
І

Протокол № 1 розширеного засідання робочої групи 
Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини 

Міністерства культури та інформаційної політики України

14.06.2021 м. Київ

Присутні члени робочої групи Науково-методичної ради з питань охорони 
культурної спадщини (4): Бобровський Т.А., Діхтяр Я.Я., Харлан О.В. (онлайн), 
Пархоменко Т. П.

Відсутні члени Науково-методичної ради з питань охорони культурної 
спадщини (1): Биков І. Ю.

Присутні на засіданні (запрошені): Апостолова-Сосса Л.О., Броневицький 
С.П., Логвиненко А.В., Голота К.А., Нечипоренко Ю.В.

Головує: Діхтяр Я.Я.
Протокол веде: Голота К.А.

Слухали:

1. Доопрацювання проекту Історико-архітектурного опорного плану 
м. Києва (Том VIII. «Збереження та охорона історико-культурної спадщини. 
Історико-архітектурний опорний план м. Києва» у складі проекту 
Генерального плану міста Києва) за зауваженнями НМР МКІП.

Замовник:

Розробник: 
До відома:

Доповідач:

До відома:

Департамент містобудування та архітектури 
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА )
КО «Інститут Генерального плану м. Києва» 
погодженім Департаменту охорони культурної спадщини 
КМДА від 20.01.2021 № 066-197
Апостолова-Сосса Л. О. (заступник ГАП Генерального 
плану м. Києва)
таблиця врахування рекомендацій та зауважень додається

* Повідомлень членів НМР про наявність конфлікту інтересів не надходило.

Робоча група з опрацювання проекту ІАОП м. Києва Науково-методичної ради 
з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної 
політики України (далі -  НМР), створена відповідно до пункту 4.2 протоколу НМР 
від 19.05.2021 № 8, розглянула представлені розробником матеріали коригування 
науково-проектної документації, доопрацьованої відповідно до переліку зауважень, 
наведених у Додатку № 2 до протоколу НМР від 19.05.2021 № 8 (пп. 1-23).

Виступили: Бобровський Т.А., Діхтяр Я.Я., Харлан О.В., Пархоменко
Т. П., Броневицький С.П., Апостолова-Сосса Л.О., Логвиненко А.В., Голота К.А., 
Нечипоренко Ю.В.
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Виріш или;

1.1. Зауваження та рекомендації, надані за підсумками першого розгляду 
розробки на засіданні НМР (див. Додаток № 2 до протоколу НМР 
від 19.05.2021 № 8) здебільшого враховані в достатньому обсязі. Таблиця 
врахування зауважень додається (див. Додаток № 1 до протоколу). 
Додатково рекомендовано:
- до п. З -  доповнити текстову частину роботи інформацією до 

кресленика «Видове розкриття пам’яток культурної спадщини»;
- до п. 5 -  доопрацювати глосарій (уточнення окремих визначень);
- до п. 6 -  доповнити останній етап містобудівного розвитку м. Києва 

інформацією про створення заповідника «Биківнянські могили»;
- до п. 11 -  деталізувати види обов’язкових археологічних досліджень в 

історичних ареалах (додати уточнення «археологічні розкопки, 
археологічні розвідки, археологічний нагляд»); при розробці 
майбутньої науково-проектної документації «Межі і режими 
використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів м. Києва» 
передбачити регламентацію відповідних вимог по рівням (глибинам) 
при освоєнні підземного простору;

- до п. 13 -  до розробки майбутньої науково-проектної документації 
«Межі і режими використання зон охорони пам’яток та історичних 
ареалів м. Києва», передбачити тимчасову заборону демонтажу 
(знесення) або реконструкції із зміною наявних об’ємно-просторових 
параметрів існуючої історичної забудови в історичних ареалах;

- до п. 18 -  в майбутній науково-проектній документації «Межі і режими 
використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів м. Києва» 
переглянути (скоригувати) показані межі зони охоронюваного 
ландшафту на периферійних ділянках (зокрема, акваторія р. Дніпра, 
Троєщина, Бортничі, Жуків острів, південно-західна межа міста тощо);

- до п. 20 -  перевірити наявність печаток ГАП на всіх титулах та 
кресленнях, доповнити кутові штампи.

1.2. В узагальнених режимах використання території Центрального 
історичного ареалу врахувати рішення Київської міської ради від 
22.01.2014 № 24/889 «Про введення тимчасової заборони (мораторію) на 
будівництво та продаж земельних ділянок у межах охоронних (буферних) 
зон м. Києва», яким було введено мораторій на виконання будівельних 
робіт в межах вулиць Ірининської, Рейтарської, Олеся Гончара, Великої 
Житомирської, Михайлівської та Михайлівського провулку.

1.3. Після доопрацювання представити розробку на повторний розгляд НМР.

Голова HUMP

Секретар НМР

Я. Діхтяр

К. Голота
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Додаток
Таблиця врахування рекомендацій та зауважень

відповідно до Протоколу № 8 установчого засідання Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини 
Міністерства культури та інформаційної політики України від 19.05.2021 (додаток 2)

№
п/п Суть зауваження Інформація щодо врахування зауважень і пропозицій у 

проекті історико-архітектурного опорного плану міста Києва
і 2 3

1.

Актуалізувати переліки пам'яток та об'єктів культурної спадщини. Враховано, актуалізовано згідно інформації, наданої 
Департаментом охорони культурної спадщини (лист від 03.06.21 
№066-1601), згідно наказу Міністерства культури, молоді та 
спорту Країни від 18.02.20 №852 та наказі Міністерства культури 
та інформаційної політики України від 20.10.20 №2202, 19.04.21 
№283, 21.04.21 №287, від 26.04.21 №293, від 11.05.21 №330.

2.

У роботі невірно показані межі Китаївського археологічного 
комплексу (пам'ятка національного значення, охор. № 260026-Н) - 
необхідно привести у відповідність до актуальної облікової 
документації (включити до території пам'ятки посад).

Враховано, приведено у відповідність до актуальної облікової 
документації (включено до території пам'ятки посад, див. Основне 
креслення і креслення «Археологія»).

3.

Необхідно доопрацювати (актуалізувати станом на теперішній час) 
кресленик «Видове розкриття пам'яток культурної спадщини» та 
визначити і показати фронти й точки охоронюваного видового 
розкриття.

Враховано, див. книга 8.2.2. Графічна частина. Додатки, 
креслення «Видове розкриття пам'яток культурної спадщини».

4.
Скласти переліки (подати в текстовій частині) та позначити на 
кресленнях історичну забудову (значну та рядову), а також дисонуючу 
забудову.

Враховано, позначено на кресленнях, переліки наведено в 
текстовій частині (книги 8.3.2 (історична забудова), 8.4.9 
(дисонуючі об’єкти)).

5. Додати глосарій з визначенням використаних у роботі термінів 
(зокрема, щодо видів існуючої забудови).

Враховано, додано у книзі 8.1 п. 1.5.

6.

Доповнити п. 2.2 розділу 2 пояснювальної записки - Основні етапи 
розвитку та історичного формування забудови - новітнім етапом 
(починаючи з 1990 р. й дотепер), оскільки у цей період 
містобудівна ситуація, ландшафт та архітектурне середовище 
значно змінилися.

Враховано, доповнено п. 2.2. розділу 2 пояснювальної записки 
т. 8.1.



№
п/п Суть зауваження Інформація щодо врахування зауважень і пропозицій у 

проекті історико-архітектурного опорного плану міста Києва
і 2 3

7.
Уніфікувати наведену назву майбутньої розробки з визначення 
режимів використання території історичних ареалів (по всьому 
тексту).

Враховано, уніфіковано назву майбутньої розробки «Межі і 
режими використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів 
м. Києва», див. книгу 8.1 табл. 4.6, книгу 8.5.

8.

У п. 4 розділу 5 «Основні висновки» додати інформацію про 
загальну площу та % від території міста для 8 історичних ареалів 
(так само, як це зазначено у п. 2 для 7 ареалів). Навести у тексті 
загальну площу міста.

Враховано, доповнено у книзі 8.1, розділ 5, п. 4.

9.

Доповнити існуючі таблиці 4.4 та 4.5 інформацією про об'єкти 
культурної спадщини та пам'яткоохоронні території історичного 
ареалу «Биківня». Перевірити площу цього ареалу та її % від 
загальної площі міста.

Враховано, доповнено таблиці 4.4 та 4.5 (книга 8.1), актуалізовано 
показники.

10.
Скоригувати текст на стор. 281 - коректно подати режим 
використання території Національного заповідника «Софія 
Київська» (щодо резервування ділянок археологічного 
культурного шару).

Враховано, див. том 8.1 стор. 306-307.

11.
В узагальнених режимах використання території історичних 
ареалів прописати обов'язкові археологічні дослідження при 
проведенні будь-яких земляних робіт.

Враховано, див. книгу 8.5 стор. 11, 16, 18, 20, 23, 25, 28, ЗО, книгу 
8.1 табл. 4.6.

12.

В узагальнених режимах використання території історичних 
ареалів - для ділянок, розташованих поза межами зон охорони 
пам'яток, на які не поширюється заборона нового будівництва та 
реконструкції із збільшенням існуючих об'ємно-просторових 
параметрів - передбачити заборону зміни функціонального 
призначення об'єктів соціальної інфраструктури або повернути 
уточнення «комунальної та/або державної форми власності» (дане 
питання потребує проведення додаткових консультацій).

Враховано, див. книгу 8.5 стор. 14, 17, 19, 21, 23, 26, 28, книгу 8.1 
табл. 4.6.

13.

В узагальнених режимах використання території історичних 
ареалів передбачити необхідність погодження з центральним 
органом охорони культурної спадщини робіт з демонтажу 
(знесення) існуючої історичної забудови - як різновид здійснення 
архітектурного перетворення в ареалі.

Враховано, див. книгу 8.5 стор. 11, 16, 18, 20, 23, 26, 28, книгу 8.1 
табл. 4.6.
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п/п Суть зауваження Інформація щодо врахування зауважень і пропозицій у 

проекті історико-архітектурного опорного плану міста Києва
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14.
У рядку 1 таблиці 4.6 (Центральний історичний ареал) видалити 
абзац з посиланням на режими використання території, визначені у 
ДПТ (стор. 295 ПЗ).

Враховано, видалено.

15.

У всіх рядках таблиці 4.6, крім пп. 1, 4, 5 та 8, видалити уточнення 
«або таких, що будуть встановлені» в абзаці «У межах історичного 
ареалу режими використання територій та обмеження 
господарської діяльності визначається режимами зон охорони 
пам'яток, встановлених на території історичного ареалу згідно з 
затвердженою науково-проектною документацією».

Враховано, видалено.

16.

У рядку 8 таблиці 4.6 (Історичний ареал Биківня) видалити 
останній абзац (оскільки режим використання території даного 
ареалу визначений генеральним планом розвитку НІМЗ 
«Биківнянські могили» і може бути переглянутий лише шляхом 
розробки та затвердження у встановленому порядку плану 
організації території даного заповідника).

Враховано, видалено.

17.

Доповнити графічну частину роботи (основне креслення) 
експлікацією з зазначенням переліку всіх 8 історичних ареалів (їх 
назв та площ, % від всієї території міста). Перевірити подані в 
роботі цифри (є плутанина із розрядністю чисел; перевірити 
розрахунок площі ареалу «Биківня»).

Враховано, додано експлікацію з зазначенням переліку всіх 8 
історичних ареалів (їх назв та площ, % від всієї території міста). 
Перевірено і уточнено подані в роботі цифри.

18.

Доповнити текстову частину роботи (книга 8.1, розділ 4.2 та книга 
8.5, розділ 1 - Переліки) архітектурною та археологічною 
охоронними зонами, зонами регулювання забудови І, II та III 
категорій, зонами охоронюваного ландшафту згідно з діючим 
охоронним зонуванням території м. Києва.

Враховано, доповнено переліки розділу 1 книги 8.5., інформацію 
щодо комплексних архітектурної та археологічної охоронних зон, 
зон регулювання забудови І, П та III категорій, зони 
охоронюваного ландшафту наведено в розділі 4.1 книги 8.1., табл. 
4.1.

19.
Видалити норми про встановленням режимів використання 
території в межах історичних ареалів стосовно об'єктів ПЗФ.

Враховано, видалено.

20.
Кутові штампи, подані на всіх кресленнях, необхідно привести у 
відповідність до вимог ДСТУ.

Враховано.
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21.
Перевірити переліки авторів-розробників, прибрати з авторського 
колективу субпідрядні організації та перелік осіб, які не є авторами 
тексту (на них можна дати посилання у вступі).

Враховано.

22.

При розробці окремої науково-проектної документації, яка буде 
містити проектні пропозиції щодо меж і режимів використання 
історичних ареалів, рекомендовано переглянути кількість 
існуючих історичних ареалів (зокрема, доцільність визначення 
Дарницького історичного ареалу, ділянок Північного історичного 
ареалу тощо).

Буде враховано при розробці окремої науково-проектної 
документації «Межі і режими використання зон охорони пам’яток 
та історичних ареалів м. Києва».

23.

В розробці використана застаріла топопідоснова, не показано 
частину сучасної забудови та зазначено недостатньо назв вулиць 
(що ускладнює роботу з креслениками). Врахувати при розробці 
окремої науково-проектної документації.

Враховано.
Згідно із статтею 10 Закону України № 353-ХГ/ «Про топографо- 
геодезичну та картографічну діяльність» під час здійснення 
топографо-геодезичних, картографічних робіт повинні 
забезпечуватися: виконання топографічних, картографічних, 
кадастрових зйомок та оновлення карт і планів, зйомок 
континентального шельфу та водних об'єктів в єдиній системі 
координат і висот.
Згідно з п. 7.7. Інструкції з топографічного знімання у масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженою 
Наказом № 56 від 04.09.1998 р. Головного управління геодезії, 
картоірафїї та кадастру при Кабінеті Міністрів України, для 
виконання Історико-архітектурного опорного плану та 
Генерального плану міста Києва виконавцем топографічного 
знімання -  КО «Київгенплан» періодично оновлюються 
топографічні плани.
Відповідно до п. 7.7.1 Інструкції оновлення виконувалось шляхом 
виправлення змісту топографічних планів за матеріалами знімань 
поточних змін, виконавчих знімань заново збудованих будівель та 
споруд, а також матеріалів польових обстежень та 
аерофотознімання.
Оскільки рельєф та контури місцевості міста Києва змінилися



№
п/п Суть зауваження Інформація щодо врахування зауважень і пропозицій у 

проекті історико-архітектурного опорного плану міста Києва
і 2 3

менш ніж на 35 %, згідно з п. 7.7.2 Інструкції виконання нового 
топографічного знімання території міста не вимагається.
Умовні знаки та назви вулиць нанесено згідно з Умовними 
знаками, затвердженими Наказом № 3 від 24.01.1994 Головного 
управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів 
України.
Доповнено назви магістральних вулиць за наявністю графічних 
можливостей. На великих вулицях підпис назви надано розріджено 
або з повторенням декілька разів. Номери будинків показано на 
крайніх будинках кожного кварталу та у місцях збою нумерації. 
Відповідно до Примітки до п. 4.2.6. ДБН Б.2.2-3:2012 «Склад та 
зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» 
актуальність картографічної основи на рік розроблення історико- 
архітектурного опорного плану засвідчено виконавцем зйомки -  
КО «Київгенплан».


