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Директору КП «Будівництва 
шляхово-транспортних споруд 
м. Києва»
Харнаму М.

На Ваш лист № 31 -3198 від 11.12.19р. повідомляємо наступне:

Центр археології м. Києва Інституту археології НАН України не передавав на 

зберігання до фондів Археологічного музею Інституту археології НАН України 

жодних предметів та колекцій, що були знайдені Центром під час проведення 

археологічних розкопок в рамках проекту «Будівництво об’єкта 

багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на 

Поштовій площі окремою II чергою будівництва у складі проекту «Реконструкція 

транспортної розв’язки на Поштовій площі у Подільському районі». Відповідно 

Інститут не може надати Вам інформацію, щодо виявлених археологічних 

знахідок, а саме перелік відповідних предметів та колекцій.

/ЦДиректор В.П. Чабай
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА 

ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД м. КИЄВА
01014, м. Київ, вул. Петра Болбочана, б, тел. 284-77-41 ЕДРПОУ 05445267

20.06.70^. Міністерству культури Украйни

КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) (далі - Дирекція) виконує функції Замовника по інвестиційному 
договору від 17.04.2013 №050-13/і/124 «Про будівництво об’єкта
багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на 
Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту «Реконструкція 
транспортної розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі».

Керуючись рішеннями Київської міської ради від 21.06.2018 №964/5028 та від 
29.11.2018 №225/6276, на виконання п.4.1.16 Додаткової угоди №6 до
Інвестиційного договору від 17 квітня 2013 року №050-13/і/124 Про будівництво 
об'єкта багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу 
на Поштовій площі окремою чергою будівництва у складі проекту «Реконструкція 
транспортної розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі» Дирекція в 
межах своєї компетенції отримує вихідні дані на коригування Проектної та Робочої 
документації щодо створення матеріальних умов в Об'єкті інвестування для 
експонування археологічних знахідок в межах музейного простору по зазначеному 
об’єкту.

З огляду на лист від 13.06.19 № 066-1813 Департаменту охорони культурної 
спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), щодо зміни категорії 
пам’ятки археології місцевого значення «Ділянка прибережного міського кварталу 
Середньовічного Києва» ХІ-ХІХ ст. На категорію національного значення, просимо 
надати вихідні дані на коригування Проектної та Робочої документації щодо 
створення матеріальних умов в Об’єкті інвестування для експонування 
археологічних знахідок в межах музейного простору по зазначеному об’єкту.

Додатки:
- копія листа від 13.06.19 № 066-1813 Департаменту охорони культурної 

спадщини виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (на 1 арк.);
- копія рішеннями Київської міської ради від 21.06.2018 №964/5028(на 3 арк.);
- копія рішеннями Київської міської ради від 29.11.2018 №225/6276(на 2 арк.).

Михайло ХАРНАМ



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
вул. Спаська, 12, м. Київ, 04070, тел.: (044) 425-30-25, docs.kmda@ukr.net

Код ЄДРПОУ 42475311

Комунальне підприємство 
Дирекція будівництва 
шляхово-транспортних 
споруд м. Києва

Департамент охорони культурної спадщини виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - 
Департамент) розглянув лист КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних 
споруд м. Києва» стосовно надання вихідних даних на коригування проектної та 
робочої документації щодо створення матеріальних умов в об’єкті інвестування 
для експонування археологічних знахідок в межах музейного простору по 
об’єкту «Реконструкція транспортної розв’язки .на* Поштовій площі у 
Подільському районі м. Києва і, діючи в межах повноважень, підтримує 
створення музейного простору для експонування археологічних знахідок та 
повідомляє.

Постановою Кабінету Міністрів України № 410 від 22.05.2019 змінено 
категорію пам’ятки археології місцевого значення «Ділянка прибережного 
міського кварталу Середньовічного Києва» ХІ-ХІХ ст. на категорію 
національного значення, з присвоєнням охоронного № 260094.

Розташовується зазначена пам’ятка у Центральному історичному ареалі 
міста, в архітектурній та археологічній охоронних зонах, (відповідно до діючого 
Генерального плану міста Києва та його приміської зони на період до 2020 року, 
розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.05.02 р. № 979 
«Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому Київської міської Ради 
народних депутатів від 16.07.79 № 920 «Про уточнення меж історико- 
культурних заповідників і зон охорони пам’яток історії та культури в м. Києві»), 
на території пам’ятки ландшафту, історії місцевого значення «Історичний 
ландшафт Київських гір і долини р. Дніпра» (наказ Міністерства культури і 
туризму України від 03.02.2010 № 58/0/16-10 у редакції наказу Міністерства 
культури і туризму України від 16.06.2011 № 453/0/16-11, охоронний № 560-Кв), 
частково території Державного історико-архітектурного заповідника 
«Стародавній Київ» (Постанова Ради Міністрів УРСР від 18.05.1987 р. № 183, 
рішення Київського міськвиконкому від 10.10.1988 р. № 976, розпорядження 
Київської міської державної адміністрації від 17.05.2002 р. № 979.

Враховуючи зміну категорії пам’ятки, згідно з вимогами ст. 5 Закону 
України «Про охорону культурної спадщини», зазначене вами питання належить 
до повноважень Міністерства культури України.

Директор
Олена САК 425-20-42

Олександр НИКОРЯК
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28.10.2015 V 1055

№

Про збереження, дослідження та 
консервацію (втому числі шляхом 
проведення експериментальних робіт) 
археологічних знахідок на ділянці 
прибережного міського кварталу 
Середньовічного Києва на Поштовій 
площі

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Укр-.ііи 
Закону України «Про охорону культурної спадщини», Закону України ■ 
регулювання містобудівної діяльності», статті 22 Закону України «Про столицю 
України - місто-герой Київ», враховуючи рішення комітету Верховної Ради 
України з питань культури і духовності «Про збереження об’єктів культурної 
спадщини під час .-реалізації інвестиційного проекту будівництва об’єкт 
багатофункціонального призначення та комплексного благоустрою скверу на 
Поштовій площі у м. Києві», з метою збереження, дослідження та консервації 
археологічних знахідок на ділянці прибережного міського кварталу 
Середньовічного Києва на Поштовій площі, яка знайдена під час археологічних 
розкопок на Поштовій площі, в межах функцій органе місцевої о 
самоврядування:

І. Здійснити збереження, дослідження та консервацію (в тому числі шляхом 
проведення експериментальних робіт) археологічних знахідок на .п іягш 
прибережного міського кварталу Середньовічного Києва на Поштовій нлонн 
протягом.201 5 року та наступних років.

018276

2. Визначити замовником робіт, зазначених у пункті І иною 
розпорядження, комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово- 
транспортних споруд м. Києва».

3. Комунальному підприємству «Дирекція будівництва ш.іяхоно- 
транспортних споруд м. Києва» у встановленому порядку:



3.1. Визначити підрядну організацію для виконання робіт зі збереження, 
дослідження та консервації (в тому числі шляхом проведення 
експериментальних робіт) археологічних знахідок на ділянці прибережного 
міського кварталу Середньовічного Києва на Поштовій площі.

3.2. Одержати дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони культурної спадщини - Міністерства 
культури України, на проведення робіт, зазначених в пункті І цього 
розпорядження.

3.3. Забезпечити дотримання вимог законодавства України щодо порядку 
виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3.4. Забезпечити дотримання вимог Правил благоустрою міста Києва, 
затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року 
№1051/1051.

3.5. Роботи, передбачені в пункті І цього розпорядження, включити до 
складу проекту^Реконструкція транспортної розв'язки на Поштовій плотів

3.6. Під час укладання договору підряду на виконання робіт, зазначених у 
пункті 1 цього розпорядження, обов'язково передбачити умови щодо надання 
підрядником гарантії якості виконаних робіт.

4. Взяти до відома, що фінансування робіт, зазначених в пункті 1 цього 
розпорядження, буде здійснено за рахунок коштів міського бюджету та за 
рахунок залучених в установленому порядку коштів.

5. Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подати 
до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської .міської державної адміністрації) інвестиційні пропозиції до 
програм економічного т соціального.розвитку м.Києва на 2015 рік та наступні 

роки по об’єкту «Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі» з 
урахуванням виконання робіт,визначених в пункті 1 цього розпорядження.

О. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 
юлови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.



КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 21 червня 2018 року N 964/5028

Про організаційно-правові заходи щодо збереження пам'ятки археології 
місцевого значення "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного 

Києва (XI - XIX ст.) на Поштовій площі в місті Києві" та музеєфікації об'єктів 
культурної спадщини

Відповідно до етапі 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про інвестиційну 
діяльність", "Про архітектурну діяльність", "Про охорону культурної спадщини", "Про охорону археологічної спадщини", "Про 
музеї та музейну справу", з метою збереження пам'ятки археології місцевого значення "Ділянка прибережного міського кварталу 
Середньовічного Києва (XI - XIX ст.) на Поштовій площі в місті Києві" і музеєфікації об'єктів культурної спадщини Київська 
міська рада вирішила:

1. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), заступнику голови Київської 
міської державної адміністрації Резнікову Олексію Юрійовичу забезпечити:

1.1. В установленому законодавством порядку організацію розробки та затвердження альтернативного проекту 
укріплення об'єкта N !, будівництво якого передбачене проектом "Будівництво об'єкта багатофункціонального призначення та 
комплексного благоустрою скверу на Поштовій площі окремою чергою будівництва (II черга)" у складі проекту "Реконструкція 
транспортної розв'язки на Поштовій площі у Подільському районі" та коригування проектно-кошторисної документації для 
проведення подальших археологічних досліджень.

1.2. Не пізніше шести місяців з дня прийняття цього рішення організацію проведення (відновлення) археологічних 
розкопок на пам'ятці археології місцевого значення "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (XI - XIX 
ст.) на Поштовій площі в місті Києві" із залученням міжнародних експертів і фахівців з археології та консервації предметів 
археології, з визначенням об'єктів культурної спадщини, які підлягають консервації та/або музеєфікації на місці.

1.3. Контроль та нагляд за виконанням робіт на пам'ятці археології місцевого значення "Ділянка прибережного міського 
кварталу Середньовічного Києва (XI - XIX ст.) на Поштовій площі в місті Києві" відповідно до вимог законів України "Про 
охорону археологічної спадщини", "Про охорону культурної спадщини".

1.4. З метоп створення музейного закладу не пізніше трьох місяців з дня завершення археологічних розкопок та 
визначення об'єктів культурної спадщини, які підлягають консервації або музеєфікації на місці, - вжиття заходів щодо 
проведення відкритого міжнародного архітектурного конкурсу з музеєфікації об'єктів культурної спадщини та організації 
публічного простору на Поштовій площі у Подільському районі міста Києва відповідно до Порядку проведення архітектурних 
та містобудівних конкурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року N 2137.

1.5. Після виконання заходів, передбачених підпунктами 1.1 - 1.4 пункту 1 цього рішення, та протягом трьох місяців 
після проведення відкритого міжнародного архітектурного конкурсу з музеєфікації об'єктів культурної спадщини та організації 
публічного простору на Поштовій площі у Подільському районі міста Києва - вжиття організаційно-правових заходів, 
спрямованих на прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва манна, що знаходиться на земельних 
ділянках, на яких здійснювались археологічні розкопки, в установленому законодавством порядку.

ТОП "Інформаційно-аналітичний цент)) "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОІ І", 2018. Тел. (044) 538-01-01 
іддпуковано 19.07.2018 15:08:23
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1.6. Зупинення будівельних робіт, які ведуться з грубим порушенням чинного законодавства України.

1.7. Скасування містобудівних умов і обмежень та отримання нових містобудівних умов і обмежень з урахуванням вимог 
законодавства.

2. Утворити комунальний заклад "Центр консервації предметів археології" з віднесенням його до сфери управління 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

3.1. Затвердити Положення про комунальний заклад "Центр консервації предметів археології" виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

3.2. Забезпечити здійснення організаційно-правових заходів, пов'язаних із виконанням пункту 2 цього рішення.

4. Встановити, що до завершення відкритого міжнародного архітектурного конкурсу з музеєфікації об'єктів культурної
спадщини та організації публічного простору на Поштовій площі у Подільському районі міста Києва Київська міська рада 
утримується від прийняття рішень щодо зміни цільового призначення, власника та/або користувача земельних ділянок 
орієнтовною площею 0,83 га в межах вулиці Набережно-Хрещатицької, Набережного шосе, Боричевого узвозу, 
Володимирського узвозу у Подільському районі міста Києва із кадастровими номерами 8000000000:85:391:0003, 
8000000000:85:391:0004, 8000000000:85:391:0005, 8000000000:85:391:0006, 8000000000:85:391:0009, зокрема на яких
проводяться археологічні розкопки.

5. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) в установленому порядку 
вирішити питання щодо фінансування заходів, передбачених цим рішенням.

6. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Київського міського голову, постійну комісію Київської міської 
ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, постійну комісію Київської міської ради з питань культури, 
туризму та інформаційної політики.

Київський міський голова

ГОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2018 Тел. (044) 538-01-01

В. Кличко

За к он



07,02.2020 Про зміну категорії пам'ятки кул., | від 22.05.2019 № 410 (Текст для друку)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2019 р. № 410
Київ

Про зміну категорії пам’ятки культурної 
спадщини

Кабінет Міністрів України носі а н о вл я є:

Змінити категорію пам’ятки місцевого значення “Ділянка прибережного 
міського кварталу Середньовічного Киева” на категорію національного значення 
та присвоїти пам’ятці охоронний номер 260094.

Прем’єр-міністр 
України

ііід. 73

В.ГРОЙСМАН

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/410-2019-n/print 1/2

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/410-2019-n/print


МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

01601, м. Київ, вул. Франка, 19 
телефон 235-23-78, факс 235-32-57 
E-mail: info@mincultgov.ua

ДОЗВІЛ

на проведення археологічних розвідок, розкопок, 
а також досліджень решток життєдіяльності людини, 

що містяться під земною поверхнею, під водою

№ 22-031/15 від "У " березня 2015 року

Згідно із Законом України "Про охорону культурної спадщини", постановою Кабінету 
Міністрів України від 13.03.2002 № 316 цей ДОЗВІЛ видано:
Сагайдаку Михаилу Андрійовичу - директору /ЦІ "Центр археології Киева" Інституту 
археології ІІАН України, к.і.н._________________________________________________________

(прізвище, ім’я, но-батькові, посада, вчене звання, науковий ступінь)

1) на проведення археологічних досліджень об'єкта (пам'ятки) культурної спадщини:
"Культурний іиар Подолу 1X-XVHI cm. "_______________________________________________

(найменування території, гни і вил археологічного об’єкта, культурна або хронологічна належність) 

розташованого (-ої) на території:
Подільського району м. Києва__________________________________________________________

(область, район, місто, район у місті, селище, село)

2) на проведення досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною 
поверхнею, під водою:

(область, район, місто, район у місті, селище, село та об’єкт дослідження) 

Характер і мета досліджень: Охоронні________________________________________________
(наукові, охоронні)

Вид робіт: Розкопки та нагляд за земляними роботами__________________________
(розвідки, розкопки)

Використання металодетектора чи будь-якого іншого обладнання для виявлення 
археологічних об’єктів:
Металодетектор White's ТМ 808______________________________________________________

(назва обладнання за серійний номер)

Дослідження проводяться відповідно до програми, затвердженої:

№ 035/00496
(назва організації, яка затвердила наукову або охоронну документацію)

та кваліфікаційного докумен та від "29" січня 2015 року
Предмети і колекції, здобуті під час проведення робіт, повинні бути передані на постійне 
зберігання до: >;. • ■
фондів Археологічного музею ІііститутСархеолбгїіНАН України

■V дїТ

5 fe

К

Перший заступник Міністра
є ї Л і

І м* чДН І ми
І.Д.Ліховий

*)■

mailto:info@mincultgov.ua


Особливі умови проведення робіт: Проведення науково-рятівних 
археологічних досліджень (розкопки та нагляд за земляними роботами) 
пам'ятки археології місцевого значення «Культурний шар Подолу IX- 
XVIII сг.»

(заповнюється органами охорони культурної спадшини:Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних. 
Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій)

Орган охорони культурної спадщини: Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської, Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Дозвіл підлягає обов’язковому поверненню до Міністерства після 
закінчення робіт із коротким звітом щодо їх результатів.

Про втрату Дозволу науковий працівник зобов'язаний терміново повідомити 
Міністерство за адресою: 01061, м. Київ, вул. І. Франка, 19; тел. (044) 235 23 
78, тел./факс (044) 235 32 57



Сагайдака
Михайла Андрійовича

кандидата історичних наук, директора 
ДП «Центр археології Києва» 

Інституту археології НАН України 

на проведення науково-рятівних археологічних досліджень 
(розкопки та нагляд за земляними роботами) пам'ятки 

археології місцевого значення «культурний шар Подолу IX- 
XVIII ст.» на території Подільського району м. Киева

Дозволяється використання

із застосуванням металодетектора Whites ТМ 808

(назва металодетектора, навігаційно-геодезичного приладу тощо)

Місце зберігання археологічних знахідок
Наукові фонди Археологічного музею ІА НАН України

Чабай В.П.



; 1414 ЛІ4С'’ “ іний державний кваліфікаційний доку
мент, що засвідчує фаховий рівень виконавця і дає право на 
проведення досліджено археологічної спадщини.

На проведення досліджень, зазначених у цьому Відкритому листі

(назва досліджень та археологічного об'єкта)

надано Дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони культурної спадщини

іГзс У 20І<р.
/

(назва досліджень та археологічного об’єкта)

Відкритий лист зареєстровано
і *5 ї*

' : Тлч-,л Щл СЛхТ С< С Co,

' (орган охорони культурної спадщини) к—і

М.П. від" 2- " 20/3 р. '• < /
<

надано Дозвіл центрального органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері охорони культурної спадщини

№____________від ’’____ "_____________20_ р.

(назва досліджень та археологічного об'єкта)

Відкритий лист зареєстровано

(орган схорони культурної спадщини)

М.П. від"___ "_____________20_р.

Особистий підпис
Власника Відкритого листа


