюцiю архiтекryри, так i сучаснiсть, що е харак-
терним дtя Киева. Вона складаеться з елементiв, lцо визначають Ti характер: вiзуальнi зв'яз-
ки, топографiя, рослиннiсть, елементи iнфраструкryри, особливостi будiвельноi технiки тощо.
Однiею з особливостей цiеi забудови е система взаемозв'язкiв з ансамблем споруд Софiй-
ського собору. У цiй системi ансамбль Софiйського собору е центром, своерiдним iсторичним
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ядром, мiстобудiвною домiнантою, Ансамбль споруд Софiйського собору е простороВИМ

орiентиром, що визначае особливостi iсторичного середовиlла СтарокиТвсько'iчастинИ MicTa.

зважаючи на вищевикладене, для збереження об'екта Всесвiтньоl'спадщини, пам'яток
i об'еKTiB культурноТ спадщини, розташованих у межах Його охоронноl'(буферноi) зони, збе-

реження характеру традицiйнот забудови, створення розвиненоi ryристичноl' iнфраструкту-

ри, в перспективi доцiльно розробити "проект регенерацil буферно'i зони ансамблю споруд

софiйського собору", Виконання цього проекту передбачас проведення детального дос-
лiдження близько 2ооО будiвель, малих архiтектурних форм, елецlентiв iснуючоi iнфраст-

руктури, територi'i зелених насаджень, напрацювання вiдповtдних пропозицiЙ щодо роз-

робленнЯ i впровадЖення новИх коl\4плексних заходiв та ьlетодiв у плануваннi i проведеннi

робiт з реставрацii, регенерацii iсторично'iчастини Киова в N4ежах охоронно'i(буферноi)зо-
ни ансамблю споруд Софiйського собору.

На етапi розроблення Концепцii плану органiзацii територii Нацiонального заповiдника
"Софiя КиТвська" в межах територiiохоронноi'(буферноl) зони ансамблю споруд Софiйсько-
го собору пропонусться визначити кiлька рiзних за основним функцiональниlч1 призначен-
ням та характером використання зон.

Експози цi й но-рекреацiй на зона
flo експозицiйно-рекреацiйноТ зони вiдноситься територiя ансамблю споруд Софiйсько-

го собору, на якiй зосереджуються експозицiйнi об'екти та маршруги, зони рекреацiТ,
адмiнiстративнi примiщення та господарськi майданчики, а також територiя дiлянок
пам'яток архiтекryри нацiонального значення, що входять до складу Нацiонального за-
повiдника "Софiя КиТвська", а саме:унiкальна оборонна пам'ятка часiв КиТвськоi Pyci - Зо-
лотi ворота (10З7) iАндрiiвська церква (LT47 - 175З).

У межах буферноТ зони заповiдника розташованi музейнi установи - Нацiональний му-

зей icTopii Украiни, який за кiлькiстю i значенням колекцiй е одним iз провiдних музеТв на-

шоТ краiни, лiтераryрно-меморiальний будинок - музей Тараса Шевченка (пров. Шевченка,
8а) i комплекс Михайлiвського 3олотоверхого монастиря з вiдбудованим наприкiнцiХХ ст.

Михайлiвським собором, центральна частина якого оздоблена копiями знятих зi cTiH мо-
заiк i фресок й монументальними розписами, стилiзованими пiд давньоруський живопис.
3азначенi об'екти разом з прилеглими до них територiями, на яких розташованi iншi еле-

менти ryристичноТ iнфраструкryри i дiлянки зелених насаджень, запропоновано включити

до складу експозицiйно-рекреацiйноТ зон и.

flo зазначеноТ зони також варто включити дiлянки, на яких розташованi пам'ятки ар-
хеологii: фундаменти i залишки cTiH ротонди XlI - першоi половини Xlll ст, по вулицi Володи-
мирськiй, 3 i фундаменти церкви Федорiвського монастиря tL29 р, по вулицi Володи-
мирськiй, 7 - 9, На цiй територiТ пропонуеться проведення робiт iз загального благоустрою,
облашryвання мiсць для огляду пам'яток та вiдпочинку,

3она функцiональноТ адаптацiТ та пристосування об'еtсiв tсульryрноТ спадщини
lсторичну забудову вулиць ВолодимирськоТ, Ярославiв Вал, ВеликоТ Житомирськоi, Ма-

лоТ Житомирськоi, розташованих у межах територiТ охоронноТ (буферноТ) зони ансамблю
споруд Софiйського собору, характеризуе значна концентрацiя пам'яток, що визначають
особливостi традицiйного характеру середовища oxopoHHoi (буферноТ) зони, lз загальноТ
кiлькостi пам'яток, розташованих у межах охоронноТ (буФерноi) зони ансамблю споруд
Софiйського собору, умовно можна видiлити пам'ятки icTopii, пов'язанi з видатними осо-
бистостями (вул. Ярославiв Вал, 15б, де на початку ХХ ст проживав l. l. Сiкорський; Ярос-
лавiв Вал, 1 - будинок М. Пiдгорського (замок Барона); вул. Мала Житомирська, 14 - са-

диба Олександра Мурашка; у будинку по вул. Велика Житомирська,8/t4 у )fi ст. прожива-
ли видатнiдiячi науки, кульryри, мистецтв)тощо. 3 метою збереження зазначених пам'яток
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МоЖУгь буги запропонованi найбiльш доцiльнi форми Тх функцiональноi адаптацiТ, наприк-
лаД сТВорення музеТв у меморiальних помешканнях. 3береження будiвель-пам'яток у ста-
ryci музею надасть можливiсть експонувати саму пам'ятку, яка стане частиною експо-
зицiйного показу i може буги включена до екскурсiйного маршругу. Пiсля проведення низ-
ки вiдповiдних заходiв примiщення нижнiх поверхiв iсторичних будiвель можугь бри прис-
TocoBaHi для розмiщення закладiв громадського харчування (тематичних кафе, ресто-
paHiB), магазинiв з продажу сувенiрноi продукцiТ, виставок, галерей тощо.

Також у межах охоронноi (буферноТ) зони заповiдника було визначено об'екги з висо-
КИМ ryРиСгичНо-екскурсiЙним потенцiалом - пам'ятки архiтекryри, lло зберегли цiннi
iнтер'ери: NsNg 13, 23,28,З2,4О/2 по вулицi В. Житомирська; вулиця Володимирська, 2О;
ВУлиця О. Гончара, 33; NOЦО t,4,7-4,16 по вулицi Ярославiв Вал. Зазначенi об'екти можугь
бри включенi до екскурсiйних маршругiв.

3она адмjнiсгративноТ i громадськоI забудови
До зони адмiнiстративноi i громадськоТ забудови вiднесено дiлянки, на яких розташову-

ються громадськi та адмiнiстративнi будiвлi, установи тощо.
Територii СофiйськоТ та Михайлiвськоi плоlл, що формують вiзуальний зв'язок важли-

вих iсторичних домiнант, - СофiйськоТ i Михайлiвськоi дзвiниць - мож}rгь буги запропоно-
BaHi ддlя проведення масових заходiв (концертiв, фестивалiв).

3она житловоТ забудови
flo зазначеноi зони вiднесено територiТ загального корисryвання, iснуючих i запроекто-

ваних жилих будинкiв.

Рекреацiйна зона (зона зелених насадrень)
flo зазначеноТ зони вiдносяться територii в межах oxopoHHoi (буФерноТ)зони ансамблю

СПОРУд Софiйського собору, що мають зеленi насадження паркового характеру з пiшохiдни-
Ми дОрiжками i вiдповiдно облаштованими мiсцями для вiдпочинку, а саме: зона зелених
наСаДЖень ВолодимирськоТ гори, схилiв СтарокиТвськоТ гори, низка cKBepiB уздовж Воло-
дИМИрського провулку, Золотоворiтський сквер на перетинi вулиць ВолодимирськоТ та
ПрорiзноТ, сквер на Львiвськiй площiта iH.

Також, зважаючи на постiйне зростання вiдвiдувачiв Нацiонального заповiдника
"Софiя КиТвська", музейних та iнших громадських установ, розташованих у межах охорон-
ноi (буферноi) зони, доцiльно розмiстити додатковi громадськi вбиральнi на вiзуально
iзольованих дiлянках у межах зазначеноТ зони.

Орга н iза цiя рlаtу транспорту, п iд'Тзн их шляхi в та автостоя нок
Аналiзуючи iснуючу ситуацiю, можна констаryвати, що кiлькiсть i мiсця розташування

аВтостоянок ryристичного транспорry а також мiсця висадки вiдвiдувачiв не задовольня-
ЮТЬ потреб Нацiонального заповiдника "Софiя Киiвська", що негативно позначаеться на
його дiяльностi. Питання руху автотранспорry i паркування е проблемою, на вирiшення якоТ
буде спрямовано oKpeMi пункти Плану органiзацii територiТ заповiдника.

ОСновний ри транзитного транспорry який постiйно зростае, в межах охоронноТ (бу-
феРнОТ) зони Нацiонального заповiдника "Софiя КиТвська" здiйснюеться по вулицях Воло-
димирськiй, Великiй Житомирськiй, Михайлiвськiй, Володимирському протзду.

Зважаючи на велику кiлькiсть вiдвiдувачiв заповiдника та iнших музейних i громад-
СЬКИХ УСтаНов, при подальшому розробленнi Плану органiзацiТ територii Нацiонального за-
повiдника "Софiя КиТвська" пропонуеться розглянуrи можливiсть зменшення транспортно-
го Навантаження на вищезгаданi вулицi, принаймнi на дiлянках, що увiйшли до складу про-
понованоТ експозицiйно-рекреацiйноi зони.
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Паркування ryристичного автотранспорry пропонуеться здiйснювати в межахохоронноТ
(буФерноТ) зони ансамблю споруд Софiйського собору, Зараз висадка ryристiв та екскур-
caHTiB здiйснюеться на розi вулиць ВолодимирськоТ i ,Щесятинноi та на вулицi Володи-
мирськiй мiж вулицями Софiйською та lрининською. Пропонуеться влашryвати кiлька до-

даткових зон висадки пасажирiв i паркування ryристичного автотранспорry в межах Ми-
хайлiвськоТ i ЛьвiвськоТ площ, в районi Золотих BopiT, а пiсля лiквiдацij стихiйного не-

санкцiонованого паркування приватного автотранспорry пiд мурами Софiйського ансам-
блю - в межах Софiйськоi площi в районi Рильського провулку.
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З. Там само, спр.28.
4. flержавний apxiB MicTa Киева (далi - ДАК), ф.L7, оп, 6, спр 7.
5. ДАК, Ф. 16З, оп.41-, спр. 1З4,
6, Там само, спр.2ЗО0, арк.2.
7. ДАК, Ф, 163, оп. 7, спр. 750.
8. Там само, спр.6,
9. Там само, спр.7.

10. Там само, спр. 8.
11. l-{eHTpa льний державний iсторичний apxiB УкраТни (далi - |ДlА УкраТни), Ф. 19З, оп. 1,

спр.90.
12. ЦДlА Украiни, Ф L27, оп. 834, спр. З64.
1З. Центральний державний apxiB громадських об'еднань УкраIни (LlДАГО УкраТни),

Ф.4906, оп.1, спр.21, арк.26 - 28,
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Роздiл 3, Кокцепцй Плану органiзацii територii Нацiонального заповйника "Софiя Киiвська"

14. l-|ентральний державний apxiB вищих органiв влади та органiв управлiння Украiни
(ЦГАВОВ УкраТни), ф. 4906, оп. 1, спр. 21, арк. 26 - 28.

15. ApxiB НЗ "Софiя КиТвська, НАДР 418, 931.
16. Российский государственный исторический архив (далi - РГИА), Санкт-Петербург,

ф. 2, оп. 132, спр. 1.
L7. РГИЛ, ф. 129З, оп. 166, спр. 8.

Список скорочень
РГАВМФ - Российский государственный архив военно-морского флота, Санttг-Петербург.
РГИА - Росси йски й госуда рствен н ы й исторически й а рхи в, Са н кт- Пете рбур г.

РГВИА - Российский государственный военно-исторический архи в, Москва.
ЦДlАУ - L{ентральний державний iсторичний apxiB Украiни.
ЦДАГОУ - Центральний державний apxiB громадських об'еднань УкраТни,

ДАК - flержавний apxiB MicTa Киева.
ДАКО - Держаний apxiB Киiвськоi областi.
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Y lсторико-архiтектурний опорний
план ансамблю споруд

Софiйського собору та його
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YMoBHi позначýння
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Концептуальна схема
кори ryвання функцiонального
зонування територiТ ансамблю
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Пропозицi'i щодо функцiонального
зонування охоронноТ (буферноi)

зони ансамблю споруд
Софiйського собору

М 1:2000

YMoBHi позначення
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Схема вiзуального розкриття
ансамблю споруд Софiйського

собору
М 1:5000

YMoBHi позначення
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ocнoBHi apXiIeKrypHi акценти
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ocHoBHi оrлядовi точки
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