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«Період кінця ХХ – початку ХХІ ст. називають  
ерою будівництва національних бібліотек. 

Перші спеціальні будівлі для бібліотек з`явилися  
в глибокій давнині. Кожна історична епоха  

та кожна нація накладала свій відбиток на спорудження  
бібліотечних будівель. Та спільним було намагання  

забезпечити збереження культурного надбання  
для подальшого його використання майбутніми поколіннями». 

Олександра Нєжина* 
 

ПЕРЕДМОВА 

Організація ефективного доступу до знань та інформації є основою бібліотечної 
діяльності і має велике значення для розвитку суспільства. У 2012 р. Державна наукова 
архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного значну увагу приділяла 
переосмисленню стратегічних напрямів розвитку бібліотечно-інформаційної галузі, 
зокрема, актуалізації питань спорудження бібліотечних будівель, що повинні відповідати 
не лише сучасним потребам установ, але й бути зорієнтованими на впровадження 
різноманітних інноваційних технологій, розширення спектру функцій сучасних 
бібліотечно-інформаційних комплексів. 

У звітному періоді відбулася активізація акції «Кожній бібліотеці – сучасну 
будівлю». До участі в акції запрошено приєднатися всі українські бібліотеки для збирання 
інформації про наявний стан приміщень бібліотек і актуалізації питання щодо 
необхідності спорудження нових бібліотечних будівель у містах і селах. Метою 
проведення заходів, що проходили в рамках акції, були популяризація й донесення до 
громадськості найсучасніших архітектурних підходів в організації комфортного 
бібліотечного середовища, зорієнтованого на задоволення функціональних потреб самої 
установи та її користувачів, підготовка до видання довідника про бібліотечні будівлі 
України. 

Протягом звітного періоду значна увага спрямовувалася на реалізацію 
інноваційного соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», зокрема 
проведення 5 засідань бібліотечного клубу «Національні святині», на яких досліджено м. 
Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, м. Василівку Запорізької області, 
м. Новомиргород Кіровоградської області, м. Кодиму Одеської області та м. Полонне 
Хмельницької області. Виконано 2 науково-дослідні роботи, в результаті яких 
досліджено документні ресурси про 141 мале місто з 10 адміністративно-територіальних 
одиниць України (Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Луганської, Одеської, 
Сумської, Тернопільської, Черкаської, Чернівецької областей, Автономної Республіки 
Крим).  

Протягом року значна увага приділялася питанням досягнення високого рівня 
обслуговування науковців і спеціалістів архітектурно-будівельної галузі, забезпечення 
користувачів бібліотеки необхідною інформацією на основі традиційних і новітніх 
інформаційних продуктів та послуг, створення повнотекстових електронних баз даних. 

 
 
______________________________________________________ 
* Нєжина, О. Бібліотечні споруди / Олександра Нєжина // Euro form. – 2009. – Режим 

доступу: http://form.pp.ua/articles.html?id=52. – Назва з екрана. 
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БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Організаційна структура та кадрові питання 
Станом на 01.01.2013 р. в бібліотеці функціонували 10 відділів, 1 сектор та 1 філія.  
Протягом року прийнято на роботу 12 працівників, звільнено з роботи також 

12 працівників. На кінець року в бібліотеці працювали 45 осіб, з яких 40 жінок, 
5 чоловіків. Середньоспискова чисельність працівників бібліотеки склала 39 осіб. 

Відповідно до проведеного аналізу кадрового стану бібліотеки, найбільша 
кількість працівників – 14 осіб (31,1%) – працює в бібліотеці від 3 до 5 років, 
10 працівників (22,2%) – до 1 року, 6 працівників (13,3%) – від 1 до 3 років, 5 працівників 
(11,1%) – від 5 років до 10 років, по 4 працівники (8,9%) – від 10 до 15 років та від 15 до 
20 років, 2 працівники (4,5%) – понад 20 років. 

За віком найчисленнішу групу з 25 працівників становлять особи, які мають 
віковий ценз від 29 до 49 років – (55,6%). Працівників передпенсійного віку – 6 осіб 
(13,3%), пенсійного – 10 (22,2%), віком від 18 до 28 років – 4 (8,9%). Середній вік 
працівників бібліотеки збільшився порівняно з 2011 р. і становив 44,1 роки.  

Працівники бібліотеки мають високу освітню підготовку – 42 особи мають вищу 
освіту (93,3%). Із загальної чисельності працівників вищу спеціальну освіту мають – 
16 (35,5%) чоловік, вищу небібліотечну освіту – 14 (31,1%), базову вищу – 12 (26,7%), 
професійно-технічну – 1 (2,2%), загальну середню – 2 (4,5%).  

 
ФІНАНСОВЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДНАББ ім. В. Г. Заболотного заснована на державній власності 
й підпорядкована Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України. Бібліотека фінансувалася за рахунок коштів 
Державного бюджету України. Кошторис бібліотеки складався із загального та 
спеціального фондів.  

Відповідно до затвердженого кошторису бібліотеки для забезпечення основної 
діяльності у 2012 р. були відкриті асигнування загального фонду бюджету на 4,8% менше, 
ніж у 2011 р.  

У звітному періоді користувачам бібліотеки надавалися платні послуги 
з копіювання, сканування, фотографування матеріалів, інформаційно-бібліотечного 
обслуговування за договорами, а також були виконані науково-дослідні роботи.  

 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ 

Реалізацію основних завдань і напрямів роботи забезпечувала центральна 
бібліотека (Контрактова пл., 4) та її філія (вул. Велика Житомирська, 9), що обслуговує 
працівників центрального апарату Мінрегіону України. 

Основними статутними завданнями бібліотеки є систематичне поповнення, 
зберігання та надання для використання бібліотечних фондів користувачам бібліотеки, 
насамперед фахівцям будівельного комплексу та житлово-комунального господарства, з 
метою забезпечення їхніх інформаційних потреб, удосконалення та розвиток 
комп’ютерних технологій основних бібліотечних процесів, проведення науково-
просвітницької роботи.  

Протягом звітного періоду і центральна бібліотека, і філія працювали в умовах 
недостатнього фінансування. Проте в цих умовах спеціалісти бібліотеки докладали 
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макусим зусиль для поповнення бібліотечного фонду, а також його зберігання 
та збереження. З метою розширення інформаційних можливостей в обслуговуванні 
користувачів центральної бібліотеки та філії продовжувалося регулярне наповнення 
електронного каталогу. 

На основі статистичних даних визначено динаміку змін основних показників 
бібліотечної діяльності бібліотеки за 2012 р., таких як обертаність книжкового фонду, 
читаність і книгозабезпеченість: порівняно з 2011 р. показник обертаності книжкового 
фонду зменшився на 0,1, що пов’язано зі зменшенням книговидачі та незначним 
збільшенням активної частини фонду, і становив 0,97; показник читаності зменшився на 
0,8 за рахунок зменшення користувачів і книговидачі, що пов’язане з дезорієнтацією 
читачів щодо невизначеності місця знаходження бібліотеки у зв’язку з реконструкцією 
Гостиного двору, відсутністю опалення протягом жовтня – листопада 2012 р. 
(незважаючи на ці обставини, щорічний показник читаності продовжує залишатися 
високим) і становив 26,4; показник книгозабезпеченості збільшився на 1,8 за рахунок 
зменшення кількості читачів та незначного збільшення активної частини фонду і становив 
27,2. 

 
БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД 

До складу бібліотечного фонду входять такі фонди: основний, депозитарного 
зберігання, рідкісної та краєзнавчої літератури, філії.  

Поповнення фонду в 2012 р. здійснювалося переважно за рахунок благодійних 
негрошових внесків спеціального фонду бюджету та за кошти, отримані за надання 
платних послуг. 

У 2012 р. фонд центральної бібліотеки та філії поповнився на 3,7 тис. пр. 
книжкових і періодичних видань, що на 0,3% більше від минулого звітного періоду. 
Серед видань, що надійшли, книги та брошури становлять 1,2 тис. пр., періодичні 
видання – 2,0, нормативні документи – 0,07, ілюстративні матеріали – 0,3, 
неопубліковані матеріали – 0,07, видання органів інформації – 0,06.  

У результаті проведеної роботи з оптимізації фонду бібліотеки з причини 
зношеності вилучено 2,1 тис. пр. видань. З метою впорядкування обліку бібліотечного 
фонду центральної бібліотеки проведена реінвентаризація 1 899 пр. видань. 

Загальна кількість фонду бібліотеки станом на 01.01.2013 р. становила 415,0 тис. 
пр. видань. До складу фонду бібліотеки входить 179,9 тис. пр. книг (43,4%), 122,7 тис. пр. 
періодичних видань та видань, що продовжуються (29,6%), 44,6 тис. пр. нормативних 
документів (10,7%), 57,4 тис. пр. ілюстративних матеріалів (13,8%), 5,1 тис. пр. 
неопублікованих матеріалів (1,2%), 5,3 тис. пр. видань органів інформації (1,3%). Із 
загальної кількості літератури видання українською мовою налічували 185,6 тис. пр. 
(44,7%), російською мовою – 178,7 тис. пр. (43,1%), іноземними мовами – 50,7 тис. пр. 
(12,2%). 

Приріст фонду центральної бібліотеки та філії за 2012 р. становив 0,4% 
(1 663 одиниці). 

 
ДОВІДКОВО-ПОШУКОВИЙ АПАРАТ 

Станом на 01.01.2013 р. довідково-пошуковий апарат бібліотеки на паперових 
носіях збільшився на 20,5 тис. карток (10,2%) і налічував 1 009,0 тис. карток. 
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У 2012 р. проведена активна робота з наповнення електронних баз даних (БД), 
що створювалися в програмі IRBIS-64. У результаті проведеної роботи з наповнення БД та 
їх оптимізації станом на 01.01.2013 р. електронні БД поповнилися на 97,7 тис. записів, 
що на 23,7% більше від запланованого. Усього бази даних, що створювалися на основі 
програми IRBIS-64, на кінець року становили 397,6 тис. тис. записів.  

Кількість записів у електронному каталозі збільшилася на 65,7 тис. записів і на 
кінець року становила 302,3 тис. записів. 

 
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ 

У звітному періоді в Єдиній реєстраційній картотеці зареєстровано 9 544 читачі 
(на 7,3% менше від запланованого та на 6,2% менше, ніж у минулому звітному періоді). 
Читачі обслуговувалися в читальній залі, на абонементі, за МБА, у відділі бібліографічної 
та довідково-інформаційної роботи, філії. Працівниками різних структурних підрозділів 
бібліотеки сумарно обслужено 9 720 читачів (на 6,9% менше від запланованого та на 
6,1% менше, ніж у минулому звітному періоді), з них за МБА – 51 абонент (0,5% від 
загальної кількості).  

Протягом року послугами бібліотеки користувалися фахівці 2 316 підприємств 
(на 11,8% більше, ніж у 2011 р.), серед яких галузеві науково-дослідні та проектні 
інститути, будівельні корпорації та приватні компанії, галузеві виробничі підприємства 
України.  

Загальна кількість книговидач становила 251,8 тис. пр. видань (94,9% відносно 
плану та 91,0% відносно минулого року). 

Загальна кількість відвідувань становила 60,7 тис. од. (150,7% відносно плану та 
на 33,1% більше, ніж у 2011 р.). Статистичні дані складалися з кількості відвідувань 
структурних підрозділів бібліотеки, яких зафіксовано 19,7 тис. од. (95,5% відносно 2011 
р.), та Веб-сайту (адреса сайту http://www.dnabb.org), облік кількості відвідувань (візитів) 
на якому проводився за лічильником Рейтинг Mail.ru – 41,0 тис. од. (164,1% від 
аналогічного показника минулого року).  

Облік чисельності відвідувачів Веб-сайту бібліотеки ведеться з 2009 р. за 
лічильниками Рейтинг Mail.ru та My Counter. На основі аналізу статистичних даних 2012 
р. отримано такі дані: 

- кількість відвідувачів за лічильником Рейтинг Mail.ru становила 8 583 од. (149,6% 
відносно 2011 р.), загальна чисельність відвідувачів – 25 713 од.; 

- кількість відвідувачів за лічильником My Counter становила 11 900 од. (155,4% 
відносно 2011 р.), загальна чисельність відвідувачів – 32 012 од. 

 
БІБЛІОГРАФІЧНА ТА ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА РОБОТА 

У звітному періоді інформаційно-аналітична, бібліографічна та довідково-
інформаційна робота полягала в аналітичному описі періодичних видань та створенні 
бібліографічних баз даних в автоматизованому режимі, наданні бібліографічних довідок 
(усних і письмових), виконанні тематичних добірок літератури, організації книжкових 
виставок, веденні бібліотечних інформаційних рубрик на сторінках галузевих 
періодичних видань, підготовці публікацій до галузевих та універсальних видань, 
підготовці бібліографічних покажчиків. 

Працівниками відділу бібліографічної та довідково-інформаційної роботи 
у співпраці з працівниками відділу бібліотечних комп’ютерних технологій протягом 2012 
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р. було підготовлено низку регламентуючих документів і створено службу 
обслуговування віддалених користувачів сайту ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
(www.dnabb.org) – «Віртуальна довідкова служба». Створена служба покликана 
збільшити коло бібліографічно-інформаційних послуг, що надає бібліотека, й розши-рити 
комунікативні канали бібліотеки в контексті розкриття фондів книгозбірні за допомогою 
сучасних інформаційних технологій.  

 
Книжкові виставки 

У звітному періоді підготовлено 102 книжкові виставки: з них 79 – виставки нових 
надходжень, підготовлені працівниками відділу обслуговування центральної бібліотеки 
та філії, 23 – тематичні виставки, підготовлені працівниками відділу бібліографічної та 
довідково-інформаційної роботи і присвячені актуальним галузевим темам: питанням 
містобудування, новітнім будівельним технологіям, іноземному досвіду в архітектурі та 
будівництві, особливостям архітектури різних країн світу, персоналіям українських 
архітекторів, будівельників, мистецтвознавців тощо. У ІІІ кварталі також підготовлено 
виїзну виставку «Барвиста Україна», на якій було представлено інформацію про 44 
джерела. 

Щороку в приміщенні бібліотеки організовується виставка «Дари шанувальників 
бібліотеки», що вже стала доброю традицією. У звітному періоді на виставці 
представлено значну частину видань, подарованих приватними особами, організаціями, 
видавництвами з різних галузей знань, зокрема з питань будівництва та архітектури, 
мистецтвознавства, історії, краєзнавства. 

Частину експонованих видань становили книжки, подаровані установами та 
організаціями, серед яких Національний заповідник «Софія Київська», Національний 
університет водного господарства та природокористування, Інститут енциклопедичних 
досліджень НАН України, видавництва «Варто» й «Акцент» та ін. 

В експозиції виставки чимало видань, подарованих друзями бібліотеки з різних 
міст України, зокрема Цюрупинським краєзнавчим музеєм, Національним заповідником 
«Замки Тернопілля», Національним університетом «Львівська політехніка», Державним 
історико-архітектурним заповідником у м. Жовкві та ін. 

Значна частина видань подарована протягом 2011 р. користувачами бібліотеки: 
видавцем і архітектором Єрофаловим Борисом Леонідовичем, кандидатом філософських 
наук Герчанівською Поліною Евальдівною, мистецтвознавцем Виноградовою Мариною 
Віталіївною, мистецтвознавцями-науковцями, авторами книг Мокроусовою Оленою 
Георгіївною та Скібіцькою Тетяною Василівною, кандидатом мистецтвознавства 
Побожієм Сергієм Івановичем, архітектором Сорокою Танею, народною майстринею 
Шудрею Євгенією Стефанівною, заслуженим працівником культури України Сердюк 
Оленою Михайлівною, заслуженою майстринею народної творчості України Кот 
Мирославою, істориком Малаковим Дмитром Васильовичем, а також свою 
автобіографічну книгу «Залишаюсь українцем» подарував Богдан Гаври-лишин. 

Наша бібліотека щиро вдячна всім, хто розуміє її потреби та призначення, ми 
цінуємо кожне подароване видання. 

Низка книжкових виставок, представлених у бібліотеці, була присвячена життю 
і діяльності видатних особистостей в архітектурі, будівництві та суміжних галузях. 
До презентації книжки одного з видатних українських мистецтвознавців ХХ ст. 
С. А. Таранушенка «Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918–1932 рр.» 
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(2011) працівниками бібліотеки було підготовлено книжкову виставку «Український 
мистецтвознавець Стефан Андрійович Таранушенко (1889–1976)», на якій 
представлено раритетні видання й сучасні передруки робіт мистецтвознавця, що 
знаходяться у фонді бібліотеки. 

Стефан Андрійович Таранушенко народився 9 грудня 1889 р. в м. Лебедині 
колишньої Харківської губернії (нині Сумська обл.) у родині дрібного торговця. Закінчив 
Охтирську гімназію й історико-філологічний факультет Харківського університету. 
Педагогічну діяльність розпочав у м. Полтаві, де в 1918 р. був обраний доцентом 
історико-філологічного факультету, з 1920 р. – ад’юнкт-професор українського інституту 
громадських наук. Одночасно викладав у Харкові в Академії теоретичних знань, а 
протягом 1924–1929 рр. – у художньому інституті. З утворенням у Харкові Церковно-
історичного музею (1920) очолив цей заклад, який у 1922 р. реорганізовано в Музей 
давньоукраїнського мистецтва, а в 1926 p. – у Музей українського мистецтва.  

Протягом 1920–1933 рр. учений організував кілька науково-дослідних експедицій, 
опублікував низку праць з історії мистецтва. Очолюючи з 1926 p. Харківську крайову 
інспектуру охорони пам’яток, провадив активну діяльність зі збереження історико-
культурної спадщини. 

У жовтні 1933 p. С. А. Таранушенка заарештовано у справі так званого «російсько-
українського фашистського блоку» і в лютому 1934 p. засуджено до 5 років перебування 
у виправно-трудових таборах. Звільнився С. А. Таранушенко в 1937 р., проте повертатися 
в Україну йому було заборонено. Він працював у картинних галереях Курська й Астрахані.  

Лише в 1953 р. Стефан Андрійович повернувся в Україну. Роботі в Академії 
архітектури УРСР та Академії будівництва і архітектури УРСР в Києві він присвятив десять 
років, декілька останніх з них працював у відділі вивчення історії українського мистецтва 
та народної творчості. У 1963 р. вийшов на пенсію. Помер у жовтні 1976 р. Похований на 
Байковому кладовищі. 

На книжковій виставці, крім презентованого видання «Наукова спадщина. 
Харківський період. Дослідження 1918–1932 рр.» (2011), представлені його унікальні 
праці, що зберігаються у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Усі охочі мали можливість 
ознайомитися не лише із сучасними виданнями ученого, але й з раритетними, серед 
яких: «Предварительный отчет о командировке в Зарзму, Чуле и Сапару» (без року 
видання), «Хата по Єлисаветинському пр. під ч. 35 в Харькові» (1921), «Пам’ятки 
мистецтва старої Слобожанщини» (1922), «Старі хати Харькова» (1922), «Відчитна 
виставка» (1924), «Полуботчишина» сорочка» (1927), «Мистецтво Слобожанщини» 
(1928), «Звіт за досліди в галузі українського мистецтва» (1929), «Лизогубівська 
кам’яниця» (1932) та ін. 

На виставці представлене видання, що вважається «лебединою піснею» 
С. А. Таранушенка, – «Монументальна дерев’яна архітектура України» (1976). У книжці 
народна монументальна архітектура розглядається як єдиний організм, що протягом 
свого онтогенезу зберігає органічну єдність. Автор аналізує пам'ятки архітектури 
баштового типу, лиманської школи, охтирської групи. Крім того, розглядає пам'ятки 
зодчества і за періодами: першої половини XVII – першої половини XVIIІ ст., третьої чверті 
XVIIІ ст., кінця XVIIІ ст., початку ХІХ ст. 

У виданні «Українські писанки» (192-) розглянуто типи писанкових орнаментів, 
властивих народним майстрам України, а також зроблено огляд літератури, присвяченої 
писанкарському мистецтву. 
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Своєму батькові вдячний син присвятив книжку «Мистецтво Слобожанщини XVII–
XVIII в.в.» (1928), в якій дослідив історію заселення Слобожанщини. У щедро 
ілюстрованій книжці описано муровану архітектуру, монументальне дерев’яне 
будівництво, живопис, декоративно-вжиткове мистецтво, житлове будівництво регіону.  

На виставці експонувалися два видання «Вітряків» – першодрук (1944) і його 
сучасний передрук (2010). Протягом життя С. А. Таранушенко вивчав вітряки. Він вважав 
їх важливим і своєрідним визначником народної архітектури. У виданнях описані види 
вітряків, зазначені дослідники цього типу архітектури, а також видання, в яких 
досліджувалися вітряки тощо. В альбомі вміщено понад 100 ілюстрацій. 

Цікавився дослідник й іконостасами українських церков. Так, у виданні 
«Іконостаси Слобідської України» (2011) наведені зображення іконостасів, хрестів, потрів 
та інших предметів богослужіння православних храмів Слобідської України, 
сфотографовані автором як на початку своєї діяльності в 1912 р., так і в 1920-х рр., коли 
він був уже відомим дослідником. У роботі також представлені фото пам’яток, знищених 
у роки радянської влади. 

У творчому доробку мистецтвознавця є й видання, присвячене першим 
мурованим храмам Слобідської України, що в більшості випадків є першими 
монументальними спорудами Харкова, Сум, Ізюма, Святих гір та інших міст Слобідської 
України – «Народні елементи в монументальній мурованій архітектурі Слобідської 
України XVII-XVIII ст.» (2011). Автор цією розвідкою зробив вагомий внесок у вивчення 
архітектурних шедеврів Слобідської України. Деякі з них можна побачити й сьогодні, інші 
відомі сучасникам лише зі світлин, що їх свого часу зробив С. А. Таранушенко. 

Виставка «Український видавець-просвітитель Стефан Васильович Кульженко 
(1837–1906): до 175-річчя від дня народження» присвячена ювілею шанованого 
українського видавця-просвітителя. Книжки, видані в його друкарні, відзначаються 
хорошим поліграфічним оформленням, якісним друком тексту та ілюстративного 
матеріалу. На книжковій виставці було представлено як раритетні видання, що побачили 
світ у друкарні С. В. Кульженка, так і видання, в яких висвітлюються віхи його життя та 
творчості. 

Народився С. В. Кульженко в 1836 р. в м. Києві, у сім’ї козака. У сім років хлопчик 
залишився сиротою. Опікунка віддала його вчитися до Київського навчального училища 
на Печерську, але згодом вона помирає. Платити за навчання не було змоги й 
дванадцятирічний хлопчик пішов у помічники до ремісника, у магазин-типографію 
Вальнера. Через деякий час юнак допомагає встановлювати скородрукувальну машину в 
Лаврі, працює в друкарнях Гаммершмідта, згодом у друкарнях М. М. Сементовського та 
І. Я. Давиденка. 

У 1864 р. Стефан Васильович відкрив власну справу, взяв кредити та закупив 
найновіші верстати в Німеччині. Для реалізації своєї продукції він відкрив магазин на 
Хрещатику та фабрику конторських книг. У 1879 р. у С. В. Кульженка працювало 
100 робітників у трьох друкарнях на Малій Житомирській вулиці, за кількістю та 
різноманітністю обладнання (використання найновітніших машин) підприємство було 
визнано найзначнішим у м. Києві. Одним із перших С. В. Кульженко почав 
використовувати у своїй друкарні електричний струм. За роки існування друкарні видано 
тисячі назв книжок з усіх галузей знань. Свою продукцію – типографські й літографічні 
вироби – він рекламував на Всеросійській виставці в 1882 р. у м. Москві. Виставка 
сприяла розвитку друкарської справи в Росії, після неї почали з’являтися гарні художньо 
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оформленні видання. С. В. Кульженко розширив асортимент, купив фототипію. 
У 1889 р. Стефан Васильович презентував вишукано оформлене видання «Киев 

теперь и прежде». Мріяв С. В. Кульженко про відкриття власної газети, але обер-
прокурор К. П. Побєдоносцев, який вирішував це питання, відмовив йому. Спадкоємцем 
справи Стефана Васильовича став його син Василь, що на той час закінчив поліграфічну 
академію в Лейпцігу. Розкішне видання «Собор св. Владимира в Киеве», стало подією у 
видавничій справі. Воно було проілюстроване в стилі давньоруського рукопису з 
використанням 42 фототипій (обидва раритетні видання були представлені на виставці). 

У 1903 р. відкрито школу друкарської справи, де викладав Василь Стефанович.  
Протягом 1898–1899 рр. у друкарні С. В. Кульженка було видано чимало книг 

і брошур Київського товариства писемності, зокрема й белетристика. 
У 1909 р. відбулася Київська міжнародна фотографічна виставка, на якій школа-

майстерня Василя Кульженка, продовжувача традицій батька, отримала три найвищі 
нагороди.  

На книжковій виставці представлене фотоальбом «Київ Кульженків», 
присвячений родині відомих київських друкарів. За матеріалами альбому можна 
прослідкувати історію становлення та розвитку типографії С. В. Кульженка. 

Крім старшого сина Василя, у родинній справі брав участь і Михайло Стефанович 
– він займався юридичними справами друкарні, а Сергій Стефанович завідував 
магазином на Хрещатику. Всі члени родини входили до Київського товариства допомоги 
студентам університету св. Володимира. 

Наприкінці свого життя Стефан Васильович втратив зір. У 1906 р. у віці 69 років він 
помер. Похований С. В. Кульженко на ділянці № 3 Байкового кладовища в м. Києві. 

До 120-річчя від дня народження українського вченого, академіка Академії наук 
УРСР, заслуженого діяча науки і техніки Української РСР, доктора технічних наук, 
професора, педагога, громадського діяча, широко відомого науковому загалу в галузі 
механіки матеріалів, міцності елементів конструкцій і машин Ф. П. Бєлянкіна присвячено 
виставку «Український вчений Федір Павлович Бєлянкін (1892–1972): до 120-річчя від 
дня народження». 

Ф. П. Бєлянкін народився 6 січня 1892 р. в м. Ніжині Чернігівської губернії. Його 
батько, Павло Григорович, був купцем, мати працювала вчителькою. Родина переїхала 
до Києва. Тут, з 1900 р., він навчався в Київському реальному училищі, яке закінчив 
у 1909 р., після чого вступив до Київського політехнічного інституту на факультет 
інженерів шляхів сполучення. У 1914 р., коли розпочалася Перша світова війна, перервав 
навчання і до 1922 р. працював за наймом. У 1924 р. Ф. П. Бєлянкін закінчив Київський 
політехнічний інститут за фахом «Мостобудування».  

З 1922 р. доля Ф. П. Бєлянкіна тісно пов’язана з діяльністю Інституту технічної 
механіки Української академії наук (згодом – Інститут будівельної механіки, Інститут 
механіки АН УРСР, нині – Інститут механіки НАНУ ім. С. П. Тимошенка). 

Ф. П. Бєлянкіну належить 90 наукових праць та близько 40 праць за його 
редакцією. Наукові дослідження стосуються теорії міцності матеріалів і конструкцій, 
зокрема вивчення міцності сталі старих парових котлів, деревини та дерев’яних 
конструкцій з урахуванням пластичних деформацій, фізико-механічних характеристик 
гірських порід України, міцності сталі при ударних навантаженнях, фізико-механічних 
особливостей композитних матеріалів. Учений розробив метод випробування на втому 
котельної сталі з урахуванням умов експлуатації (1941), виконав експериментальне 
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дослідження деревини, полімерних і композитних матеріалів при умові циклічного 
навантаження. 

Помер Ф. П. Бєлянкін 21 травня 1972 р. Похований на Байковому кладовищі 
на головній алеї старої частини, неподалік від входу. Поховання прикрашає пам’ятна 
композиція, виготовлена за проектом відомого архітектора А. Ф. Ігнащенка. 

На книжковій виставці представлені унікальні видання праць Ф. П. Бєлянкіна, 
серед яких «Длительное сопротивление дерева» (1934), «Вплив асиметричних циклів 
навантаження і концентрацій напруг на міцність деревини при повторних 
навантаженнях» (1938), «Прочность и деформативность деревянных стержней при 
кручении» (1949), «Современные методы расчета прочности элементов деревянных 
конструкций» (1951), «Прочность древесины при скалывании вдоль волокон» (1955), 
праці у співавторстві з В. Ф Яценком «Прочность и деформативность деревянных 
стержней при центральном внецентренном сжатии и чистом изгибе» (1960) та 
з В. Ф Яценком і Г. І. Дибенком «Прочность и деформативность слоистых пластиков» 
(1964). 

Книжкова виставка наочно продемонструвала творчий шлях і внесок науковця в 
будівельну науку. На виставці представлено статті з періодичних видань «Строительство 
и архитектура» та «Вісник Академії архітектури УРСР», де представлено матеріали про 
роботу науковця. Життєвий та творчий шлях видатного українського вченого 
розкривають також енциклопедичні та довідкові видання. 

У бібліотеці протягом звітного періоду були представлені книжкові виставки, 
присвячені розвиткові й основним тенденціям в архітектурі та будівництві як в Україні, 
так і за кордоном. Архітектура – це одночасно і наука, і мистецтво, що формують 
просторове середовище для життя і діяльності людей відповідно до законів краси. На 
сучасному етапі розвитку людства архітектура становить одну з найважливіших частин 
засобів виробництва. Із цієї тематики в бібліотеці зібрано велику кількість видань 
іноземними мовами. Найновітніші й найцінніші книжкові й періодичні видання 
іноземними мовами були представлені на виставці «Іноземний досвід в архітектурі 
та будівництві». 

«Відкривало» виставку двотомне видання «Modern Architecture A-Z» («Сучасна 
архітектура»), яке, на відміну від більшості архітектурних енциклопедій, що мають 
тенденцію концентруватися на будівлях і поверхових планах, а не на їх розробниках, 
у центрі уваги ставить архітекторів, даючи реципієнтам можливість отримати чітке 
уявлення про ту чи іншу видатну особу. Текстова інформацію щедро унаочнена 
ілюстраціями найкращих архітектурних споруд від давнини до сучасності. 

На книжковій виставці представлені сучасні дослідження, присвячені визначним 
особистостям, які зробили значний внесок у розвиток сучасної архітектури. Серед них – 
архітектор Людвіг Міс ван дер Рое (1886–1969). Він є одним із засновників сучасної 
архітектури, нового стилю в архітектурі. Серед будинків, зведених за його проектами, – 
Барселонський павільйон (1929), Фарнсворт будинок у м. Плано в штаті Іллінойс (1945–
1951), будівля Seagram у м. Нью-Йорку (1954–1958). Девізом архітектора став вираз 
«краще менше та краще». Він шукав своєрідну вишукану чистоту в архітектурному 
вираженні. Метою архітектора було не просто створювати будівлі економічного класу, а 
зробити будівництво економічним з точки зору стійкості в технічному та естетичному 
сенсах. Використання промислових матеріалів – сталі та скла, стало основою такого 
підходу. 
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Інше видання досліджує діяльність архітектора Сант’яго Калатрави. У його 
творчості тісно взаємопов'язані функціональні, конструктивні й естетичні якості 
архітектури, а саме: користь, міцність і краса. Народився він у 1951 р. неподалік від 
м. Валенсії (Іспанія). У тринадцятирічному віці С. Калатрава за програмою обміну 
студентів потрапив у м. Париж, де пізніше навчався у Школі образотворчих мистецтв. 
У м. Валенсії отримав вчену ступінь з архітектури. Створюючи прості форми, він показав, 
що їх можна наповнити потужним змістом і викликати емоційний відгук. 

Крім висвітлення сучасних досліджень персоналій найбільш відомих зарубіжних 
архітекторів останніх років, книжкова виставка подає уявлення про сучасні досягнення у 
світовій архітектурі: проектування громадських будівель, архітектурних вирішень 
планування офісних приміщень, використання будівельних матеріалів під час 
будівництва споруд різного призначення. 

Частина видань, представлених на книжковій виставці, розкрила особливості 
архітектури різних країн світу. Серед них – Wildung D. «Egypt : from Prehistory to the 
Romans». Архітектура фараонів представляє деякі з найбільш вражаючих творчих робіт, 
що були створені в єгипетському мистецтві. Можливо, вона ще не була повністю оцінена 
людством. Дітріх Вілданг, куратор Єгипетського музею в Берліні, надає переконливі 
аргументи захопливих архітектурних досягнень у долині Нілу однієї з найстаріших 
архітектурних епох: від найперших царських гробниць 3000 р. до н.е. до пірамід Гізи, 
храмів у Карнаці й Луксорі. Видання містить понад 250 кольорових ілюстрацій, 
комп'ютерну реконструкцію, плани знаменитих будівель і хронологічні таблиці 
архітектурних подій у контексті історичних. 

У виданні Szi Weniun Xu jie «New Chinece Architecture» розглянуто архітектуру 
Китаю. За останні п'ять років Китай переживає безпрецедентний бум у галузі архітектури 
й будівництва, країна стала найбільш динамічним і активним регіоном у світі. Складне 
поєднання китайських і західних впливів надало архітектурі цієї країни неповторного 
стилю, що простежується у Китаї в будівлях будь-якого типу і масштабу: адміністративних 
будинках, школах, університетах, офісах, торговельних площах, галереях і музеях. 

Появу сучасного графіті можна віднести до початку 1920-х рр., коли малюнками й 
написами позначали товарні вагони, що курсували в США. Однак, зародження руху 
графіті в сучасному його розумінні пов'язане з діяльністю політичних активістів, які 
використовували графіті для поширення своїх гасел. В останні роки вуличне мистецтво 
стало сміливішим, багатшим, більш складним і, в багатьох випадках, прийнятнішим. Тим 
не менше, несанкціоновані прояви народного мистецтва залишаються проблемою. 
У книзі видавництва Trespass «Street art» розглядається процес зростання і глобального 
охоплення графіті сучасного простору, відстежуються ключові фігури та події руху 
самовираження в соціальному просторі міста. 

Частина видань, представлених на виставці, розкрили іноземний досвід 
в архітектурі споруд. Бізнес-філософія знаходить своє відображення не тільки у виборі 
місця, але й у персоналізації дизайну. До інтер'єру сучасного офісу висунуто високі 
вимоги. Конструкторські бюро та дизайнери розробили інноваційні ідеї для комерційних 
підприємств, встановлюючи нові стандарти для офісної архітектури. У книзі «Offices» Ch. 
van Uffelen зібрано близько 100 успішних захопливих рішень. Багато ілюстроване 
видання надає уявлення про можливості перетворення простору в поєднанні з 
вибраними матеріалами. 
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Ідея перетворювати робочий простір на офіс або затишну оселю є привабливою 
для сучасних дизайнерів інтер’єру. В книзі «Working spaces interior» зібрано креативні 
проекти дизайну робочого місця. 

У сучасній архітектурі будівлі поділяються на дві основні категорії – житлові та 
громадські: вокзали, концертні зали, музеї тощо. Зведення громадських будівель має 
свої обмеження. Архітектурні вирішення громадських будівель є лише одним із багатьох 
питань, досліджених у книгах Філіпа Джодідіо. Він вивчав історію мистецтв і економіку в 
Гарварді та понад 20 років був редактором відомого французького арт-журналу 
«Сonnaissance des Arts». Серед його книг – «Wood Architecture Now!», «Architecture Now! 
Houses 2», «Public Architecture Now!».  

На виставці також представлено книжки, в яких розглядається застосування 
різних будівельних матеріалів, зокрема деревини, скла й бетону. 

Деревина є привабливим матеріалом для архітектури та будівництва. 
За допомогою цього будівельного матеріалу можна створити як просту форму, так 
і найсучаснішу конструкцію. Цей матеріал ніби створений для сучасної архітектури. 
Видання «Wood Architecture Now!» дозволяє читачам скласти уявлення про найбільш 
вражаюче й динамічне використання деревини у світовій архітектурі. 

Книга «Architecture Materials: Glass Verre Glas» присвячена склу, використання 
якого в якості архітектурного матеріалу було запропоновано дизайнером Джозефом 
Пакстоном для Кришталевого палацу в Лондонському Гайд-парку в 1851 р. З тих часів 
уявити архітектуру без скла було неможливо. Скло використовувалось як будівельний 
матеріал відомими світовими архітекторами для промислових і житлових будинків. 

Книга «Architecture Materials Concrete: concrete béton» містить багато фотографій 
житлових будинків – фасадів й інтер’єрів, виконаних з бетону. Наведено короткі 
пояснення англійською, французькою та німецькою мовами. 

Під час реалізації соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» 
працівники бібліотеки приділяли значну увагу популяризації малих міст через книжкові 
виставки. У звітному періоді підготовлено низку виставок про малі міста України, що 
експонувалися в приміщенні бібліотеки та на її сайті, присвячені м. Верхньодніпровську 
Дніпропетровської області, м. Новомиргороду Кіровоградської області, м. Кодимі 
Одеської області, м. Василівці Запорізької області, м. Полонному Хмельницької області.  

 
КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Протягом звітного періоду працівниками відділу бібліотечних комп’ютерних 
технологій (БКТ) систематично проводилося адміністрування й аналіз баз даних 
спеціалізованого бібліотечного програмного забезпечення ІRBІS-64, контроль за 
забезпеченням робочого стану офісної, комп'ютерної та мережевої техніки, управлінням 
системними ресурсами, технічною й програмною підтримкою користувачів. 

У 2012 р. колектив відділу працював над оцифруванням бази негатеки 
методичного фонду НДІТІАМ і створенням повнотекстового електронного ресурсу 
негативів «BN». На кінець року відскановано 34 459 негативів, з яких 25 643 оброблено та 
створено записи у БД негативів.  

Загалом за рік створено 122 252 записи, вилучено з метою редагування 
електронного каталогу 24 579 записів у базах даних ІRBІS-64.  

У 2012 р. впроваджено безкоштовну послугу «Віртуальна довідкова служба» на 
сайті бібліотеки (dnabb.org), що виконує запити користувачів у віддаленому режимі 
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стосовно літератури з питань архітектури, будівництва, житлово-комунального 
господарства тощо. Завданням «Віртуальної довідкової служби» є покращення якості 
обслуговування користувачів та оперативності пошуку необхідної інформації. 
Впроваджуючи «Віртуальну довідкову службу», працівниками відділів БКТ та БДІР 
розроблено низку регламентуючих документів: «Положення про Віртуальну довідкову 
службу Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного», 
«Інструкція для користувача Віртуальної довідкової служби Державної наукової 
архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного», «Інструкція з управління 
базою даних "Архів питань" та статистичної обробки даних у Віртуальній довідковій 
службі Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного», 
«Технологічна карта бібліографічного обслуговування користувачів Державної наукової 
архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного», «Структура запиту у 
відділеному режимі (веб-форма) у Віртуальній довідковій службі Державної наукової 
архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного». 

Протягом 2012 р. проводилась інформаційна підтримка веб-сайту бібліотеки 
dnabb.org: розміщення статей про діяльність установи, заходи, що проходили 
в бібліотеці, видатних особистостей у будівництві й архітектурі, малі міста, бібліографічні 
покажчики тощо.  

 
НАУКОВА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ.  

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ 
Одним з важливих напрямів роботи в бібліотеці є наукові розробки, спрямовані 

на дослідження архітектурно-будівельного та суспільно-географічного аспектів малих 
міст України на базі опрацювання масиву документів галузевого характеру, що 
зберігаються в бібліотечному фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Кропітка пошукова 
робота з дослідження наявної в бібліотеці джерельної бази з історії малих міст України 
проводиться працівниками бібліотеки в рамках реалізації соціально-бібліотечного 
проекту «Історія малих міст України».  

Протягом 2012 р. працівниками бібліотеки виконано 2 науково-дослідні роботи, у 
результаті чого досліджено документні джерела про малі міста 9 областей України та 
Автономної Республіки Крим. 

У рамках науково-дослідної роботи «Проведення досліджень суспільно-
географічних аспектів малих міст Волинської, Івано-Франківської, Луганської, Сумської 
і Чернівецької областей України» проведено дослідження та аналіз документальних 
джерел з історії 68 малих міст цих областей, з яких 8 малих міст – Волинської, 12 – Івано-
Франківської, 26 – Луганської, 12 – Сумської та 10 – Чернівецької областей. Дослідження 
галузевого документного ресурсу проводилося з метою підготовки рекомендаційних 
бібліографічних видань із суспільно-географічних аспектів історії малих міст України, що 
сприятиме розвиткові наукових фундаментальних і прикладних досліджень, створенню 
теоретичних передумов для розробки програм розвитку різних рівнів для кожного з 
малих міст за участі владних структур і громадськості цих міст. Виконана науково-
дослідна робота сприятиме вивченню науковцями, місцевими мешканцями та 
пересічними громадянами особливостей географічного розташування малих міст, їх 
природно-кліматичних характеристик, особливостей демографічного розвитку, 
промисловості, соціальної інфраструктури та туристичного потенціалу малих міст 
України.  
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Цінність виконаної науково-дослідної розробки полягає в систематизації наявного 
матеріалу, що поєднує в собі фактографічні, опубліковані й неопубліковані дані про 
кожне з малих міст досліджуваних областей, аналітично опрацьовані й викладені в 
історичних довідках та переліках літератури і доповнені ілюстративним матеріалом, що є 
базовим підґрунтям для здійснення подальших наукових досліджень. Зроблено 
висновки про необхідність підготовки серії бібліографічних видань з різнопланових 
аспектів соціально-економічного та культурного розвитку малих міст України, 
згрупованих за адміністративно-територіальними одиницями для активізації 
громадськості, місцевого населення до вивчення особливостей географічного 
розташування цих міст, їх природно-кліматичних характеристик, соціальної 
інфраструктури та туристичного потенціалу, проведення фундаментальних 
демографічних та соціальних досліджень, розвитку регіонального краєзнавства, 
збереження вітчизняної історико-культурної спадщини, сприяння соціально-культурному 
та економічному розвитку малих міст. 

У рамках науково-дослідної роботи «Проведення джерелознавчих досліджень з 
історії архітектури та будівництва малих міст Вінницької, Одеської, Тернопільської, 
Черкаської областей та Автономної Республіки Крим» проведено дослідження й аналіз 
документальних джерел з історії архітектури та будівництва 73 малих міст цих областей, 
з яких по 17 малих міст Вінницької й Тернопільської областей, 15 – Одеської, 13 – 
Черкаської, 11 – Автономної Республіки Крим. Науково-дослідна робота спрямована на 
дослідження архітектурно-будівельного аспекту історії малих міст зазначених областей.  

Метою даної роботи було дослідження галузевого документного ресурсу для 
підготовки рекомендаційних бібліографічних видань з історії архітектури та будівництва 
малих міст України, що сприятиме розвиткові наукових фундаментальних та прикладних 
досліджень з архітектури та будівництва в архітектурно-будівельній сфері як 
інформаційної основи локального, регіонального та національного розвитку малих міст 
України. 

При опрацюванні документних джерел особлива увага приділялася 
ілюстративному матеріалу, що унаочнював інформацію про пам’ятки архітектури, 
будівельного зодчества, садово-паркового мистецтва, археології, культури кожного 
малого міста. Особлива увага приділена рідкісним ілюстраціям (малюнкам, листівкам, 
світлинам, кресленикам, графічним матеріалам тощо), зображенням гербів, що 
характеризують різні періоди існування малих міст. Значна кількість ілюстрацій 
використана з негатеки (картотеки негативів) та фонду графічних матеріалів НДІТІАМ, що 
зберігаються у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного і характеризують малі міста України ХІХ 
– першої половини ХХ ст. Усього про малі міста досліджуваних областей виявлено 520 
ілюстрацій, що в середньому становить понад 7 ілюстрацій на одне місто. 

Виконана робота сприятиме вивченню особливостей історичного та 
містобудівного розвитку, архітектури та будівництва досліджених міст, питань 
урбанізації, стану збереження архітектурної спадщини, туристичної інфраструктури 
та визначення шляхів розвитку малих міст України. 

На підставі проведених досліджень зроблено висновки про новизну та наукову 
цінність виконуваних робіт, а також про необхідність підготовки серії бібліографічних 
видань з історії малих міст України, згрупованих за адміністративно-територіальними 
одиницями, що сприятиме активізації науковців, громадськості, місцевого населення до 
вивчення історії архітектури, будівництва і культури малих міст, архітектурних пам’яток, 
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розвитку регіонального краєзнавства, туризму, збереження історико-архітектурної 
спадщини малих міст України. 

Також з метою активізації розвитку та популяризації інформації про населені 
пункти України, у т.ч. малі міста, назріла практична необхідність перевидання «Історії 
міст і сіл Української РСР», де буде вміщено незаангажовану інформацію про історію та 
сучасний стан населених пунктів України, приділено значну увагу їх архітектурній та 
історико-культурній спадщині. Матеріали, напрацьовані а процесі реалізації соціально-
бібліотечного проекту «Історія малих міст України», можуть бути базовою основою для 
створення сучасного видання про міста і населені пункти України. 

Важливого значення для збереження архітектурної та історико-культурної 
спадщини наразі набуває проведення інвентаризації, систематизації та каталогізації 
наявних архітектурних, природних, технічних та інших пам’яток в усіх регіонах України. 

Видавнича діяльність у 2012 р. здійснювалася за рахунок власних засобів 
бібліотеки. У звітному періоді видано брошуру «Діяльність Державної наукової 
архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2011 році», де зібрано 
аналітико-статистичні дані щодо основних показників бібліотечної діяльності, вміщено 
аналіз виробничої діяльності структурних підрозділів бібліотеки, а також інформацію про 
наукові та культурно-просвітницькі заходи, що проводилися співробітниками бібліотеки 
протягом 2011 р. 

Працівниками бібліотеки видано 52 випуски щотижневого бюлетеня 
«Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство», куди ввійшли дані 
про 4 402 джерела, та 12 випусків щомісячного інформаційного бюлетеня «Нові 
надходження до фондів ДНАББ ім. В. Г. Заболотного», в яких міститься інформація про 
790 джерел. 

У звітному періоді проводилася робота з підготовки бібліографічних покажчиків, 
зокрема готувалася інформація для створення серії покажчиків «Малі міста України». Із 
цією метою до електронної бази даних MMU («Малі міста України») занесено 
інформацію про 6 500 документів. 

Проведено роботу з підготовки бібліографічних покажчиків «Архітектор 
Заболотний Володимир Гнатович (1898–1962)» та «Бекетов Олексій Миколайович 
(1862–1941)». До електронних баз даних відповідно занесено інформацію про 54 та 348 
документальних джерел за цими темами. 

Протягом звітного періоду зафіксовано 251 публікацію, що характеризували 
діяльність бібліотеки. Так, працівниками бібліотеки опубліковано 3 окремі видання: 
1 брошуру, 2 інформаційні бюлетені. Співробітниками бібліотеки підготовлено та 
опубліковано у різних періодичних виданнях та наукових збірниках 30 статтей 
інформаційного та проблемного характеру. На сторінках галузевих періодичних видань 
(«Будівництво України», «Інформаційний бюлетень» Мінрегіону України, «Міське 
господарство України», «Житлово-комунальне господарство України») працівники 
бібліотеки вели бібліотечні рубрики (вийшло 16 публікацій), де інформували про нові 
надходження до фонду бібліотеки. У 202 статтях, опублікованих журналістами, колегами 
з інших бібліотек, фахівцями галузі, містилася різноманітна інформація про ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного. У багатьох публікаціях 2012 р. бібліотека згадувалася в контексті 
реконструкції Гостиного двору та подій, пов’язаних з нею. Нижче наведено перелік 
публікацій. 
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1. Автор реконструкції: Гостинний двір не зазнає зовнішніх змін // УНІАН Київ. – 
2012. – 14 черв. – Режим доступу: http://kiev.unian.net/ukr/detail/6553. – Назва з екрана.  

Інформація про реконструкцію Гостиного двору, проект якої наприкінці травня 2012 р. було 
представлено на засіданні архітектурно-містобудівної ради в м. Києві депутатом Київради, 
архітектором А. Миргородським. Також зазначено, що наразі в Гостиному дворі розташована ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

2. Академік архітектури Олексій Миколайович Бекетов : до 150-річчя від дня 
народж. / авт. кол. : В. М. Бабаєв, Г. Д. Рищенко, Т. П. Єлісєєва [та ін.]. – Х. : ХНАМТ : 
Золоті сторінки, 2012. – 64 с. : іл.  

На с. 25 представлено перелік державних установ України та Росії, які зберігають творчу 
спадщину академіка архітектури О. М. Бекетова. У переліку цих установ зазначено ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

3. Актив Киева проведет акцию в защиту Гостиного двора // Polit.ua. – 2012. – 24 
сент. – Режим доступа: http://polit.ua/news/2012/09/24/kiev.html. – Загл. с экрана.  

Про проведення акції протесту активістами Києва з вимогою накласти вето на рішення 
Київради відносно відведення ділянки землі під Гостиним двором. 

4. Андреевский спуск: квартал «Юность» : интервью с экспертами 
и активистами: Евгений Водзинский // ANDRIЇVSKI. – 2012. – Режим доступа: 
http://www.junost.org.ua/ru/node/171. – Загл. с экрана.  

Обговорення культурного простору, який має бути створений на місці колишньої фабрики 
«Юність», що була розміщена на Андріївському узвозі. В інтерв’ю археолога та історика Є. 
Водзинського зазначено: «Вообще, по моему мнению, разместить там библиотеку Заболотного и 
институт Укрпроектреставрация, которые выживают сейчас из Гостинного двора, было бы 
оптимальным и полезным вариантом». 

5. Андреевский спуск: квартал «Юность» : интервью с экспертами 
и активистами: Наталья Кондель-Перминова // ANDRIЇVSKI. – 2012. – Режим доступа: 
http://www.junost.org.ua/ru/node/302. – Загл. с экрана.  

Обговорення культурного простору, який має бути створений на місці колишньої фабрики 
«Юність», що була розміщена на Андріївському узвозі. В інтерв’ю архітектора Н. Кондель-
Пермінової зазначено: «суть предложения – в создании на участке бывшей фабрики «Юность» на 
Андреевском спуске доступного современного информационно-культурного центра с удобной 
структурой читальных, выставочных, конференц-залов, зимних садов, и даже детских комнат (в 
которых родители могли бы оставлять детей под присмотром воспитателей). <…> Необходимые 
ресурсы для создания привлекательного, дружественного места для ежедневного посещения с 
целью индивидуальной работы или общения (в социальной ориентации на все возрастные группы с 
учетом потребностей детей, инвалидов!) имеет ДНАББ им. В. Г. Заболотного. Размещение именно 
библиотеки станет толчком для развития сопредельных информационно-культурных и 
образовательных функций, будет способствовать формированию действенных взаимосвязей с 
другими социальными и культурными институциями». 

6. Андреевский спуск: квартал «Юность» : интервью с экспертами 
и активистами: Сергей Юрченко // ANDRIЇVSKI. – 2012. – Режим доступа: 
http://www.junost.org.ua/ru/node/239. – Загл. с экрана.  

Обговорення культурного простору, який має бути створений на місці колишньої фабрики 
«Юність», що була розміщена на Андріївському узвозі. В інтерв’ю реставратора пам’яток архітектури 
С. Юрченка зазначено, що «богатейшая коллекция чертежей по Киеву» з архітектурного музею, 
«который существовал в Киеве до 1954 года», зберігається в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

7. Андреевский спуск – на грани катастрофы? // Клуб «Строитель». – 2012. – 
Режим доступа: http://clubstroitel.com/ru/news/2012/04/andreevskiy-spusk-na-grani-
katastrofy. – Загл. с экрана. 
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Про ситуацію на Андріївському узвозі, що склалася в результаті його реконструкції, та інших 
об’єктах Києва. Головою Комісії Київради з питань культури і туризму О. Бригинцем висловлено 
занепокоєння щодо місцезнаходження ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у зв’язку з реконструкцією 
Гостиного двору: «если у Театра на Подоле еще есть какая-то перспектива, то где после выселения 
разместить уникальную библиотеку имени Заболотного и НИИ Укрпроектреставрацию?». 

8. Архитектор: Гостиный двор оказался в списке памятников случайно // 
Аргументы и факты Украина. – 2012. – 10 июля. – Режим доступа: 
http://www.aif.ua/society/news/50013. – Загл. с экрана.  

Про реконструкцію Гостиного двору за проектом архітектора А. Миргородського. Також 
зазначено, що нині в цьому приміщенні працює лише бібліотека. За словами директора ДНАББ ім. В. 
Г. Заболотного Галини Войцехівської, при переїзді бібліотеки до іншого приміщення мають бути 
виконані відповідні умови: нове приміщення в історичному центрі міста з вдалою транспортною 
розв’язкою біля метро та обов’язкове збільшення площі бібліотеки.  

9. Архитектор утверждает, что Гостиный двор случайно оказался в списке 
памятников // ТСН. – 2012. – 10 июля. – Режим доступа: 
http://ru.tsn.ua/ukrayina/arhitektor-utverzhdaet-chto-gostinyy-dvor-sluchayno-okazalsya-v-
spiske-pamyatnikov.html. – Загл. с экрана.  

Про реконструкцію Гостиного двору, що, на думку архітектора А. Миргородського, 
не є пам’ятником архітектури. Зазначено, що у зв’язку з реконструкцією Гостиного двору з нього вже 
виїхали театр, ресторан і магазин, залишилася бібліотека (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), яка є 
«останнім культурним оплотом Гостиного двору». За словами директора Галини Войцехівської, при 
переїзді бібліотеки до іншого приміщення мають бути виконані відповідні умови: нове приміщення 
в історичному центрі міста з вдалою транспортною розв’язкою біля метро та обов’язкове 
збільшення площі бібліотеки.  

10. Архитектуру Гостиного двора обещают сохранить // Главком. – 2012. – 
14 июня. – Режим доступа: http://glavcom.ua/news/82790.html. – Загл. с экрана.  

Викладена коротка історія Гостиного двору та матеріали прес-конференції, присвяченої 
реконструкції за проектом А. Миргородського. Зазначено, що наразі в Гостиному дворі розташована 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

11. Барвиста Україна : загальнодерж. виставк. акція до 21-ї річниці незалежності 
України, 14-17 серпня [2012 р.] : каталог. – К. : [б. в.], 2012. – 128 с. : іл.  

На с. 10 у розділі «Галузева експозиція» – коротка інформація про ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного, учасника виставкової акції. 

12. Беляев, В. Зауваження до проекту «Реконструкція будівлі Гостинного двору» 
/ В. Беляев // Корреспондент.net. – 2012. – 17 верес. – Режим доступу: 
http://blogs.korrespondent.net/users/blog/vbelya/a77285. – Назва з екрана.  

Вміщено «зауваження від Дійсного члену ICOMOS, головного спеціаліста Головного 
управління охорони культурної спадщини, архітектора Валерія Сопілки» до проекту реконструкції 
Гостиного двору архітектора А. Миргородського. В. Сопілка зауважив, що «функціональне 
пристосування Гостинного двору під офісні та торгові функції неминуче потребує радикальних 
перетворень плану та об’єму будівлі, зміни фасадів, відселення державної бібліотеки 
ім. Заболотного та функціонально пов’язаного з нею інституту УкрНДІпроектреставрації». 

13. Бібліографічні ресурси України: загальна характеристика // 2012. – Режим 
доступу: 
http://www.biglib.com/book/43_Bibliografichni_resyrsi_Ykraini_zagalna_harakteristika/4604
__33_Centri_naykovo_informaciinoi_diyalnosti__ta_ih_bibliografichna_prodykciya. – Назва з 
екрана.  

У § 3.3 «Центри науково-інформаційної діяльності та їх бібліографічна продукція» вказано, 
що «Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека Мінбудархітектури України (ДНАББ)» 
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належить до бібліографічних центрів у національній системі науково-технічної інформації України за 
галузевим профілем. За цією системою установа належить до бібліотек всеукраїнського рівня. Також 
зазначено інформацію про тематичні і персональні бібліографічні покажчики та інформаційні 
видання, що видавалися бібліотекою протягом 1980–1991 рр.  

14. Бібліотека сьогодні // Науково-технічна бібліотека Національного 
університету «Львівська політехніка». – 2012. – Режим доступу: 
http://library.lp.edu.ua/taxonomy/term/5. – Назва з екрана.  

Зазначено, що партнером НТБ НУ «Львіська політехніка» є ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 
15. Бригинець, О. Новий київський чорнобиль триває / Олександр Бригинець // 

КореспонденТ.net. – 2012. – 23 квіт. – Режим доступу: 
http://blogs.korrespondent.net/celebrities/blog/14k/a63414. – Назва з екрана.  

Інформація щодо реконструкції Гостиного двору. Зазначенно, що «Комісія Київради з питань 
культури та туризму не погодила проект рішення Київради щодо відведення земельної ділянки для 
реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр з паркінгом». Також 
зазначено, що зараз у приміщенні Гостиного двору розміщено магазини та ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

16. Бригинець проти реконструкції Гостинного двору на Контрактовій площі // 
Nоvaukraina.org. – 2012. – 23 квіт. – Режим доступу: 
http://novaukraina.org/news/urn:news:13F7B25. – Назва з екрана.  

Викладено думку голови Комісії Київради з питань культури та туризму О. Бригинця щодо 
реконструкції Гостиного двору. Також зазначено, що зараз у приміщенні Гостиного двору розміщено 
магазини, а також ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

17. Брухлій, Н. Корець – одне з історичних міст України / Н. Брухлій // Офіційний 
сайт Рівненської обласної організації Партії регіонів. – 2012. – Режим доступу: 
http://www.partyofregions.rv.ua/news/show/148. – Назва з екрана.  

Про проведення в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного засідання в рамках соціально-бібліотечного 
проекту «Історія малих міст України», присвяченого місту Корцю Рівненської області.  

18. Будівництво, архітектура та житлово-комунальне господарство : бюл. анот. 
бібліогр. інформації / уклад.: І. В. Захарова, А. Ю. Ігнатенко, Д. О. Мироненко / ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного. – К., 2001 – 

2012. – № 1-52.  
Щотижнева анотована інформація, що міститься в періодичних виданнях та збірниках. 
19. В Гостином дворе начался новый виток противостояния // Наш Киев.ua. – 

2012. – 19 дек. – Режим доступа: http://nashkiev.ua/zhurnal/novosti/v-gostinom-dvore-
nachalsya-novyy-vitok-protivostoyaniya.html ; КореспонденТ.net. – 2012. – 19 дек. – Режим 
доступа: http://korrespondent.net/kyiv/1441260-v-gostinom-dvore-nachalsya-novyj-vitok-
protivostoyaniya. – Загл. с экрана.  

Про бійки на території Гостиного двору, що відбулися вдень 19 грудня 2012 р. Зазначено, 
що «противники реконструкции здания выломали дверь и вошли в здание Гостиного двора со 
стороны библиотеки Заболотного». 

20. В Гостином дворе откроют торгово-офисный центр // ЛІГА. Мониторинг СМИ. 
– 2012. – 27 апр. – Режим доступа: http://smi.liga.net/actual/2012-04-27/5217113-
v_gostinom_dvore_otkroyut_torgovo_ofisnyy _tsentr.htm. – Загл. с экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору й облаштування у ньому торговельно-офісного центру. 
Також у статті зазначено, що в приміщенні Гостиного двору розміщена бібліотека (ДНАББ ім. В. Г. 
Заболотного). 
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21. В Киеве ночью неизвестные атаковали Гостиный двор: есть пострадавшие 
(видео) // UkrDay.com. – 2012. – 19 дек. – Режим доступа: 
http://ukrday.com/kriminal/novosti.php?id=50794. – Загл. с экрана. 

Про напад у ніч на 19 грудня 2012 р. групи невідомих на Гостиний двір. Зокрема в статті 
зазначено, що одна з протестувальників – активістка Марія Лебедєва – на своїй сторінці у Facebook 
написала: «захвачено, также, помещение научного института реставрации и библиотеки (прим. – 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), которое находится в Гостинном дворе». 

22. В Киеве снесут Гостиный двор // 7news. – 2012. – 26 апр. – Режим доступа: 
http://7news.in.ua/ukraine/193464/ ; UkrNews24.– 2012. – 26 апр. – Режим 
доступа: http://ukrnews24.com/v-kieve-snesut-gostinyj-dvor/. – Загл. с экрана.  

Про дозвіл Київради на реконструкцію Гостиного двору під торговельно-офісний центр. 
Викладено думку голови Комісії Київради з питань культури і туризму О. Бригинця з цього приводу. 
Також зазначено, що нині в Гостиному дворі розташовані магазини та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

23. В Киевсовете утверждают, что Гостиный двор сохранит свой внешний вид / 
Киев. центр полит. исслед. и конфликтологии // Аналитик. – 2012. – 14 июня. – Режим 
доступа: http://www.analitik.org.ua/news/4fda2c30106f8/. – Загл. с экрана.  

Про реконструкцію київського Гостиного двору, що планується у 2012 р. за проектом 
А. Миргородського, засідання містобудівної ради, матеріали прес-конференції (УНІАН), створення 
киянами Гостиної Республіки як «территории общественного свободного культурно-
образовательного некоммерческого пространства». Зазначено, що наразі в Гостиному дворі 
розміщено магазини, а також ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

24. Вебометричний рейтинг сайтів бібліотек загальнодержавного значення та 
обласних універсальних наукових бібліотек України (станом на 15 травня 2012 року) // 
НБУ ім. В. І. Вернадського. – 2012. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/librating.html. – Назва з екрана.  

Вміщено комплексну оцінку сайтів провідних бібліотек і науково-інформаційних центрів 
України та десяти національних бібліотек країн світу. Показники ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
зазначено в таблиці під номером 7. 

25. Відкриття нової картини Громадянина Художника та арт-галереї «Мистецтво 
у вигнанні» відбулося 12 червня 2012 р. у Гостинному Дворі / Форум спасения Киева. – 
2012. – 12 черв. – Режим доступу: 
http://forumspaskiev.org.ua/databox/2012/06/20131.php. – Назва з екрана.  

Про створення «Гостинної республіки» на території внутрішнього дворика в Гостиному дворі 
та проведення там культурно-просвітницьких заходів. Також автор пише, що з будівлі виселили 
майже всіх дрібних орендарів. Виселення також загрожує «бібліотеці [ДНАББ ім. В. Г. Заболотного] 
та інституту [«УкрНДІпроектреставрація»]».  

26. Власенко, Н. Столичный Подол опять лихорадит: застройщики положили 
глаз сразу на два районных объекта – Гостиный двор и детский музыкальный театр / 
Наталья Власенко // Украинский дом. – 2012. – 26 июня. – Режим доступа: 
http://www.house-ua.com/news/5951-Stolichniy-Podol-opyat-likhoradit-zastroyschiki-
polozhili-glaz-srazu-na-dva-rayonnikh-objekta-Gostiniy-dvor-i-detskiy-muzikalniy-teatr/. – 
Загл. с экрана.  

Викладено коротку історію та сучасний стан Гостиного двору, задуми його реконструкції 
архітектором А. Миргородським, проінформовано про боротьбу громадськості за збереження 
Гостиного двору як культурного осередка. Надано інформацію про те, що з приміщення вже виїхали 
«Театр на Подолі» та кафе «Полонез». Також зазначено: «В конце года заканчивается срок действия 
договора аренды у библиотеки (Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки 
им. В. Заболотного. – Ред.)». 
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27. Внешний облик Гостиного двора в Киеве будет сохранен, инвестиции 
в реконструкцию составят около 200 млн грн – «Укрреставрация» // Интерфакс-
Украина: информационное агентство. – 2012. – 20 дек. – Режим доступа: 
http://interfax.com.ua/news/general/132867.html#.UNcgFaBSMQ0. – Загл. с экрана. 

Наведено висловлювання щодо реконструкції Гостиного двору під час прес-конференції: 
директора ПАТ «Укрреставрація» Дмитра Ярича, директора ТОВ «Проектні системи ЛТД» Андрія 
Миргородського, віце-президента Національної спілки архітекторів України Лариси Скорик, віце-
президента Академії будівництва України Анатолія Беркути. За словами Анатолія Беркути, «…для 
библиотеки, которая в настоящее время размещена в Гостином дворе, будет обустроено 
специальное помещение в «Мыстецком арсенале». 

28. Войцехівська, Г. Володимир Гнатович Заболотний, президент Академії 
архітектури УРСР. До 50-річчя пам’яті / Галина Войцехівська // Наталія Борисівна 
Чмутіна. Життєвий та творчий шлях архітектора / упоряд. О. Мазніченко ; Ін-т пробл. 
сучас. мистец. НАМ України ; Нац. акад. образотв. мистец. і архіт. – К. : Адеф-Україна, 
2012. – С. 45–60 : іл. 

Про життєвий і творчий шлях видатного українського архітектора В. Г. Заболотного, чиє ім’я 
носить бібліотека. 

29. Гаража, С. Спасти Гостиный двор / Светлана Гаража // Коммунист. – 2012. – 27 
июля. – Режим доступа: http://www.komunist.com.ua/article/27/100/17011.htm. – Загл. с 
экрана.  

Викладено історію Гостиного двору, що в Києві на Подолі. Зазначено, що під час 
реконструкції Гостиного двору і перетворенні його на «торгово-развлекательный центр» (2012 р.) не 
визначено, куди мають відселити «уникальную специализированную научную библиотеку 
архитекторов и реставраторов имени В. Заболотного». 

30. Гідно представили рідне місто! // Сайт Полонської районної державної 
адміністрації. – 2012. – 28 листоп. – Режим доступу: 
http://poladm.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=892:2012-11-08-09-
16-59&catid=1:golovn-novini&Itemid=2. – Назва з екрана.  

Про представлення найдавнішого міста на Хмельниччині – Полонного – на засіданні 
бібліотечного клубу «Національні святині» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у рамках соціально-
бібліотечного проекту «Історія малих міст України». 

31. Гончаров, О. Презентація Новомиргорода в Києві / О. Гончаров, О. Жидецька 
; Нац. спілка краєзнавців. – 2012. – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?news=4936. – 
Назва з екрана. 

Про реалізацію працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного соціально-бібліотечного проекту 
«Історія малих міст України» та проведення засідання, присвяченого місту Новомиргороду 
Кіровоградської області. 

32. Гостиний двір // Украинский пивной блог : независимое мнение о пиве. – 
2012. – Режим доступу: http://uabeer.com/degustaciya-piva/gostinnij-dvir.html. – Назва 
з екрана. 

Викладена коротка інформація про Гостиний двір, на честь якого названо сорт українського 
темного пива. Зазначено, що в Гостиному дворі знаходиться ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, в якій 
надається безоплатний wi-fi для доступу в інтернет. 

33. Гостиний двір: боротьба триває! // Київський форум. – 2012. – 9 июля. – 
Режим доступу: http://kiev-forum.org/hostynnyj-dvir-borotba-tryvaje/. – Назва з екрана. 

Про рішення Київради щодо реконструкції Гостиного двору під торговельно-офісний центр. 
Висвітлено позиції автора проекту реконструкції архітектора А. Миргородського, директора 
Департаменту культурної спадщини і культурних цінностей Міністерства культури України А. 
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Вінграновського та Містобудівної ради щодо цього питання. Зазначено, що зараз у будівлі Гостиного 
двору розміщено магазини, а також ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

34. Гостиний двір у Києві хочуть зробити триповерховим // УНІАН-економіка. – 
2012. – 1 черв. – Режим доступу: http://economics.unian.net/ukr/detail/129546. – Назва з 
екрана. 

Згідно з проектом реконструкції Гостиного двору архітектора А. Миргородського, ця будівля 
має стати триповерховою (зараз два поверхи), облаштованою над внутрішнім двором покрівлею та 
вмонтованим у неї зовнішнім освітленням. Наведено думку голови Комісії Київради з питань 
культури та туризму О. Бригинця з питання реконструкції Гостиного двору. Також зазначено, що нині 
в приміщенні Гостиного двору розміщено магазини, а також ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

35. Гостиному двору в Киеве вернут функции торгового и культурного центра – 
Минрегион // УНІАН экономика. – 2012. – 9 авг. – Режим доступа: 
http://economics.unian.net/rus/detail/136397 ; Экономические новости. – 2012. – 9 авг. – 
Режим доступа: http://economic-
ua.com/gostinomu_dvoru_v_kieve_vernut_funktsii_torgovogo_i_kulturnogo_tsentra_minregi
on. – // UKR.RU.net. 2012. – 9 авг. – Режим доступа: http://ukr-ru.net/news/2853470. – 
Загл. с экрана. 

Про концепцію туристично-рекреаційної пішохідної зони в м. Києві та реконструкцію 
Гостиного двору, що розглядалися на експертному обговоренні в Мінрегіоні. Зазначено, що зараз в 
Гостиному дворі розміщена ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

36. Гостиному двору залишать лише несучі стіни // УНІАН культура. 2012. – 
9 серп. – Режим доступу: http://culture.unian.net/ukr/detail/194215. – Назва з екрана. 

Про концепцію туристично-рекреаційної пішохідної зони в м. Києві та реконструкцію 
Гостиного двору, що розглядалися під час експертного обговорення в Мінрегіоні. Зазначено, що 
зараз в Гостиному дворі розміщена ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

37. Гостиный двор // Рodskazok.net. – 2012. – Режим доступа: 
http://podskazok.net/stolitsa/gostinnyiy-dvor.html. – Загл. с экрана. 

Викладена коротка історія Гостиного двору та інформація про його реконструкцію за 
проектом архітектора А. Миргородського. Зазначено, що наразі в Гостиному дворі розташована 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

38. Гостиный двор в Киеве накроют стеклянной крышей // Memax (showbiz). – 
2012. – 1 июня. – Режим доступа: http://showbiz.memax.com.ua/showbiz/1321505/.– Загл. 
с экрана. 

Коротка інформація про представлений архітектором А. Миргородським проект 
реконструкції Гостиного двору. Також зазначено, що нині в Гостиному дворі розташована ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного. 

39. Гостиный двор в Киеве обещают не перестраивать // Главред. – 2012. – 
27 апр. – Режим доступа: http://glavred.info/archive/2012/04/27/103200-17.html. – Загл. с 
экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору на Контрактовій площі в м. Києві під торговельно-
офісний центр. Зі слів авторів проекту, зовнішній вигляд будівлі та її висотність не зміняться. Коротко 
висвітлено історію Гостиного двору, а також зазначено, що нині, окрім магазинів і барів, тут 
розміщена бібліотека (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). 

40. Гостиный двор в Киеве реконструируют // Сommercial Рroperty. – 2012. – 
5 июня. – Режим доступа: http://commercialproperty.ua/news/detail.php?ID=47169. – Загл. 
с экрана. 

Коротка інформація про реконструкцію Гостиного двору, проект якої наприкінці травня 2012 
р. було представлено на засіданні архітектурно-містобудівної ради в м. Києві депутатом Київради, 
архітектором А. Миргородським. Зазначено, що рішення Київради викликало протест 
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у громадськості міста, яка вимагає «вернуть Гостиному двору статус памятника архитектуры 
и передать здание культурно-образовательным учреждениям». Також зазначено, що наразі 
в Гостиному дворі розташована ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

41. Гостиный двор в Киеве хотят сделать трехэтажным // УНИАН–экономика. – 
2012. – 1 черв. – Режим доступа: http://economics.unian.net/rus/detail/129542. – Загл. с 
экрана. 

Про проект реконструкції Гостиного двору архітектора А. Миргородського. Наведено 
висловлювання голови Комісії Київради з питань культури і туризму О. Бригинця, у якому він 
посилається на думку автора проекту відновлення Гостиного двору в 1980-х рр. В. Шевченко. Також 
зазначено, що нині в приміщенні Гостиного двору знаходяться магазини, а також ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного. 

42. Гостиный двор заменят торгово-офисным центром. Проект реконструкции 
// Київський форум. – 2012. – 27 апр. – Режим доступа: http://kiev-forum.org/hostynyij-
dvor-zamenyat-torhovo-ofysnyij-tsentrom-proekt-rekonstruktsyy/. – Загл. с экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору на Контрактовій площі в м. Києві під торговельно-
офісний центр. Коротко висвітлено історію Гостиного двору, а також зазначено, що нині, окрім 
магазинів і барів, тут розміщена бібліотека (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). 

43. Гостиный Двор на Контрактовой площади // Ladya Tour : путеводитель. – 
2012. – 8 авг. – Режим доступа: http://ladya-tour.com/articles/4321. – Загл. с экрана. 

Коротка довідка про Гостиний двір у Києві. Також зазначено, що нині в ньому знаходиться 
«Государственная научная архитектурно-строительная библиотека, в которой хранится около 400 
тысяч редких изданий по строительству и архитектуре». 

44. Гостиный двор на Контрактовой площади будет реконструирован под 
торгово-офисный центр // Коммерсанть.ua. – 2012. – 26 апр. – Режим доступа: 
http://kommersant.ua/news/1924751 ; Коммерсанть.ua. – 2012. – 26 апр. – Режим 
доступа: http://www.kommersant.ua/doc/1924751/print. – Загл. с экрана.  

Про те, що Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою з відведення 
земельної ділянки на Контрактовій площі, 4 для реконструкції будівлі Гостиного двору під 
торговельно-офісний центр. Також зазначено, що нині в приміщенні Гостиного двору розташована 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

45. Гостиный двор на Контрактовой площади реконструируют под торгово-
офисный центр // УНИАН–экономика. – 2012. – 26 апр. – Режим доступа: 
http://economics.unian.net/rus/detail/126305h. – Загл. с экрана.  

Інформація про дозвіл, наданий Київрадою товариству «Укрреставрація», на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на Контрактовій площі, 4 в Подільському 
районі для реконструкції будівлі Гостиного двору під торговельно-офісний центр та виселення з 
будівлі всіх орендарів. У статті зазначено, що нині в Гостиному дворі розташовані магазини, а також 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.  

46. Гостиный двор на Подоле превратят в офисный центр // Блог недвижимости 
Ру. – 2012. – Режим доступа: http://blog-nedvizhimost.ru/?m=201204 ; Тавa.ru. – Режим 
доступа: 
http://realting.taba.ru/news/553021_Gostinyy_dvor_na_Podole_prevratyat_v_ofisnyy_centr.
html. – Загл. с экрана.  

Про рішення перетворити Гостиний двір на Подолі в офісний центр. Зазначено, що 
в Гостиному дворі знаходиться ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

47. Гостиный двор превратят в офисный центр // Knowledge. – 2012. – 26 апр. – 
Режим доступа: http://o-k.com.ua/news/12592/h. – Загл. с экрана.  

Про дозвіл Київради на реконструкцію Гостиного двору під торговельно-офісний центр. 
Наведено ставлення голови Комісії Київради з питань культури і туризму О. Бригинця щодо 
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реконструкції. Також зазначено, що нині в Гостиному дворі розташовані магазини та ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

48. Гостиный двор реконструируют, но внешний вид сохранят // Власти нет. – 
2012. – Режим доступа: http://vlasti.net/news/143977 ; Цензор. НЕТ. – 2012. – 14 июня. – 
Режим доступа: 
http://censor.net.ua/news/209079/gostinyyi_dvor_rekonstruiruyut_no_vneshniyi_vid_sohran
yat. – Загл. с экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору в м. Києві, що планується в 2012 р., за проектом 
київського архітектора А. Миргородського. Коротко викладено матеріали прес-конференції 
та історію Гостиного двору. Зазначено, що наразі в Гостиному дворі розташована ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

49. Гостиный двор снесут // Trust.ua. – 2012. – 27 апр. – Режим доступа: 
http://www.trust.ua/news/61298-gostinnyj-dvor-snesut.html. – Загл. с экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору на Контрактовій площі в м. Києві на торговельно-
офісний центр. Коротко висвітлено історію Гостиного двору, а також зазначено, що нині, окрім 
магазинів і барів, тут розміщена бібліотека (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). 

50. Гостиный двор теперь можно снести или надстроить небоскребом // 
LiveInternet. – 2012. – 13 апр. – Режим доступа: 
http://www.liveinternet.ru/users/3389810/post215693882/. – Загл. с экрана. 

Про рішення Київради щодо реконструкції Гостиного двору на торговельно-офісний центр. 
Із цього приводу висвітлено позиції Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей 
Мінкультури, УТОПІК, автора проекту відбудови Гостиного двору в 1980-х рр. Валентини Шевченко. 
У статті також зазначено, що після відбудови пам’ятки «… принято решение разместить в здании 
реставрационные организации и библиотеку Госстроя» (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). 

51. Градостроительному совету показали проект реконструкции Гостиного 
двора // КиевVласть. – 2012. – 1 июня. – Режим доступа: 
http://kievvlast.com.ua/news/8412-gradostroitelnomu-sovetu-pokazali-proekt-rekonstruktsii-
gostinogo-dvora.html. – Загл. с экрана. 

Коротка інформація про те, як буде виглядати Гостиний двір після реконструкції 
за проектом архітектора А. Миргородського. У публікації зазначено, що на сьогодні в Гостиному 
дворі знаходяться магазини, об’єкти громадського харчування, бари, а також ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

52. Гук, И. Гостиный двор отбил атаку на театр / Ирина Гук // Газета Киевская. – 
2012. – 5-11 июля (№ 24). – С. 6. : ил. 

Про те, що в колишньому приміщенні «Театру на Подолі», що був розміщений у Гостиному 
дворі, будівельники розпочали ремонтні роботи, які були призупинені активістами організації 
«Збережемо старий Київ». У статті також зазначено, що з Гостиного двору хочуть «… выселить театр 
и библиотеку, чтобы построить бутики». 

53. Гук, И. Строители пока прекратили рушить театр в Гостином дворе / Ирина 
Гук // Газета Киевская. – 2012. – 4 июля. – Режим доступа: 
http://kievskaya.com.ua/novosti/kiev-city/stroiteli-poka-prekratili-rushit-teatr-v-gostinom-
dvore.html. – Загл. с экрана. 

Зазначено, що будівельники припинили ремонтні роботи в приміщенні «Театру на Подолі». 
Але активісти організації «Збережемо старий Київ» вважають, що загроза виселення з Гостиного 
двору «театру та бібліотеки» існує. 

54. Депутат Киевсовета утверждает, что Гостиный двор не претерпит внешних 
изменений после реконструкции // УНІАН. – 2012. – 14 июня. – Режим доступа: 
http://press.unian.net/rus/pressnews-111393.html. – Загл. с экрана. 
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Про прес-конференцію в УНІАНі щодо реконструкції Гостиного двору в Києві, участь у якій 
взяли автор проекту реконструкції А. Миргородський, директор Департаменту Міністерства 
культури А. Вінграновський та ін. Вміщено інформацію про те, що у зв’язку з «активными 
действиями застройщика сегодня Гостиный двор находится под постоянным наблюдением 
активистов, которые выступают против реконструкции сооружения, и постоянно дежурят на его 
территории. 20 мая они объявили о создании Гостиной Республики на территории Гостиного двора 
– территории общественного свободного культурно-образовательного некоммерческого 
пространства». Зазначено, що в Гостиному дворі зараз розміщена ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

55. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені 
В. Г. Заболотного // Мій дім – Україна : інформаційний портал про дозвілля та 
відпочинок в Україні. – 2012. – Режим доступу: 
http://mydim.ua/companies/infrastructure/library-zabolotny. – Назва з екрана. 

Розміщено довідкову інформацію про єдину в Україні бібліотеку державного значення 
з будівництва і архітектури та її унікальні фонди. Також на мапі Києва зазначено місце розташування 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, адресу бібліотеки, її контактний телефон.  

56. Дерий, Д. Гостиный двор доживает свои дни: что будет на его месте? / 
Д. Дерий // Комсомольская правда в Украине. – 2012. – № 62 (23 март.). – С. 6 : ил. 

Вміщено інформацію про виключення Гостиного двору зі списку пам’яток архітектури 
та здійснення його реконструкції. Висловлено занепокоєння тим, що «бездомными станут институт 
«Укрреставрация», Театр на Подоле, библиотека им. Заболотного». 

57. Дерий, Д. Гостиный двор на Подоле доживает последние дни: на его месте 
построят высотку? / Д. Дерий // В городе. – 2012. – 21 марта. – Режим доступа: 
http://kiev.vgorode.ua/news/105722/. – Загл. с экрана. 

Вміщено інформацію про виключення Гостиного двору з переліку пам’яток архітектури 
та виселення орендарів у зв’язку з його реконструкцією. Висловлено занепокоєння тим, 
що «бездомными станут институт «Укрреставрация», Театр на Подоле, библиотека 
им. Заболотного». 

58. Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені 
В. Г. Заболотного у 2011 році : інф.-аналіт. огляд / уклад. : Г. А. Войцехівська, 
О. В. Жидецька ; редкол. : Г. А. Войцехівська (відп. ред.), Д. О. Мироненко, О. Б. Рудич. – 
К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2012. – 124 с. 

59. Для каких «социально незащищенных» приватизируется Гостиный двор // 
УНІАН – 2012. – 6 июля. – Режим доступа: http://www.unian.net/news/513309-dlya-kakih-
sotsialno-nezaschischennyih-privatiziruetsya-gostinyiy-dvor.html ; Сompromat. – 2012. – 6 
июля. – Режим доступа: http://compromat.ua/ru/16/77946/index.html. – Загл. с экрана.  

Про вилучення Гостиного двору з переліку пам’яток культурного надбання, подальшу його 
реконструкцію під торговельно-офісний центр, позицію Комітету Верховної Ради з питань культури 
та духовності, протестні акції громадськості. Також зазначено, що нині в приміщенні Гостиного 
двору розміщено Державну наукову архітектурно-будівельну бібліотеку імені В. Г. Заболотного. 

60. Дубенский, Д. За Гостиный двор в Киеве началась настоящая бойня / 
Дмитрий Дубенский // Багнет. – 2012. – 19 дек. – Режим доступа: 
http://www.bagnet.org/news/accidents/202171. – Загл. с экрана. 

Про протистояння між захисниками Гостиного двору та невідомими особами. У статті 
зазначено, що «часть активистов пошли в помещение библиотеки в Гостином дворе, ища другой 
вход» (прим. – під «помещением библиотеки» помилково зазначено вхід до Гостиного двору з боку 
Києво-Могилянської академії). 

61. Ежов, В. Архитектура южного жилища / В. Ежов. – К. : Феникс ; Укр. акад. 
архитектуры, архитектур. бюро «Ежов», 2012. – 272 с. : ил. 
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На с. 9 зазначено, що примірник кандидатської дисертації В. Єжова зберігається у фондах 
Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного. 

На с. 268 наведено слова редактора видання Андрія Пучкова про важливість передових ідей 
дисертації В. Єжова та викладено бувальщину, що була розповсюджена серед архітекторів: 
«Однажды ее (прим. дисертація) экземпляр даже был «похищен» из библиотеки Госстроя» (ныне – 
ГНАСБ им. В. И. Заболотного), но усилиями Валентина Ивановича впоследствии возвращен: 
архитектор В. П. Павловский, автор многих хороших севастопольских объектов, так увлекся 
исследованием Ежова, что «забыл» вернуть том в библиотеку». 

62. Ерофалов, Б. Древнеримская история Гостиного двора / Борис Ерофалов // 
Ukrlafe.tv. – 2012. – 26 дек. – Режим доступа: http://ukrlife.tv/video--drevnerimskaya-
istoriya-gostinogo-dvora--401. – Загл. с экрана. 

Розповідь головного редактора архітектурного журналу «А+С» Бориса Єрофалова про 
історію Подолу, характеристики та функцію Гостиного двору. Особлива увага приділена подальшій 
долі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та перспективам її розміщення. 

63. Жаворонкова, А. Суд разрешил реконструировать Гостиный двор / Анна 
Жаворонкова // Великая Эпоха. – 2012. – 19 июля. – Режим доступа: 
http://www.epochtimes.com.ua/ru/ukraine/society/sud-razreshyl-rekonstruyrovat-gostyn-y-
dvor-104464.html. – Загл. с экрана. 

Про те, що Окружний адміністративний суд м. Києва не визнав Гостиний двір пам’ятником 
архітектури та відмовився призупиняти постанову Кабміну про виведення цього об’єкта з 
Державного реєстру на підставі недостатності доказів. Також зазначено, що нині в приміщенні 
Гостиного двору знаходяться магазини, а також ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

64. Жаріков, М. Київські реконструкції / Микола Жаріков // Українська правда. – 
2012. – 11 черв. – Режим доступу: 
http://kiev.pravda.com.ua/columns/4fd5f579417cb/view_print/. – Назва з екрана. 

Про архітектуру та реконструкцію будівель Києва останнього 15-річчя. Зазначено, що 
у зв'язку з реконструкцією Гостиного двору «будут вынуждены покинуть это здание уникальная 
архитектурно-строительная библиотека и старейший проектный институт 
«УкрНИИпроектреставрация», Театр на Подоле». 

65. Жидецька, О. Бібліотечна будівля в умовах інформаційного суспільства: 
погляд архітектора / Олена Жидецька // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 
2012. – № 10. – С. 39-40. 

Про зустріч керівників та співробітників провідних бібліотечних закладів України, 
представників Мінрегіону України та громадських організацій з архітекторами Києва, Одеси, Львова, 
що відбулась у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у рамках Всеукраїнської акції «Кожній бібліотеці – 
сучасну будівлю». 

66. Жидецька, О. До 150-річчя від дня народження видатного архітектора, 
педагога, громадського діяча О. М. Бекетова / Олена Жидецька // Інформаційний 
бюлетень / Мінрегіон України. – 2012 – № 11. – С. 41-42. 

Про проведення в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Дев’ятих Заболотнівських читань 
«Архітектурна та будівельна книга в Україні», присвячених ролі особистості Олексія Миколайовича 
Бекетова в архітектурі України. 

67. Жидецька, О. Історія малих міст України: місто Василівка Запорізької області 
/ Олена Жидецька // Краєзнавство. – 2012. – № 2. – С. 169-170. 

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
у рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», присвяченого м. Василівці 
Запорізької області. 
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68. Жидецька, О. Історія малих міст України: місто Верхньодніпровськ 
Дніпропетровської області / Олена Жидецька // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон 
України. – 2012. – № 8. – С. 35-37. 

Про соціально-бібліотечний проект «Історія малих міст України», започаткований ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного, та засідання, присвячене м. Верхньодніпровську Дніпропетровської області. 

69. Жидецька, О. Історія малих міст України: місто Верхньодніпровськ 
Дніпропетровської області / Олена Жидецька // Краєзнавство. – 2012. – № 1. – С. 175-
177. 

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 
присвячене м. Верхньодніпровську Дніпропетровської області. 

70. Жидецька, О. Історія малих міст України: місто Кодима Одеської області / 
Олена Жидецька // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 2012. – № 7. – С. 30-
32. 

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 
присвячене м. Кодимі Одеської області, що відбулося 6 червня 2012 р. 

71. Жидецька, О. Кодимський районний історико-краєзнавчий музей (Одеська 
область) / Олена Жидецька // Музеї України. – 2012. – 15 черв. – Режим доступу: 
http://www.museum-ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=7142. – Назва з 
екрана. 

Про історію будівлі Кодимського районного історико-краєзнавчого музею, що на Одещині. 
72. Жидецька, О. Місто Новомиргород Кіровоградської області / Олена 

Жидецька // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 2012. – № 6. – С. 38-39. 
Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 

присвячене м. Новомиргороду Кіровоградської області. 
73. Жидецька, О. В. Палацовий комплекс Попових у м. Василівці Запорізької 

області: сучасне і майбутнє / О. В. Жидецька // Будівництво України. – 2012. – № 4. – С. 
47-48. 

Про забуту перлину на архітектурній мапі України та Європи – садибу Попових – та її місце 
серед культурної спадщини регіону на засіданні бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного, присвяченому м. Василівці Запорізької області. 

74. Жидецька, О. Свято архітектурної книги / Олена Жидецька // Інформаційний 
бюлетень / Мінрегіон України. – 2012 – № 11. – С. 43-44. 

Про проведення в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного презентації унікального енциклопедичного 
видання «Забудова Києва доби класичного капіталізму або Коли і як місто стало європейським» 
(2012), що вийшло в київському видавництві «Варто». 

75. Засідання бібліотечного клубу // Офіційний сайт Полонської міської ради. – 
2012. – Режим доступу: http://polonne.net.ua/index.php?limitstart=5. – Назва з екрана.  

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України», присвячене м. Полонному 
Хмельницької області. 

76. Захаров, Д. Архитектурной библиотеке грозит разграбление из-за драки под 
Гостиным двором / Денис Захаров // NB news : Независимое бюро новостей. – 2012. – 19 
дек. – Режим доступа: http://nbnews.com.ua/exc/70747. – Загл. с экрана. 

Вміщено інформацію з посиланням на працівника ДНАББ ім. В. Г. Заболотного про події 
в Гостиному дворі в м. Києві 19 грудня 2012 р. 

У статті наведено невірну інформацію про те, що «Государственная архитектурная 
библиотека, находящаяся в Гостином дворе на Контрактовой площади в Киеве, прекратила свою 
работу из-за конфликта, возникшего под стенами этого здания». 
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77. Защитники Гостиного двора в Киеве избиты и отравлены газом сегодня 
ночью // Контракты.ua. – 2012. – 19 дек. – Режим доступа: 
http://kontrakty.ua/article/56467. – Загл. с экрана. 

Про сутички, що виникли вночі 19 грудня 2012 р. на території Гостиного двору між 
«захисниками» будівлі та невідомими особами. Вміщено інформацію «активістки» Марії Лебедєвої, 
яка на своїй сторінці у Facebook написала: «захвачено помещение научного института реставрации и 
библиотеки, которое находится в Гостином дворе». 

78. Защитников Гостиного двора атаковали слезоточивым газом // Главред: 
українська версія. – 2012. – 19 дек. – Режим доступа: 
http://glavred.info/archive/2012/12/19/135445-2.html. – Загл. с экрана. 

Про події 19 грудня 2012 р. на території Гостиного двору в м. Києві. Зазначено, що «часть 
активистов пошла в помещение библиотеки, находящееся в Гостином дворе, ища другой вход». 

79. Заява Українського національного комітету ІКОМОС з приводу ситуації 
навколо будівлі Гостиного двору на Подолі у Києві // Facebook. – 2012. – 8 серп. – 
Режим доступу: http://www.facebook.com/HostynnyiDvir/posts/408200742577095. – Назва 
з екрана. 

Заявлено, що позиція ІКОМОСу «щодо будівлі Гостиного двору на Подолі колегіально 
сформульована 2007 року і покладена в основу тодішніх відповідних звернень до Президента 
В. Ющенка та Прем’єр-міністра В. Януковича». Доведено інформацію про стан Гостиного двору на 
початку 1980-х років і зазначено, що «реставратори погодилися на відновлення будівлі Гостиного 
двору за умови, що їм буде надано право розмістити в ній інститут «Укрпроектреставрація», 
Державну наукову архітектурно-будівельну бібліотеку ім. В. Г. Заболотного (єдина в Україні 
бібліотека такого рівня), Управління корпорації «Укрреставрація», а також Театр на Подолі і кілька 
невеликих торгівельних і харчових закладів, які традиційно розміщувалися в Гостиному дворі і 
відповідали концепції відтворення». 

80. Из Гостиного двора на Подоле сделают торгово-офисный центр // 
MIGnews.com.ua. – 2012. – 26 апр. – Режим доступа: 
http://mignews.com.ua/ru/articles/108497.html. – Загл. с экрана.  

Інформація про дозвіл, наданий Київрадою товариству «Укрреставрація», на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на Контрактовій площі, 4 в Подільському 
районі для реконструкції будівлі Гостиного двору під торговельно-офісний центр та виселення з 
будівлі всіх орендарів. У статті зазначено, що нині в Гостиному дворі розташовані магазини, а також 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.  

81. Инфантьева, А. В Киеве продолжаются протесты против реконструкции 
Гостиного двора / Анна Инфантьева // Контр@банда. – 2012. – 15 июня. – Режим 
доступа: http://kbanda.ru/index.php/reportazhi/169-obshchestvo/2553-v-kieve-
prodolzhayutsya-protesty-protiv-rekonstruktsii-gostinogo-dvora. – Загл. с экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору, протести київських активістів щодо повернення йому 
статусу пам’ятника архітектури та наповнення будівлі культурно-освітніми закладами. Зазначено: 
«Там, где раньше была библиотека (ред. – ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), театр, памятникоохранное 
общество, культовое кафе, теперь будет вестись торговля».  

82. Історія малих міст України: місто Василівка Запорізької області // Офіційний 
сайт міської ради, міського голови, виконавчого комітету. – 2012. – Режим доступу: 
http://vasilevka.org/?p=3160. – Назва з екрана. 

Про дев’ятнадцяте засідання в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст 
України», що проходило в читальному залі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у форматі бібліотечного 
клубу «Національні святині», присвячене м. Василівці Запорізької області. 

83. Как будет выглядеть Гостиный двор. Фото // MIGnews.com.ua. – 2012. – 
1 июня. – Режим доступа: http://mignews.com.ua/ru/print-articles/111200.html ; 
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Новостей.соm. – 2012. – 1 июня. – Режим доступа: http://novostey.com/other/news 
408196.html. – Загл. с экрана. 

Коротка інформація про реконструкцію Гостиного двору, проект якої представлено на 
засіданні архітектурно-містобудівельної ради в м. Києві депутатом Київради, архітектором 
А. Миргородським. Також зазначено, що наразі в Гостиному дворі розташована ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

84. Каким будет Гостиный двор после реконструкции. (Фото) // Афиша 
bigmir.net. – 2012. – 11 июня. – Режим доступа: 
http://afisha.bigmir.net/other/news/184166-Kakim-budet-Gostinyj-dvor-posle-rekonstrukcii--
Foto. – Загл. с экрана. 

Про проект реконструкції Гостиного двору, представлений на засіданні архітектурно-
містобудівної ради А. Миргородським. В публікації зазначено, що останнім часом «в Гостином 
дворе располагались магазины, рестораны, бары и Государственная научная архитектурно-
строительная библиотека им. В. Заболотного». 

85. Кальницкий, М. О прошлом и будущем Гостиного двора / М. Кальницкий // 
Комсомольская правда в Украине. – 2012. – № 68 (29 март.). – С. 16 : ил. 

Вміщено короткий історичний екскурс щодо будівництва та використання Гостиного двору в 
м. Києві в різні періоди. Зазначено, що в 1980-х рр. після відбудови будинку за допомогою 
Держбуду України (архітектори В. Шевченко, Ю. Лосицький) тут було розміщено «институт 
«Укрпроектреставрация» и научно-техническую библиотеку по строительству и архитектуре» (нині 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). 

86. Кальницкий, М. Что может грозить Гостиному двору? / Михаил Кальницкий 
// Livejournal. – 2012. – 3 мая. – Режим доступа: http://mik-
kiev.livejournal.com/85989.html. – Загл. с экрана. 

Детальний історичний екскурс Гостиного двору, доповнений фотографіями, мапами, 
схемами, проектами ХІХ–ХХ ст. Зазначено, що під час реставрації будівлі в 1980-х рр. було створено 
проект, згідно з яким в Гостиному дворі розмістили ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

87. Карманова, И. Гостиный двор: противостояние / И. Карманова // 
Еженедельник 2000. – 2012. – 9 авг. (№ 31). – Режим доступа: 
http://2000.net.ua/weekend/gorod-sobytija/tema/82134. – Загл. с экрана. 

Про правові питання реконструкції Гостиного двору в м. Києві, участь громадських 
організацій у його «захисті» від «неправомірних дій». Вміщено експертну думку кандидата 
архітектури, архітектора-реставратора, члена ICOMOS О. Пламеницької щодо зняття охоронного 
статусу з Гостиного двору і можливі наслідки його реконструкції.  

88. Карманова, И. Гостиный двор сделали памятником градостроительства. Что 
это значит? / Ирина Карманова // Еженедельник 2000. – 2012. – № 50 (634). – С. 6 ; 
Еженедельник 2000. – 2012. – 12 дек. – Режим доступа: 
http://2000.net.ua/weekend/gorod-sobytija/vzgljad/86267 ; Збережи старий Київ. – 2012. – 
16 дек. – Режим доступа: – http://saveoldkyiv.org/article/1776. – Загл. с экрана.  

Вміщено інтерв’ю із завідувачкою відділу вивчення пам’яток ДІАЗ «Древній Київ» Мариною 
Виноградовою щодо засідання 26 листопада 2012 р. науково-методичної ради з питань охорони 
культурного надбання Міністерства культури України про внесення комплексу споруд Контрактової 
площі до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятки містобудування місцевого 
значення з подальшим його оформленням як пам’ятки містобудування національного значення. За 
висловленням Д. Ярича, директора ПАТ «Укрреставрація», в Гостиному дворі розміщені інститут 
«УкрНДІпроектреставрація», «а также уникальная научно-техническая библиотека по строительству 
и архитектуре им. В. Заболотного…», які наразі ще не відселені з Гостиного двору та «мешают» 
проведенню будівельних робіт. 
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89. Карманова, И. Гостиный двор: тяжелая поступь олигархов / Ирина 
Карманова // След.net.ua. – 2012. – 20 дек. – Режим доступа: 
http://sled.net.ua/gostiniy/dvor/tyazhelaya/postup/oligarkhov/2012/20/12. – Загл. с экрана. 

Про напад невідомих на «активістів» – «захисників» Гостиного двору від приватизації та 
перетворення його на торговельно-розважальний центр. Також зазначено: «Нападающими были 
также заблокированы находящиеся в Гостином дворе помещения института 
«УкрНИИпроектреставрация» и научной библиотеки». 

90. Карманова, И. Утилизация памятников? / Ирина Карманова // 2000. Уикенд. – 
2012. – № 9. – С. 5 : ил. 

Про збереження пам’яток архітектури м. Києва (Маріїнський палац, Український дім, 
Гостиний двір та ін.). Вміщено інформацію про ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що розміщена в 
Гостиному дорі. Висловлено занепокоєння щодо виселення бібліотеки з приміщення Гостиного 
двору у зв’язку з його реконструкцією. 

91. Киев теряет цивилизационный «паспорт» // Черниговская правда. – 2012. – 
12 апр. – Режим доступа: http://despravda.com/kiev-teryaet-civilizacionnyj-pasport/. – Загл. 
с экрана. 

В інтерв'ю Лариси Івшиної з доктором мистецтвознавства, доктором богослов’я, доктором 
філософії, професором Дмитром Степовиком про знищення історичних пам'яток Києва та досвід 
інших країн щодо їх збереження, Дмитро Степовик висловив занепокоєння щодо виселення з 
Гостиного двору «одной из ведущих искусствоведческих библиотек – библиотеки Заболотного, 
содержащей уникальные издания, особенно по истории искусств».  

92. Киеврада разрешила пустить под офисы Гостинный Двор // Комсомольская 
правда в Украине. – 2012. – 26 апр. – Режим доступа: http://kp.ua/daily/260412/335544/. 
– Загл. с экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору на Контрактовій площі в м. Києві. У статті відмічено, що 
Комісія Київради з питань культури і туризму не погоджувала проект рішення Київради щодо 
відведення земельної ділянки для реконструкції будівлі Гостиного двору під торговельно-офісний 
центр. Також зазначено, що нині в приміщенні Гостиного двору розміщено магазини та ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

93. Киевские власти отдали под реконструкцию Гостиный двор на Подоле // 
КореспонденТ.net. – 2012. – 27 апреля. – Режим доступа: 
http://korrespondent.net/kyiv/1344423-kievskie-vlasti-otdali-pod-rekonstrukciyu-gostinyj-
dvor-na-podole ; Факты. – 2012. – 27 апреля. – Режим доступа: http://fakty.ua/news/78417-
kievskie-vlasti-otdali-pod-rekonstrukciyu-gostinyj-dvor-na-podole ; Face News. – 2012. – 27 
апреля. – Режим доступа: http://www.facenews.ua/news/2012/70511/ ; Пульс Киева. – 
2012. – 27 апреля. – Режим доступа: http://inkiev.puls.kiev.ua/print/power/98716.html. – 
Загл. с экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору на Контрактовій площі в м. Києві на торговельно-
офісний центр. Коротко висвітлено історію Гостиного двору, а також зазначено, що нині, окрім 
магазинів і барів, тут розміщена бібліотека (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). 

94. Киевсовет разрешил делать из Гостиного двора офисный центр // Політ.ua. – 
2012. – 26 апреля. – Режим доступа: http://polit.ua/news/2012/04/26/kiev.html-1 ; 
Подробности.ua. – 2012. – 26 апр. – Режим доступа: 
http://podrobnosti.ua/power/2012/04/26/833881.html#comments. – Загл. с экрана. 

Про те, що Київрада прийняла рішення про реконструкцію будівлі Гостиного двору на 
торговельно-офісний центр. Викладена думка голови Комісії Київради з питань культури і туризму О. 
Бригинця щодо неможливості приватизувати Гостиний двір, тому що споруда захищена чинним 
законодавством. У статті наголошено, що в Гостиному дворі знаходиться ДНАББ ім. В. Г. 
Заболотного. 
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95. Киевсовет разрешил переделать Гостиный двор в офисный центр // 
Zahvat.ua. – 2012. – 11 мая. – Режим доступа: http://zahvat.ua/kievsovet-razreshil-
peredelat-gostinyjj-dvor-v-ofisnyjj-centr.htm ; Утро.ua. – 2012. – 26 апр. – Режим доступа: 
http://www.utro.ua/ru/politika/kievsovet_razreshil_peredelat_gostinyy_dvor_v_ofisnyy_tsen
tr1335450838. – Загл. с экрана. 

Інформація про те, що Київрадою надано дозвіл товариству «Укрреставрація» на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на Контрактовій площі, 4 в Подільському 
районі для реконструкції будівлі Гостиного двору під торговельно-офісний центр та виселення з 
будівлі всіх орендарів. У статті зазначено, що нині в Гостиному дворі розташовано магазини, бари, а 
також ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.  

96. Киевсовет разрешил превратить Гостиный двор на Контрактовой в торговый 
центр // День. – 2012. – 28 апр. – Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/3047769. – Загл. 
с экрана.  

Про дозвіл Київради на реконструкцію Гостиного двору під торговельно-офісний центр. 
Викладено думку голови Комісії Київради з питань культури і туризму О. Бригинця щодо 
реконструкції. Також зазначено, що нині в Гостиному дворі розташовані магазини та ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

97. Київська влада хоче змінити Гостинний двір до невпізнаваності – Меліхова 
// Gazeta.ua. – 2012. – 26 квіт. – Режим доступа: http://gazeta.ua/articles/life/_kijivska-
vlada-hoche-zminiti-gostinnij-dvir-do-nevpiznavanosti-melihova/433526. – Назва з екрана.  

Про дозвіл Київради на реконструкцію Гостиного двору під торговельно-офісний центр. 
Наведено думки депутата Київради Тетяни Меліхової та голови Комісії Київради з питань культури і 
туризму О. Бригинця щодо реконструкції. Також зазначено, що нині в Гостиному дворі розташовані 
магазини та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

98. Книжковий світ у Гостиному дворі : [бібл. рубрика] / ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 1996 –  

2012. – № 1. – С. 46-48 (35 назв); № 6. – С. 29-33 (36 назв); № 7. – С. 25-30 
(36 назв); № 8. – С. 32-35 (36 назв); № 10. – С. 34-38 (36 назв); № 11. – С. 36-40 (36 назв).  

Про нові надходження до фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 
99. Королевская не позволит сделать из Гостиного двора торговый комплекс // 

Аргументы и Факты. Украина. – 2012. – 8 мая. – Режим доступа: 
http://www.aif.ua/news/print/news_id/48015. – Загл. с экрана. 

Про звернення Н. Королевської з депутатським запитом до прокуратури Києва з вимогою 
перевірки законності дій Київради «…о разрешении выкупа и реконструкции здания Гостиного 
двора в г. Киеве». У статті також зазначено, що нині в приміщенні Гостиного двору знаходиться 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

100. Королевская требует проверить законность выкупа Гостиного двора // 
Главком. – 2012. – 8 мая. – Режим доступа: http://glavcom.ua/news/78846.html ; 
Всекомментарии.соm. – 2012. – 8 мая. – Режим доступа: 
http://vsekommentarii.com/news/2012/05/08/6209045.htm. – Загл. с экрана. 

Про звернення Н. Королевської з депутатським запитом до прокуратури Києва з вимогою 
перевірки законності дій Київради «…о разрешении выкупа и реконструкции здания Гостиного 
двора в г. Киеве». У статті також зазначено, що нині в приміщенні Гостиного двору знаходиться 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

101. Кромченко, О. 26 марта 1944 года в Киеве при Президиуме Украинского 
филиала Академии архитектуры СССР была создана Государственная научная 
архитектурно-строительная библиотека имени Заболотного — единственная 
библиотека государственного значения по строительству и архитектуре / Ольга 
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Кромченко // В городе. – 2012. – 26 марта. – Режим доступа: 
http://kiev.vgorode.ua/news/106382/. – Загл. с экрана. 

Інформація про те, що за час свого існування бібліотека змінювала назву 
й підпорядкування. Також зазначено, що з 1991 р. директором бібліотеки є Г. А. Войцехівська. 

102. Крутиков, Д. Гостиный двор на Контрактовой площади обретет 
обновленный вид / Дмитрий Крутиков // Недвижимость Украины. – 2012. – 6 июня. – 
Режим доступа: http://est.ua/press/news/market/show/article_id/48520/print/now. – Загл. 
с экрана. 

Викладена коротка історія Гостиного двору та стисла інформація про проект його 
реконструкції, що був представлений на засіданні архітектурно-містобудівної ради в м. Києві 
депутатом Київради, архітектором А. Миргородським. Зазначено, що наразі в Гостиному дворі 
розташована ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

103. Крутиков, Д. Проект реконструкции Гостиного двора в Киеве / Дмитрий 
Крутиков // Крымский архитектурный портал. – 2012. – 6 июня. – Режим доступу: 
http://www.archiportal.crimea.ua/mir/proekt-rekonstruktsii-gostinogo-dvora-v-kieve.html. – 
Загл. с экрана. 

Коротка інформація про реконструкцію Гостиного двору і проект майбутніх перетворень 
споруди, що розглянуто на засіданні архітектурно-містобудівної ради в м. Києві. Зазначено, що 
наразі в Гостиному дворі розташована ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

104. Курышко, Д. Гостиный двор: визитка Подола под угрозой уничтожения 
(фото) / Диана Курышко // Тochka.net. – 2012. – 6 июня. – Режим доступа: 
http://news.tochka.net/119970-gostinyy-dvor-vizitka-podola-pod-ugrozoy-unichtozheniya-
foto/. – Загл. с экрана. 

Про історію Гостиного двору в м. Києві, проект його реконструкції, запропонований 
архітектором А. Миргородським, діяльність активістів Гостиної Республіки. Також зазначено, що 
після реконструкції Гостиного двору в 1980-х рр. тут розмістилися «институт 
«Укрпроектреставрация», архитектурно-строительная библиотека [нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного] 
и театр». 

105. Кущ, С. Лучший подарок киевлянам – комфортный город ежедневно / 
София Кущ // День. – 2012. – 29 мая. – Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/229020/. – 
Загл. с экрана. 

Про альтернативне святкування Дня Києва в Гостиному дворі. Також зазначено, що 
«…вместо общественной библиотеки (Национальная архитектурная библиотека имени 
Заболотного)» та інших закладів культури і науки тут буде черговий бізнес-центр. 

106. Кущ, С. Найкращий подарунок киянам — комфортне місто щодня / Софія 
Кущ // День. – 2012. – 29 трав. – 2012. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/228976. – 
Назва з екрана. 

Про альтернативне святкування Дня Києва в Гостиному дворі. Також зазначено, що 
«…вместо общественной библиотеки (Национальная архитектурная библиотека имени 
Заболотного)» та інших закладів культури і науки тут буде черговий бізнес-центр. 

107. Ладушкина, В. Васильевка вернет рыцарей. Настоящих! / Вероника 
Ладушкина // Сила слова. – 2012. – № 4 (3–10 апр.). – С. 12–13 : ил. 

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене м. Василівці 
Запорізької області, що відбулося 26 квітня 2012 р. у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках 
бібліотечного проекту «Історія малих міст України». 

108. Лебедєва, М. Альтернативний День Києва – Пікнік на узбіччі / Марія 
Лебедєва // Київ. – 2012. – 25 трав. – Режим доступу: 
http://kiev.pravda.com.ua/columns/4fbe8dc769c41/. – Назва з екрана. 
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Про реконструкцію Гостиного двору. Також у статті зазначено, що замість бібліотеки (ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного) та інших закладів культури «Гостинний двір стане черговим місцем товарно-
грошового обміну заможних людей».  

109. Лебедєва, М. Гостинна Республіка живе. Влада спілкується сама з собою / 
М. Лебедєва // Українська правда. Київ. – 2012. – 9 авг. – Режим доступу: 
http://kiev.pravda.com.ua/columns/5023b03748519/. – Назва з екрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору в м. Києві. Вміщено «Меморандум про партнерство та 
співпрацю при реконструкції Гостиного двору на Контрактовій площі в Подільському районі міста 
Києва» від 08.08.2012 р. між представниками Головкиївархітектури, ПАТ «Укрреставрація», 
проектувальника «Проектні системи» та громадськими організаціями, а також «Заява Українського 
національного комітету ІКОМОС з приводу ситуації навколо будівлі Гостиного двору на Подолі в 
Києві» від 08.08.2012 р., підписана президентом УНК ІКОМОСу М. Яковиною. В Заяві зазначено, що у 
відродженому в 1982-1990 рр. Гостиному дворі було розміщено ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, якій 
виділена площа на правах оренди у розмірі 1586,0 кв. м. 

110. Лебедь, Р. Перебудова історичного Києва гуртує людей до протестів / 
Роман Лебедь // ВВС Україна. – 2012. – 7 трав. – Режим доступу: 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/entertainment/2012/05/120504_kyiv_culture_protests_rl.sh
tml. – Назва з екрана. 

Про протести громадськості з метою збереження історичного Києва. Вміщено інформацію 
про реконструкцію Гостиного двору та виселення з нього орендарів, у т. ч. й ДНАББ ім. В. Г. 
Заболотного. Зазначено, з посиланням на співробітницю бібліотеки, що наразі невідомо, «чи 
віддадуть книгозбірні приміщення після реконструкції». 

111. Лопатина, И. Под Гостиным двором подвели черту / Ирина Лопатина // 
Комерсантъ.ua. – 2012. – Режим доступа: http://www.kommersant.ua/doc/2083722. – 
Загл. с экрана. 

Про те, що компанія ПАТ «Укрреставрація» 15 листопада отримала дозвіл на проведення 
будівельних робіт у Гостиному дворі, але розпочати їх не може. Це прокоментував директор 
компанії Дмитро Ярич: «Пока что у нас нет понимания, когда мы приступим к основному этапу, так 
как в здании до сих пор находится НИИ «Укрпроектреставрация» и библиотека им. Заболотного. Я 
уже отправил им запрос относительно сроков их съезда, но ответа пока не получил». 

112. Лубенский, А. Защитники Гостиного двора в Киеве провели митинг 
и нарядили елку / Андрей Лубенский // РИА Новости Украина. – 2012. – 25 дек. – Режим 
доступа: http://rian.com.ua/culture_society/20121225/336606839.html. – Загл. с экрана.  

Про дії групи громадських активістів, які вимагають зупинити перебудову споруди Гостиного 
двору та змінити його статус. У статті серед інших організацій, що раніше розміщувалися в 
Гостиному дворі, зазначено архітектурно-будівельну бібліотеку та інститут «Укрреставрація» (прим. 
– ці два заклади до сьогодні знаходяться в Гостиному дворі). 

113. Лубенский, А. Защитники Гостиного двора требуют провести общественные 
слушания / Андрей Лубенский // РИА Новости Украина. – 2012. – 25 дек. – Режим 
доступа: http://rian.com.ua/politics/20121225/336605286.html. – Загл. с экрана.  

Про пропозицію громадських активістів провести громадські слухання щодо подальшого 
використання Гостиного двору в Києві. Вони виступають за те, щоб Гостиний двір «выполнял 
культурную функцию, чтобы в Гостином дворе действовали библиотека, театр, художественные 
галереи, институт реставрации». Також зазначено: «В здании размещались «Театр на Подоле», 
архитектурно-строительная библиотека, институт «Укрреставрация», магазины и банк» (прим. – 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та інститут «Укрреставрація» згадуються в переліку помилково, адже 
вони й до сьогодні знаходяться в Гостиному дворі). 
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114. Луценко, І. Гостинна Республіка як відповідь владі / Ігор Луценко // 
Українська правда : Блоги. – 2012. – 5 черв. – Режим доступу: 
http://blogs.pravda.com.ua/authors/lutsenko/4fcdcf1ca16df/. – Назва з екрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору та створення Гостинної Республіки. У статті також 
зазначено, що зараз у цьому приміщенні знаходиться бібліотека (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). 

115. Маковец, Е. Гостиный двор: не то 4 этажа, не то 44 / Е. Маковец, 
А. Анисимов // Газета Киевская. – 2012. – № 3 (9–15 февр.). – С. 8–9 : ил. 

Викладено історію будівництва та використання приміщень Гостиного двору в м. Києві 
в різні історичні періоди. Зазначено інформацію про виключення Гостиного двору зі списку пам’яток 
архітектури та здійснення його реконструкції. Авторами висловлена стурбованість про те, що без 
приміщення може опинитися «крупнейшая в стране научная архитектурно-строительная 
библиотека с ее уникальными фондами». 

116. Максименко, О. Гостинний двір: повернення у добу «бульдозерних» 
виставок / Олена Максименко // Тиждень. ua. – 2012. – 22 груд. – Режим доступу: 
http://tyzhden.ua/Society/68329. – Назва з екрана. 

Про ситуацію, що створилася навколо реконструкції Гостиного двору. Описано історію 
протистояння, висловлено занепокоєння щодо технічного стану Гостиного двору та збереження 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що розміщена в Гостиному дворі. Зазначено, що бібліотека перебуває 
«більш ніж у скрутному» становищі. 

117. Мамчич, С. Публічне обговорення результатів воркшопу: чіпати чи не чіпати 
– ось питання / Софія Мамчич, Наталія Нешевець // Heinrich boll stiftung Київ. – 2012. – 
Режим доступу: http://www.ua.boell.org/web/index-549.html. – Назва з екрана. 

Про проведення наприкінці квітня 2012 р. воркшопу «Контрактова площа: сценарії 
розвитку», на якому молодь з різних країн світу «під керівництвом професійних тюторів вчилася 
вирішувати суперечливі завдання у містах на прикладі подільської площі». Серед численних виступів 
на воркшопі культуролог Ігор Тищенко наголосив, що «бібліотеку вже виселяють» з Гостиного двору 
(прим. – мається на увазі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). 

118. Мироненко, Д. Будуєте стадіони, аеродроми, готелі? : [Корисна література : 
бібл. рубрика]  / Дмитро Мироненко ; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного // Житлово-
комунальне господарство України. – 2012. – № 4 (47). – С. 64–65 (6 назв). 

Інформація про видання з бібліотечного фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що 
розкривають актуальні для України питання з будівництва й проектування об’єктів до фінальної 
частини чемпіонату з футболу «Євро-2012». 

119. Мироненко, Д. Богодухову – 350 років / Дмитро Мироненко // Міське 
господарство України. – 2012. – № 2. – С. 45 : іл. 

Коротко про виникнення районного центру в історичній Слобожанщині, походження його 
назви та герба. 

120. Мироненко, Д. Вихрова аерація та інші інженерні заходи : [Корисна 
література : бібл. рубрика] / Текст Д. Мироненко ; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного // 
Житлово-комунальне господарство України. – 2012. – № 6 (49). – С. 64–65 (6 назв). 

Інформація про видання з бібліотечного фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що 
розкривають актуальні питання ресурсозбереження та теплоенергетики в житлово-комунальному 
господарстві. 

121. Мироненко, Д. О. День архітектури України. Знайомимось з другою 
домівкою ДНАББ ім. В. Г. Заболотного / Д. О. Мироненко // Будівництво України. – 2012. 
– № 5. – С. 43-47. 

Про історію будівництва Гостиного двору, в якому з 1985 р. перебуває ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 
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122. Мироненко, Д. Дмитро Михайлович Дяченко (1887–1942) / Дмитро 
Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 2012. – № 8. – С. 38-39. 

Про життя і діяльність поборника традиційної української архітектури, зодчого 
Д. М. Дяченка (до його 125-річчя). 

123. Мироненко, Д. Еволюція житлового будівництва за роки незалежної 
України // Міське господарство України. – 2012. – № 1. – С. 6-7. 

Про цикл виставок до 20-річчя незалежності України в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що 
відображають розвиток архітектурно-будівельної галузі й житлово-комунального господарства 
української держави впродовж її існування. 

124. Мироненко, Д. Енергозбереження та енергоефективність : [Корисна 
література : бібл. рубрика] / Дмитро Мироненко ; ДНАББ ім. В. Г. Заболотного // 
Житлово-комунальне господарство України. – 2012. – № 3 (46). – С. 64–65 (6 дж.). 

Інформація про видання з бібліотечного фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що 
розкривають актуальні для України питання енергозбереження й енергоефективності. 

125. Мироненко, Д. Історія малих міст України: дослідження малих міст 
в рамках бібліотечного проекту / Дмитро Мироненко // Міське господарство України. – 
2012. – № 2. – С. 44. 

Про реалізацію ДНАББ ім. В. Г. Заболотного протягом 2008–2011 рр. соціально-
бібліотечного проекту «Історія малих міст України» та його міжнародне визнання.  

126. Мироненко, Д. Історія малих міст України: місто Корець Рівненської області 
/ Дмитро Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 2012. – № 6. – С. 
34-38. 

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 
присвяченого м. Корцю Рівненської області. 

127. Мироненко Д. Історія та етапи розвитку: до 120-річчя електричного 
трамваю // Міське господарство України. – 2012. – № 3. – С. 36-37 : іл.  

Історія створення та розвитку електричного трамваю в м. Києві. 
128. Мироненко Д. Класик архітектури: Олексій Миколайович Бекетов (1862–

1941) // Міське господарство України. – 2012. – № 4. – С. 44-48 : іл. 
Про життя і діяльність видатного українського архітектора та педагога О. М. Бекетова (до 

його 150-річчя). 
129. Мироненко, Д. Ресурсозбереження, теплоенергетика та всіляка 

амортизація : [Корисна література : бібл. рубрика] / Текст Д. Мироненко ; ДНАББ ім. В. Г. 
Заболотного // Житлово-комунальне господарство України. – 2012. – № 5 (48). – С. 64–65 
(6 назв). 

Інформація про видання з бібліотечного фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що 
розкривають актуальні питання ресурсозбереження та теплоенергетики в житлово-комунальному 
господарстві. 

130. Мироненко, Д. Роль магдебурзького права в розвитку Переяслава / Дмитро 
Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 2012. – № 8. – С. 40-44. 

Про дослідження регіональних особливостей магдебурзького права на території 
Лівобережної України, зокрема м. Переялава, у рамках науково-дослідної роботи ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного щодо вивчення історії малих України з метою укладання бібліографічних 
покажчиків про малі міста всіх областей України.  

131. Мироненко, Д.О. Сфера ЖКГ: радимо прочитати : [бібл. рубрика ] / 
Д. О. Мироненко // Міське господарство України. – 2011. – 

2012. – № 1. – С. 8 (10 назв); № 2. – С. 47-48 (10 назв); № 3. – С. 48 (10 назв); – № 4. 
– С. 42-43 (10 назв). 
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Інформація про видання з житлово-комунальної тематики в бібліотечному фонді ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

132. На книжкових полицях ДНАББ ім. В. Г. Заболотного : [бібл. рубрика] // 
Будівництво України. – 1993-1997, 2005. – 

2012. – № 2. – С. 3 обкл. (10 назв); № 4. – С. 3 обкл. (14 назв). 
Про нові надходження літератури з архітектури, будівництва й житлово-комунального 

господарства в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 
133. Наталія Борисівна Чмутіна. Життєвий та творчий шлях архітектора / упоряд. 

О. Мазніченко ; Ін-т пробл. сучас. мистец. НАМ України ; Нац. акад. образотв. мистец. і 
архіт. – К : Адеф-Україна, 2012. – 300 с. : іл. 

На с. 299 вміщено подяку «директору Державної наукової архітектурно-будівельної 
бібліотеки імені В. Г. Заболотного Галині Анатоліївні Войцехівській та життєрадісним 
і доброзичливим співробітникам Бібліотеки» від упорядника видання Олени Мазніченко. 

134. Наталия Королевская требует проверить законность предоставления 
Киевским горсоветом разрешения на выкуп и реконструкцию Гостиного двора // 
Комсомольская правда в Украине. – 2012. – 8 мая. – Режим доступа: 
http://kp.ua/daily/080512/336829 ; Ural airline. – 2012. – 8 мая. – Режим 
доступа: http://kiev.vgorode.ua/news/113328/. – Загл. с экрана. 

Про звернення Н. Королевської з депутатським запитом до прокуратури Києва з вимогою 
перевірки законності дій Київради «…о разрешении выкупа и реконструкции здания Гостиного 
двора в г. Киеве». У статті також зазначено, що нині в приміщенні Гостиного двору знаходиться 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

135. Неизвестные ночью захватили Гостиный двор, внутрь завезены кран 
и самосвалы (видео) // Zn.ua. – 2012. – 19 дек. – Режим доступа: 
http://news.zn.ua/SOCIETY/neizvestnye_nochyu_zahvatili_gostinyy_dvor,_vnutr_zavezeny_kr
an_i_samosvaly_video-113955.html. – Загл. с экрана. 

Про чергову спробу захопити Гостиний двір невідомими особами 19 грудня 2012 р. та 
спробу київських активістів захистити його від руйнування та перетворення на торговельно-офісний 
центр. Також повідомлено, що «захвачено помещение научного института реставрации и 
библиотеки (прим. – ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), которое находится в Гостином дворе». 

136. Неизвестные с дубинками напали на защитников Гостиного двора // 
Політ.ua. – 2012. – 19 дек. – Режим доступа: http://ru.tsn.ua/kiev/neizvestnye-s-dubinkami-
napali-na-zaschitnikov-gostinogo-dvora.html. – Загл. с экрана. 

Про сутички, що відбулися вночі 19 грудня 2012 р. на території Гостиного двору, між 
«захисниками» будівлі та невідомими особами. Також зазначено, що активістка Марія Лебедєва на 
своїй сторінці у Facebook написала: «захвачено помещение научного института реставрации и 
библиотеки (прим. – ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), которое находится в Гостином дворе». 

137. Нек, П. У Гостиного двора в Киеве жестоко избили журналистов: ЧП 
в столице (видео) / Павел Нек // Наш век. – 2012. – 19 дек. – Режим доступа: 
http://wek.com.ua/article/72557. – Загл. с экрана. 

Про сутичку між «захисниками» Гостиного двору та невідомими особами. У статті серед 
інших фактів зазначено: «Захвачено помещение научного института реставрации и библиотеки 
(прим. – ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), которое находится в Гостином дворе». 

138. Нова книга про забудову Києва доби класичного капіталізму // 
Національний авіаційний університет. – 2012. – 30 жовт. – Режим доступу: 
http://nau.edu.ua/ua/about-nau/news-and-info/arkhiv-novin/2091-nova-kniga-pro-
zabudovu-kieva-dobi-klasichnogo-kapitalizmu.html. – Назва з екрана. 

Про вихід фундаментального енциклопедичного видання про історію забудови м. Києва на 
зламі XIX–XX ст. Зазначено, що «перша презентація книги «Забудова Києва доби класичного 
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капіталізму» відбулася 26 жовтня 2012 р. в Державній науковій бібліотеці ім. Заболотного 
(Гостинний двір)». 

139. Новая бойня за Гостиный двор в Киеве // Yushcenko.com.ua : офиц. сайт 
Виктора Ющенко. – 2012. – 19 дек. – Режим доступа: http://yuschenko.com.ua/novaya-
bojnya-za-gostinyj-dvor-v-kieve/. – Заглавие з экрана. 

Про події, що відбулися 19 грудня 2012 р. на території Гостиного двору. Зазначено 
інформацію, що «активісти» знаходяться в приміщенні ДНАББ ім. В. Г. Заболотного і проводять дії 
щодо видворення представників партії «Удар» (не відповідало дійсності). 

140. Новини // Василівська районна рада Запорізької області. – 2012. – 22 берез. – 
Режим доступу: http://vasrr.gov.ua/news/417-storia_malikh_mst_ukrani.html?query. – 
Назва з екрана. 

Про нараду у Василівській РДА Запорізької області, на якій розглядалося питання щодо 
участі керівників міста та підприємств Василівки в проекті «Історія малих міст України: м. Василівка 
Запорізької обл.», організованому ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 29.03.2012 р. 

141. Нові надходження ДНАББ ім. В. Г. Заболотного / уклад. О. М. Крепиневич. – 
К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 1998 –  

2012. – Вип. 1-12. 
Щомісячна інформація про книги, брошури, монографії, альбоми, нормативні документи, 

що надійшли до бібліотеки. 
142. Новосвитняя, Е. В здании Гостиного двора на Подоле будет очередной 

торгово-офисный центр / Екатерина Новосвитняя // Факты. – 2012. – 27 апр. – Режим 
доступа: http://fakty.ua/148182-v-zdanii-gostinogo-dvora-na-podole-budet-ocherednoj-
torgovo-ofisnyj-centr. – Загл. с экрана.  

Про те, що на сесії Київради було видано дозвіл на реконструкцію Гостиного двору. Також 
зазначено, що з Гостиного двору «уже выселены «Театр на Подоле», НИИ «Укрпроектреставрация» 
и библиотека имени Заболотного» (інформація щодо бібліотеки неправильна: насправді ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного працює в приміщенні Гостиного двору й нині у звичайному режимі). 

143. Новосвитняя, Е. В здании Гостиного двора на Подоле разместят очередной 
торгово-офисный центр / Екатерина Новосвитняя // Факты. – 2012. – № 77 (3575). – С. 7. 

Про те, що на сесії Київради було видано дозвіл на реконструкцію Гостиного двору. Також 
зазначено, що з Гостиного двору «уже выселены «Театр на Подоле», НИИ «Укрпроектреставрация» 
и библиотека имени Заболотного» (інформація щодо бібліотеки невірна: насправді ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного працює в приміщенні Гостиного двору й нині у звичайному режимі). 

144. Новосвитняя, Е. «Планирующаяся на Андреевском спуске застройка может 
нарушить баланс грунтовых вод. А это чревато оползнями и разрушениями 
памятников архитектуры» / Е. Новосвитняя // Факты и комментарии. – 2012. – № 59 (3 
апр.). – С. 6 : ил. 

Про проблеми охорони пам’яток архітектури м. Києва (Андріївський узвіз, охоронна зона 
Києво-Печерської лаври, Гостиний двір), що розглядалися на круглому столі та були озвучені на 
прес-конференції. Олександр Бригинець, голова комісії з культури і туризму Київради, висловив 
стурбованість щодо відсутності приміщення для розміщення ДНАББ ім. В. Г. Заболотного після 
її виселення з Гостиного двору. 

145. Новосвитняя, Е. «Старое строение Гостиного двора было разобрано при 
строительстве метро на Контрактовой площади» / Екатерина Новосвитняя, Андрей 
Топчий // Факты. – 2012. – № 159. – С. 6 : ил. – Режим доступа: http://fakty.ua/152599-
staroe-stroenie-gostinogo-dvora-bylo-razobrano-pri-stroitelstve-metro-na-kontraktovoj-
plocshadi. – 2012. – 4 сент. – Загл. с экрана. 

Про подальшу долю Контрактової площі в Києві. Наведено висловлювання із цього приводу 
голови столичної міської адміністрації О. Попова, головного архітектора столиці С. Целовальника та 
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активіста Гостиної республіки Р. Стецюка. Також зазначено: «В настоящее время уникальная 
библиотека Госстроя переезжает в здание Мыстецкого арсенала на Печерске. Решение об этом 
принято на днях». 

146. Новости Луганских информационных агентств // Виртуальный Луганск. – 
2012. – 28 апр. – Режим доступа: http://w3.lg.ua/archnews/2012/2012_04_28.html. – Загл. 
с экрана. 

Про надання Київрадою дозволу на розробку проекту землеустрою з відведення земельної 
ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне 
будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4, у Подільському 
районі для реконструкції будівлі Гостиного двору під торговельно-офісний центр. Зазначено, що в 
приміщенні Гостиного двору нині знаходиться ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

147. Ночью неизвестные атаковали Гостиный двор в Киеве // Центр 
журналистских расследований. – 2012. – 19 дек. – Режим доступа: 
http://investigator.org.ua/news/67262. – Загл. с экрана. 

Про події на території Гостиного двору вночі 19 грудня 2012 р. Також зазначено: «захвачено 
помещение научного института реставрации и библиотеки (прим. – ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), 
которое находится в Гостином дворе». 

148. Ночью неизвестные захватили Гостиный двор: его защитников били 
ногами и травили газом (видео, дополнено) // Факты и комментарии. – 2012. – 19 дек. – 
Режим доступа: http://fakty.ua/print/156596. – Загл. с экрана. 

Про події, що відбулися вночі 19 грудня 2012 р. на території Гостиного двору в м. Києві. 
У статті зазначено: «…неизвестные также захватили помещения научного института реставрации и 
библиотеки (прим. – ДНАББ ім. В. Г. За-болотного), которые находятся в Гостином дворе». 

149. Омельянчук, О. Гостиный двор. Торговля или культура / Ольга Омельянчук 
// Обозреватель. – 2012. – 18 июня. – Режим доступа: 
http://m.kiyany.obozrevatel.com/life/42716-gostinyij-dvor.-torgovlya-ili-kultura.htm. – Загл. с 
экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору та намагання активістів руху «Збережи старий Київ» 
зберегти Гостиний двір як осередок культури. Зокрема в статті зазначено: «Особенно киевлян 
возмущает выселение из здания архитектурно-строительной библиотеки им. В. Заболотного». 

150. Павлова, Е. В странах без среднего класса народ терпит, терпит, а потом 
берет топор – Бригинец / Елена Павлова // Gazeta/ua/. – 2012. – 3 мая. – Режим доступа: 
http://gazeta.ua/ru/articles/culture/_v-stranah-bez-srednego-klassa-narod-terpit-terpit-a-
potom-beret-topor-briginec/434148. – Загл. с экрана. 

Про важливі юридичні аспекти реконструкції Гостиного двору в інтерв’ю депутата Київради, 
голови комісії з питань культури і туризму О. Бригинця. Також він зазначив: «На самом деле 
Гостиный двор уже сейчас – торговый центр, если бы не библиотека и не театр, которые там были 
расположены» (інформація щодо бібліотеки неправильна: насправді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
працює в приміщенні Гостиного двору і нині у звичайному режимі). 

151. Парфан, Н. Право на місто / Надія Парфан // LB.ua. – 2012. – 25 трав. – Режим 
доступу: http://blogs.lb.ua/nadia_parfan/152984_pravo_misto.html. – Назва з екрана. 

Автор статті, користувачка бібліотеки, ділиться власними думками щодо реконструкції 
Гостиного двору та вилучення його зі списку пам’яток архітектури. Вона описує свої походи до 
Гостиного двору – в Державну наукову архітектурно-будівельну бібліотеку імені В. Г. Заболотного (в 
авторському тексті «Національну архітектурну бібліотеку ім. Заболотного»), шкодує, що замість 
громадської бібліотеки та інших об’єктів культури тут буде черговий торговельний пункт. Також 
зазначає, що на сьогодні є три проекти розвитку Контрактової площі, розроблені українськими та 
іноземними спеціалістами в рамках міжнародного воркшопу «Контрактова площа: сценарії 
розвитку».  
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152. Пасова, Т. Гостиний двір на Подолі таки перетворять на торговельний центр 
/ Тетяна Пасова // Голос України. – 2012. – № 109 (15 черв). – С. 1, 6. 

На с. 6 зазначено: «Ще донедавна в цьому будинку працювали бібліотека та театр» 
(інформація щодо ДНАББ ім. В. Г. Заболотного неправильна: насправді бібліотека працює 
в приміщенні Гостиного двору й нині у звичайному режимі). 

153. Пасова, Т. Унікальна бібліотека вкотре готується пакувати валізи / Тетяна 
Пасова // Голос України. – 2012. – № 122 (7 лип.). – С. 5. : іл. ; Голос України [cайт газети]. 
– 2012. – № 122 (7 лип.). – Режим доступу: 
http://www.golos.com.ua/Article.aspx?id=261284. – Назва з екрана. 

Про те, що Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного 
має бути виселена з Гостиного двору у зв’язку з його реконструкцією. У статті також вміщено 
інтерв’ю з директором бібліотеки Г. А. Войцехівською. 

154. «Перестройка на Подоле» – каким станет Гостинный двор // Столичні 
ініціативи. – 2012. – Режим доступу: http://stolichni.in.ua/perestrojka-na-podole-kakim-
stanet-gostinnyj-dvor/. – Загл. с экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору на Контрактовій площі в м. Києві під торговельно-
офісний центр. Зі слів авторів проекту, зовнішній вигляд будівлі та її висотність не зміняться. Коротко 
висвітлено історію Гостиного двору, а також зазначено, що нині, окрім магазинів і барів, тут 
розміщена бібліотека (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). 

155. Петик, М. Глобальная реконструкция в Киеве: каким будет Гостиный двор / 
Марина Петик // Сегодня.ua. – 2012. – 27 апр. – Режим доступа: 
http://www.segodnya.ua/news/14369502.html ; Domik.net. – 2012. – 27 апр. – Режим 
доступа: http://www.domik.net/novosti/globalnaya-rekonstrukciya-v-kieve-kakim-budet-
gostinyj-dvor-n160674.html ; Коментарі: Київ. – 2012. – 27 апр. – Режим доступа: 
http://kyiv.comments.ua/digest/2012/04/27/102747.html ; Вся правда! – 2012. – 27 апр. – 
Режим доступа: http://vsyapravda.com/news/id61379. – Загл. с экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору на Контрактовій площі в м. Києві під торговельно-
офісний центр. Коротко висвітлено історію Гостиного двору, а також зазначено, що нині, окрім 
магазинів і барів, тут розміщена бібліотека (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). 

156. Події / Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. аграр. наук України. – Режим доступу: 
http://www/dnsgb.kiev.ua/2012-06-06_podii.html. – Назва з екрана.  

Про проведення 6 червня 2012 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного засідання бібліотечного 
клубу «Національні святині» в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» 
та участь у ньому представників Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки. 

157. Попов обещает сохранить облик и целевое назначение Гостиного двора в 
Киеве // УНІАН экономика. – 2012. – 8 авг. – Режим доступа: 
http://economics.unian.net/rus/detail/136329. – Загл. с экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору в м. Києві в інтерв'ю голови КМДА О. Попова, яке він 
дав журналістам під час нагородження працівників Південно-Західної залізниці за підготовку 
і проведення Євро-2012. У статті зазначено, що зараз в Гостиному дворі розміщена ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

158. Презентація Верхньодніпровська у Києві // Офіційний сайт 
Дніпропетровської обласної ради. – 2012. – 19 берез. – Режим доступу: 
http://oblrada.dp.ua/press/news/facesandevents/2012-03/2016. – Назва з екрана. 

Про проведення в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного засідання в рамках соціально-бібліотечного 
проекту «Історія малих міст України», присвяченого м. Верхньодніпровську Дніпро-петровської 
області. 
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159. Про відзначення державними нагородами України з нагоди 
Всеукраїнського дня бібліотек : указ Президента України : від 29 верес. 2012 р. : 
№ 565/2012. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/15056.html. – 
Назва з екрана. 

Про присвоєння почесного звання «Заслужений працівник культури України» 
Г. А. Войцехівській, директору ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

160. Провінційний архітектор : зб. матеріалів та фотодокументів, присвяч. 100-
річчю від дня народження Л. С. Вайнгорта / уклад. Б. Тристанов. – Полтава : Дивосвіт, 
2012. –236 с. : іл. 

На с. 119–148 розміщено своєрідний звіт Л. С. Вайнгорта про проведену роботу 
з відновлення першого об’єкта на Круглій площі в Полтаві – будівлі Дворянського зібрання (нині 
будівля кінотеатру імені І. П. Котляревського). Зазначено, що оригінал документа зберігається 
в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.  

161. Прокуратура обязала милицию обеспечить охрану общественного порядка 
на территории Гостиного двора в Киеве // Интерфакс – Украина: информационное 
агентство. – 2012. – 25 дек. – Режим доступа: 
http://interfax.com.ua/news/general/133586.html#.UNqfoKy0sf0. – Загл. с экрана. 

Про вимогу прокуратури Києва до керівництва столичної міліції вжити заходи 
із забезпечення охорони громадського порядку на території Гостиного двору. Згадано події, 
що відбулися на території пам’ятки напередодні. Наведено слова віце-президента Академії 
будівництва України Анатолія Беркути про те, що «для библиотеки (прим. – ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного), которая в настоящее время размещена в Гостином дворе, будет обустроено 
специальное помещение в «Мыстецком арсенале». 

162. Профільний комітет ВР проти приватизації Гостинного двору // УНІАН Київ. 
– 2012. – 5 июля. – Режим доступа: http://kiev.unian.net/ukr/detail/6720. – Загл. с экрана. 

Про те, що в Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності називають 
незаконним вилучення Гостиного двору з Переліку пам`яток культурної спадщини, що не підлягають 
приватизації. Також зазначено, що нині в приміщенні Гостиного двору знаходяться магазини, а 
також ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

163. Рагуцкая, Л. Киевские памятки: сохранить или разрушить? / Лилия Рагуцкая 
// Коментарі: Київ. – 2012. – 26 дек. – Режим доступа: 
http://kyiv.comments.ua/digest/2012/12/26/130318.html. – Загл. с экрана. 

Про нищення київських пам’яток архітектури, серед яких Києво-Печерська лавра, Гостиний 
двір. Про протистояння «захисників» і забудовника Гостиного двору. Висловлені побоювання щодо 
технічного збереження будівлі, пов’язані з будівельними роботами. Як зазначила одна з 
«активістів», культуролог Владислава Осьмак: «В то же время, когда рабочие начали сносить стены, 
которые якобы не являются несущими, в помещениях еще действующей библиотеки сотрудники 
заметили свежие сквозные трещины в стенах метровой толщины. <…> Кроме того, абсолютно не 
соблюдается температурный режим и режим влажности, что тоже оказывает разрушительное 
влияние на здание». 

164. Рейдеры снова атаковали Гостиный двор в Киеве // Вся власть: 
информационно-аналитический ресурс. – 2012. – 19 дек. – Режим доступа: 
http://www.vv.com.ua/news/12204. – Загл. с экрана. 

Про сутички 19 грудня 2012 р. на території Гостиного двору між «захисниками» будівлі та 
невідомими особами. Також зазначено: «захвачено помещение научного института реставрации и 
библиотеки (прим. – ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), которое находится в Гостином дворе». 

165. Реконструктори Гостиного двору клянуться нічого не надбудовувати // 
УНІАН: інформаційне агентство. – 2012. – 20 груд. – Режим доступу: 
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http://www.unian.ua/news/542558-rekonstruktori-gostinnogo-dvoru-klyanutsya-nichogo-ne-
nadbudovuvati.html.– Назва з екрана. 

Про плани щодо реконструкції Гостиного двору в Києві зі слів директора 
ПАТ «Укрреставрація» Дмитра Ярича, «проектного» директора ТОВ «Проектні системи ЛТД» Андрія 
Миргородського, віце-президента Національної спілки архітекторів України Лариси Скорик. Крім 
того, на прес-конференції віце-президент Академії будівництва України Анатолій Беркута 
повідомив, що «для бібліотеки (прим. – ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), яка в даний час розміщена 
в Гостинному дворі, буде облаштовано спеціальне приміщення в «Мистецькому арсеналі». 

166. Реконструкторы Гостиного двора клянутся ничего не надстраивать // УНІАН. 
– 2012. – 20 дек. – Режим доступа: http://www.unian.net/print/542561. – Загл. с экрана. 

Про плани щодо реконструкції Гостиного двору в Києві зі слів директора 
ПАТ «Укрреставрація» Дмитра Ярича, «проектного» директора ТОВ «Проектні системи ЛТД» Андрія 
Миргородського, віце-президента Національної спілки архітекторів України Лариси Скорик. Крім 
того, на прес-конференції віце-президент Академії будівництва України Анатолій Беркута 
повідомив, що «для библиотеки (прим. – ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), которая в настоящее время 
размещена в Гостином дворе, будет обустроено специальное помещение в «Мыстецком арсенале». 

167. Реконструкторы: облик Гостиного двора сохранится под колпаком // 
MIGnews.com.ua. – 2012. – 21 дек. – Режим доступа: 
http://mignews.com.ua/ru/articles/128234.html. – Загл. с экрана. 

Про повернення Гостиному двору початкової функції – торговельної – та подальші плани 
щодо реконструкції споруди розповів директор ПАТ «Укрреставрація» Дмитро Ярич. Також 
наведено висловлювання віце-президентів Національної спілки архітекторів України Лариси Скорик 
та Академії будівництва України Анатолія Беркути. За словами Анатолія Беркути, «…для библиотеки 
(прим. – ДНАББ ім. В. Г. Заболотного), которая в настоящее время размещена в Гостином дворе, 
будет обустроено специальное помещение в «Мыстецком арсенале». 

168. Сафьянюк, В. Архитектурные войны: Гостиный двор превращают 
в памятник без памяти / Василий Сафьянюк // Факти. – 2012. – 13 июля. – Режим 
доступу: http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1453193. – Загл. с экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору в м. Києві та протестні акції громадськості, яка створила 
Гостинну республіку у внутрішньому дворику. Зазначено слова автора проекту реконструкції А. 
Миргородського щодо переселення організацій, що знаходяться в Гостиному дворі, в інші 
приміщення: «И театру, и библиотеке предлагаются новые помещения. Там прекрасная 
библиотека, которая ни в коем случае не будет уничтожена, она будет так же публичной. Заказчик 
продекларировал и много сделал для того, чтобы эти объекты сохранились и существовали в 
дальнейшем». 

169. Ситуация с Гостиным двором // Glaz-v-nebe.livejournal.com. – 2012. – 
10 июня. – Режим доступа: http://glaz-v-nebe.livejournal.com/63486.html. – Загл. с экрана. 

Систематизовано та проаналізовано інформацію з Інтернету про Гостиний двір. Також 
зазначено, що під час останньої реконструкції 1980-х рр. «…новое здание запроектировали под 
проектные учреждения: впоследствии в нём разместился институт «УкрНИИпроектреставрация» и 
Научно-техническая библиотека Госстроя» (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). 

170. 40 невідомих атакували вночі Гостинний двір у Києві // Zaxid.net. – 2012. – 
19 груд. – Режим доступу: 
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?40_nevidomih_atakuvali_vnochi_gostinniy_dvir_
u_kiyevi&objectId=1273599. – Назва з екрана.  

Про події ночі 19 грудня 2012 р. в Гостиному дворі, що подані на підставі матеріалів 
активістки Марії Лебедєвої з її сторінки на Facebook. Зокрема в статті зазначено, що «захоплено, 
також, приміщення наукового інституту реставрації та бібліотеки (прим. – ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного), що знаходиться в Гостинному дворі». 
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171. Суд не визнав Гостинний двір пам'ятником архітектури // Golos.ua. – 2012. – 
19 июля. – Режим доступа: http://ua.golosua.com/kiyiv/20120719_sud-ne-priznal-gostinyiy-
dvor-pamyatnikom-arhitekturyi. – Загл. с экрана. 

Про відмову Окружного адміністративного суду м. Києва у призупиненні постанови Кабміну 
України від 15 серпня 2011 р. про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам’ятників 
архітектури і припиненні будівельних робіт на його території за недостатністю доказів. У статті 
зазначено, що на розгляд cуду було запропоновано експертну думку щодо Гостиного двору дійсного 
члена національного комітету ICOMOS Ольги Пламеницької. Також зазначено, що нині в приміщенні 
Гостиного двору знаходяться магазини та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

172. Суд не признал Гостиный двор в Киеве памятником архитектуры // UBR. – 
2012. – 19 июля. – Режим доступа: http://ubr.ua/ukraine-and-world/events/sud-ne-priznal-
gostinyi-dvor-v-kieve-pamiatnikom-arhitektury-150445 ; Novostimira.com. – 2012. – 19 июля. 
– Режим доступа: http://rss.novostimira.com/n_3003462.html. – Загл. с экрана. 

Про відмову Окружного адміністративного суду м. Києва у призупиненні постанови Кабміну 
України від 15 серпня 2011 р. про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам’ятників 
архітектури і припиненні будівельних робіт на його території за недостатністю доказів. У статті 
зазначено, що на розгляд cуду було запропоновано експертну думку щодо Гостиного двору дійсного 
члена національного комітету ICOMOS Ольги Пламеницької. Також зазначено, що нині в приміщенні 
Гостиного двору знаходяться магазини та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

173. Суд не признал Гостиный двор на Контрактовой памятником архитектуры 
// Сегодня.ua. – 2012. – 19 июля. – Режим доступа: 
http://www.segodnya.ua/news/14412531.html. – Загл. с экрана. 

Про відмову Окружного адміністративного суду м. Києва у призупиненні постанови Кабміну 
України від 15 серпня 2011 р. про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам’ятників 
архітектури і припиненні будівельних робіт на його території за недостатністю доказів. У статті 
зазначено, що на розгляд cуду було запропоновано експертну думку щодо Гостиного двору дійсного 
члена національного комітету ICOMOS Ольги Пламеницької. Також зазначено, що нині в приміщенні 
Гостиного двору знаходяться магазини та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

174. Суд не признал Гостиный двор памятником архитектуры // Факти. – 2012. – 
19 июля. – Режим доступа: http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1453616. – Загл. с 
экрана. 

Про відмову Окружного адміністративного суду м. Києва в призупиненні постанови Кабміну 
України від 15 серпня 2011 р. про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам’ятників 
архітектури і припиненні будівельних робіт на його території за недостатністю доказів. У статті 
зазначено, що на розгляд cуду було запропоновано експертну думку щодо Гостиного двору дійсного 
члена національного комітету ICOMOS Ольги Пламеницької. Також зазначено, що нині в приміщенні 
Гостиного двору знаходяться магазини та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

175. Суд не признал киевский Гостиный двор памятником архитектуры // 
Dominanta. – 2012. – 23 июля. – Режим доступа: http://thekievtimes.com/kyiv/6709-sud-ne-
priznal-kievskiy-gostinyy-dvor-pamyatnikom-arhitektury.html. – Загл. с экрана.  

Про відмову Окружного адміністративного суду м. Києва в призупиненні постанови Кабміну 
України від 15 серпня 2011 р. про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам’ятників 
архітектури і припиненні будівельних робіт на його території за недостатністю доказів. У статті 
зазначено, що на розгляд cуду було запропоновано експертну думку щодо Гостиного двору дійсного 
члена національного комітету ICOMOS Ольги Пламеницької. Також зазначено, що нині в приміщенні 
Гостиного двору знаходяться магазини та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

176. Суд не увидел в Гостинном дворе никакой ценности // Главком. – 2012. – 19 
июля. – Режим доступа: http://glavcom.ua/news/86087.html. – Загл. с экрана. 
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Про відмову Окружного адміністративного суду м. Києва в призупиненні постанови Кабміну 
України від 15 серпня 2011 р. про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам’ятників 
архітектури і припиненні будівельних робіт на його території за недостатністю доказів. У статті 
зазначено, що на розгляд cуду було запропоновано експертну думку щодо Гостиного двору дійсного 
члена національного комітету ICOMOS Ольги Пламеницької. Також зазначено, що нині в приміщенні 
Гостиного двору знаходяться магазини та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

177. Суд отказался признавать киевский Гостиный двор памятником 
архитектуры // Сводка независимых новостей. – 2012. – 22 июля. – Режим доступа: 
http://svodka.net/politika/politika/339139. – Загл. с экрана. 

Про відмову Окружного адміністративного суду м. Києва в призупиненні постанови Кабміну 
України від 15 серпня 2011 р. про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам’ятників 
архітектури і припиненні будівельних робіт на його території за недостатністю доказів. У статті 
зазначено, що на розгляд cуду було запропоновано експертну думку щодо Гостиного двору дійсного 
члена національного комітету ICOMOS Ольги Пламеницької. Також зазначено, що нині в приміщенні 
Гостиного двору знаходяться магазини та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

178. Суд отказался признать Гостиный двор в Киеве памятником архитектуры // 
Бюро судебной информации. – 2012. – 19 июля. – Режим доступа: 
http://court.investigator.org.ua/novosti/5549.htmlh. – Загл. с экрана.  

Про відмову Окружного адміністративного суду м. Києва в призупиненні постанови Кабміну 
України від 15 серпня 2011 р. про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам’ятників 
архітектури і припиненні будівельних робіт на його території за недостатністю доказів. У статті 
зазначено, що на розгляд cуду було запропоновано експертну думку щодо Гостиного двору дійсного 
члена національного комітету ICOMOS Ольги Пламеницької. Також зазначено, що нині в приміщенні 
Гостиного двору знаходяться магазини та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

179. Суд отказался признать Гостиный двор памятником архитектуры // УНИАН 
– экономика. – 2012. – 19 июля. – Режим доступа: 
http://economics.unian.net/rus/detail/134337. – Загл. с экрана. 

Про відмову Окружного адміністративного суду м. Києва в призупиненні постанови Кабміну 
України від 15 серпня 2011 р. про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам’ятників 
архітектури і припиненні будівельних робіт на його території за недостатністю доказів. У статті 
зазначено, що на розгляд cуду було запропоновано експертну думку щодо Гостиного двору дійсного 
члена національного комітету ICOMOS Ольги Пламеницької. Також зазначено, що нині в приміщенні 
Гостиного двору знаходяться магазини та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

180. Суд отказался признать памятником архитектуры Гостиный двор в Киеве // 
Комерсанть.ua. – 2012. – 19 июля. – Режим доступа: 
http://www.kommersant.ua/doc/1983696/print. – Загл. с экрана.  

Про відмову Окружного адміністративного суду м. Києва в призупиненні постанови Кабміну 
України від 15 серпня 2011 р. про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам’ятників 
архітектури і припиненні будівельних робіт на його території за недостатністю доказів. У статті 
зазначено, що на розгляд cуду було подано експертну думку щодо Гостиного двору дійсного члена 
національного комітету ICOMOS Ольги Пламеницької. Також зазначено, що нині в приміщенні 
Гостиного двору знаходяться магазини та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

181. Суд отказался приостановить стройку на Гостином дворе // Подробности. – 
2012. – 19 июля. – Режим доступа: http://podrobnosti.ua/power/2012/07/19/848019.html. 
– Загл. с экрана. 

Про те, що відбулося засідання Окружного адміністративного суду м. Києва, на якому 
розглядалося питання про призупинення постанови Кабінету Міністрів України № 1380 від 15 серпня 
2011 р. про виведення Гостиного двору з Державного реєстру пам’яток архітектури та зупинення 
будівельних робіт на його території. Зазначено, що в Гостиному дворі розміщена ДНАББ ім. В. Г. 
Заболотного. 
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182. Тарасова, Т. Гостиный двор: будет плохо или еще хуже? / Наталья Тарасова 
// Украинский дом : Агенство недвижимости. – 2012. – 8 мая. – Режим доступа: 
http://www.house-ua.com/news/5867-Gostiniy-dvor-budet-plokho-ili-esche-khuzhe/ ; 
Ugmk.info. – 2012. – 8 мая. – Режим доступа: 
http://www.ugmk.info/print/art/1336147893.html ; Domik.net. – 2012. – 8 мая. – Режим 
доступа: http://www.domik.net/novosti/gostinyj-dvor-budet-ploxo-ili-eshhe-xuzhe-
n161203.html. – Загл. с экрана. 

Про реконструкцію Гостиного двору на офісно-торговельний центр зі стоянкою для гостей. У 
зв’язку з реконструкцією планується «…выселение оттуда не только «Укрреставрации», но и 
главного столичного реставратора «Укрпроектреставрации», а также уникальной Государственной 
научной архитектурно-строительной библиотеки им. В. Г. Заболотного». 

У статті представлено сучасні й історичні фотографії Гостиного двору, наведено 
висловлювання депутатів Київради О. Бригинця й Т. Меліхової, архітектора Г. Духовничного, 
історика М. Кальницького щодо реконструкції Гостиного двору. 

Також зазначено, що нині в Гостиному дворі залишилися лише «библиотека 
им. Заболотного, Театр на Подоле и «Пиреус банк». Решта орендарів виїхали. 

183. У Гостинному дворі почався новий виток протистояння // Новости 
bigmir)net. – 2012. – 19 груд. – Режим доступу: http://news.bigmir.net/capital/652373-Y-
Gostinnomy-dvori-pochavsya-novii-vitok-protistoyannya. – Назва з екрана. 

Про бійки на території Гостиного двору, що відбулися вдень 19 грудня 2012 р. Зазначено, 
що «противники реконструкції будівлі виламали двері та увійшли до будівлі Гостинного двору з боку 
бібліотеки Заболотного». 

184. У Київраді стверджують, що Гостиний двір збереже свій вигляд // УНІАН. – 
2012. – 14 черв. – Режим доступу: http://www.unian.ua/news/509463-u-kijivradi-
stverdjuyut-scho-gostinniy-dvir-zbereje-sviy-viglyad.html. – Назва з екрана. 

Автор проекту реконструкції Гостиного двору архітектор Андрій Миргородський заявив, що 
змін конструкції, конфігурації будівлі не буде. У статті також зазначено: «Зараз у будівлі Гостинного 
двору розміщені магазини, а також Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. 
Заболотного». 

185. УНП вимагає зупинити знищення Гостиного двору // Сайт Української 
народної партії. – 2012. – 30 трав. – Режим доступу: 
http://www.unp.ua/ru/unp.webus.com.ua/ua/banner/1644-unp-vimagae-zupiniti-
znishchennya-gostinnogo-dvoru. – Назва з екрана. 

Українська народна партія вимагає від Президента України «негайно втрутитись і зупинити 
рейдерське захоплення Гостиного двору в Києві». 

186. Федорчук, Т. Нам важливо зберегти зовнішній вигляд Гостиного двору 
як пам’ятки / Тетяна Федорчук // Вечірній Київ. – 2012. – № 62. – С. 8. : іл. 

Про реконструкцію Гостиного двору. У статті також зазначено, що в 1980-х рр. розміщення 
бібліотеки в Гостиному дворі (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного) було передбачено в проекті 
відновлення цієї пам’ятки архітектури. 

187. Фотовиставка Євгена Меснянкіна – 1.03.2012 // Вінницький обласний 
краєзнавчий музей. – 2012. – 1 берез. – Режим доступа: 
http://muzey.vn.ua/node/373.htm. – Назва з екрана. 

Про Євгена Меснянкіна, фотографа з м. Бара Вінницької області, та його фотовиставку, 
що відкривається у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї 1 березня 2012 р. Зазначено, що 
його світлини експонувалися також у ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

188. Цибенко, К. Історія Гостинного двору: крізь вогонь, війни й атаки 
«реконструкторів» / Катерина Цибенко // Українська правда. Київ. – 2012. – 13 лип. – 
Режим доступу: http://kiev.pravda.com.ua/columns/4ffe927f1f8bf. – Назва з екрана. 



 

 
 

 

46 

Розповідь авторки проекту – архітектора Валентини Шевченко – про відновлення Гостиного 
двору в Києві в 1971–1990 рр. Зазначено, що «після реконструкції в будівлю поступово заселялись 
різні організації – унікальна у своєму роді архітектурна бібліотека (прим. – ДНАББ ім. В. Г. 
Заболотного), Театр на Подолі, «УкрНДІпроектреставрація» та ПАТ «Укрреставрація». 

189. Шестопал, Н. Будівельники розтрощили столичний Гостинний двір / Наталія 
Шестопал // Газета по-українськи. – 2012. – 20 груд. (№ 1537). – Режим доступу: 
http://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_budivelniki-roztroschili-stolichnij-gostinnij-
dvir/473533. – Назва з екрана. 

Про події, що відбулися вночі 19 грудня 2012 р. в Гостиному дворі. Наведено побоювання 
києвознавця Владислави Осьмак щодо втрати статусу Контрактової площі як містобудівного об’єкта 
та нищення ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зокрема, вона сказала: «Цією бібліотекою користуються 
студенти Києво-Могилянської академії, викладачі, дослідники. Зараз там немає опалення». 

190. Экскурсия по Подолу – Контрактовая площадь // 5Travel. – 2012. – 20 мая. – 
Режим доступа: http://www.5travel.net/blog/ukraine/55.html. – Загл. с экрана. 

Здійснено огляд історичних пам’яток Подолу, зокрема Контрактової площі. Серед інших 
пам’яток зазначено Гостиний двір, у якому «до второй половины 20 века размещались разные 
магазины и мастерские, а совсем недавно и Государственная научная архитектурно-строительная 
библиотека им. Заболотного. С 2011 года данное здание перестало быть памятником архитектуры». 

191. Юрченко, Н. Гостиний двір уже реконструюють, аби приватизувати без 
конкурсу – громадський активіст / Надія Юрченко // Ukr.inform.ua. – 2012. – 6 лип. – 
Режим доступу: 
http://www.ukrinform.ua/ukr/news/gostiniy_dvir_uge_rekonstruyuyut_abi_privatizuvati_bez
_konkursu___gromadskiy_aktivist_1739680. – Назва з екрана. 

Про те, що громадськість столиці бореться з комерціалізацією Гостиного двору – як 
з приватизацією, так і дозволом на перепрофілювання. У статті також наголошено, що в  Гостиному 
дворі «… функціонує унікальна бібліотека з книжками XVII століття». 

 
Публікації за минулі роки, виявлені у 2012 р. 

1. Академія будівництва України. Справи та особистості, 1993-2011 / Акад. буд-
ва України ; редкол.: Г. К. Злобін [та ін.]. – К. : Вартість, 2011. – 263 с. : іл., портр. 

На с. 213 вміщено коротку інформацію та портрет Г. А. Войцехівської, директора ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного, академіка Академії будівництва України (відділення – «Розвиток будівельної 
науки і техніки та дослідження наукового потенціалу»). 

2. Анисимов, А. Плац-парадная эпопея. Истерия вокруг Правительственной 
площади / Александр Анисимов // Архитектор Павел Алёшин. – Режим доступа: 
http://alyoshin.ru/Files/magazine/anisimov/anisimov_pravit.html. – Загл. с экрана. 

Про архітектуру Києва. Зазначено, що в статті було використано матеріали з фонду ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

3. Архітектура та інтер`єр сучасної бібліотеки // Українська бібліотечна асоціація. 
– 2011. – 24 листоп. – Режим доступу: http://ula.org.ua/index.php?id=484. – Назва з 
екрана. 

За сприяння ДНАББ ім. В. Г. Заболотного проведено черговий семінар УБА у співпраці з Гете-
Інститутом в Україні для бібліотечних працівників. Наведено теми доповідей та прізвища 
виступаючих, серед яких Д. Мироненко, бібліограф І категорії ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.  

4. Архітектура України. Кн. 2 / упоряд.: О. М. Самбурова, Н. Ф. Храновська ; за заг. 
ред. Н. М. Кондель-Пермінової. – К. : Оріана, 2011. – 311 с. : іл. – (Творці епохи). 
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На с. 25 – інформація про третю премію в архітектурному конкурсі на ескіз-ідею будівлі 
сучасної бібліотеки ім. Є. П. Кушнарьова (Харків, 2010), у складі авторського колективу – 
«Г. Войцехівська (технології бібліотек)». 

На с. 30 – про необхідність створення «нової національної інституції» архітектурно-
будівельного спрямування «з науково-дослідними й освітніми функціями», у зв’язку з чим 
зазначено, що для її створення «маємо надійне підґрунтя – унікальну Державну наукову 
архітектурно-будівельну бібліотеку імені В. Г. Заболотного, засновану в 1944 р. при Президії 
Української філії Академії архітектури УРСР, єдину галузеву бібліотеку загальнодержавного 
значення, в якій зібрано найбагатший фонд матеріалів». 

5. Виселення Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені 
В. Г. Заболотного з Гостиного двору // УНІАН. – 2007. – 27 квіт. – Режим доступу: 
http://press.unian.net/ukr/pressreliz-100478.html. – Назва з екрана. 

У статті зазначено, що бібліотека «підлягає виселенню з Гостиного двору, в якому 
функціонувала впродовж 22 років і яке було запроектоване для її потреб, відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.04.2007 р. № 190-р «Про передачу будинку 
на Контрактовій площі, 4 у м. Києві (Гостинний двір)». 

6. Войцехівська, Г. Бібліотечний проект «Історія малих міст України»: суспільне 
значення / Галина Войцехівська, Ірина Войцехівська // Наукові праці Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. 
Вернадського ; голова редкол. О. С. Онищенко. – К. : [б. в.], 2011. – Вип. 31. – С. 27-33. – 
Бібліогр. в кінці ст. 

Про реалізацію соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України»,що 
функціонує в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

7. Войцеховская, Г.А. Общность целей – основа сотрудничества библиотеки и 
общественности / Г. А. Войцеховская // ГПНТБ. – Режим доступа: 
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2001/tom/sem2/Doc61.HTML. – Загл. 
с экрана. 

Розглядаються напрямки співпраці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з архітектурно-будівельною 
громадськістю. 

8. Войцеховская, Г. Строительство, архитектура и дизайн библиотечных 
сооружений / Галина Войцеховская, Светлана Артамонова // Stroyres.com.ua. – 2002. – 
21 июня. – Режим доступа: http://www.stroyrec.com.ua/news.php?id=404. – Загл. с экрана. 

Про виникнення спеціалізованих бібліотечних будівель, вітчизняний і зарубіжний досвід 
будівництва бібліотек, майбутні розробки сучасних приміщень бібліотечних будівель. 

9. Гостиний двір // Сайт історії Києва. – Режим доступу: 
http://www.oldkyiv.org.ua/data/gost_dvor.php?lang=uа. – Назва з екрана. 

Розміщена коротка інформація про Гостиний двір. Також зазначено, що нині в приміщенні 
Гостиного двору розміщена Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. 
Заболотного. 

10. Гостиний двір (Київ) / Вікіпедія. – Режим доступу: 
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D
0%B9_%D0%B4%D0%B2%D1%96%D1%80_%28%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%29. – 
Назва з екрана. 

Окрім даних про історію Гостиного двору, розміщено інформацію про спробу його 
масштабної перебудови в 2012 р. та протестні акції громадськості проти проекту реконструкції 
Гостиного двору. Також зазначено, що зараз у приміщенні Гостиного двору знаходиться Державна 
наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного. 
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11. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В. Г. Заболотного 
// Українська бібліотечна асоціація. – 2011. – Режим доступу: 
http://ula.org.ua/index.php?id=179. – Назва з екрана. 

Короткі відомості з історії створення бібліотеки, основні напрями діяльності, поштова 
та електронна адреса, адреса веб-сторінки, контактні телефони, режим роботи, основні показники 
діяльності.  

12. Деятельность Заболотного // Архитектура Украины. – 2010. – 21 авг. – Режим 
доступа: http://www.arcua.org/adb/dz. – Загл. с экрана. 

Про діяльність В. Г. Заболотного, першого президента Академії архітектури УРСР (1944-
1955). Зазначено, що «В. Заболотный стал одним из основателей уникального книжного собрания – 
Научной библиотеки Академии архитектуры, основанной по его инициативе 1944 года (с 1993 г . – 
Государственная научная архитектурно-строительная библиотека, с 1998 г. – имени В. Г. 
Заболотного». 

13. Дизайн интерьера центрального атриума новой архитектурной библиотеки 
имени Заболотного // Сайт архитектора Удальцова Юрия. – 2011. – Режим доступа: 
http://udaltsov.com/project/121. – Загл. с экрана. 

Представлено макети інтер’єру архітектурної бібліотеки у складі культурного 
інформаційного центру архітектора Ю. Удальцова з урахуванням нового підходу до збереження 
інформації. У новій будівлі бібліотеки передбачено аудиторії для читання та роботи, конференц-
зали, виставкові павільйони, допоміжні й технічні приміщення. 

14. Єдиний профіль комплектування та депозитарного зберігання 
маловживаних документів та інших носіїв інформації бібліотек-депозитаріїв України / 
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського // Спеціалізовані та архівні фонди НБУВ [розділ 
сайту НБУВ]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/fond/orf/ed_prof.html. – Назва з 
екрана. 

Вміщено коментар до статті 17 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 
бібліотеки і бібліотечну справу», згідно з якою передбачено передачу маловживаних, але цінних у 
науковому та художньому відношенні, документів до бібліотек-депозитаріїв. Відповідно до 
«Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України» за ДНАББ ім. В. Г. 
Заболотного, однією з десяти бібліотек-депозитаріїв, закріплено такі «галузі знання і теми: 
Будівництво. Теоретичні основи будівництва. Архітектурно-будівельне проектування. Будівельні 
матеріали. Частини будівель. Будівельні конструкції. Технологія будівельного виробництва. Окремі 
види будівництва. Містобудування. Благоустрій населених міст». 

15. Журавська, С. Те, що було є і буде... / Софія Журавська // Пропоную роботу. – 
2005. – Режим доступу: http://www.pro-
robotu.com.ua/articles.php?aID=1205&action=view_article. – Назва з екрана. 

Про діяльність ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, професію бібліотекаря, задоволення запитів 
користувачів розповіла в. о. директора бібліотеки О. Пацеля. 

16. Зверевич, В.В. Пространство современной библиотеки: понятие, 
организация, развитие / В. В. Зверевич // ГПНТБ России. – 2011. – Режим доступа: 
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2011/disk/085.pdf. – Загл. с экрана. 

Стаття присвячена питанням визначення бібліотечного простору. Інформується про семінар 
«Библиотека–2001: архитектура, дизайн и технологии» в рамках конференції «Крым-2001», 
присвячений проблемам проектування бібліотек. Зазначено, що на цьому семінарі з доповіддю 
виступила представник України Г. А. Войцехівська (директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. – Ред.). 

17. История Святогорска // DOMOBAZAinfo. – 2011. – 13 авг. – Режим доступа: 
http://domobaza.info/novosti-ukraini/istoriya-svyatogorska.html. – Загл. с экрана.  

Про реалізацію ДНАББ ім. В. Г. Заболотного соціально-бібліотечного проекту «Історія малих 
міст України» та дослідження в його рамках м. Святогорська Донецької області. 
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18. Історія малих міст України: місто Цюрупинськ Херсонської області // 
Офіційний веб-сайт Херсонської області. – 2011. – Режим доступу: 
http://oda.kherson.ua/uk/frontend/news/view/7239/ ; Управління культури і туризму 
Херсонської облдержадміністрації. – 2011. – 30 черв. – Режим доступу: 
http://uct.artkavun.kherson.ua/home.htm?n=247&ps=0. – Назва з екрана. 

Про реалізацію ДНАББ ім. В. Г. Заболотного соціально-бібліотечного проекту «Історія малих 
міст України» та проведення в його рамках чергового засідання клубу «Національні святині», 
присвяченого м. Цюрупинську Херсонської області. 

19. Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2008 р. / Нац. іст. б-ка 
України ; упоряд.: Т. Приліпко [та ін.]. – К. : Виниченко, 2011. – 766 с.  

На с. 604 в розділі «Наука» зазначено бібліографічний опис збірника про професора 
М. Жербіна (упоряд.: Г. А. Войцехівська, Л. А. Пашун). 

20. Історія України : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. за 2009 рік / Нац. іст. б-ка 
України ; упоряд.: Т. Приліпко [та ін.]. – К. : Виниченко, 2011. – 643 с.  

На с. 103 в розділі «Бібліографічні покажчики» вміщено опис бібліографічного покажчика 
про будівлі бібліотек, виданого ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2008 р. 

21. Итоги конкурса на лучший проект «Развитие межкультурных 
и профессиональных связей библиотек стран СНГ» // Библиотечная асамблея Евразии. 
– 2011. – Режим доступа: http://bae.rsl.ru/news/itogi_konkursa_na_luchshiy_proekt. – Загл. 
с экрана. 

Про підсумки конкурсу на кращий проект «Розвиток міжкультурних і професійних зв’язків 
бібліотек країн СНД», оголошеного наприкінці 2010 р. Бібліотечною асамблеєю Євразії. 
Переможцем конкурсу в Україні визнано проект «Історія малих міст України» (ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного).  

22. Итоги конкурса на разработку эскиз-идеи здания библиотеки 
им. Е. П. Кушнарева на площади Свободы в г. Харькове / Харків. міськрада Харків. обл., 
виконком // Офіційний сайт Харківської міської ради, міського голови, виконавчого 
комітету. – 2010. – 20 трав. – Режим доступу: 
http://old.city.kharkov.ua/uk/document/view/id/40908. – Назва з екрана. 

Серед 92 проектів, представлених на конкурсі, третю премію присуджено конкурсному 
проекту під девізом 040183 (серед членів авторського колективу – Г. Войцехівська та ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного). 

23. Кальницкий, М. Даруй мне тишь твоих библиотек / Михаил Кальницкий // 
Славутська асоціація шкільних бібліотекарів. – 2008. – 2 авг. – Режим доступа: 
http://sasl.at.ua/publ/26-1-0-80 ; Интересный Киев. – 2008. – 15 авг. – Режим доступа: 
http://www.interesniy.kiev.ua/zhizn-v-kieve/obrazovanie-i-nauka/daruy-mne-tish-tvoih-
bibliotek/. – Загл. с экрана. 

Вміщено короткий екскурс з історії створення бібліотек на Русі, здійснено огляд найбільших 
сучасних бібліотек України. Також у статті досліджено приміщення бібліотек: «Некоторые 
популярные библиотеки размещены в примечательных зданиях, но при этом для многих киевлян, к 
примеру, Гостиный двор на Подоле – в первую очередь средоточие архитектурно-строительной 
библиотеки имени В. И. Заболотного, а бывший особняк Терещенко на углу Горького и Толстого – 
резиденция медицинской библиотеки». 

У статті сказано про те, що в бібліотек є багато проблем. Зокрема деякі бібліотеки «…уже 
ощутили на себе «наезды» тех, кому приглянулись их помещения». Автор статті наголошує: «…если 
мы дадим в обиду наши библиотеки, то тем самым рискуем буквально перерезать кровеносную 
систему отечественной культуры. Для себя и для следующих поколений». 

Зазначено, що для більшості дослідників творчі успіхи можливі лише за умови сумлінної 
праці з першоджерелами в бібліотеках. 
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24. Віталій Ковалинський : біобібліогр. покажч. / Держ. архів. служба України, 
Укр. НДІ архів. справи та документознавства ; упоряд.: С. С. Артамонова, Г. К. Волкотруб ; 
редкол.: О. Я. Гаранін (голов. ред.) [та ін.]. – К. : [б. в.], 2011. – 135 с. : іл. – (Архівні та 
бібліографічні джерела української історичної думки ; вип. 14). 

На с. 4 – інформація про видання Державною науковою архітектурно-будівельною 
бібліотекою імені В. Г. Заболотного в 2001 р. першого покажчика про В. В. Ковалинського в серії 
«Особистість». 

На с. 5 – про те, що при підготовці цього «покажчика використано дослідження, проведені 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного». 

На с. 88, 91, 92, 94, 97, 101 – інформація про видання ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, в яких 
згадується В. В. Ковалинський. 

25. Кононенко, В.О. Бібліографічне забезпечення викладання українознавства / 
В. О. Кононенко // Науковий вісник України. – Режим доступу: 
http://visnyk.com.ua/stattya/4306-bibliografichne-zabezpechennja-vikladannja-
ukrayinoznavstva.html. – Назва з екрана. 

У статті розкрито основні здобутки і напрями розвитку бібліографічного українознавства 
наприкінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Автором відзначено бібліографічні покажчики ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного, що вийшли в серії «Видатні зодчі України» та серію історичних нарисів 
«Видатні українські вчені та інженери-будівельники». 

26. Константинова, Е. «Очей очарованье» / Екатерина Константинова // Зеркало 
недели. – 2007. – 11 нояб. (№ 42). – С. 4 ; ZN.ua. – 2007. – Режим доступа: 
http://zn.ua/CULTURE/ochey_ocharovanie-51820.html. – Загл. с экрана. 

Про творчість молодої київської художниці Г. Інгули. Зазначено, що відбулося вже девять її 
персональних виставок, які проходили в Україні та Франції, зокрема в «архитектурной библиотеке в 
Гостином дворе» (ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). 

27. Костик, М. Галич як національна святиня / Марія Костик // Музейний простір 
України. – 2010. – 16 берез. – Режим доступу: 
http://prostir.museum/publications/ua?id=816 ; Давній Галич. – 2010. – Режим доступу: 
http://davniyhalych.com.ua/novini/item/26-nacionalna svytina?tmpl=component&print=1. – 
Назва з екрана. 

Про соціально-бібліотечний проект ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «Історія малих міст України» 
та проведення в його рамках чергового засідання клубу «Національні святині», присвяченого м. 
Галичу Івано-Франківської області. 

28. Кримовська, Ю. День міста Гадяча в Києві / Ю. Кримовська // Ехо з регіону. 
Полтавщина. – 2010. – Режим доступу: http://exo.in.ua/?page=new&id=13971. – Назва 
з екрана. 

Про те, що 16.11.2010 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «на високому представницькому 
рівні» відбулося засідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене м. Гадячу 
Полтавської обл. 

29. Григорий Никонович Логвин // Архитектура: от древности до наших дней. – 
2011. – Режим доступа: http://www.se-gold.ru/grigorii_nikonovich_logvin.html. – Загл. 
с экрана. 

Про українського мистецтвознавця зі світовим ім'ям. Зазначено, що Г. Н. Логвин був 
користувачем ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з початку її створення, тут зберігаються його праці, які 
«подтверждают неоспоримую значимость фигуры Г. Н. Логвина в развитии украинского 
искусствоведения и архитектуры». 

30. Максимова, Н. Не лише вишиванки, а й картини! / Ніна Максимова // 
Украина.dok. – 2010. – 14 листоп. – Режим доступу: 
http://uadoc.ucoz.com/publ/ne_lishe_vishivanki_a_j_portreti/9-1-0-405. – Назва з екрана.  
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Про презентацію виставки вишиваних картин луцького майстра Ю. Савки в ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

31. Марченко, М. Человек, который дал нам Раду / М. Марченко // Интересный 
Киев. – 2008. – 11 авг. – Режим доступа: http://www.interesniy.kiev.ua/znamenitye-
kievlyane/skulptory-i-arhitektory/chelovek-kotoriy-dal-nam-radu/. – Загл. с экрана. 

Вміщено інтерв'ю директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Галини Войцехівської 
і українського архітектора, учня В. Г. Заболотного Сергія Кілесса про діяльність автора проекту 
будинку Верховної Ради України, першого президента Академії архітектури УРСР В. Г. Заболотного, 
його ставлення до своєї професії, студентів, яких він навчав, бібліотеки, яку він створював.  

32. Мироненко, Д. Закарпатский город Свалява / Дмитрий Мироненко // UA-
Reporter.com. – 2011. – 16 серпня. – Режим доступу: http://ua-
reporter.com.ua/turizm/zakarpatskij-gorod-svaljava__19645. – Загл. с экрана. 

Про засідання бібліотечного клубу «Національні святині» ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 
присвяченого м. Сваляві Закарпатської області. 

33. Мироненко, Д.О. Ігнаткін Іван Олександрович / Д. О. Мироненко // 
Енциклопедія Cучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 185 : іл. 

Коротка енциклопедична стаття про українського архітектора І. О. Ігнаткіна (1907–1991).  
34. Мироненко, Д.О. Ігнатов Олег Никифорович / Д. О. Мироненко // 

Енциклопедія Cучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 186 : іл. 
Коротка енциклопедична стаття про українського архітектора О. Н. Ігнатова (1915–1977).  
35. Мироненко, Д.О. «Індустріальне будівництво» / Д. О. Мироненко // 

Енциклопедія Cучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 391 : іл. 
Коротка енциклопедична стаття про будівельно-проектний і архітектурний журнал 

«Індустріальне будівництво», що виходив у м. Харкові протягом 1936–1937 рр. 
36. Мироненко, Д.О. «Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» / 
Д. О. Мироненко // Енциклопедія Cучасної України. – К., 2011. – Т. 11. – С. 475 : іл. 

Коротка енциклопедична стаття про офіційне видання з питань будівництва і архітектури 
«Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України», що виходить з 1994 р. 

37. Міжнародна науково-практична конференція у місті Бар // Міжнародне 
товариствово прав людини, українська секція. – Режим доступу: 
http://www.igfm.org.ua/novini/m-zhnarodna-naukovo-praktichna-konferents-ya-u-m-st-bar. 
– Назва з екрана. 

Про організацію ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Барська земля Поділля: 
Європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 470-річчя надання місту Бар 
Магдебурзького права)» та її концепцію. Серед організаторів конференції – ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. 

38. Місінкевич, Л.М. «Подільські оденьки» та їх місце у відродженні та 
збереженні народних звичаїв, традицій і обрядів. З досвіду роботи Барської районної 
бібліотеки / Л. М. Місінкевич. – Режим доступу: 
http://library.vspu.edu.ua/repozitarij/repozit/texti/kraeznavchi/vinnicke_konferencija/k66.ht
m. – Назва з екрана. 

Про краєзнавчу роботу, що проводить Барська районна бібліотека (Вінницька обл.). 
Зазначено, що ця бібліотека брала участь у підготовці першого засідання клубу «Національні 
святині» на тему «Історія малих міст України: м. Бар Вінницької області», що відбулося в ДНАББ ім. В. 
Г. Заболотного у 2008 р. 
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39. Муравьева, Е. Улица порядка / Елена Муравьева // Дом Индекс. – 2009. – № 
11 (43). – С. 44–52 ; Дом Индекс [cайт журналу]. – Режим доступа: 
http://domindex.com.ua/print?action=article&id=365. – Загл. с экрана. 

Про особливості історичної та сучасної забудови вул. Горького в Києві. На с. 46 вміщено 
розповідь співробітниці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Олени Кучерявої про будинок на вул. Горького в 
м. Києві, який належав Олександру Миколайовичу Терещенку – члену відомої родини 
цукрозаводчиків і меценатів.  

40. Нормативно-правовое обеспечение строительной отрасли. – 2011. – Режим 
доступа: http://www.dbn.com.ua/. – Загл. с экрана. 

Вміщено інформацію про надходження в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за період 2001 – 
травень 2012 рр. за матеріалами «Інформаційного бюлетеня» Мінрегіону України. 

41. Пам’яті трамвайної лінії на мосту ім. Патона // Urbantransport.Kiev.ua : 
Міський пасажирський транспорт в Україні та світі. – 2011. – 17 січ. – Режим доступу: 
http://despravda.com/kiev-teryaet-civilizacionnyj-pasport/. – Назва з екрана. 

Вміщено розповідь про трамвайну лінію, що була прокладена на мосту Патона для 
сполучення правого і лівого берегів Дніпра і яка існувала майже 50 років (9 червня 2004 р. «по мосту 
Патона пройшов останній трамвай»). Зазначено, що при створенні фотогалереї про трамвайну лінію 
використано фонди ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та інших організацій і приватних осіб. 

42. Питання управління Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства об'єктами державної власності : розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 9 листоп. 2011 р. № 1114-р / Кабінет Міністрів України. – 
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1114-2011-%D1%80. – Назва з 
екрана. 

У дод. 1 зазначено, що до переліку «цілісних майнових комплексів державних 
підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону», 
входить ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

43. Працівники бібліотек України, удостоєні державних нагород, почесних 
звань // Бібліотечному фахівцю [рубрика cайту НПБ України]. – 2011. – Режим доступу: 
http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=3183. – Назва з екрана. 

Зазначено, що Г. А. Войцехівську, директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, нагороджено 
відзнакою Президента України – ювілейною медаллю «20 років незалежності України». 

44. Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України : 
постанова Кабміну України : від 22 трав. 2004 р. : № 656. – Режим доступу: 
http://www.uazakon.com/document/fpart71/idx71596.htm ; Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/656-2004-%D0%BF. – Назва з екрана. 

Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України з врученням пам'ятного 
знака трудового колективу ДНАББ ім. В. Г. Заболотного за вагомий внесок у розвиток бібліотечно-
інформаційної справи та з нагоди 60-річчя створення бібліотеки. 

45. Проект «Розвиток міжкультурних зв’язків бібліотек країн СНД» // Творчість і 
бібліотека. – 2011. – 19 листоп. – Режим доступу: http://www.crealib.org.ua/news/2011-
11-18-53. – Назва з екрана. 

Про стажування молодих спеціалістів із бібліотек СНД в Москві. Від України в стажуванні, 
окрім бібліотечних працівників Національної Парламентської бібліотеки України, Національної 
бібліотеки ім. Вернадського, взяв участь представник ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

46. Рожденные строить // ДеревоДомСтрой – строительство кирпичных, 
каркасных, деревянных домов. – Режим доступа: http://www.derevodom.com/cat_1.html. 
– Загл. с экрана. 
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Коротка інформація про те, що в 1999 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного був заснований 
бібліотечный клуб «Національні святині» для висвітлення невідомих фактів з біографії та творчості 
фундаторів будіндустрії України. Чергове засідання клубу було присвячено 100-річчю з дня 
народження відомих інженерів-будівельників XX століття М. Д. Плехова, І. Я. Слободяника, Б. В. 
Стефанова. 

47. Стажировка специалистов библиотек стран СНГ в ведущих библиотеках 
Москвы // Библиомир: взгляд из Гомеля. – 2011. – 9 авг. – Режим доступа: 
http://inf.by/gomel_lib/1235/?mode=print. – Загл. с экрана. 

Про результати конкурсу на кращий проект «Розвиток міжкультурних і професійних зв’язків 
бібліотек країн СНД», оголошеного наприкінці 2010 р. Бібліотечною асамблеєю Євразії (м. Москва). 
Одним із переможців конкурсу в Україні став проект «Історія малих міст України» (ДНАББ ім. В. Г. 
Заболотного). 

48. У Верховній Раді України відкрилася виставка історичних документів 
і фотографій «Будинку Верховної Ради України – 70 років» / Інформ. упр. Апарату 
Верховної Ради України // Сайт Верховної Ради України. – 2009. – 12 трав. – Режим 
доступу: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/publish/article/news_left?art_id=154173
&cat_id=37486. – Назва з екрана. 

Будинок Верховної Ради збудований за проектом архітектора В. Заболотного. До 70-річчя 
існування будинку Інформаційним управлінням Апарату Верховної Ради України і Державним 
комітетом архівів України за участю Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені 
В. Г. Заболотного, меморіального музею В. Г. Заболотного в м. Переяславі-Хмельницькому та 
Національного заповідника «Софія Київська» організовано виставку архівних документів і світлин 
про етапи існування будинку Верховної Ради від його будівництва до реконструкції 2004 р. 

49. Унікальна бібліотека може залишитися без даху // Українське реєстрове 
козацтво. – 2007. – Режим доступу: 
http://www.kozatstvo.org.ua/ua/publications/uk_r.php?d=a&i=1179. – Назва з екрана.  

Про можливість виселення ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з приміщення Гостиного двору 
у зв’язку з розпорядженням Кабміну України від 13 квітня 2007 р. «Про передачу будинку на 
Контрактовій площі, 4 у м. Києві (Гостинний двір)». У статті коротко описано історію розвитку 
унікальної бібліотеки. Також зазначено, що бібліотеку «…виселяють зі столичного Гостинного двору 
– всупереч тому, що понад 20 років тому колектив урочисто отримав символічний ключ від цього 
приміщення». Висловлена громадянська позиція дописувачів щодо виселення бібліотеки 
з Гостиного двору. 

50. Хроніка культурного життя : оглядова довідка за матеріалами преси за 
листопад 2010 року // Полтавська обласна універсальна наукова бібліотека імені 
І. П. Котляревського. – Режим доступу: 
http://library.pl.ua/news/kulturne_zhittja_poltavshini/hronika/listopad_10/. – Назва 
з екрана. 

Зазначено, що делегація з Гадяча у складі представників влади і творчої інтелігенції міста 
взяла участь у засіданні клубу «Національні святині» в рамках соціально-бібліотечного проекту 
«Історія малих міст України», організованого ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

51. Щербина, Н. Древний город Очаков / Наталья Щербина // Строительство и 
Реконструкция. – 2011. – 12 июля. – Режим доступа: http://stroy-ua.net/arkhytektura-y-
hradostroytelstvo/drevnyy-horod-ochakov.html. – Загл. с экрана. 

Про те, що ДНАББ ім. В. Г. Заболотного протягом останніх років реалізує проект «Історія 
малих міст України» у форматі бібліотечного клубу «Національні святині». Проект став частиною 
наукової роботи, що втілюється бібліотечними методами на основі фонду бібліотеки. Одинадцяте 
засідання присвячене м. Очакову Миколаївської області. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

У зв’язку з реорганізацією в листопаді 2011 р. Міністерства регіонального 
розвитку і будівництва й Міністерства з питань житлово-комунального господарства та 
створенням на їх базі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України (Мінрегіон України) змінився перелік підвідомчих 
державних підприємств, установ та організацій. Згідно з переліком, нині мережа 
галузевих бібліотек та органів НТІ становить 27 одиниць.  

У звітному періоді приділялася увага моніторингу стану бібліотек та перспектив 
їх розвитку, забезпечення галузевою інформацією фахівців інститутів. Проведено 
статистичний аналіз діяльності мережі галузевих бібліотек підприємств і організацій, 
підпорядкованих Мінрегіону України.  

Для бібліотекарів галузевої мережі працівниками центральної бібліотеки 
регулярно надавалися консультації. 

 
НАУКОВІ ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ 

У співпраці з архітектурно-будівельною громадськістю та галузевими інституціями 
у звітному періоді організовано та проведено 12 наукових та культурно-просвітницьких 
заходів. Протягом року проведено Дев’яті Заболотнівські читання, зустріч професіоналів 
у рамках Всеукраїнської акції «Кожній бібліотеці – сучасну будівлю», 5 засідань 
бібліотечного клубу «Національні святині», 4 презентації книг українських авторів 
будівельно-архітектурної тематики, презентацію персональної виставки вишитих картин. 

Проведені заходи спрямовано на популяризацію архітектурно-будівельного 
комплексу України, галузевої видавничої справи, розвиток українських міст, 
популяризацію вжиткового мистецтва. 

Нижче наведено детальну інформацію про проведені заходи. 
 

Дев’яті Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні» 
Тема засідання: «Роль особистості в архітектурі України: 

Бекетов Олексій Миколайович (1862–1941)» 
Відповідно до плану наукових і науково-технічних заходів під егідою Мінрегіону 

України 18 жовтня 2012 р. в бібліотеці відбулися Дев’яті Заболотнівські читання 
«Архітектурна та будівельна книга в Україні». Тема засідання: «Роль особистості в 
архітектурі України: Бекетов Олексій Миколайович (1862–1941)». Читання присвячені 
150-річчю від дня народження видатного архітектора, педагога, громадського діяча. 

Відкрили Дев’яті Заболотнівські читання віце-президент Української академії 
архітектури Микола Дьомін та директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Галина 
Войцехівська. Вони відмітили суттєву роль О. М. Бекетова в архітектурі України 
і зазначили, що найбільша частина його документальної спадщини знаходиться 
в Центральному державному науково-технічному архіві України та ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. Також багато цінних документів зберігається в архіві родини 
Бекетових, фондах Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва 
України, навчальних закладах Харкова.  

Споруди, зведені за проектами О. М. Бекетова, донині є прикрасою багатьох міст 
– Харкова, Донецька, Сімферополя, Алушти, Баку, Білгорода, Дніпропетровська, Києва. 
Особливої уваги заслуговує м. Харків, рідне місто архітектора, де збереглися будівлі 
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зодчого, які й визначають обличчя цього міста. Харків’яни шанують пам'ять про цю 
велику людину, яка за своє життя зробила значний внесок у розбудову архітектурного 
образу міста. Виступаючі зазначили, що метою засідання є, насамперед, інформування 
науковців, істориків архітектури, фахівців і студентів архітектурно-будівельної галузі про 
значну за обсягом та багатогранну за інформативністю документальну спадщину 
академіка архітектури О. М. Бекетова, яка вимагає детального вивчення.  

На Заболотнівські читання зібралися науковці, фахівці та студенти архітектурно-
будівельної галузі, архівознавчі, музеєзнавці, бібліотекарі київських бібліотек різного 
відомчого підпорядкування. 

Значну колекцію особистих матеріалів О. М. Бекетова представила начальник 
відділу використання інформації документів Центрального державного науково-
технічного архіву України (ЦДНТА України, м. Харків) Анна Алєксєєнко. Зокрема, вона 
зазначила: «У 2012 р. виповнюється 150 років від дня народження видатного 
українського архітектора, педагога, професора, дійсного члена Академії архітектури 
СРСР, Заслуженого діяча мистецтв УРСР Олексія Миколайовича Бекетова. 

У ЦДНТА України зберігається як особистий фонд О. М. Бекетова (Ф. Р-47) значна 
колекція матеріалів архітектора, що охоплюють період з 1891 до 1940 рр. Це архітектурні 
кресленики, ескізи, біографічні документи, фото, наукові статті, ділове листування, 
навчальні посібники, господарські і майнові документи, що відображають різні сторони 
життя й діяльності архітектора. Документи були передані до ЦДНТА України в 1973 р. 
дочкою академіка – Оленою Олексіївною Бекетовою. Це не єдине зібрання документів 
Олексія Миколайовича – багато цінних документів зберігається в архіві родини 
Бекетових, Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці імені В. Г. 
Заболотного, вищих навчальних закладах м. Харкова. 

В архіві зберігається декілька версій автобіографії Олексія Миколайовича різних 
років. Також тут знаходяться документи, в яких вміщено біографічні відомості про 
академіка архітектури. Зокрема, це клопотання директора Харківського навчального 
комбінату комунального господарства (нині Харківська національна академія міського 
господарства) про надання О. М. Бекетову повної академічної пенсії, про нагородження 
його орденом Трудового Прапора та про закріплення за дочкою, Оленою Бекетовою, 
квартири на вул. Садово-Куликовській, 27 (вул. Дарвіна), яка була надана архітектору 
О. М. Бекетову в довічне користування за особливі заслуги». 

У презентації, яку представила доповідач, розміщено лист О. М. Бекетову від віце-
президента Академії архітектури СРСР І. Магідіна, датований 5 січня 1940 р., з проханням 
надати свою біографію та з належним посвідченням про присудження звання дійсного 
члена Академії архітектури СРСР. Також було представлено лист помічника ученого 
секретаря Академії архітектури СРСР О. І. Іванова з повідомленням про зарахування 
О. М. Бекетова до складу наукових кореспондентів Академії 1936 р. 

Анна Алексєєнко зазначила, що «Олексій Миколайович Бекетов протягом життя 
дуже багато зробив для рідного Харкова. Після закінчення Санкт-Петербурзької академії 
художеств в 1889 р. Бекетов повернувся в Харків і розпочав активну творчу діяльність. 

У споминах архітектора є такі рядки: «Я стоял возле сказочных дворцов 
и вспоминал узкие переулки родного города, тесные и грязные, застроенные глиняными 
домиками улицы и меня с безудержной силой потянуло в Харьков, захотелось отдать 
ему все свои способности». 
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Харків зобов’язаний низкою прекрасних будівель саме архітектору 
О. М. Бекетову. Так, Комерційне училище, за проект якого 26-річний Бекетов отримав 1-
шу премію, збудоване на вул. Пушкінській, 77, стало першою будівлею О. М. Бекетова в 
м. Харкові. Також архітектор створив ансамбль споруд на площі Конституції: у 1896 р. у 
стилі неоренесанс збудовано будівлю Азовсько-Донського комерційного банку (у 1914 р. 
перебудована у стилі модерн за проектом архітектора Л. К. Тервена), у 1897 р. – 
Харківський земельний банк, у 1899 р. – Торговельний банк, у 1909 р. – Волзько-
Камський банк.  

Міська громадська бібліотека, нині Харківська державна наукова бібліотека імені 
В. Г. Короленка, збудована в 1901 р. За основу було взято проект О. М. Бекетова на 
звання академіка архітектури «Библиотека на 1,5 млн томов с галереей великих людей и 
нумизматическим кабинетом». Бібліотека була збудована з урахуванням провідних 
європейських технологій і стандартів. Сучасники особливо відзначали зручне 
книгосховище, книги з якого подавалися в читальну залу за допомогою підіймальної 
машини. 

Неподалік від бібліотеки на вул. Пушкінській за проектом О. М. Бекетова 
збудовано триповерхову будівлю Харківського медичного товариства і Пастерівського 
інституту (1911–1913) – одну з найцікавіших і найкрасивіших споруд у стилі 
неокласицизму в м. Харкові. Фасад прикрашений декоративними вазами, з фігурами 
грифонів, барельєфами та геометричним орнаментом. Нині це інститут вакцин 
ім. Мечникова. 

У 1914–1916 рр. на вул. Єпархіальній (нині вул. Артема, 44) збудовано споруду 
Комерційного інституту, у 1913–1915 рр. – будівлю Вищих жіночих курсів на 
вул. Мироносицькій, 92. 

Крім громадських і цивільних будівель, О. М. Бекетов збудував у м. Харкові 
чимало приватних особняків. Наприклад, «Проект двухэтажного с подвалом дома, 
принадлежащего жене купца Христине Даниловне Алчевской в г. Харькове», а також 
проект особняка К. Г. Соколової на вул. Садово-Куликівській у м. Харкові». 

Також у презентації були представлені проекти, виконані О. М. Бекетовим для 
інших міст. Так, «для м. Києва він спроектував такі споруди та будівлі: залізничний 
вокзал, житловий будинок на 70 квартир для ЦК КП(б)У на території Софійського 
подвір’я, на розі вул. Революції в м. Києві (пояснювальна записка до проекту). 

На розі вулиць Пушкінської та Каплунівської розташовувалася церква Різдва 
Богородиці (Каплунівська), збудована архітектором у 1896–1912 рр. Стиль і загальне 
просторове вирішення цієї церкви нагадували риси московських храмів XVII ст. 
А в незвичному для російських церков суцільному заскленні бокових прибудов можна 
відзначити вплив готики. Інтер’єр храму був розписаний художником Михайлом 
Родіоновичем Пестриковим у російському стилі. 

О. М. Бекетов був глибоко віруючою людиною. Каплунівська церква була 
розібрана в 1930-х рр., нині на її місці збудований багатоповерховий житловий будинок 
(вул. Пушкінська, 54). Але щоразу проходячи повз те місце, де стояла зруйнована церква, 
архітектор хрестився. 

Олексій Миколайович брав участь у низці архітектурних конкурсів для м. Харкова. 
Серед них нереалізовані проекти: конкурс на проект будівлі Держпрому (1922 р.), 
конкурс на проект Палацу техніки Південних залізниць – перша премія, конкурс на 
комплекс будівель навчальних корпусів для Харківського державного університету 
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(будівля адміністративного корпусу з юридичним факультетом і будівля Центральної 
наукової бібліотеки (1936 р.)). 

Особливе місце у творчості архітектора посідало будівництво в Криму, де він 
відпочивав практично щороку. Зокрема, в ЦДНТА України зберігаються проекти будівель 
дачі Алчевського в Гурзуфі, Золотарьова, проект будинку відпочинку для товариства 
«Головспирт» у м. Алушті. 

Понад 40 років життя О. М. Бекетов присвятив педагогічній діяльності. Уже в 1898 
р. він був запрошений на посаду викладача архітектурного проектування та креслення до 
Харківського технологічного інституту, де з 1892 р. читав загальний курс будівельного 
мистецтва та архітектури, з 1898 р. – курс історії архітектури, який у 1909 р. був виданий 
як підручник. Зокрема, в ЦДНТА України зберігається альбом «История архитектуры в 
лекциях А. Н. Бекетова» з малюнками студента Ідашкіна з позначкою Бекетова 
«зарахована» 1924 р. Своє ставлення до молодого покоління і до питань підготовки 
архітекторів академік архітектури О. М. Бекетов виразив у статті «Наша архитектурная 
молодежь и этапы развития нашей социалистической архитектуры». 

Про одне з найбільших зібрань документальної спадщини (графічні матеріали) 
видатного архітектора, що зберігаються у фондах ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, розповів 
завідувач відділу бібліографічної та довідково-інформаційної роботи Дмитро 
Мироненко. У його презентації оригінальні проекти різнопланових архітектурних споруд 
О. М. Бекетова вдало супроводжувалися й доповнювалися сучасними фотографіями 
зведених за цими проектами будівель. Таке подання матеріалу викликало живий інтерес 
аудиторії. З увагою слухачі сприйняли розповідь про низку прекрасних будівель 
архітектора, зокрема комерційне училище на вул. Пушкінській, 77, Харківське медичне 
товариство та Пастерівський інститут, багато банків, приватних будівель тощо. Цікава 
історія й будівлі родинного особняка, яку архітектор запроектував і спорудив протягом 
1896–1897 рр. Але мешкав він там нетривалий час. Зростання економічної кризи на 
рубежі ХІХ–ХХ ст., що погрожувало збанкрутуванням банку й підприємствам, головою 
яких був О. К. Алчевський, тесть О. М. Бекетова, призвело до загибелі тестя – у травні 
1901 р. він покінчив життя самогубством. Рятуючи родинну честь, члени родини 
Алчевських, в тому числі й Бекетових, розпродали власну нерухомість і переселилися в 
наймані квартири, добившись через суд відновлення доброго імені загиблого голови 
династії. В особняку Бекетових оселився К. П. Прибитков, який мешкав тут з родиною до 
революції 1917 р. У 1930 р. особняк перетворено на Будинок учених.  

Виступаючий також продемонстрував ілюстрації споруд з фондів ДНАББ ім. В. Г. 
Заболотного, що зведені за проектами видатного архітектора й донині є прикрасою 
багатьох міст – Харкова, Донецька, Сімферополя, Алушти, Баку, Білгорода, 
Дніпропетровська, Києва. 

Окрім презентації, Дмитро Мироненко продемонстрував можливості 
користувачів бібліотеки не лише знайти необхідну їм інформацію, що стосується 
О. М. Бекетова, в електронному каталозі, але й відразу переглянути у файлах оригінальні 
креслення архітектора. Практично вся колекція графічних матеріалів архітектора 
оцифрована працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного для електронного каталогу і стала 
доступна користувачам як в приміщенні бібліотеки, так і у віддаленому доступі.  

Деяка частина творчого спадку О. М. Бекетова зберігається у фондах 
Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України 
(ЦДАМЛМ України, м. Київ). Про це присутнім повідомив начальник відділу 
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використання інформації документів архіву-музею Василь Шепелюк. В архіві-музеї, на 
жаль, немає особового фонду архітектора, але його документальна спадщина 
представлена у фондах інших видатних творців української культури. Василь Шепелюк 
передав бібліотеці перелік документів творчої діяльності О. М. Бекетова з фондів архіву-
музею, підготовлених головним науковим співробітником відділу використання 
інформації документів Оленою Павловою, який складається з 30 джерел. У матеріалах, 
які підготувала науковець, зазначено, що Центральний державний архів-музей 
літератури і мистецтва України – унікальна база для збереження та пропаганди 
документальних матеріалів творців української культури. У фондах архіву-музею 
зосереджені документи письменників, композиторів, архітекторів, художників, 
мистецтвознавців тощо. Цінним джерелом для дослідження історії української 
архітектури ХІХ – початку ХХ ст. є матеріали, що висвітлюють життєвий і творчий шлях 
архітектора Олексія Миколайовича Бекетова (1862–1941). 

Документальна спадщина О. Бекетова відображена у фондах Павла Альошина, 
Івана Алчевського, Івана Ігнаткіна, Георгія Лебедєва, Михайла Цапенка, Володимира 
Брюггена. 

Фонд Павла Федотовича Альошина (Ф. 8) налічує 1105 одиниць зберігання за 
1870–1961 рр., серед них 5 справ (1891–1951 рр.), що стосуються діяльності Олексія 
Миколайовича. Це – проект пам’ятника вченому, засновнику Харківського університету 
Василю Назаровичу Каразіну, креслення майбутніх забудов, пояснювальні записки до 
ескізних проектів, технічні описи будинків, рахунки, звіти про збір добровільних пожертв, 
кошториси; фото «Горной конторы. 1920», Земельного банку, Комерційного училища, 
Бібліотеки ім. В. Короленка, Інституту венерології і терапії, Будинку вчених та ін. Також у 
фонді зберігаються 5 листів доньки Олени Олексіївни Бекетової до директора Науково-
дослідного інституту історії і теорії архітектури Михайла Цапенка (15 квітня 1954 р.), 
вченого секретаря цього ж закладу Б. А. Крицького (2 квітня 1954 р.), директора Музею 
архітектури Р. А. Онищенка (21 квітня 1954 р.), два листа до невстановленого київського 
адресата із зверненням «Владимир Євгеньевич» (16 березня 1957 р., 8 січня 1958 р.). 

У фонді співака Івана Олексійовича Алчевського (Ф. 131) зберігається портрет 
сестри Ганни Олексіївни Алчевської-Бекетової, виконаний О. Бекетовим у 1888 р., 
і фотографія Миколи Олексійовича Алчевського з Олексієм Миколайовичем Бекетовим 
(1936). 

Український архітектор Георгій Олександрович Лебедєв вивчав творчість свого 
попередника. У його особовому фонді (Ф. 1042) зберігається фототека будівель, 
створених за проектом О. Бекетова, а також довідник про життя і діяльність українських 
архітекторів. У фонді зберігається листування Олени Олексіївни Бекетової і Георгія 
Олександровича. 

У 1949 р. у видавництві Академії архітектури УРСР було видано нарис про 
О. М. Бекетова істориком архітектури І. О. Ігнаткіним. У фонді Івана Олександровича (Ф. 
336) зберігаються рукописний і машинописні тексти до книги, датованої автором 23 
листопада 1941 р. 

Особовий фонд українського мистецтвознавця Михайла Павловича Цапенка 
(ф. 70) налічує понад 700 документів за 1939–1977 рр. Серед численних матеріалів 
з історії української архітектури і краєзнавства зберігається лист архітектора Олега 
Никифоровича Ігнатова, в якому наводяться відомості про будівлі в Києві архітекторів Й. 
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Ю. Каракіса, Н. Я. Щеконіна, Л. Я. Мецояна. У листі повідомляється про проект житлового 
будинку для працівників ЦК КП(б)У (1935) авторства О. М. Бекетова. 

У фонді літературознавця Володимира Олександровича Брюггена (Ф. 840) 
знайдено авторський примірник сценарію телепередачі «Академік О. М. Бекетов». 

Далі наведено перелік документів митця, що зберігаються у фондах ЦДАМЛМ 
України: 

1. Будинки Харківського Земельного банку та Медичного товариства, створені за 
проектом О. Бекетова. 1891–1897 : фото // ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1033.  

2. Дворянський пансіон-притулок у м. Харкові. Проект О. М. Бекетова. 1910 : фото 
// ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1034. 

3. Листи О. М. Бекетову від «Технической конторы Торгового Дома В. Залесского 
и В. Чаплин» (1902), «Русского общества машиностроительного завода братьев Кертинг» 
// ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – Арк. 5-6. 

4. Конкурсная программа на составление и смету здания для Городского 
Купеческого Банка в г. Харьков // ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – Арк. 5-
6. 

5. Перечень необходимых помещений в здании окружного суда // ЦДАМЛМ 
України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – Арк. 7-8. 

6. Смета на электрический подъемник для установки в новом здании Волжско-
Камского коммерческого банка. 1907 // ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – 
Арк. 9-20. 

7. Техническое описание постройки здания женского медицинского института 
Харьковского медицинского общества // ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – 
Арк. 25-26. 

8. Пояснительная записка к эскизному проекту здания для Женского 
медицинского института Х.М.О. 1916 : машинопис // ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – 
Спр. 1090. – Арк. 27, 27 зв. 

9. Постройка здания Женского медицинского института Х.М.О-ва. Техническое 
описание : рукопис // ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – Арк. 28-30. 

10. Пояснительная записка к проекту здания южных ж.д. в Харькове : рукопис // 
ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – Арк. 31-32. 

11. Пояснительная записка и задания к эскизному проекту на устройство 
лечебного места при эльтонском соляном озере О-ва Рязанско-Уральской жел. дор. : 
машинопис // ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – Арк. 33-36. 

12. Пояснительная записка и расчет конструкций здания електротехнического 
факультета Х.Т.М. : рукопис // ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – Арк. 67-75. 

13. Постройка служб Судебных Установлений : рукопис // ЦДАМЛМ України. – Ф. 
8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – Арк. 37-43. 

14. Черновая смета на постройку здания для Высших Женских курсов 
Харьковского О-ва Трудящихся женщин : рукопис // ЦДАМЛМ України. – Ф. 1. – Оп. 1. – 
Спр. 1090. – Арк. 47-67. 

15. Пояснительная записка и расчет конструкций здания электротехнического 
факультета Х.Т.И. : рукопис // ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – Арк. 64-75. 

16. Эскизный проект санатория ведомства в Тибердии. 1915 : фото // ЦДАМЛМ 
України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – Арк. 84-86. 
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17. Креслення та будівлі, створені за проектом О. М. Бекетова : фото // ЦДАМЛМ 
України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – Арк. 76-83, 87-96. 

18. Листи Олени Бекетової [доньки] до Б. А. Крицького, М. П. Цапенка, 
Р. А. Онищенка, «Владимира Евгеньевича». 1954–1958 : рукопис // ЦДАМЛМ України. – 
Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1090. – Арк. 106-114. 

19. Отчет о действиях образованного по высочайшему повелению Комитета по 
сбору пожертвований и устройству зданий для Екатеринославского высшего горного 
училища. Ч. 11-я. Екатеринослав. Типо-литография Губернского правления. 1903 : друк // 
ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1093. 

20. Бекетов, О. М. Проект пам’ятника В. Н. Каразіну в м. Харкові. 1904 // ЦДАМЛМ 
України. – Ф. 8. – Оп. 1. – Спр. 1092. 

21. Бекетов, О. М. Доповідь про виконання завдань по забудівлі нового будинку 
Медичного товариства у м. Харкові. 1909 : друк // ЦДАМЛМ України. – Ф. 8. – Оп. 1. – 
Спр. 1093. 

22. О. М. Бекетов з М. О. Алчевським. 1936 : фото // ЦДАМЛМ України. – Ф. 131. – 
Оп. 2. – Спр. 32. 

23. Бекетов, О. М. Портрет А. О. Алчевської. 1888 : полотно, олія // 
ЦДАМЛМ України. – Музейний фонд : 59х51. 

24. Брюгген, В. О. Академік О. М. Бекетов : сценарій телепередачі. 1960-ті рр. : 
машинопис // ЦДАМЛМ України. – Ф. 840. – Оп. 1. – Спр. 36. 

25. Креслення та будівлі, створені за проектом О. М. Бекетова : фототека // 
ЦДАМЛМ України. – Ф. 1042. – Оп. 1. – Спр. 58. – Арк. 9-92. 

26. Листування Г. О. Лебедєва з О. О. Бекетовою. 1965 : машинопис // ЦДАМЛМ 
України. – Ф. 1042. – Оп. 1. – Спр. 58. – Арк. 93-98. 

27. Перелік проектів і споруд О. М. Бекетова : рукопис // ЦДАМЛМ України. – Ф. 
1042. – Оп. 1. – Спр. 58. – Арк. 109-115. 

28. Лебедев, Г. А. Справки о жизни и деятельности украинских архитекторов. 
Приложение к исследованию на тему «Украинская архитектура 1920 – начала 1930-х 
годов [Довідка про О. М. Бекетова]. 1968 : машинопис // ЦДАМЛМ України. – Ф. 1042. – 
Оп. 1. – Спр. 95. 

29. Игнаткин, И. А. Академик архитектуры Алексей Николаевич Бекетов. 1941 : 
рукопис, машинопис // ЦДАМЛМ України. – Ф. 336. – Оп. 1. – Спр. 2. 

30. Лист О. Н. Ігнатова до М. П. Цапенка з інформацією про будинки в Києві, 
побудовані за проектами архітекторів П. Ф. Альошина, О. М. Бекетова, Й. Ю. Каракіса, Л. 
Я. Мецояна, Н. А. Щеконіна // ЦДАМЛМ України. – Ф. 70. – Оп. 1. – Спр. 152. 

Про творчий спадок О. М. Бекетова в архітектурі модерну Харкова присутні 
дізналися зі спільної роботи студента I курсу архітектурного факультету КНУБА 
Олександра Івашка та доцента, викладача історії української і світової архітектури КНУБА 
Юлії Івашко. У їхній доповіді наголошено, що модерн у м. Харкові виник пізніше, ніж у 
Західній та Центральній Україні, а саме – в 1903–1905 рр. Проте й проіснував він, 
відповідно, довше – до 1914 року. Порівняння його з модерном таких осередків, як Київ 
або Львів, свідчить про специфіку харківського модерну, його тяжіння до неокласики та 
конструктивізму, що пояснюється запізненням його появи в часі. Харківський осередок 
модерну є найбільш яскравим і численним на Сході України за кількістю видатних 
об’єктів і архітекторів, які працювали в цьому стилі. Об’єкти модерну розташовані в 
центральній частині міста, по вул. Сумській, Пушкінській, Полтавський шлях, а також на 
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інших вулицях та провулках Харкова. Серед архітекторів харківського модерну слід 
назвати О. М. Бекетова, О. М. Гінзбурга, О. І. Ржепішевського, М. В. Васильєва, М. Г. 
Диканського, В. М. Покровського, К. М. Жукова, Ю. С. Цауне, С. П. Тимошенко, В. А. 
Естровича, Є. Н. Сердюка та ін. 

Серед найвизначніших архітекторів доповідачі зазначили О. М. Бекетова, який 
попри класичне академічне спрямування його творчості справив значний вплив на 
забудову Харкова і формування харківського осередку модерну. Так само як і інший 
відомий архітектор харківського модерну, О. М. Гінзбург, О. М. Бекетов завжди 
дотримувався правила унікальності запроектованих об’єктів. Навіть у модерні він 
дотримувався класичних зразків, що наочно простежується в його Волзько-Камському 
банку на пл. Конституції, 24, який знаходиться в центрі міста і поєднує в собі риси 
модерну та неокласики. У цілому в центральній частині Харкова переважають об’єкти 
класицизованого та «північного» модерну, концентрація об’єктів модерну тут менша, 
порівняно з вулицями Сумською та Полтавський шлях, а особлива роль будівлі Волзько-
Камського банку в забудові історичного центру Харкова пояснюється і її вдалим 
містобудівним розташуванням: простір великої площі перед банком дозволяє 
спостерігати його з великої відстані та з різних ракурсів. 

У зв’язку з відсутністю на заході директора алуштинського Будинку-музею О. М. 
Бекетова Валерія Циганника, виступ якого було передбачено програмою заходу, 
інформацію про музей представила завідувач науково-методичного відділу ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного Олена Жидецька. Зокрема, вона зазначила, що споруда, в якій нині 
знаходиться Будинок-музей О. М. Бекетова в Алушті, зведена за проектом архітектора в 
східно-мавританському стилі, є пам'ятником садибної архітектури і культурним центром 
Професорського куточка в Алушті, де збираються представники наукової та творчої еліти. 

На завершення заходу директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Галина Войцехівська 
наголосила на тому, що сьогодні необхідно активізувати дослідження творчості 
українських архітекторів. Вона запросила науковців та студентів профільних навчальних 
закладів долучитися до вивчення їхньої документальної спадщини. Також запропонувала 
спільними зусиллями тих організацій, у яких представлена документальна спадщина О. 
М. Бекетова, здійснити видання альбому про діяльність українського архітектора.  

 
Зустріч професіоналів 

«Бібліотечна будівля в умовах інформаційного суспільства:  
погляд архітектора» 

25 вересня 2012 р. в читальній залі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного відбулася зустріч 
керівників і співробітників провідних бібліотечних закладів України, представників 
Мінрегіону, громадських організацій з архітекторами Києва, Одеси, Львова щодо їхнього 
бачення бібліотечної будівлі в сучасних умовах інформаційного суспільства. Зустріч 
пройшла в рамках Всеукраїнської акції «Кожній бібліотеці – сучасну будівлю». 
Організатори зустрічі – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України і Державна наукова архітектурно-будівельна 
бібліотека імені В. Г. Заболотного. 

Захід приурочений до Всеукраїнського дня бібліотек і присвячений 975-річчю 
першої згадки про бібліотеку Ярослава Мудрого. 
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Такий тип нерухомості, як бібліотечна будівля, на відміну від багаточисельних 
торговельно-розважальних комплексів, на сьогодні в країні практично відсутній, але не 
менш важливий і запитуваний. 

ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, як галузева книгозбірня з питань будівництва та 
архітектури, упродовж десяти років вивчає питання, що стосуються спорудження 
бібліотечних будівель як у нашій країні, так і за кордоном. Про роль бібліотеки 
у створенні інформаційної бази для проектування бібліотечних будівель і необхідність 
розробки на державному рівні дієвих заходів зі створення сучасної законодавчої 
та нормативної бази щодо розвитку бібліотечної та інформаційної справи в Україні 
у своєму виступі розповіла директор бібліотеки Галина Войцехівська. Зокрема, вона 
підкреслила велике значення співпраці бібліотеки і вищих навчальних закладів, 
в результаті чого студенти почали практикувати вивчення основ проектування 
бібліотечних будівель на базі опрацювання технічного завдання на проект ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного. Це сприяло тому, що «напрямок у проектній справі – проектування 
бібліотек – став невід’ємною частиною навчального плану вищих спеціальних 
навчальних закладів, у результаті чого наразі зростає нове покоління архітекторів, які 
вміють проектувати бібліотечні будівлі» – сказала директор бібліотеки. Необхідно 
зазначити, що бібліотека продовжує популяризацію питання спорудження бібліотек. Так, 
у 2012 р. ДНАББ ім. В. Г. Заболотного вивела на фінішну пряму Всеукраїнську акцію 
«Кожній бібліотеці – сучасну будівлю»: нині завершується збір матеріалів про 
приміщення чи будівлі бібліотек, в яких розміщені українські бібліотеки, зібрані 
матеріали буде піддано всебічному аналізу, підготовлено звернення від бібліотечної 
громади до різних гілок влади з питанням актуалізації спорудження в Україні бібліотек 
нового типу, враховуючи зміни їх функціональних особливостей. Надіслані бібліотеками 
матеріали про бібліотечні будівлі ввійдуть до бібліографічного покажчика, з яким можна 
буде ознайомитися в Інтернеті. 

Враженнями про перебування в бібліотеках Чеської Республіки та їхнім досвідом 
проектування бібліотечних споруд поділилася асистент кафедри дизайну архітектурного 
середовища Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка» 
Іванна Воронкова, яка вже декілька років вивчає питання будівництва бібліотек. 
Доповідачка зауважила, що «…одним з критеріїв успішного розвитку демократичного 
суспільства є його вільний доступ до інформації. Однією з ознак заможної та 
інтелектуальної країни є високий рівень її освіти, науки, культури. Віддзеркаленням 
успішної країни є також її архітектура, і не лише житла чи бізнес-центрів, але й театрів, 
музеїв, виставкових комплексів, закладів освіти, культури тощо. Чільне місце в цьому 
переліку займає бібліотека. І немає значення тип бібліотеки, її архітектура повинна 
відображати загальний рівень розвитку країни – чим вищий рівень, тим сучасніша 
архітектура бібліотек». 

І. Воронкова розповіла про Міжнародний науковий семінар LiberLag 2012, 
що відбувся у Празі, на якому оговорювалися питання, присвячені архітектурі, дизайну та 
проектуванню сучасних бібліотечних будівель і просторів, побудованих і відновлених в 
Європі за останнє десятиліття. Виступаюча детально висвітлила та проаналізувала вимоги 
до архітектури сучасної бібліотеки в Чехії, що ґрунтуються на балансі екологічних, 
соціальних, функціональних та економічних аспектів, детально розглянула 
новозбудовані, відреставровані й пристосовані бібліотечні будівлі Чеської республіки: «У 
2002 р. в м. Градец Кралове відбувся архітектурний конкурс на проект будівлі нової 
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універсальної бібліотеки міста. Переможцем конкурсу стала фірма «Projektil Architekti 
Praha», за проектом якої в 2008 р. була побудована нова наукова бібліотека. 
Розташувалась бібліотека поруч з університетом, недалеко від центральної частини 
міста. Уся будівля бібліотеки зведена з необробленого бетону, густо пронизаного 
круглими дерев’яними вікнами, які посилюють зв’язок внутрішнього бібліотечного 
простору з навколишнім міським середовищем. Мабуть, саме через такі вікна бібліотеці 
дали ще одну назву – «Емменталь» (це назва твердого швейцарського сиру). Північні та 
південні сторони будівлі оздоблені високими вікнами з дерев’яними жалюзями, що 
захищають від надмірного сонця на півдні та від вуличного шуму на півночі. Бібліотека 
займає 5 поверхів, форма її будівлі в плані нагадує букву «Х». Вона має 4 крила, в місці 
перетину яких на кожному поверсі розміщується головний хол. Визначною рисою цієї 
бібліотеки є її головні сходи, які пронизують хол кожного поверху по центру, і 
завершуються великим світловим ліхтарем. Два крила будівлі повністю відкриті для 
користувачів, одне крило функціонує як депозитарій, ще в одному крилі розміщуються 
адміністрація і службові приміщення. 

«Попросіть що завгодно, і тут зроблять все, щоб вам допомогти» – такий девіз 
наукової бібліотеки в Градці Краловому. І це відчувається на кожному кроці. По-перше, 
кожен поверх оснащений столом інформації, за яким вас уважно вислухають 
і допоможуть у користуванні бібліотекою. По-друге, кожен поверх оснащений 
комп’ютерами з електронним каталогом, для швидкого пошуку необхідного джерела 
інформації. По-третє, кожен поверх оснащений мультифункціональною технікою 
(принтер, сканер, копіювальний апарат), яка теж призначена для вільного, хоча 
й платного, користування. Шість читальних залів, із загальною кількістю 323 робочих 
місця, розміщені в єдиному відкритому гнучкому просторі, розділеному лише 
міжповерховим перекриттям. У читальних залах передбачені місця для індивідуальної 
роботи за окремими столами, оснащеними стаціонарними комп’ютерами, місця для 
колективної праці, індивідуальні кабінки для усамітненого наукового дослідження, є 
також парти для користувачів творчих професій: архітекторів, дизайнерів тощо. Читальні 
зали останніх поверхів оснащені світловими ліхтарями. Вся література, розміщена на 
стелажах у читальних залах, а це близько 150 000 книг, перебуває у відкритому доступі . 

У бібліотеці функціонує Літературне кафе. Розміщене в цоколі будівлі, воно 
користується великою популярністю не лише в користувачів бібліотеки, але 
й у звичайних перехожих. Виставка зі змінними експонатами супроводжує вас по всій 
бібліотеці, що дає можливість корисно провести свій вільний час і ознайомитись із 
сучасним мистецтвом. Також в бібліотеці відведене місце під конференц-зал і дві 
аудиторії, що дає можливість здійснювати культурно-освітню діяльність для мешканців 
міста. 

У 2000 р. за проектом архітектора Радима Коусала (Radim Kousal) в м. Ліберец 
була зведена будівля, у стінах якої знайшли місце два протилежних соціальних явища – 
релігія і наука. Будівля «примирення», так її називають, включає в себе бібліотеку 
і синагогу. Вона розміщена на невеликій міській площі поруч із центром міста. Обране 
місце не є випадковим: колись на цій площі стояла синагога, спалена нацистами під час 
Кришталевої ночі в листопаді 1938 р. 

Наукова бібліотека в Ліберцях – це центр загального призначення, який надає 
інформацію і документи на різноманітних носіях інформації. Архітектура будівлі 
представляє собою величезну структуру з гнучким плануванням, що забезпечує 
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впровадження і використання різного роду змінних функцій. Зовнішні стіни будівлі, 
виконані з матових і прозорих скляних панелей, опираються на масивну основу – цоколь, 
окремі приміщення якого призначені для сховища і паркування авто. Внутрішній 
бібліотечний простір побудований у вигляді з’єднаних між собою рівнів, так званих 
палуб, і завершується похилим циліндричним дахом. Форма бібліотеки проста, 
компактна і динамічна, поділена на три різновеликі частини таким чином, що в сторону 
шумної вулиці виходять приміщення, які не потребують тиші та зосередженості: 
головний хол, кафетерій, конференц-зал, медіатека тощо. У протилежну сторону 
розвернутий головний читальний зал, простір якого вражає величиною і масштабом. 
Читальний зал займає три рівні бібліотеки і розрахований на 300 робочих місць. 
Основним акцентом внутрішнього бібліотечного простору, який об’єднує між собою 
читальний зал з іншими приміщеннями, став величезний атріум з головними сходами. 
Атріум завершується світловим ліхтарем, що забезпечує не лише хороше освітлення, але 
й надає бібліотечному середовищу легкості та вишуканості. 

Наукова бібліотека в Ліберцях створена для відвідувача. Тут діє інформаційний 
центр, де можна отримати будь-яку необхідну інформацію; в холі й читальному залі 
запропоновані місця з доступом до електронного каталогу та всесвітньої мережі 
Інтернет; у стінах бібліотеки функціонує кафе, де відвідувачі можуть відновити свої сили; 
у холі та при входах до читальної зали на різних рівнях діють різноманітні змінні 
виставки. У бібліотеці існує відділ дитячої літератури, зберігається колекція музичних 
збірок, діє студія звукозапису. Години роботи цілої бібліотеки узгоджені таким чином, що 
доки читальний зал є вже закритим для відвідувачів, інші приміщення – хол, кафе, 
виставкові й відпочинкові зони – можуть самостійно обслуговувати будь-які культурні чи 
освітні заходи. 

Сміхов – міський район Праги № 5, розташований поблизу всесвітньовідомого 
історичного центру міста. У 1990 р. Сміхов почав перетворюватися на головний сучасний 
торговельний, адміністративний і культурний центр столиці Чеської Республіки. Тоді ж 
стало зрозуміло, що цьому району, який стрімко розвивається, бракує великої сучасної 
бібліотеки. 

24 жовтня 2003 р. міський голова Мілан Янчік відкрив нову бібліотеку району 
Сміхов, що розмістилась у сучасному, оригінальному приміщенні в стінах міського ринку, 
побудованого в стилі «сецесія». Будівля ринку датована 1907 р. і запроектована чеським 
архітектором Алоісом Ченським. 

Бібліотека функціонує як сучасний культурно-освітній і громадський центр і є 
відкритою для усіх охочих. Приміщення бібліотеки організоване за принципом єдиного 
гнучкого простору без використання перегородок. Усі функціональні зони відділені одна 
від одної за допомогою стелажів з відкритим доступом і групами столів, які служать 
робочими місцями. Тут є стіл реєстрації нових користувачів, пункт видачі та повернення 
літератури, стіл інформації, комп’ютерна зала з підключенням до глобальної мережі 
Інтернет, зал періодичної літератури, дитячий відділ. Головною атракцією дитячого 
відділу є карусель, наповнена ілюстрованими книгами і м’якими іграшками. Діти можуть 
не лише читати, грати в настільні ігри чи відпочивати, для них часто організовують 
лялькові й театралізовані постановки, творчі семінари тощо. 

Архітектура і дизайн цих бібліотек різні – кожна має власний стиль, образ, 
насичений внутрішній простір. Проте, є одна спільна ознака, що їх об’єднує – це 
філософія цих будівель: кожна сучасна бібліотека повинна бути вільною і доступною для 
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будь-якого користувача, відповідати його вимогам і задовольняти його функціональні, 
навчальні й соціальні потреби». 

Виступ Іванни Воронкової, як і виступи наступних доповідачів, вдало 
доповнювався ілюстративним матеріалом. 

Користувачі бібліотеки – колишні студенти КНУБА, а нині архітектори-дизайнери 
підприємств «Люкс-Груп» та «МайстерняК» Ніна Жила та Юрій Кузьмін – ще зі 
студентських років зацікавилися проектуванням мультимедійних центрів завдяки одній 
із зустрічей в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з провідними українськими архітекторами, яка 
вплинула на їхню подальшу творчу діяльність. Вони представили своє бачення сучасного 
багатофункціонального комплексу на базі основних функцій бібліотеки на прикладах 
дипломного проекту архітектурної бібліотеки та конкурсного проекту на ескіз-ідею 
бібліотеки ім. Є. Кушнарьова в Харкові.  

Асистент кафедри містобудування Одеської державної академії будівництва та 
архітектури Тетяна Румілець присвятила доповідь питанням адаптації, реконструкції та 
інтеграції вже наявних споруд під медіатеки. У нинішніх кризових умовах це дуже 
перспективний напрям архітектурної діяльності, завдяки якому можна вирішити багато 
гострих соціальних питань. Зокрема, вона сказала: «Уже не новым является вопрос о 
реконструкции Библиотеки, о расширении ее функций в мире в целом, переход 
к многофункциональности этих учреждений, трансформации в медиатеку. В мировой 
практике часто встречаются примеры, когда в существующих библиотеках проводили 
перестройку, достраивали целые корпуса и объемы. Особый раздел занимает практика 
адаптации других по назначению строений под медиатеки… Эта тема особенно 
актуальна для Украины, чья система хранения, обмена и выдачи информации нуждается 
в серьезных реформах, а особого внимания заслуживает архитектура и внутренняя 
организация пространства. Кроме того, на территории Украины существует 45 тыс. 
библиотек, известны примеры существования заброшенных и нефункционирующих 
построек в центральных и исторических частях больших городов. Поэтому 
целесообразно проводить исследования уже существующих построек, а не 
разворачивать строительство некоммерческих сооружений в условиях общей 
экономической нестабильности. 

В процессе переосмысливания роли библиотеки в современном обществе 
и расширении ее функций развились несколько направлений решения вопроса: 

1 – адаптация существующих построек, имевших отличную функцию и полное их 
приспособление под новое мультимедийное назначение; 

2 – реконструкция существующих библиотек с расширением функций 
и пристройкой корпусов; 

3 – интеграция библиотеки в существующее пространство, несущее другое 
функциональное назначение. 

Адаптации 
Медиатека Анре Мальро – Страсбург, Франция (2006–2008). В 2000 г. складские 

помещения на территории страсбургского порта стояли в руинах. В 2003 г. городские 
власти приняли решение о трансформации индустриального здания в общественный и 
культурный центр, был объявлен конкурс и к 2008 г. была закончена реконструкция. 
Медиатека включает просторные читальные залы, помещения для отдыха, хранения 
книг, выставочный зал, кафе, административные помещения. Интерьер выполнен 
с использованием яркого красного и белого цветов. Во многих помещениях остались без 
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отделки бетонные стены и колонны оригинальной индустриальной конструкции, что 
вписывается в общий облик и атмосферу пространства. Данный пример интересен 
масштабностью постройки, успешной реализацией адаптации «холодных» и 
неприветливых стен индустриального здания в посещаемое общественное 
пространство, что достигнуто колористическим решением интерьера. С другой стороны, 
конструктивные особенности здания не скрывались и были подчеркнуты с выгодной 
стороны. Каркасная конструкция позволила подобрать как удачное планировочное 
решение, так и организовать открытые и хорошо освещаемые пространства читальных 
залов. В данном проекте решен и градостроительный аспект: медиатека стала 
связывающим звеном центральной части города и южных спальных районов. 

Публичная библиотека, Ликантен, Чили (2008–2009). В данном проекте была 
выполнена реконструкция заброшенного ремонтного цеха для вагонов с пристройкой 
новых объемов, логически дополняющих первоначальную постройку. Ремонтный цех 
находился между двумя главными улицами и, несмотря на свое изношенное состояние, 
был частью истории города, поэтому представлял ценность для общества. Согласно 
плану развития города, постройка становилась частью парка, поэтому естественным 
процессом стала его реконструкция и новое назначение. С самого начала важным 
условием было сохранение существующей конструкции. Проанализировав высоту 
пространства и его освещенность, было принято решение о расположении в нем 
главного читального зала будущей библиотеки. Две пристройки стали продолжением 
цеха, сохраняя и оригинальную геометрию, и общие пропорции постройки. В западной 
пристройке расположились административные помещения, на противоположной 
стороне расположился лекционный зал. Было найдено применение и для поворотной 
платформы – здесь располагается внешний читальный зал. Данный проект является 
частью комплексного градостроительного проекта развития территории с устройством 
общественного парка, в котором библиотека становится не только информационным 
центром, но и пространством для общения и досуга. 

Публичная библиотека и музыкальная школа, Хуэльва, Испания (2010). Для 
испанского города Хуэльва винный погреб является типичным строением. Новая 
постройка состоит из 17 модулей, 14 из которых занимает библиотека, 3 модуля 
вмещают музыкальную школу. В данном проекте при создании разных пространств, 
каждое из которых по своему адаптировалось к новой функции, учитывались 
существующие особенности складского помещения. Внутреннее пространство 
функционально поделено таким образом, что часть использует всю высоту здания, 
а часть занимает 2 уровня. На втором уровне располагаются читальный 
и аудиовизуальный залы. Пространство для детей, занимающее крайнее положение, 
освещается отдельным крупным источником рассеянного света. В перестройке данного 
объекта также выгодно использовались существующие конструктивные особенности 
оригинального здания. Кроме того, была пристроена галерея, не повлиявшая на общее 
восприятие формы и естественно вписавшаяся в существующий объем как с визуальной 
точки зрения, так и своей функциональной ролью. 

Медиатека Ля Турби, Франция (2009–2010). Проект заключался в перестройке 
старой заброшенной пекарни общей площадью 100 м2, половина площади которой 
занимали две печи. Особенностью решения архитекторов стала игра на контрасте 
объектов, текстур и ощущений: как впечатление от нахождения на улицах деревни будет 
отличаться от впечатлений, полученных внутри медиатеки. Обе печи были полностью 
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разрушены, чтобы освободить максимум пространства. По периметру устроены полки, 
подсвеченные встроенными в стену лампами. Полки могут вмещать не только книги, но 
и мобильные сидения, передвижные ящики. Выдвижные перегородки с магнитной 
поверхностью могут быть использованы для информационных плакатов, создания 
анимации. Перегородка на роликах выдвигается, расширяя пространство для дисплея, 
может быть использована как экран под проектор. Большое стеклянное окно в крыше 
создает хорошее естественное освещение. Данный проект представляет собой 
интересное решение небольшой площади в единое пространство, легко 
трансформируемое под необходимую функцию при помощи передвижных экранов и 
мобильной мебели. Кроме того, проект является примером внедрения современного 
объекта в исторический контекст. 

Реконструкция существующих библиотек с добавлением новых объемов 
Библиотека Монтарвиль-Буше-де ля Брюэ, Бушервиль, Канада (2009). 

Публичная библиотека Монтарвиль-Буше-де ля Брюэ находится в центре Бушервиля 
и была построена 25 лет назад. Было принято решение, что данное учреждение требует 
расширения и реорганизации существующих зданий, чтобы соответствовать 
развивающимся социальным, культурным и технологическим тенденциям. Проект 
состоял из присоединения трехуровневой пристройки, внутреннего обновления 
и переоборудования существующей конструкции. По проекту предполагалось 
обновление атриума, устройство нового фойе вместе с пространством для прогулок 
и стойки рецепции и полная реорганизация библиотечной коллекции. Книги были 
распределены на трех новых уровнях, каждый из которых вмещает литературу 
определенной аудитории – для детей, подростков и взрослых. Организованная внешняя 
тропа, тесно связанная с существующей топографией участка, подводит посетителей к 
новой рецепции и главному входу. Максимально используя ориентацию здания на юг, 
тропа формирует потоки пешеходов и движение на всем участке. Тропа служит 
физическим и визуальным звеном, соединяющим различные компоненты всего участка: 
главный вход, многофункциональный зал со смежной террасой, вход для персонала, 2 
площадки для парковки, лес, речку и две прилегающие дороги, а также сектор жилых 
зданий, 2 парка и исторический центр города. В отделке использовалось дерево, чтобы 
здание вливалось в существующее естественное окружение, и стекло – для большего 
открытия пространств во внешнюю среду, символизирующее главную функцию – 
познание и открытость к знаниям о мире. Данный пример интересен приемами 
реорганизации внутренних пространств библиотеки, а внешняя пристройка несет не 
только функцию расширения, но и благодаря использованию определенных 
строительных материалов помогла зданию стать естественным продолжение 
ландшафта, при этом подчеркнув его главное предназначение. 

Библиотека The Bloor/Gladstone, Торонто, Канада (2009). В данном случае по 
проекту предполагалась реконструкция исторического здания и пристройка отдельного 
комплекса. Фасады главного здания не изменились, а внутреннее пространство было 
трансформировано: опустив часть пола на подземный уровень, был организован атриум 
на высоту всего здания. Пристройка состоит из стеклянного павильона, установленного 
на каменной основе. Известняковая база является продолжением существующего 
терракотового подиума, что обеспечило композиционную связь между старыми и 
новыми конструкциями. Пристройка прозрачная, контрастна к существующему 
историческому зданию, но ведет непрерывный диалог с окружением, является не только 
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местом для чтения, но и для наблюдения за жизнью города. Еще один пример 
реорганизации внутреннего пространства уже существующей библиотеки, при этом 
работа проводилась в здании, внесенном в список культурного наследия города. Проект 
пристройки демонстрирует удачный пример здания, которое находится в контрасте с 
существующим, но композиционно грамотно связанно с ним. Кроме того новое здание 
реагирует и взаимодействует с окружающим городским пространством. 

Пристройка к библиотеке, Виннипег, Канада (2005). Библиотека в Виннипег, 
построенная в 1976 г., представляла собой трехэтажное здание, занимающее городской 
квартал и смежное с парком. Постройка из железобетона с фасадами из сборных 
панелей выглядела чуждой своему окружению. В 2002 г. началась работа по 
присоединению новых объемов и реорганизации строения. Поскольку расширение 
в сторону парка было нецелесообразным, было принято решение достроить библиотеку 
сверху. В итоге библиотека выросла на один уровень, была построена новая крыша и 
организована внешняя пристройка с открытым в сторону парка фасадом, который 
раскрывает работу и движение внутри библиотеки. Из-за суровых зимних условий, 
многие из зданий в центре города Виннипег связаны между собой непрерывным 
внутренним туннелем и крытыми переходами. Библиотека подключена к этой системе 
мостом на втором уровне. Вход в библиотеку со стороны улицы, а также сувенирный 
магазин и кафе внутри лобби соединены с крытым переходом благодаря увеличенному 
двухэтажному холлу. Была создана система вытянутых лестниц и террас для 
объединения независимых этажей библиотеки между собой и с новым уровнем. 
Внутреннее устройство библиотеки представляет собой полосы – зоны параллельные 
окнам и расположенные вдоль здания. Первая полоса связана с парком и является 
связующей частью всего общественного пространства. Следующая полоса заключает 
читательскую зону – здесь располагаются столы, стулья, удобные кресла и произвольные 
места для сидения. Третья полоса размещена в небольших объемах и является инфо-
центром, компьютерным залом, четвертая часть – большие объемы с книжными 
полками, расположенными в определенной последовательности. Пятая полоса состоит 
из разных помещений: закрытые комнаты для чтения, офисы и конференц-залы, 
комнаты персонала, обслуживающий комплекс и выдача книг. Развитие параллельных 
объемов происходит от парка в интерьер, от открытого пространства в закрытое, от 
низкого к высокому, от площадей общего пространства и взаимодействия к тихим и 
уединенным комнатам. Такая пространственная структура позволяет каждому 
посетителю понять и увидеть общую организацию и функционирование библиотеки, 
откуда бы они в нее не попадали. Пример удачной реализации расширения здания с 
улучшением внутренней работы и соединением с внешней средой, максимально 
эффективная организация внутренних пространств и взаимодействия, как с парком, так и 
с городской инфраструктурой. 

Интеграции 
Открытая библиотека, Стамбул, Турция (2008). Библиотека была устроена 

в художественной галерее, расположенной в наиболее людном пешеходном районе 
Стамбула. Пространство организовано в виде зрительского зала, с одной стороны 
расположены сиденья и зрители находятся лицом к «сцене», где книги выступают в роли 
фона. Внутри данного пространства возможно создание всевозможных вариантов 
общественного взаимодействия – лекций, чтения, видеопросмотров, непринужденного 
общения. Проект предполагал существование трехмесячной инсталляции, главной 
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целью которой было показать, какие новые требования появились у аудитории 
артучреждений. Данный пример демонстрирует возможность организации библиотеки 
в здании, несущем другую функцию, но не нарушить его работу, а наоборот дополнить 
новой функцией, отвечающей требованием современной аудитории. 

Публичная библиотека в Battery Park City, Нью-Йорк, США (2010). Проект 
расположения библиотеки в жилом комплексе возник, когда здание уже строилось. 
Удалось изменить внешний облик фасада первого и второго этажей, где вместилась 
библиотека. Главной задачей было создание библиотеки в современном понимании, 
организации многофункционального пространства и атмосферы, которая бы привлекала 
посетителей. Полностью остекленный фасад усиливает взаимосвязь между прохожими и 
внутренними помещениями. Яркая мебель, современные материалы идентифицируют 
совершенно новый подход во внутреннем устройстве учреждения, зритель извне 
становится заинтересованным в происходящем внутри. Библиотека функционирует как 
система самообслуживания, предполагая удобную планировку с легкой ориентацией по 
секциям. Особенностью данного проекта было также использование повторно 
переработанных материалов (древесина, ковровое покрытие из шин грузовиков, сталь 
для книжных полок) и экологического подхода к созданию технического оборудования: 
использование энергосберегающих источников света, датчиков в редко использующихся 
помещениях, альтернативных источников энергии. Данная библиотека стала естественно 
вписавшейся в городскую постройку площадкой для общения и получения информации, 
отвечающей запросам местных жителей. При этом проект отвечает современным 
тенденциям не только в области функции, эстетики и психологии, но и демонстрирует 
внедрение последних разработок в области альтернативных источников энергии». 

Своїм баченням сучасної бібліотечної будівлі поділилася з присутніми архітектор, 
аспірант «КиївЗНДІЕП» Євгенія Бевз. Її доповідь базувалася на прикладах сучасних 
інформаційно-культурних центрів Японії, які, крім інформаційних функцій, виконують 
функції соціальних центрів, є улюбленим місцем дозвілля громадян. 

На необхідності спорудження сучасних інформаційних центрів нового типу 
з урахуванням суміжних чинників, що складають основу сучасної архітектури, зупинилася 
архітектурознавець, кандидат архітектури, старший науковий співробітник відділу 
науково-творчих досліджень, інформації та аналізу Інституту проблем сучасного 
мистецтва Академії мистецтв України Наталія Кондель-Пермінова. У своїй доповіді вона 
підбила підсумок спільної плідної діяльності архітектурних установ країни за період з 
2002 до 2012 рр. і визначила роль бібліотеки як експериментального майданчика будівлі 
нового типу в Україні (на прикладі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного). 

Доповідачка зазначила, що ДНАББ ім. В. Г. Заболотного давно вийшла за рамки 
традиційного книгосховища та стала популярним науковим і культурно-просвітницьким 
центром, тому виникла потреба переходу до нової, сучасної будівлі бібліотеки. За період 
з 2001 до 2012 рр. бібліотека не була осторонь актуального питання. За її словами, 
фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного були організовані такі заходи: 

«2001 р. Програма проектування іміджу ДНАББ ім. В. Г. Заболотного як сучасного 
соціокультурного центру архітектурно-будівельної сфери України.  

2003 р. Студентський конкурс на інтер'єр бібліотеки (активну участь взяли 
студенти Київського національного університету будівництва і архітектури). 

2007 р. Всеукраїнська акція «Кожній бібліотеці – сучасну будівлю», спрямована на 
створення позитивної думки громадськості щодо пріоритетності будівництва бібліотек в 
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Україні (до участі в акції запрошено всі українські бібліотеки для вивчення питання 
спорудження бібліотек у містах і селах України). На сайті бібліотеки розміщено 
віртуальну бібліографічну рубрику «Бібліотечні споруди: будівництво, проектування, 
реконструкція», на сторінках якої вміщено інформацію про бібліотечні будівлі різних 
країн.  

2008 р. Соціологічні дослідження «Бібліотечне приміщення очима користувача 
бібліотеки» та «Бібліотечне приміщення очима бібліотекаря галузевого інституту» 
(проведено з метою вивчення сучасного стану бібліотечних приміщень і вимог до 
бібліотечних приміщень сучасних користувачів і бібліотечних фахівців). 

Науково-практична конференція «Будівництво бібліотек в сучасних умовах: 
проблеми і перспективи» (з метою привернути увагу архітектурної та бібліотечної 
громадськості до вирішення проблем будівництва бібліотечних будівель в Україні). 

Видання бібліографічного покажчика «Будівлі бібліотек: проектування, 
будівництво, реконструкція» (одне з останніх бібліотекознавчих досліджень ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного – дослідження фондової джерельної бази – дало змогу засобами 
бібліографії детально вивчити питання проектування, будівництва і реконструкції 
вітчизняних та зарубіжних бібліотечних будівель). 

2009 р. Виставка-презентація проектів на тему «Бібліотека майбутнього». Усі 
проекти бібліотечних будівель нового типу розроблені молодими архітекторами. 
У представлених роботах втілено сучасні підходи до проектування бібліотечних будівель, 
що відповідають світовій практиці в галузі будівництва та обладнання бібліотек. У 
презентованих проектах сучасної бібліотеки України з новими розпланувальними 
вирішеннями, з новітнім обладнанням, зимовими садами тощо значно розширені 
соціально-культурні функції бібліотеки. Бібліотека розглядається як центр інформації, 
навчання, дозвілля, завдяки чому стає привабливішою для значної кількості відвідувачів. 
Тут передбачається створення оптимального середовища для зберігання фондів на 
різних носіях (як для книжкових, так і цифрових), психологічної та естетичної атмосфери, 
сприятливої для інтелектуальної діяльності. 

2010 р. Архітектурний конкурс на ескіз-ідею будівлі сучасної бібліотеки 
ім. Є. П. Кушнарьова, що відбувся в Харкові в січні-травні 2010 р. Третю премію 
присуджено авторському колективу з Києва, до складу якого ввійшли Микола Дьомін, 
Олександр Чуб (наукове керівництво); Станіслав Дьомін, Ірина Зайцева, Юрій Кузьмін, 
Володимир Трушин, Ірина Ткачова, Юрій Удальцов (архітектори); Артем Новіков 
(економіка, маркетинг); Костянтин Колесников (екологія, енергозбереження); Наталія 
Кондель-Пермінова (історія, культура); Олексій Сусліков (ІТ-технології, операційне 
управління проектом); Денис Паламарчук, Олександр Гритчин (3D-візуалізація); Галина 
Войцехівська (технології бібліотек). 

Після конкурсу в Харкові розуміння того, що ДНАББ ім. В. Г. Заболотного готова 
стати експериментальним майданчиком, стало виразно окреслюватися, і бібліотека 
вийшла на розробку технічного завдання на проектування.  

2011 р. Підготовлено Технічне завдання до проектування приміщення Державної 
наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного. 

На 2012 р. маємо ситуацію реконструкції Гостиного двору та велике питання щодо 
майбутнього місця перебування бібліотеки. З липня 2012 р. ведуться обговорення щодо 
будівництва на території колишньої ділянки фабрики «Юність» на Андріївському узвозі в 
Києві нової будівлі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Розміщення саме будівлі бібліотеки стане 
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поштовхом для розвитку різноманітних інформаційно-культурних та освітніх функцій у 
нашому суспільстві, сприятиме формуванню дієвих взаємозв’язків з іншими соціальними 
та культурними інституціями. 

Україні конче потрібні бібліотечні будівлі нового типу. По-перше, Україна 
знаходиться в складному періоді ситуації трансформацій, що вже затягнулися в часі. 
Архітектурні новації – це відповідь на політичні та соціальні зміни в суспільстві. Нині для 
щораз далі більшої чисельності людей стає зрозумілим, що модернізація та розвиток 
залежать не стільки від економічного чи політичного факторів, а від соціокультурних 
характеристик суспільства, від домінантних цінностей і характеру поведінки людей. 
Зростання взаємної довіри між людьми – це саме те, що називається зростанням 
соціального капіталу, є передумовою значних економічних здобутків. Для того, щоб 
відбувалися зміни соціокультурних характеристик, потрібні цілеспрямовані дії, пов’язані 
з освітою, вихованням, культурною політикою держави. Серед провідних елементів 
таких зрушень – знакові проекти, у тому числі архітектурно-містобудівні. 

Якщо споживацькі цінності («хліба та видовищ») вже активно матеріалізовані 
в багатьох містах, то інформаційне культурно-освітнє поле залишається «незайманою 
цілиною». Добігає кінця історичний етап, коли у суспільстві превалювало споживання із 
численними торговельно-розважальними закладами. Уже на часі – нові способи 
мислення, організації суспільного буття й нові типи будівель. Наприклад, нові типи 
музеїв, у яких можна до всього доторкнутися руками, чи університети, сусідство яких 
з будівлями влади створюватиме особливе культурне середовище й особливе соціальне 
ставлення до урядової діяльності. 

За таких умов роль бібліотек як соціо-культурного інституту з широким спектром 
функцій – від базових (співіснування друкованих і цифрових фондів) до інформаційних, 
навчальних, а також функцій відпочинку та дозвілля невпинно підвищується. Бібліотека є 
дуже важливою і специфічною інституцією в бутті сучасної людини, завдяки якій вона 
може реалізовувати власні постійно зростаючі культурні й освітні потреби. У нашому 
суспільстві гостро відчувається необхідність у доступних новітніх культурних осередках зі 
зручним розплануванням читальних залів, зимових садів, залів інтернет-технологій, 
виставкових, конференц-залів і навіть дитячих кімнат (у яких батьки могли б залишати 
дітей під наглядом вихователів) тощо. 

Щоб вийти з кризи, що вже затягнулася, Україні слід зробити ставку на людський 
капітал. У нашій державі історично склалося унікальне культурне середовище із 
численними регіональними науковими школами. І це культурне середовище дозволяє 
відтворювати якісний людський капітал. Тому будівництво бібліотек нового типу (з 
інформаційними центрами, інтернет-кафе й зонами для спілкування, наприклад, 
мешканців сусідніх кварталів) – це створення своєрідних майданчиків «виробництва» 
людського капіталу. 

Нагальною потребою нашого сьогодення є встановлення дієвих комунікаційних 
зв’язків між владою, бізнесом, професіоналами та громадянами. Якщо на Заході 
професійний цех зацікавлений думкою майбутніх споживачів архітектури, то наш 
споживач споживає те, що йому «готують і подають». Для архітекторів наше суспільство – 
річ у собі, хоча їм важливо знати, що саме думають громадяни про їх діяльність. Адже 
громадяни мають власне уявлення про архітектуру, а зворотнього зв’язку з 
архітекторами немає. Потрібен особливий простір, в якому б і відбувався такий обмін 
ідей між професійним і міським товариствами. Ідеї, які тільки відпрацьовуються в 
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професійному середовищі, повинні транслюватися і обговорюватися громадянами міста. 
Середовищем для розгортання таких процесів і можуть стати будівлі нового типу. 

Зараз необхідна державна підтримка цієї могутньої ініціативи, яка піднялася 
й потребує вирішення. Торговельно-розважальні центри для всіх нас дуже швидко стали 
буденністю, таким чином мають постати й осередки нормального громадянського 
суспільства в Україні – бібліотечні будівлі нового типу. Треба «знизу» посилювати 
суспільну вимогу, щоб це стало державним завданням». 

Виступ завідувача відділу бібліографічної та довідково-інформаційної роботи 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Дмитра Мироненка був присвячений огляду видань з фонду 
бібліотеки про бібліотечні будівлі світу, що відображені в бібліографічній письмовій 
довідці «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, дизайн». Бібліографічна довідка 
підготовлена працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного і є суттєвим доповненням до 
виданого бібліотекою у 2008 р. бібліографічного покажчика «Будівлі бібліотек: 
проектування, будівництво, реконструкція». 

На завершення заходу проведено екскурсію, під час якої учасників ознайомлено з 
приміщенням бібліотеки та роботою структурних підрозділів. 

Підбиваючи підсумки проведеного заходу, необхідно констатувати, що на зустрічі 
професіоналів відбулася конструктивна розмова архітекторів і бібліотечних працівників, 
які виступили технологами бібліотечних процесів, і запорукою реалізації будівництва 
бібліотек в Україні має бути тісна співпраця архітекторів і бібліотекарів. 

 
Засідання бібліотечного клубу «Національні святині» 

Привернення читацької та суспільної уваги до проблем малих міст позитивно 
позначається на їх розвитку. Засідання клубу підтверджують великий інтерес до 
вивчення унікального культурного надбання малих міст України, краєзнавчої 
та пошуково-дослідницької роботи, завдяки яким заповнюються білі плями на сторінках 
нашої багатовікової історії. 

У звітному періоді проведено 5 засідань бібліотечного клубу «Національні 
святині» в рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України». Висвітлено історію 
та сучасний стан Верхньодніпровська Дніпропетровської області, Василівки Запорізької 
області, Новомиргорода Кіровоградської області, Кодими Одеської області, Полонного 
Хмельницької області. 

До підготовки заходів залучаються як столичні фахівці архітектурно-будівельної 
сфери та суміжних галузей знань, так і місцеві спеціалісти й краєзнавці. На таких заходах, 
окрім опрацювання матеріалів про історію малих міст з початку їх заснування й до 
нинішнього часу, нерідко виявляються сучасні проблеми в культурному та економічному 
житті міст. Виявлені таким чином проблеми можна чітко сформулювати й окреслити 
практичні шляхи їх вирішення. 

 
Історія малих міст України:  

місто Верхньодніпровськ Дніпропетровської області 
14 березня 2012 р. у читальній залі бібліотеки в рамках соціально-бібліотечного 

проекту «Історія малих міст України» у форматі бібліотечного клубу «Національні 
святині» відбулося вісімнадцяте засідання, присвячене місту Верхньодніпровську 
Дніпропетровської області. 
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Співорганізаторами заходу стали Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, Дніпропетровська обласна 
державна адміністрація, Верхньодніпровська районна державна адміністрація, 
Верхньодніпровська міська рада та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

У заході взяли участь архітектори, історики, мистецтвознавці, науковці, викладачі 
профільних вищих навчальних закладів, краєзнавці, музейні та бібліотечні працівники, 
інженери та студенти – усі ті, кому не байдужа історія міста Верхньодніпровська, його 
архітектурні пам’ятки та культура. 

Учасників і гостей бібліотечного клубу привітала директор ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного Галина Войцехівська. Вона зазначила, що в історії містобудівної 
спадщини Дніпропетровщини існує велика біла пляма. Лише завдяки писемним 
джерелам, кільком відомим на сьогодні фотографіям та кропіткій роботі краєзнавців 
можна уявити зовнішній вигляд верхньодніпровських культових споруд та історичної 
забудови. Так написав про Верхньодніпровськ історик Олександр Харлан: «Місто 
Верхньодніпровськ розташоване на мальовничих схилах правобережного Дніпра. 
З північного заходу воно омивається невеличкою річечкою Самотканню, зі сходу до міста 
підходить величезне стародавнє урочище. Зараз важко вже знайти місце найстарішого 
поселення на теренах Верхньодніпровська, дуже мало збереглося стародавніх свідків 
минулих епох, значну частину території поглинуло рукотворне водосховище. З кожним 
роком історичних пам’яток стає все менше, навіть пам’ятки архітектури потерпають від 
нещадного руйнування…». 

На захід прибула численна делегація з міста Верхньодніпровська. Велику 
організаційну роботу з підготовки заходу провела керівник апарату Верхньодніпровської 
районної державної адміністрації Валентина Терентенко. Очолював делегацію голова 
районної державної адміністрації Микола Цебенко. Він презентував район, який очолює, 
починаючи з його географічного розташування та історичних подій, що відбувалися на 
теренах краю, і закінчуючи сьогоденням.  

У 1979 р. місто Верхньодніпровськ відзначило свій 200-літній ювілей та було 
нагороджене орденом «Знак Пошани». У 1983 р. за перебудову центральної частини 
міста його автори, серед яких головний архітектор міста Антонов Анатолій Петрович, 
стали лауреатами Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка в галузі архітектури. 

На жаль, у революційні та воєнні роки, роки соціальних перетворень, а особливо 
в період будівництва Дніпродзержинського водосховища, не всі історичні й архітектурні 
цінності міста і району збереглися. Але те, що залишилося, підтримується в належному 
стані. Серед архітектурних пам’яток – будівля повітового земства, де нині знаходиться 
районний відділ освіти райдержадміністрації, будівля вокзалу і комплекс привокзальних 
будівель на станції Верхівцеве, родовий маєток О. М. Поля в с. Полівське 
Малоолександрівської територіальної громади, дореволюційні приміщення земської 
лікарні, в яких і сьогодні розташовані медичні установи, приміщення навчального 
комплексу Верхньодніпровського аграрного коледжу, корпуси ПАТ 
«Верхньодніпровський машинобудівний завод», будинок волосної управи в с. Перше 
Травня. 

Продовжив розповідь про центр Верхньодніпровщини голова 
Верхньодніпровської міської ради Геннадій Лебідь. Із його доповіді присутні почули про 
те, що в місті значна увага приділяється не лише збереженню того архітектурного 
надбання, що залишилося як спадок, але й розбудові та благоустрою міста. Серед 
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здобутків місцевої влади у складних умовах економічної кризи – закінчення зведення 
двох житлових будинків, у яких отримали квартири 130 сімей, будівництво нового мосту 
через річку Самоткань, облаштування дитячого майданчика в центральній частині міста, 
відродження міського парку ім. Семенова та ін. 

Доповідач також розповів про те, що місто має глибоке історичне коріння. Саме ж 
поселення виникло наприкінці XVII століття як запорізький зимівник. Після ліквідації 
Запорізької Січі на місці зимівника князь Потьомкін у 1779 р. організував слободу, 
назвавши її Григорівкою, тож саме цей рік узято за офіційну дату заснування міста. У 1785 
р. Григорівку названо Новогригорівкою, а 5 червня 1806 р. слободу віднесено до рангу 
повітового міста і перейменовано на Верхньодніпровськ. 

Сучасне місто Верхньодніпровськ – адміністративний центр 
Верхньодніпровського району. Розташоване воно в північній частині Дніпропетровської 
області на річці Самоткань та на березі Дніпродзержинського водосховища (річка 
Дніпро). Місто має площу 1001,6 га. Чисельність його населення станом на 1 січня 2011 р. 
становила 16 976 осіб. 

Керівники району та міста з непідробним ентузіазмом говорили про славний 
Верхньодніпровський край, і присутнім у залі захотілося його відвідати. З гордістю 
звучали слова про мережу промислових підприємств міста, аграрний сектор економіки, 
освітні, медичні й культурні заклади. Окремо відзначено Верхньодніпровський 
кардіологічний санаторій «Славутич» ім. Б. В. Пашковського, який відомий в усій Україні. 

Значну роль у розвитку культури міста Верхньодніпровська відіграє районний 
народний історико-краєзнавчий музей, створений 1963 р. групою краєзнавців на чолі 
з Іваном Озерним, істориком за фахом, ветераном Великої Вітчизняної війни, який став 
першим директором музею на громадських засадах. Нині посаду директора музею 
обіймає Наталія Коновал. З її слів присутні дізналися про видатних людей, яких 
верхньодніпровська земля дала світові. Серед них народний художник України Віктор 
Бабенцов; український мовознавець Дмитро Баранник; відомий діяч повітового земства 
Ераст Бродський; академік Сергій Лебедєв; відомий радянський історик Ісаак Мінц; один 
з провідних учених у галузі палеонтології та стратиграфії кайнозойської ери, засновник 
наукової школи з вивчення геологічної будови Південної України Михайло Носовський; 
кукурудзовод Марко Озерний; доктор історичних наук Дмитро Пойда; засновник 
промислової розробки корисних копалин на Придніпров’ї, відомий громадський діяч 
Олександр Поль, заслужений художник УРСР Андрій Потапенко; доктор медичних наук 
Петро Сягайло та ін. 

Наталія Коновал завершила виступ розповіддю про Володимира Щербицького – 
Першого секретаря ЦК Компартії України, який народився і провів юні літа 
у Верхньодніпровську. Її розповідь супроводжувалася документальним фільмом про 
колишнього очільника України.  

Надовго запам’ятається присутнім у залі виступ керівника дитячої телестудії 
«Ракурс» Верхньодніпровського палацу дитячої та юнацької творчості, краєзнавця 
Галини Солдатенко. Свою розповідь вона почала з демонстрації слайдів архітектурних 
пам’яток міста, про які талановита молодь знімає документальні фільми історико-
краєзнавчої тематики. Її телестудія – лауреат багатьох всеукраїнських і міжнародних 
фестивалів: «Веселка», «Кінокімерія», «Золота осінь Славутича», «Молоде кіно України», 
«Малий Єрусалим». А в 2011 р. юні кіноаматори «Ракурсу» стали володарями Гран-прі 
Міжнародного дитячого фестивалю аудіовізуальних мистецтв «Кришталеві джерела». 
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Пріоритетний напрям роботи студії – створення документальних фільмів 
історико-краєзнавчої тематики. В основу цих фільмів покладено результати пошукових 
експедицій, інтерв’ю зі старожилами, вивчення літератури та першоджерел. При студії 
створено навіть «музей», експонатами якого є речі, знайдені під час таких краєзнавчих 
експедицій. Серед них зустрічаються і дещо несподівані екземпляри, наприклад, маска 
тібетської релігії Бон-По. Цю релігію, за однією з версій, прийняв Чингізхан. Оскільки 
маску знайдено в землі на глибині близько двох метрів, можливо, потрапила вона сюди 
ще за часів великого завойовника. Пошуки ймовірних шляхів занесення на 
верхньодніпровські землі цього раритету вивели молодих митців і на калмицький 
військовий підрозділ, яким командував Петро Ган, батько Олени Блаватської, і на барона 
Унгерна-Штенберга, якого деякі лами на сході Монголії проголосили земним втіленням 
Махагали – страхітливого божества, дуже схожого на маску. 

З архівних матеріалів краєзнавцям вдалося дізнатися про родовий маєток 
декабриста Гангеблова, що знаходився неподалік від місця знахідки маски, про 
маєтності прибалтійських баронів Унгерн-Штенбергів у Верхньодніпровському повіті. Усі 
ці знахідки лягли в основу створення документального фільму «Танці Білого Старця». 

Вихованці кіностудії не забули і про свого славетного земляка – Олександра Поля, 
завдяки якому стало можливим небувале зростання промисловості всього 
Придніпровського краю. За офіційними даними будинок Земської управи, яка і на 
сьогодні є прикрасою Верхньодніпровська, побудовано з цегли Поля і за його активної 
участі. До революції власники цегельних заводів, як правило, мали особисті «товарні 
знаки», якими таврували свою продукцію. І це було своєрідним знаком якості. Часто таке 
тавро складалося з початкових літер ім’я та прізвища власника. Літери на цеглі «А. П.» 
(Александр Поль) допомогли відшукати таємничий «Александрополь», маєток 
Олександра Поля. Будівлі з такої цегли ще й досі зустрічаються у Верхньодніпровському 
районі. 

Часом будівництва Земської управи прийнято вважати 1911 р. – саме ця дата 
викарбувана на одній з бокових стін будівлі. Проте Олександр Поль помер за двадцять 
років до цього. Це протиріччя не давало краєзнавцям спокою і змусило звернутися до 
офіційних документів – постанов Верхньодніпровського земського зібрання за п’ятдесят 
років його існування. Виявилося, що в 1911 р. було проведено реконструкцію будівлі й 
добудовано нове крило, на якому красується ця дата. А сама будівля, яка має дещо 
незвичну для цієї місцевості архітектуру, споруджена набагато раніше. Незвичний 
архітектурний стиль будівлі створений одним з представників відомої династії 
архітекторів Харманських.  

Цікавою є й історія будівництва церкви – напівкруглої прибудови до колишнього 
головного корпусу земської лікарні. Під час перебудови Земського дому міським 
головою був Олексій Харченко. Одночасно будувалася і нова міська лікарня. Це призвело 
до надмірного використання виділених коштів та різкої критики на адресу управи. Серце 
мера не витримало – він помер на будівельному майданчику. І тоді його мати, Анастасія 
Харченко, власним коштом збудувала церкву при лікарні на тому місці, де загинув її син.  

Лікарня будувалася на пустирі навпроти спиртового складу, що належав 
саксонському німцю графу Івану Ностіцу, одному з найбагатших людей імперії. Один 
з його родових маєтів був у Паньківці.  

Юним дослідникам удалося відшукати маєтності Василя Капніста, план дворового 
місця садиби одного з ватажків верхньодніпровського дворянства Єраста Бродського у 
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самому Верхньодніпровську, знамениту віллу «Ксенія» в Симеїзі, що належала дружині 
гласного Верхньодніпровського земства Олександра Чуйкевича.  

Ці та інші історичні сюжети краю діти вивчають і втілюють у своїх фільмах. Вони 
впевнені в тому, що є не лише спостерігачами, але й творцями історії. На завершення 
доповіді присутнім у залі продемонстровано фільм «Під звуки вічно молодого вальсу». У 
ньому мова йшла про конкретний навчальний заклад, та за десять хвилин перед очима 
глядачів пробігла історія розвитку освіти за останні 130 років не лише 
Верхньодніпровщини, але й України в цілому. 

Про необхідність перегляду дат заснування міст Півдня України підняв питання 
член правління Національної спілки краєзнавців, заступник головного редактора 
журналу «Краєзнавство» Олег Бажан. Це стосується і м. Верхньодніпровська. Він навів 
приклади, які свідчать, що поселення існувало набагато раніше офіційно визнаної дати. 
Також говорив про те, що назріла необхідність у випуску нового енциклопедичного 
видання з історії міст і сіл України, оскільки старе видання на сьогодні не є актуальним. 
Спілка краєзнавців нині працює над вирішенням цієї проблеми. 

Головним джерелом інформації та центром спілкування й дозвілля населення 
міста є Верхньодніпровська центральна районна бібліотека. Завідувач відділу 
обслуговування Центральної районної бібліотеки Алла Романюха у своєму виступі 
розповіла, що в 2012 р. районній бібліотеці виповнюється 137 років. Історія бібліотеки 
почалася від заснованої в 1875 р. учительської бібліотеки, розташованої в будинку 
повітової земської управи. Більшість книг для неї підібрано в Петербурзі В. К. Абазою – 
одним із членів повітової Ради. Книжковий фонд її складав трохи більше 300 книжок. 

Через 2 роки бібліотека була передана в земську управу і перейменована 
в Земську публічну бібліотеку Верхньодніпровського повіту. Службовцям земства було 
надано право користуватися літературою безплатно, а з усіх інших брали плату по 
6 карбованців на рік.  

Сьогодні бібліотека обслуговує понад 5 тис. користувачів, а її книжковий фонд 
становить майже 70 тис. примірників. Нещодавно бібліотека стала переможницею 
у Всеукраїнському конкурсі проектів «Інтернет для читачів публічних бібліотек» та 
отримала Грант Посольства США в Україні для створення Інтернет-центру. Алла 
Романюха також детально ознайомила присутніх з літературно-мистецьким життям 
краю.  

З перспективами розвитку сучасної української архітектури малоповерхового 
житла малих міст України ознайомила присутніх кандидат архітектури, доцент Київського 
національного університету будівництва і архітектури Тетяна Ладан. Вона зазначила, що 
на засіданні бібліотечного клубу, присвяченого м. Бару Вінницької обл., її дуже 
зацікавила ця тема. Нині студенти навчального закладу активно працюють над 
вивченням житла для малих міст і на наступному засіданні бібліотечного клубу обіцяють 
продемонструвати свої проекти. 

Про всепоглинаючу красу та чарівну силу вишиванки розповіла народна 
майстриня-вишивальниця Олеся Припольцева. Її розповідь повнилася спогадами від 
маминих і бабусиних вишиванок, стосувалася символіки та магічної сили обрядових 
рушників, вишивання «Божників» і картин. Усі присутні мали можливість побачити чудові 
роботи майстрині. Свій виступ Олеся завершила словами, які відображають її внутрішній 
світ: 

Я рідний край та мову солов’їну 
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У вишивку свою вплела, в нитки. 
Я прославляю рідну Україну,  
Яскраві вишиваючи квітки. 
На засіданні також виступив дослідник історії київського водогону, автор книг, 

краєзнавець Валентин Кобзар. Він говорив про те, що головною метою цього проекту є 
збереження для майбутніх поколінь культурного надбання малих міст України, їх 
багатовікової історії, значного природного та історико-культурного потенціалу, 
унікальних історичних та архітектурних пам’яток.  

Завершилося засідання клубу піснею про Верхньодніпровськ на слова Анатолія 
Драгомирецького та музику Володимира Ярцева у виконанні народного вокального тріо 
«Натхнення» Верхньодніпровського районного будинку культури у складі Ганни Мілої 
(керівник), Олени Коваленко та Валентини Янкової. 

До заходу була підготовлена книжкова виставка про місто Верхньодніпровськ, яку 
презентував бібліограф І категорії, в. о. завідувача відділу ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
Дмитро Мироненко. У своєму виступі він розповів про походження міста, детально 
зупинився на історії герба, ознайомив присутніх з матеріалами картотеки негативів з 
фонду бібліотеки, що стосуються міста Верхньодніпровська. 

 
Історія малих міст України: місто Василівка Запорізької області 

29 березня 2012 р. у ДНАББ імені В. Г. Заболотного відбулося дев’ятнадцяте 
засідання бібліотечного клубу «Національні святині» в рамках соціально-бібліотечного 
проекту «Історія малих міст України», присвячене м. Василівці Запорізької області. Історія 
Запорізького краю, зокрема й м. Василівки, сягає корінням у сиву давнину. Славетні 
сторінки його минулого овіяні натхненними справами багатьох поколінь.  

Співорганізаторами заходу стали Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, Запорізька обласна 
державна адміністрація, Василівська районна державна адміністрація, Василівська 
міська рада та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

Присутність керівників міста й району на засіданнях клубу «Національні святині» 
вже стала традиційною. Голова Василівської міської ради Сергій Лобинцев ознайомив 
наукову спільноту, присутню на заході, з історичним минулим міста та його сьогоденням, 
розповів про актуальні проблеми. Незважаючи на існуючі труднощі, голова міської ради 
впевнений у тому, що Василівка – місто з великою історією, глибокими традиціями, 
унікальними пам’ятками архітектури та вдалим географічним місцем розташування – 
стане одним з найбільших центрів туризму в Україні. 

Також доповідач зазначив, що Василівка виникла як поселення під час правління 
Катерини ІІ. У 80-х рр. ХVIII ст. землі на південній околиці Великого Луга отримав 
видатний державний діяч Василь Степанович Попов (1743–1822), який протягом 8 років 
був особистим секретарем Григорія Олександровича Потьомкіна, завідував кабінетом 
імператриці, займав міністерські посади при Павлі ІІ, а за часів правління Олександра І 
був членом Державної ради, мав чин 2 классу дійсного таємного радника. Мешканці 
Василівки вважають, що Василь Степанович Попов є засновником міста. 

Василівка була власністю чотирьох поколінь роду Попових. Розбудова поселення 
почалася з будівництва дерев’яної церкви в 1792 р. 

Про садибу Попових – забуту перлину на архітектурній мапі України та Європи – 
розповів кандидат історичних наук, директор музею-заповідника «Садиба Попова» 
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Віктор Філас. Він зазначив, що, не дивлячись на те, що пам’ятка відома в межах усієї 
України, наукових досліджень, які б торкалися вивчення історико-культурної спадщини 
Василівського маєткового комплексу, на сьогодні бракує. Тому це питання особливо 
актуальне для істориків та краєзнавців міста. З його доповіді присутні дізналися про 
власників палацово-паркового ансамблю, історію його будівництва, архітектурні 
особливості деяких споруд: оглядової башти, каретного сараю, конюшні. 

Палацовий комплекс Попових у м. Василівці займає гідне місце серед культурної 
спадщини регіону. Сучасний Василівський державний історико-архітектурний музей-
заповідник «Садиба Попова» створено за розпорядженням представника Президента 
України в Запорізькій області в 1993 р. на базі районного краєзнавчого музею (до цього 
часу музей майже 10 років не працював, а більшу частину його фондів було втрачено). З 
того часу фонди музею-заповідника збільшилися на 1 200 одиниць, влаштовано 2 
експозиції (загальна площа залів – 76 м², експозиційна – 130 м²), створена та працює 
наукова бібліотека з фондом понад 800 примірників видань і документів. З листопада 
1997 р. музей-заповідник є самостійною юридичною особою і має на балансі 9 пам’яток. 

Головною культурною цінністю, що складає основний фонд музею, є 12 споруд 
різного призначення, об’єднаних у два комплекси: історичний – «Садиба поміщика 
періоду освоювання Дикого степу» – та архітектурний – «Палацовий комплекс». Частина 
споруд є пам’ятками загальнодержавного рівня.  

У фондах музею-заповідника зібрано значну кількість матеріалів, які висвітлюють 
історичний розвиток садиби та поселення в цілому, до того ж тут зібрано значну кількість 
посилань на фонди архівосховищ, де зберігається значний інформаційний доробок 
стосовно садиби та її господарів. Серед архівосховищ, де зберігаються цікаві матеріали 
щодо садиби Попова, слід згадати Кримський державний архів і Російську бібліотеку ім. 
Салтикова-Щедріна в м. Санкт-Петербурзі. 

Розповідь директора музею викликала жвавий інтерес аудиторії. Посипалися 
запитання про статус заповідника, сучасний стан його приміщень, експонати музею, 
місцезнаходження цінностей, вивезених у 1920-х роках минулого століття тощо. 

Розповідь про садибу Попових продовжила начальник РКП «Василівка – 
Градпроект» Ніна Речка. Вона відзначила, що пам’ятки архітектури та містобудування 
XVIII–XX століть посідають гідне місце серед культурної спадщини регіону, вони є цінним 
джерелом для вивчення культурно-мистецьких та урбанізаційних процесів зазначеного 
періоду. Серед вказаної категорії пам’яток, помітне місце належить поміщицьким 
садибним комплексам. Більшість маєтків Південної України було знищено під час 
революційних подій та Громадянської війни на початку ХХ ст., тому нечисленні вцілілі 
комплекси та поодинокі споруди колишніх садиб заслуговують ретельного вивчення та 
охорони. 

Доповідачка докладно зупинилася на нинішньому архітектурному стані садиби 
Попових. Зазначила, що з кожним роком цей пам’ятник архітектури занепадає. Доповідь 
супроводжував фільм, що складався з двох частин. Перша з них присвячена реаліям 
сьогодення – решткам колишньої садиби, що збереглися. Як спеціаліст з архітектури та 
будівництва, вона детально охарактеризувала всі об’єкти садиби. Її надзвичайно 
тривожить те, що з кожним роком цей пам’ятник архітектури занепадає. Друга частина 
фільму демонструє «погляд у майбутнє» і присвячена завтрашньому дню садиби Попова. 
Тут представлено проекти спеціалістів РКП «Василівка – Градпроект» з відродження 
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пам’ятки. У зв’язку з необхідністю її збереження та відродження, фахівці міста розробили 
спеціальні заходи, з якими ознайомили присутніх. 

Заступник голови районної державної адміністрації Денис Калінін презентував 
Програму розвитку туристично-рекреаційної сфери Василівського району «Ренесанс 
Новоросії». Він детально проаналізував туристичний потенціал і унікальні конкурентні 
переваги території м. Василівки та Василівського району Запорізької області, розповів 
про головну мету й основні завдання програми, що стосуються створення 
конкурентноздатної туристично-рекреаційної інфраструктури та унікального 
туристичного продукту, і запросив інвесторів до співпраці. Важливе місце серед основних 
завдань посідають інвестиційні проекти з реставрації та модернізації Садиби Попових і 
створення нових туристичних об’єктів, створення розважальної інфраструктури, 
розроблення туристичних маршрутів національного та міжнародного значення.  

З інформацією про архітектурно-містобудівні дослідження Василівки виступив 
кандидат архітектури, науковий співробітник НДІ пам’яткоохоронних досліджень 
Олександр Харлан. Він докладно зупинився на архітектурно-містобудівних особливостях 
василівських садиб та історії їх виникнення. Розповів, що «заснуванням поселення на 
території сучасного міста Василівка вважається 1740 р., коли по річці Конка було 
встановлено кордон між землями Вольностей Запорозьких і Туреччини. На лівому її 
березі, в місці злиття з річкою Кара-Чекрак (Кара-Чокрак), у цей час засновано 
запорозький зимівник. Пізніше, після зруйнування російськими військами Запорозької 
Січі, землі колишніх Вольностей почали роздавати російським землевласникам. Землі, на 
яких знаходився вказаний зимівник, потрапили в спадщину Василя Степановича Попова. 
Саме Василь Степанович на землях, відведених під дачу, заснував у цьому населеному 
місці велике село, станцію і збудував першу садибу. Від імені власника виникла й назва 
населеного пункту. Для заселення своєї економії Попов переводить своїх кріпаків з 
Катеринославського та Чернігівського намісництв, а також з Полтави. З 1831 р. містечко 
Василівка стало центром управління всіх земель, що належали Поповим. Тут було 
засновано сукняну фабрику (основною галуззю господарства Попових було вівчарство), 
шкіряний і цегельний заводи. Значні кошти також отримували економії завдяки 
сільському господарству, садівництву та горілчаному виробництву. 

Картографія середини ХІХ ст. дає можливість простежити містобудівні особливості 
поселення Василівка того часу. Поселення розміщувалося на високому місці, що 
обмежене із заходу балкою Скотуватою, з південного сходу – балкою Злодійською, а з 
північного сходу – долиною річки Карачокрак. Місце розташування поселення було 
залюднене з давніх часів, про це говорить величезна кількість курганів навколо нього. 
Трохи на північний захід від Василівки знаходиться добре відоме сакральне місце під 
назвою Лиса гора, де здавна проводилися різні культові обряди численних племен степу, 
навіть зараз археологи знаходять велику кількість залишків старовини на цьому місці. На 
жаль, зовсім не досліджено період середньовіччя на даній місцевості. Ще в середині ХІХ 
ст. велика кількість топонімів вказувала на проживання в цих місцях східних і південних 
племен.  

Поселення розташовувалося на давньому шляху, що проходив з північного сходу 
на південний захід, саме в місці броду (переправи) й виникли перші оселі. На найвищій 
позначці пругу рельєфу розташовувався колишній центр з майданом та церквою. По 
обидва береги річки, якими свого часу проходили державні кордони Запорожжя і 
Туреччини, на прилеглих висотах, розташовувалися укріплення того часу у вигляді 
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квадратних редутів, як із запорозької, так і турецької варти. Деякі джерела вказують, що 
поблизу річки Карачекрак на рубежі XVII–XVIII століть існував великий ногайський аул, на 
місці якого в 1736 р. росіянами було влаштовано редут. Шлях, що підходив з північної 
сторони, перетинав річку, а вже на південному березі розходився у різних напрямках. 
Саме поблизу колишнього турецького укріплення й розміщувалася перша садиба Василя 
Попова. Навколо центральної частини проходила одна вулиця, що за обрисом 
повторювала схил нагорної частини і нагадувала підкову, що тягнулася з північного 
заходу на південний схід. Пізніше виникла ще одна вулиця, що прямувала вже 
паралельно наявній, вона виникла на південно-західній стороні височини, що нагадувала 
мис (трохи нижче за позначкою рельєфу). Саме на північно-західній частині мису й було 
збудовано наприкінці ХІХ ст. нову садибу.  

З 1840-х рр. осторонь від поселення на березі річки розпочалося будівництво 
суконної фабрики. У 1860 р. Попови відкрили лікарню для робітників економії, у 1871 р. в 
одній зі споруд маєтку було влаштовано школу, в 1897 р. у Василівці відкрито першу 
бібліотеку. 

Будівництво нового палацового комплексу розпочав онук Василя Степановича 
Попова – Василь Павлович Попов. Для здійснення задуму він запросив зодчих 
Олександра Агеєнка (мелітопольський архітектор) та Миколу Бенуа. Палацовий комплекс 
зводився п’ять років. Будівництво велося місцевими майстрами з виготовленої на заводі 
Попових цеглі. Проект маєтку було представлено в «Ювілейній збірці Петербурзького 
інституту цивільних інженерів». 

У той час вже й поселення зазнало значних планувальних змін. Більшість 
кварталів уже мали правильну прямокутну форму, більшість вулиць були прямими 
(з 1831 р. поселенню надано статус містечка). Саме в кварталі прямокутної форми 
запроектовано і збудовано новий комплекс садиби (межі кварталу окреслюють сучасна 
вулиця Гагаріна, провулки Веселий та Дружби, а також залізниця, розташована 
безпосередньо з південно-західної сторони кварталу).  

Дослідник визнав, що сучасна картографія дає змогу проаналізувати історичний 
розвиток поселення за майже сторічний період. Комплекс другої садиби збудовано 
наприкінці ХІХ ст. у безпосередній близькості від першої, зведеної наприкінці XVIII ст. 
Поселення зазнало нищівної руйнації, але загальна планувальна схема центральної 
частини вціліла. Частково порушено колишній візуальний зв'язок між елементами 
містобудівного ансамблю, знищено його головні домінантні споруди: садибний будинок 
кінця ХІХ ст. та Петро-Павлівську церкву 1843 р. 

За наявності виявлених матеріалів можливим є ретельне дослідження території 
містобудівного комплексу, проведення археологічних досліджень, робота в архівах і 
розробка проекту реабілітації вцілілого з можливим відтворенням втрачених елементів 
архітектурно-містобудівного середовища.  

Збереглися майже всі елементи історичного комплексу «Садиба поміщика 
періоду освоювання Дикого степу». До його складу входить житловий будинок поміщика 
– пам’ятка історії кінця XVIII ст. (сучасна адреса: пров. Дружби, 2). Будинок збудовано 
близько 1790 р. за розпорядженням першого володаря маєтку Василя Попова. Це 
найдавніша зі збережених житлових споруд на Василівщині. За переказами, її стіни 
складено з дерев’яних брусів, використаних з розбитих у війну суден. Прибудову з цегли 
зроблено в 1830-х рр. за вказівкою сина засновника – генерала Павла Попова. 
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Також збереглися споруди господарчого двору. Споруду для утримання худоби 
(корівник) за даними музею збудовано в 1830-х рр. За призначенням споруда 
використовувалася до 1920-х рр., після чого була пристосована під складське 
приміщення і контору (під час реконструкції того часу змінено зовнішній вигляд: 
розширено вікна, закладено двері, прибрано два фронтони, зроблено прибудови). Зараз 
приміщення споруди орендують агротехнікум і проектна організація. Будинок молочарні 
(до радянського часу тут розміщувалося обладнання для виготовлення молочних 
продуктів), також зазнав значних перебудов, після чого тут розміщувалися учбові класи. У 
1994 р. споруду реставровано. Також зберігся льох 1830-х рр.  

На жаль, не збереглася дерев’яна церква на честь святого Василя Великого, 
збудована в центральній частині поселення в 1792 р. До будівництва першої церкви були 
причетні колишні запорожці. У 1852 р. її продано за 3 тис. рублів асигнаціями 
мешканцям села Ново-Олександрівка Мелітопольського повіту. В експозиції музею 
зберігається макет церковної садиби, виконаний старшим науковим співробітником О. В. 
Варяником. Ця дерев’яна церква Василя Великого з архаїчними рисами належала до 
ротондальних храмів. Храми такого типу виявлені на території Вольностей Запорозьких 
(колишні Катеринославський та Олександрівський повіти Катеринославської губернії). Це 
культові будівлі, що у плані мали форму кола. 

Маєток Попова у Василівці (Васильєво) був добре відомий на теренах Російської 
імперії і за кордоном. На загальноросійських і регіональних виставках за здобутки в 
галузі лісорозведення, виноградарства й виноробства, а також конярства, господарство 
одержувало золоті й срібні медалі. На полювання до маєтку приїздило чимало поважних 
осіб, навіть члени царської родини. Тому постало питання будівництва грандіозного 
комплексу. Палацово-парковий ансамбль, що нині існує під назвою «Палацовий 
комплекс», будувався 5 років (з 1890 до 1894 року). 

Майстерна стилізація споруд палацового комплексу в еклектичному стилі 
створювала неповторне враження сприйняття ансамблю як ззовні, так і на його території. 
Хоча садиба і не відзначалася монументальністю й величністю, її колоритні різностильові 
будівлі утворювали затишну атмосферу, різноманітні композиційні вирішення й 
романтичний вигляд у дусі європейських замків, зелені насадження в межах садиби і в 
парку, що розташовувався поруч, робили ансамбль схожим на оазу посеред степового 
ландшафту.  

Палац. Чотириповерховий об’єм палацу (42 х 45 м у плані) був прикрашений 
п’ятьма високими баштами. У підвальних приміщеннях розташовувалися бані – 
російська, турецька, фінська і римська, на першому поверсі влаштовано бальну залу, 
дзеркальні кімнати, картинну галерею з роботами Тиціана, Гойї, Рембрандта та ін. З 1907 
р. у приміщеннях замку влаштовано унікальний етнографічний музей 15 народів світу. На 
четвертому поверсі існувала обсерваторія з телескопом. Її приміщення прикрашали 
статуї Лангобарді. 

Після революційних подій маєток значно постраждав, колекції розпорошено 
і пограбовано. На початку 1920-х рр. знищено парк (близько 40 га, серед вирубаних 
дерев згадується 141 дерево різних порід діаметром 2,2–2,8 м). З 1929 р. споруди 
палацового комплексу поступово нищилися. У 1934 р., після страшного голодомору, 
місцева влада почала будівництво Будинку культури. Брак матеріалів і коштів призвів до 
руйнування спочатку дерев’яних конструкцій споруди для нового будівництва, а пізніше 
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й цегляних (цеглу зі споруди замку використовували ще й після війни для відсипки доріг 
та будівництва господарчих споруд колгоспів). 

Наразі від головної споруди палацового комплексу залишився підвальний поверх 
та одна напіврозібрана башта. До палацового комплексу входили також храм, каплиця, 
бібліотека та метеорологічна станція (теж не збереглася). 

Оглядова башта. Цегляна споруда. У кладці використано цеглу двох відтінків, за 
рахунок чого поверхня стін ззовні прикрашена геометричним малюнком. Нижня частина 
споруди потребує ремонту через відсутність даху протягом тривалого часу. 

Каретний сарай. У 1990-х рр. одноповерхове приміщення було надбудовано. 
Приміщення колишнього сараю пристосували в навчальний корпус для психічно хворих 
дітей. Поруч збудували спальний корпус для цього ж закладу, а також гуртожиток для 
місцевого радгоспівського технікуму. 

Конюшня. У 1932 р. у приміщенні конюшні було відкрито першу в районі середню 
школу. Відомий педагог Антон Макаренко згадував, що в той час приміщення школи 
було завалене кінським гноєм, була відсутня підлога і в кількох приміщеннях 
утримувалися кілька коней. 

Церква. У маєтку раніше існувала церква. Її в 1843 р. збудувала Олена 
Олександрівна – невістка Василя Попова. У 26 років вона залишилася вдовою і над 
похованням чоловіка збудувала трипрестольну церкву в ім’я апостолів Петра і Павла. Із 
часом церква стала сімейною усипальницею родини Попових (у цинковій труні тут 
зберігалися залишки самої Олени Олександрівни та її сина). Церкву будували в традиціях 
єпархіальної архітектури того часу, хрещата в плані з видовженим західним раменом, 
над яким розташовувалась висока дзвіниця. 

Церква діяла до 1920-х рр. У 1932 р. споруду переобладнали на електростанцію. У 
приміщенні склепу зберігали вугілля, поховання було засипано вугіллям і дошками. 
Пізніше, за розповідями місцевих мешканців, кістки було викинуто з трун, а металеві 
труни зникли. У 1950-х рр. церкву зруйнували, вхід до склепу засипали, на місці 
колишньої церкви влаштовано танцмайданчик (район Аптечного провулку), а на місці 
церковного цвинтаря (розташовувався поблизу вівтарної частини) влаштовано парк». 

На завершення свого виступу науковець сказав, що «дана пам’ятка на теренах 
Південної України заслуговує на ретельне вивчення для подальшого виконання проекту 
реабілітації з точним установленням місць втрачених елементів містобудівної структури 
поселення та його складових і відновленням важливих домінант. Для цього необхідно 
провести ретельне дослідження сучасного парку – місце колишньої церковної садиби з 
проведенням археологічних досліджень – для локалізації фундаментів знищеної 
культової споруди і приміщення родової усипальниці роду Попових. Це дозволить 
уточнити дані про архітектурні властивості Петро-Павлівського храму, а також долю 
родових поховань колишніх господарів Василівської економії. Слід локалізувати місце 
розташування стародавньої Свято-Василівської церкви та провести археологічні розвідки 
на місці її колишньої території, що дозволить зібрати нові дані про цікавий і архаїчний 
тип храмових споруд запорозьких козаків. Також ретельного археологічного 
дослідження заслуговує територія першої садиби Василя Попова (кінець XVIII ст.), що 
дозволить виявити досі невідомі сторінки виникнення та розвитку комплексу. У свою 
чергу архітектурно-археологічне дослідження садибної будівлі дозволить виявити 
відсоток втрат і будівельних нашарувань споруди. Продовження проведення 
археологічних розвідок потребує й друга садибна ділянка, це дозволить уточнити 
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планувальні та архітектурні властивості втрачених складових комплексу і стане в нагоді 
при розробці плану відновлення садиби. Зазначені заходи допоможуть зняти дискусійні 
питання та окреслити напрямок розвитку подальшої долі Василевського музейного 
комплексу».  

Особливим гостем на засіданні клубу була керівник музею-галереї прикладної 
кераміки та живописної творчості Іллі й Олексія Бурлай Валентина Баталкіна 
(м. Запоріжжя). В її розповіді йшлося про два роди підприємців і художників – 
український рід Бурлай та німецький рід Хілтманнів, нащадком яких вона є. Завдяки 
зусиллям цих сімей на Запоріжжі функціонував цегельний завод, з продукції якого 
зведено багато будівель на території краю. Колекція музею унікальна. Вона безперервно 
поповнюється новими старовинними експонатами. Тут створено першу лабораторію з 
дослідження глини для виробництва цегли та черепиці. Влучним доповненням до 
виступу Валентини Баталкіної стала розповідь історика Римми Лякіної про славних 
предків роду Бурляй – Кондрата (початок ХVІІ ст.), Гаврила, Карпа та його синів Івана 
і Михайла, випускників Києво-Могилянської академії (ХVIII ст.).  

На заході виступили головний художник-реставратор корпорації 
«Укрреставрація» Інна Дорофієнко, кандидат історичних наук, голова правління 
Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України Олександр 
Гончаров, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Інституту 
географії НАН України Андрій Івченко, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту археології НАН України Лариса Виногродська.  

Учасники засідання бібліотечного клубу з цікавістю переглянули книжкову 
виставку «Історія малих міст України: м. Василівка Запорізької області», яку презентував 
бібліограф І категорії, в. о. завідувача відділу ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Дмитро 
Мироненко.  

 
Історія малих міст України: місто Новомиргород Кіровоградської області 

26 квітня 2012 р. бібліотека приймала учасників двадцятого засідання 
бібліотечного клубу «Національні святині» в рамках соціально-бібліотечного проекту 
«Історія малих міст України», присвяченого м. Новомиргороду Кіровоградської області. 

Співорганізаторами заходу стали Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, Кіровоградська обласна 
державна адміністрація, Новомиргородська районна державна адміністрація, 
Новомиргородська міська рада та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

Захід розпочався з ушанування пам’яті жертв Чорнобиля хвилиною мовчання. Ця 
трагедія має стати для людства уроком і застереженням, адже вона принесла численні 
жертви серед населення, руйнування, порушення природного середовища та загибель 
колись квітучих міст – Прип’яті й Чорнобиля. Заходи, що проводяться бібліотекою в 
рамках проекту «Історія малих міст України», спрямовані саме на те, щоб населені пункти 
не зникали з мапи України, а навпаки, розвивалися і процвітали на благо України і її 
громадян. 

Для учасників засідань бібліотечного клубу «Національні святині» такі заходи 
кожного разу стають справжнім відкриттям. Вони дізнаються про нові маловідомі 
куточки нашої країни. І засідання, присвячене м. Новомиргороду Кіровоградської області, 
не стало виключенням. Новомиргородці, які прибули на засідання клубу, ознайомили 
присутніх у залі з тим скарбом, який вони отримали у спадок від пращурів. Кожен із 
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численної делегації мав бажання розказати про розвиток міста від давніх-давен і до 
наших днів, про людей, які тут мешкають.  

Очолив делегацію з м. Новомиргорода Кіровоградської області голова 
Новомиргородської міської ради Яков Немировський. Мер міста першу частину свої 
доповіді присвятив історії краю. Учасники заходу почули про заснування Новомиргорода 
та наступні етапи його розвитку: у часи козацтва південна частина міста згадується в 
письмових джерелах як зимівник Тресяги, пізніше – як військове поселення на кордоні 
імперії (переважна більшість військових була з Миргородського полку, отже, звідси 
пішла й назва міста – Новий Миргород); з 1752 р. – столиця Нової Сербії; пізніше – 
відомий торговельний центр степової України; у 1959 р. – два районні центри 
Новомиргород і Златопіль об’єднано в Новомиргородський район із центром 
у Новомиргороді. 

Окрема частина доповіді мера міста стосувалася багатого архітектурного спадку 
міста. Доповідь доповнювалася відеорядом архітектурних об’єктів, що збереглися до 
сьогодні: комплекс будівель міської лікарні (1910–1913), Миколаївська церква (1809), 
Іллінська церква (1786), колишній єврейський магазин тощо. 

Мер згадав і Златопільську гімназію (1885–1891), в якій навчалися голова уряду 
УНР письменник Володимир Винниченко, академік Ігор Тамм. Тут вчителювали діти 
графа Лопухіна. Їхніми колегами в різні роки були Микола Зеров, Григорій Грушевський, 
Борис Лятошинський, Олександр Назаревський. Будівля гімназії зведена в 1885–1891 рр. 
на кошти Лазаря Бродського та Митрофана Цвіткова за проектом архітектора 
К. Архипова. Це один з кращих зразків будівель провінційних навчальних закладів. 
Основний стиль – еклектика з неоренесансними елементами. Свого часу це був 
справжній палац. Нині будівля потроху руйнується, хоча все одно має розкішний вигляд. 
Башта, шпилі й чудовий зовнішній декор викликають захоплення, проте стан споруди – 
занепокоєння.  

На закінчення голова міської ради зазначив, що «стан пам’яток історії та культури 
в Новомиргороді, як і в більшості українських міст, є однією з найболючіших проблем.  

Місто має давню, насичену визначними подіями історію. Датою заснування 
вважається 1740 р., проте здобутки сучасної археології стверджують, що ця місцевість 
була заселеною завжди. Вдале поєднання клімату, рельєфу, достаток водних і харчових 
ресурсів зробили низини річок Великої Висі та Гептурки одним з осередків різних 
цивілізацій.  

Остання археологічна експедиція за керівництва Леоніда Залізняка вже сім років 
працює в Новомиргородському районі. Тут знайдено кілька стоянок первісних людей, що 
підтверджує факт життя на цій території ще за кам’яної доби. Ці знахідки мають неабияке 
значення не лише для археології України, але й усієї Європи».  

Про археологічне минуле краю розповів особисто керівник археологічної 
експедиції Леонід Залізняк, український археолог, доктор історичних наук, завідувач 
відділу археології кам'яної доби Інституту археології НАНУ, професор Києво-
Могилянської академії. Він розповів, що запросили сюди археологів завдяки місцевому 
краєзнавцю Петру Озерову (одну зі стоянок названо його ім’ям). П. Озеров першим 
знайшов тут серію дуже древніх палеолітичних стоянок, яким до семидесяти тисяч років. 
Це найдавніші стоянки на території Кіровоградщини. Тоді великий льодовик розвивався, 
північ Європи була накрита ним, а на цій території стояли надзвичайно низькі 
температури: мінус тридцять – п’ятдесят за Цельсієм.  
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Нині археологи працюють над надзвичайно цікавою знахідкою – стоянкою 
неандертальців. Ці розкопки стали можливими завдяки співпраці з міською владою 
і фермерами, на чиїх землях проводяться розкопки, з якими у науковців повне 
порозуміння. Напрацювання археологів опубліковані в журналі «Кам’яна доба України». 
За цими матеріалами готується до виходу книжка.  

Також розкопками підтверджено присутність на берегах Висі трипільців – прямих 
нащадків аріїв. Цілком логічно, що й надалі тут селились їхні спадкоємці – представники 
Черняхівської та ямної культур, а потім – ранні слов’яни. Скіфські кургани на навколишніх 
полях свідчать про трагічний занепад осілих племен унаслідок вторгнення войовничих 
кочівників, які також розміщували тут свої стани й ритуальні капища. 

Практично всі наступні доповідачі у своїх виступах згадували пам’ятку архітектури 
місцевого значення – Златопільську гімназію. Їй присвятив свій виступ і голова 
Новомиргородської районної ради Микола Чепіжак. Він розповів про те, як усім містом 
рятують видатну архітектурну пам'ятку, адже відома Златопільська гімназія руйнується 
буквально на очах. Будівля зведена ще у ХІХ ст. Вона була справжньою гордістю цього 
краю. У ній працював відомий етнограф і історик Микола Зеров, до неї екстерном здавав 
екзамени Володимир Винниченко. Останні 20 років гімназія порожня.  

Голова районної ради говорив про необхідність внесення Златопільської гімназії 
до Державного реєстру пам’яток, детально зупинився на архітектурних особливостях 
будівлі, етапах становлення гімназії, згадав інших видатних людей, які в ній навчалися 
або працювали. Розповідь супроводжувалася відеорядом з креслеників та фотографій.  

Також голова поділився з присутніми планами з реставрації гімназії та ідеєю 
створення в її стінах спеціалізованого навчального закладу. Вже поновлено облікову 
документацію, готується проектно-кошторисна документація на реставрацію 
приміщення. Великі надії влада покладає на переведення об’єкту з пам’ятки архітектури 
місцевого значення до пам’яток загальнодержавного реєстру і сподівається на підтримку 
науковців у вирішенні цього питання, адже гімназія являє собою архітектурну цінність як 
один з прикладів естетичного вирішення споруд навчальних закладів кінця ХІХ ст. 

Продовжив тему освітянських традицій Новомиргородщини Микола Левшин, 
професор, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу педагогіки і психології вищої 
освіти Інституту вищої освіти НАПН України, професор кафедри педагогіки і психології 
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. У його виступі 
прозвучали імена його славних земляків, які завдяки власному розумові та здібностям 
досягли значних висот на професійній ниві. Доповідач просив підтримати ідею створення 
навчального закладу на базі Златопільської гімназії. 

Місто Новомиргород Кіровоградської обл. у виданнях фонду ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного представив бібліограф І категорії, в. о. завідувача відділу 
бібліографічної та довідково-інформаційної роботи Дмитро Мироненко. Окрім 
довідкових, енциклопедичних і періодичних видань, ним представлені фотоматеріали, 
передані бібліотеці з фондів НДІТІАМ, із зображеннями плану Новомиргородського 
шанця, мапи міста Новомиргорода, малюнками архітектурних споруд, що датуються 
кінцем XVIII ст.  

В обговоренні взяли участь вихідці з Новомиргорода Володимир Сугаков 
(професор, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук), 
Анатолій Кривошей (почесний громадянин м. Новомиргорода, провідний науковий 
співробітник Інституту надтвердих матеріал НАН України), Маргарита Хохол (почесна 
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громадянка м. Новомиргорода, доктор медичних наук), науковці Валерій Сопілка 
(кандидат архітектури, дійсний член ІКОМОС), Олександр Гончаров (кандидат 
історичних наук, доцент кафедри етнології та краєзнавства КНУ імені Тараса Шевченка). 
Під час засідання були озвучені не лише досягнення й успіхи міста, але й сучасні 
проблеми в його соціальному, економічному та культурному житті. Слухачів цікавили 
питання щодо історичних постатей, які вершили долю краю, місцевих династій, будинку 
дворянського зібрання, костелу, наявності в місті музеїв, бібліотек тощо. 

На завершення засідання представники адміністрації Новомиргорода поділилися 
подальшими планами щодо соціально-культурного, архітектурного, економічного та 
природного розвитку міста і його околиць, подякували за надану можливість 
презентувати свій край і познайомитися з професіоналами, зацікавленими у співпраці.  

 
Історія малих міст України: місто Кодима Одеської області 

6 червня 2012 р. в читальній залі бібліотеки в рамках соціально-бібліотечного 
проекту «Історія малих міст України» у форматі бібліотечного клубу «Національні 
святині» відбулося двадцять перше засідання, присвячене місту Кодимі Одеської області. 

Співорганізаторами заходу стали Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, Одеська обласна державна 
адміністрація, Кодимська районна державна адміністрація, Одеський національний 
університет ім. І. І. Мечникова, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

У цей день учасники засідання бібліотечного клубу почули багато нового 
й цікавого про чарівний куточок України на півночі Одеської області – Кодимщину, його 
унікальний культурний і духовний потенціал. Проте особливо запам’ятався виступ 
директора Кодимського районного історико-краєзнавчого музею Зінаїди Севастьянової, 
присвячений будівлі, у якій нині знаходиться музей, – колишньому маєткові панів 
Розенфельдів, пам’ятці архітектури та містобудування місцевого значення. Її розповідь 
доповнював змістовний відеофільм, відзнятий співробітниками музею. 

Минуло понад століття з моменту побудови єдиної в місті унікальної пам'ятки 
архітектури, а будівля із червоної цегли, зроблена давніми майстрами, міцно тримається, 
не руйнується. Ця двоповерхова споруда прикрашена цегляними стилізованими 
лиштвами, різними дерев’яними декоративними елементами, орнаментами із цегли у 
вигляді стилізованої хвилі. Виконана в так званому цегляному стилі, який був 
розповсюджений на території Російської імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. На жаль, 
ім’я архітектора невідоме. 

Маєток Розенфельдів має власну малодосліджену історію. Усі відомості поки що 
зібрані зі слів старожилів та очевидців, яких небагато: Віра Володимирівна Пахай – 
невістка садівника Івана Даниловича Пахая, Любов Іларіонівна Михальова, мати якої, 
Катерина Миронівна Уманець, працювала кухаркою на панській кухні, Лідія Василівна 
Грабар (Чуба) – донька покоївки господині Тетяни Чуби та робітника саду Василя Чуби. За 
їхніми свідченнями, господарі маєтку жили в своєму помісті тривалий час, іноді 
виїжджали до Петербурга, звідки були родом. Тут, у Кодимі, Розенфельди переважно 
займалися садівництвом і хмелярством, а також тримали багато худоби, утримували 
коней. Сільськогосподарська праця приносила їм значні прибутки. 

За інформацією свідків, власник маєтку помер у Кодимі, але поховали його 
в Санкт-Петербурзі. Пані Марія після смерті чоловіка ще тривалий час проживала 
у маєтку сама, а перед революцією продала його релігійному служителю Дем’яновичу 
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Григорію Євфимовичу. Уже пізніше мати Лідії Василівни Грабар дізналася з газет про те, 
що пані Писаревську – дівоче прізвище пані Розенфельд – убили під час подорожі. Ця 
трагічна звістка розчулила колишню покоївку, адже господиня була хрещеною матір’ю її 
дітей. Завжди уважна до своїх робітників, вона ніколи не демонструвала своєї зверхності, 
відзначалася добротою. Місцеві мешканці любили її. Пані Марія була освіченою, 
талановитою людиною і дуже красивою жінкою. 

Пізніше в маєтку знаходилися купецький будинок, готель. На початку 20-х років 
минулого століття тут була в’язниця НКВС (архівні дані, що стосуються цього періоду, 
відсутні). З того часу підвали в будівлі замуровано. З кінця 20-х років у будинку 
розміщувалася школа. 

Доповідачка детально зупинилася на опису будівлі: «Будівля двоповерхова на 
підвалі з горищем. Виконана у змішаній кладці червоної цегли та пиляного місцевого 
каменя-вапняка. Площини фасадів не оштукатурені, елементи архітектурного 
декорування виконані в матеріалах кладки стін. Це є головною ознакою так званого 
«цегляного стилю», який був розповсюджений на території Російської імперії наприкінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. Дах двоскатний. Композиція головного (північного) фасаду строго 
симетрична, що додатково підкреслюється ризалітами у два віконні прорізи по його 
флангах. Віконні прорізи прикрашені прямокутними та трикутними мандриками на 
кронштейнах, на рівні першого поверху обрамлені білим каменем (вапняком) у вигляді 
стилізованих лиштв і замкового каменю. На рівні другого поверху – віконні прорізи 
прикрашені цегляними лиштвами. Між ризалітами був розташований головний ганок 
будівлі. 

Протилежний – південний фасад – центрально-симетричний у сім вікон, що 
підкреслюється фронтоном та кріповкою у три вікна по центральній вісі. Фланги 
центрального фронтону декоровані пояском з дентикул. Площа ризаліту фланкується 
стилізованими пілястрами. Центральна вісь у рівні горища додатково підкреслена 
розташуванням широкого фризу аркової форми, що спирається на пілястри та круглим 
слуховим вікном – люкарною. Віконні прорізи на рівні першого поверху обрамлені білим 
каменем (вапняком) у вигляді стилізованих лиштв та замкового каменю. Віконні прорізи 
другого поверху в межах кріповки прикрашені мандриками у вигляді трикутного 
фронтону на кронштейнах, в тимпан якого вмонтовано різний дерев’яний декоративний 
елемент. Інші вікна другого поверху прикрашені прямокутними горизонтальними 
сандриками на кронштейнах та обрамлені декоративними потинькованими лиштвами. У 
площину підвіконної фільонки прямокутної форми вписано декоративний орнамент із 
цегли у вигляді стилізованої хвилі. 

Декоративне оздоблення східного та західного фасадів ідентичне. Декорування 
віконних прорізів у рівні першого поверху повторюється по всьому периметру будівлі. 
Вікна другого поверху прямокутної форми обрамлені лиштвами, виконаними з цегли. У 
площину підвіконної форми вписано декоративний орнамент із цегли у вигляді 
стилізованої хвилі. Віконний проріз увінчаний прямокутним сандриком на кронштейнах, 
що виконані з цегли. 

По горизонталі площа фасадів по периметру всієї будівлі розчленована 
потинькованими міжповерховими широкими тягами у вигляді прямокутного 
розкріпованого карнизу. 

На даний час на західному фасаді влаштований парадний вхід до будівлі 
з високим ганком, декоративне обрамлення віконних прорізів потиньковане». 
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У доповіді було зазначено, що співробітники музею самотужки ведуть 
дослідницьку роботу, проте вони потребують допомоги науковців у пошуку достовірних 
даних та архівних документів про будівлю і власників маєтку. 

Цьогоріч Кодимський районний історико-краєзнавчий музей відзначатиме свій 
перший ювілей – 5 років. Місцевою громадою було вирішено відвести пам’ятку 
архітектури під приміщення музею 27 вересня 2012 р. Незважаючи на досить молодий 
вік, музей відіграє значну роль у розвитку культури краю, є його інформаційно-
просвітницьким центром і візитною карткою міста.  

Тут представлено експонати від найдавнішої історії до сьогодення. За період 
свого існування музей відвідало понад 20 тис. чоловік, проведено близько тисячі 
екскурсій і більш як 200 різноманітних заходів. Надовго кодимчани запам’ятають зустрічі 
з актором театру і кіно Василем Лановим, народною артисткою України, співачкою Ніною 
Матвієнко, письменником, академіком Богданом Сушинським, художником, земляком 
Василем Шпаком та іншими відомими людьми. 

Не менш цікавими були й виступи інших доповідачів. Людмила Басько, 
начальник відділу культури і туризму Кодимської райдержадміністрації, розповіла 
присутнім про роботу, яку проводить відділ з популяризації декоративно-вжиткового 
мистецтва, збереження народних українських ремесел, адже основною етнічною групою 
в місті є українці – 94,8 %, повідала про архітектурні пам’ятки краю, історію зведення 
храмів. 

З доповіддю про найдавнішу історію й археологію Кодимщини виступила 
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН 
України Наталія Бурдо. Вона зазначила, що завдяки дослідженням, які проводяться 
протягом останніх 60 років переважно співробітниками Одеського археологічного музею 
отримано цінні відомості з історії краю: «На археологічній мапі Кодимського району 
з’явилося 80 археологічних пам’яток, зокрема 10 на околицях м. Кодими, які охоплюють 
хронологічний діапазон від найдавніших часів до раннього середньовіччя. 

Кодимський район займає південний схід Подільської височини на стику сучасних 
зон лісостепу та степу. Таке географічне положення обумовлювало також й навколишнє 
середовище людини в різні віддалені епохи. Невеликі річки, що протікають у межах 
району, пов’язані з басейнами як Дністра (Білочі, Майстринка, Молокіш та Сухий 
Молокіш, Окни, Рибниця, Кучурган), так і Південного Бугу (Кодима, Савранка, Гонорівка), 
поєднуючи таким чином дві великі водні артерії стародавніх часів. 

Найдавніші пам’ятки відносяться до палеоліту, вони існували під час геологічного 
періоду плейстоцену, пов’язаного з появою людини. 

Від періоду появи перших людей у Європі збереглося небагато даних. Ашель – 
період переходу від нижнього до середнього палеоліту, який датується приблизно від 
450 до 100 тисяч років тому, представлений на Кодимщині лише одним пунктом поблизу 
с. Лабушне, де знайдено всього вісім одиниць архаїчних кременевих виробів. Ця 
пам’ятка відноситься до дністровської територіальної групи доби середнього палеоліту.  

Більшість найдавніших стоянок Кодимщини належать до пізнього палеоліту (50–
30 – 13–10 тис. років тому) та існували наприкінці періоду плейстоцену. Вони 
розташовувалися переважно на ділянках підвищеного та розчленованого рельєфу 
з лісостеповими ділянками з березових, соснових та широколистяних лісів. Стійбища 
мисливців пізнього палеоліту залишили кроманьйонці – люди сучасного фізичного типу 
Homo sapiens sapiens. Саме з них починається історія сучасного людства. Встановлено, 
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що популяції двох різновидів давніх людей – неандертальців та кроманьйонців – певний 
час співіснували, зокрема й на теренах сучасної України в Криму (період між 32–38 тис. 
років тому). 

Нову археологічну епоху – неоліт – характеризують як «неолітичну революцію», 
тому що саме з неолітичним періодом пов’язаний перехід людства від привласнюючих 
форм господарства до відтворюючої економіки. Життєзабезпечення людей тепер 
залежало не стільки від мисливства, скільки від успішного втілення аграрних галузей – 
землеробства та скотарства. Найтриваліша революція в історії людства призвела 
зрештою до докорінних змін в економіці, системі життєзабезпечення, соціальній 
структурі та духовній культурі, а також заклала підвалини цивілізованого життя 
суспільств, які стали на шлях прогресу. Апогеєм неолітичної революції та останнім 
щаблем первісного суспільства стала епоха фіналу ново-кам’яного віку – мідний вік або 
енеоліт. Розквіту аграрних давніх суспільств сприяли нові кліматичні умови, що з’явилися 
з початком атлантичного періоду епохи голоцену, який визначається як кліматичний 
оптимум, і характеризувався в цілому доволі високими температурами та вологістю. 

На теренах України енеоліт представлений давньоземлеробською трипільською 
культурою, яскраві пам’ятки якої представлені, зокрема, й на Кодимщині. Найдавніші 
трипільські поселення датуються приблизно початком 5 тис. до н.е. Розкопки їх 
проводилися поблизу с. Кирилівки в урочищі Олександрівка, у центрі с. Тимкове, на 
західній околиці станції Слободка. 

Поселення біля станції Слободка складалося з кількох будинків, три з них були 
розкопані. 

На поселенні Олександрівка розкопано залишки 14 глинобитних жител, 
побудованих уздовж струмка. За конструкцією будинки подібні до традиційної 
української хати, але відрізнялися від неї більшим розміром, плануванням, а також 
наявністю двох поверхів. Під час розкопок руїн у кожному з жител знайдено десятки 
посудин, жіночі фігурки, знаряддя праці з каменю, кременю, кістки, рогу, міді. 
У трипільців був особливий ритуал залишення поселень, підпорядкований певним 
священним циклам. Переселяючись на нове місце, вони спалювали поселення, 
здійснюючи жертвоприношення предкам. Саме тому руїни жител складаються 
з перепалених глиняних конструкцій. 

Трипільська культура вирізняється серед енеолітичних культур надзвичайно 
ошатною керамікою, що характеризується розмаїттям стилів, вишуканістю форм, 
дивовижним символічним орнаментом. Зразки такої кераміки, яка призначалася 
зокрема й для ритуальних церемоній, з поселень Тимкове та Олександрівка. Залишки 
двоповерхового глинобитного будинку було досліджено на трипільському поселенні 
в центрі с. Тимкове. На першому поверсі житла виявлено цікаві деталі інтер’єру: 
вогнище-вівтар, глиняну скриньку, поруч з якою лежала жіноча фігурка. Одне з жител 
тимківського поселення було майже повністю зруйноване під час будівництва Палацу 
культури. Тут вціліли лише окремі знахідки, які складали унікальний культовий комплекс 
з керамічної моделі храму, жіночих фігурок та моделей стільців. 

У Кодимському районі знаходяться найчисельніші трипільські пам’ятки 
середнього етапу Трипілля. Цікаві матеріали отримано під час розкопок на поселенні 
Черкасів Сад 2 поблизу с. Кирилівки. Тут виявлені залишки глинобитних жител, в одному 
з яких стояв вертикальний ткацький верстат (від нього залишилися керамічні відтяжки). 
Про трипільське ткацтво дізнаємося завдяки відбиткам тканин на денцях посудин. Ці 
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відбитки свідчать про існування у трипільців тканини з різними способами переплетіння, 
зокрема й узорних тканин. Крім того, знайдено відбитки виробів, зв’язаних гачком і 
спицями. Це найдавніші зразки в’язаної тканини в Європі. В одному з жител знайдено 
рештки глиняної печі. Цікавою знахідкою є також керамічна модель житла з деталями 
інтер’єру, що відповідають даним розкопок. 

Початок бронзового віку співпадає з кліматичними змінами, які призвели до 
поширення на північ степових ландшафтів, а разом з ними – кочового способу життя. 
Ранній бронзовий вік (ІІІ тис. до н.е) на Кодимщині представлено похованнями 
в курганах, що належать до ямної археологічної культури. Курган з подібним похованням 
розкопано біля с. Тимкове. 

На території району відомі підкурганні поховання білозерської культури раннього 
залізного віку (ХІІ–ІХ ст. до н.е.), які пов’язують з кіммерійцями. Частина населення 
кочувала, меншість жила на поселеннях біля північного кордону степу, займаючись 
хліборобством і ремеслами (зокрема виготовленням зброї). Кіммерійці ввійшли в історію 
як войовничі вершники, супротивники грізних скіфів. 

Майже на тисячу років Кодимщина стала кордоном між племінними державами 
хліборобів і войовничих кочівників – скіфів, сарматів. Археологічні пам’ятки цього 
періоду та до ІІІ ст. н.е. представлено похованнями в курганах. 

У 30-ті роки ІІІ ст. до берегів Чорного моря з півночі переселилися племена готів. 
Події тієї епохи увійшли в історію під назвою «Великого переселення народів». Нову 
державу її засновники – готи – так і називали – «Країна меча». Десятиліттями тривали її 
війни з Римською імперію – найбільшою й наймогутнішою державою Європи того часу. 
Одним з наслідків тих подій стало формування черняхівської археологічної культури, у 
якій переплелися надбання римлян, «варварів» – готів, сарматів, скіфів, слов’ян та 
багатьох інших народів. На Кодимщині відомі поселення та могильники цієї культури. 

У 70-ті роки IV ст. в причорноморських степах з’являються гуни. Вони зруйнували 
готську державу, змусивши більшість її засновників відступити на захід. Серед 
нечисленних знахідок того драматичного часу відзначимо виявлені на поселенні 
черняхівської культури в с. Тимкове уламок бронзового гунського котла та фрагмент 
кістяного виробу із зображенням орлів. 

Після смерті володаря гунів Аттіли, створена ним держава розпалася. У наступні 
кілька століть господарі степів часто змінювали один одного – булгари, авари, хазари, 
знову булгари. Вони витіснили звідси або підпорядкували собі нечисленні слов’янські 
племена, які проникли на ці землі в VI–VII cт. 

У першій половині ІХ ст. у степовому межиріччі Дніпра та Дунаю оселилися 
мадярські (угорські) племена, які називали ці землі «країна Ателькьюза». Однак після 
поразки, завданої їм 896 р. у великій битві на Південному Бузі військом болгарського 
князя Симеона, вони змушені були назавжди залишити Причорноморські степи та 
переселитися за Карпати. 

У наступні століття знову одні володарі степів – кочівники – час від часу 
змінювали інших (печеніги, половці, монголи, татари), поки наприкінці XV – на початку 
XVI ст. через Кодиму пройшов кордон між Королівством Польським та імперією 
Османів». 

Почесний житель міста, академік, історик, письменник Богдан Сушинський 
закоханий у Кодиму. Він вивчає її історію і своєю творчістю вписує свою сторінку 
в літопис краю. Письменник є автором багатьох книжок і публікацій у періодиці, 
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активним учасником відродження українського козацтва. У своєму виступі академік 
зробив огляд історії Кодимського краю, звідки, на його думку, виникла козаччина. На 
підставі історичних документів він довів, що зародження козацтва відбувалося саме на 
території між річками Кодимкою, Сапранкою, Південним Бугом (перша історична згадка 
про козацтво знайдена в польській хроніці Мартіна Бельського: у ній згадується, що в 
авангарді війська сина польського короля Казиміра IV Яна Альбрехта, який ішов походом 
проти татар через подільські степи у 1489 р., був загін тамтешніх козаків). Інші історичні 
документи також підтверджують, що козацтво зароджувалось у цьому регіоні. Б. 
Сушинський запропонував створити меморіальний комплекс засновникам козацтва, 
окрім Черкащини, на Кодимі. 

Декан історичного факультету Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова В’ячеслав Кушнір присвятив доповідь особливостям орнаментики 
ткацьких виробів Кодимщини, яка, починаючи з другої половини XIX ст. й до початку XX 
ст., була потужним центром вироблення ткацької продукції. Завдяки своєму 
географічному розташуванню Кодимщина не була відірвана від України. Саме тому тут 
збереглися зразки давніх українських вишивок XIV ст. Цей край був не лише центром 
збереження давніх традицій орнаментики і техніки ткацтва та вишивки, але й центром, 
звідки вийшли переселенці на Південь України, які зберегли і під впливом сусідніх 
народів трансформували кодимську техніку вишивання, що пізніше проявилася в нових 
якостях. 

Іще один представник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 
– доцент кафедри археології та етнології України Наталія Петрова – відкрила секрет 
особливості традиційного весільного обряду українців Кодимщини, який розвивався у 
специфічних умовах і дещо відрізняється від інших регіонів не лише України, але й 
Одещини. Науковець висвітлила питання, що стосуються весільного одягу, окремих 
елементів весільних ритуалів, компонентів весільної обрядовості 20-80-х років ХХ ст., а 
також зазначила на необхідності продовження досліджень впливу російської, 
болгарської, гагаузької, молдавської та інших культур на традиційну культуру українців 
кодимщини в цілому і на весільну обрядовість зокрема. 

Книжкову виставку «Місто Кодима Одеської області у виданнях фонду ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного» презентував бібліограф І категорії, в. о. завідувача відділу ДНАББ ім. В. 
Г. Заболотного Дмитро Мироненко. Присутні на засіданні клубу – архітектори, історики, 
мистецтвознавці, науковці, викладачі профільних вищих навчальних закладів, 
краєзнавці, музейні та бібліотечні працівники – із цікавістю переглянули матеріали 
виставки та ознайомилися з виданнями, подарованими кодимчанами бібліотеці. 

На завершення засідання в. о. директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Ольга 
Пацеля побажала кодимчанам продовжувати дослідження з історії краю та всього 
Південного Поділля для збереження неоціненної спадщини, залишеної нам пращурами. 

 
Історія малих міст України: місто Полонне Хмельницької області 

6 листопада 2012 р. у читальній залі бібліотеки в рамках соціально-бібліотечного 
проекту «Історія малих міст України» в форматі бібліотечного клубу «Національні 
святині» відбулося двадцять друге засідання, присвячене місту Полонному Хмельницької 
області. 

Співорганізаторами заходу стали Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України, Хмельницька обласна 
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державна адміністрація, Полонська районна державна адміністрація, Полонська міська 
рада, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

На засіданні зібралися архітектори, історики, археологи, мистецтвознавці та 
краєзнавці. Також прибула численна делегація учасників та гостей з м. Полонного. Через 
велику чисельність охочих виступити довелося поділити засідання на дві частини. 

Першу частину розпочала директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Галина 
Войцехівська. Вона відкрила засідання клубу та розповіла про створення проекту 
«Історія малих міст України» у 2008 р., пошукову роботу, яку проводять працівники 
бібліотеки з дослідження наявної в бібліотеці джерельної бази з історії малих міст 
України та перспективи подальшого розвитку проекту на 2014–2015 рр. 

Безпосередньо розпочав презентацію м. Полонного голова Полонської міської 
ради Станіслав Розумовський. Він ознайомив присутніх з величною й повчальною 
історією міста і запросив усіх охочих на Полонщину, де, за його словами, є що вивчати й 
досліджувати. Зокрема, він сказав: «Історичне коріння Полонської землі сягає в глибину 
тисячоліть. Літописне Полонне розкинулося на правому березі річки Хомори, недалеко 
від того місця, де з нею з’єднується притока Хоморець. Зараз тут розташована 
центральна частина міста. Природа сприяла виникненню городища і захисту його 
мешканців від ворогів. 

Літописець називав наше місто «градом Богородиці Десятинної», тобто воно 
перебувало у власності київської Десятинної церкви, спорудженої на честь прийняття 
християнства на Русі. Київський князь Володимир Великий у 996 р. приєднав м. Полонне 
до київської Десятинної церкви. 

Згадки про нього знаходимо в київських Іпатіївському, Лаврентіївському, 
Галицько-Волинському, пізніше в Острозькому літописах. 

У ХІ-ХІІ ст. місто стає важливим центром політичного життя київської держави, 
її опорним пунктом на західних кордонах. Тут знаходилась резиденція удільних князів з 
дому Володимира Святославовича. За їхнім наказом у Полонному було зведено грізну, як 
на той час, фортецю, однак фортеця не завжди рятувала місто від ворогів. Значних 
руйнувань задали йому половці в 1169 р., хоча мешканці 17 днів мужньо відбивали їх 
напад. 

Унаслідок міжусобних воєн Полонне переходить від одного князя до іншого. Так, 
у літописі Руському йдеться про те, що в 1170 р. Полонне отримав берестейський князь 
Володимир Мстиславович. У 1195 р. київський князь Рюрик передає Полонне своєму 
зятеві Роману Мстиславовичу, правителю Волині. Через 4 роки він об’єднав Волинь та 
Галичину в єдине Галицько-Волинське князівство. Його син Данило Галицький 
продовжував боротьбу за полонський край з київськими Рюриковичами. 

Навесні 1241 р. Полонне пережило трагічну долю інших давньоруських міст 
і містечок, захоплених і спалених монголо-татарами. 

У ХІ-ХІІІ ст. місто було важливим культурно-релігійним центром на Русі. 
Приписане до київської Десятинної церкви, воно стало оплотом християнства на заході 
країни. Тут було декілька церков, одна з яких називалась «Десятинною». За переказами, 
в полонській Десятинній церкві зберігалася ікона Чудотворної матері Божої. З літописних 
джерел відомо, що в ХІІІ ст. в Полонному діяв монастир, настоятелем якого був 
о. Григорій. 

Давньоруські традиції міста знайшли свій розвиток у період пізнього 
середньовіччя, коли Полонне стало важливим центром міського життя на Волині. 
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Драматичні події другої половини ХІІІ ст. – нашестя монголо-татар, сутички між 
князями – призвели до тимчасового занепаду Полонного. Однак завдяки вигідному 
розташуванню на Києво-Белзькому торговельному шляху місто знову відродилося на 
початку ХІV ст. У цей час воно вважалось одним з найкращих міст на Волині, її воротами. 
Полонська фортеця стала серйозним захистом волинської землі від нападів кочівників. 

На початку ХІV ст. припинилась міжусобна боротьба між нащадками Данила 
Галицького, від якої потерпав наш край. Його внук Юрій Львович відновив єдність своїх 
земель. Під час його князювання, за словами сучасника, «була волинська земля в честі й 
повазі, повна багатства й слави». Останнім галицько-волинським князем був Юрій 
Болеслав ІІ (1323–1340 рр.). Він сприяв розвитку міст, зокрема і Полонного, прагнув 
обмежити владу литовського князя Гедиміна. Однак після смерті Юрія ІІ Болеслава 
починається більш ніж 20-річна боротьба за галицькі та волинські землі між Польщею, 
Угорщиною та Литвою. 

Це був переломний момент у долі полонського краю, який майже століття 
перебував у складі Галицько-Волинської держави. Нову сторінку в його історії відкрив 
мирний договір 1366 р., укладений між польським королем і литовським князем. Згідно 
з його умовами, Полонщина з Волинською землею ввійшла до складу князівства 
Литовського і стала володіннями князя Любарта. Населення нашого краю не чинило 
опору литовцям. Це пояснюється тим, що литовські князі намагалися в усьому 
дотримуватися місцевих звичаїв і культури. 

Адміністративно-територіальне підпорядкування Полонщини протягом XIV-XVI ст. 
декілька разів змінювалося. Усі населені пункти її відносились спочатку до Луцького, а 
потім до Кременецького повітів Волинської землі. Полонне було волосним центром, 
крайнім на сході волинської землі, що з 1565 р. було перейменоване у Волинське 
воєводство. Полонне в період пізнього середньовіччя відносилося до малих 
приватновласницьких міст. Власники його досить часто змінювались. Одразу після 
приєднання краю до Литви, її князі почали надавати родючі землі в басейні Горині, Случі 
литовським і українським феодалам. Великі земельні володіння отримали князі 
Острозькі та Заславські, а також нетитуловані феодали, серед яких і Лабунські. 

У квітні 1494 р. Великий литовський князь Олександр Казимирович оповістив 
міщан і землян Полонського повіту про те, що він передає Полонне та волость Полонську 
у власність князям Михайлу і Костянтину Острозьким. 

З 1501 р. повним власником міста деякий час виступає князь Андрій Сангушкович, 
намісник Кременецький, Брацлавський і Вінницький. 

Однак невдовзі Полонне повертається до володінь Острозьких. У цей час місто 
було значним торговельним і ремісничим центром Південно-Східної Волині. Але 
Литовська держава не в змозі була організувати захист власних кордонів від нападів 
турецько-татарської навали. Лише в першій половині XV ст. шляхетське військо та загони 
міських князів на чолі з воєводою К. Острозьким завдали їм низку поразок. 

У цей час відбулися важливі політичні події, що вплинули на історичну долю 
краю. У 1596 р. Польща і Литва підписали Люблінську унію, згідно з якою утворилася 
об’єднана держава – Річ Посполита. До неї у складі Волинського воєводства ввійшов 
і полонський край, який тепер почали енергійно заселяти польські магнати і шляхта. 

У 1570–1580 рр. власником Полонного став молодший син К. Острозького – 
Василь Острозький. Він був найшляхетнішим представником цього славетного роду, 
займав посади воєводи київського і маршалка волинського, мав титул некоронованого 
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короля України. Крім Полонного, йому належали ще 80 містечок та 2760 сіл. Він почав 
укріплювати кордони Південно-Східної Волині, і в 1510 р. побудував у Полонному нову 
фортецю, яка була недоступною для ворогів. 

За сприяння князів Острозьких Полонне у другій половині XVI ст. отримало 
магдебурзьке право (німецьке) або право міста на самоврядування. Це право закріпило 
права і привілеї полонських міщан, купців, ремісників. Встановлювалися єдині податки з 
ремесел і торгівля, органом міського самоврядування стала ратуша. У місті розвивалась 
торгівля, здавна існувала полонська митниця. У XVI–XVII ст. місто було ремісничим 
центром. Значна частина полонських ремісників у XVII ст. працювали на ринок. 

Розвивались у містечку і промисли. Переважну частину населення становили 
селяни. Етнічний склад жителів Полонщини був різноманітним. Поруч з українцями 
проживало багато польського і єврейського населення, також нечисленні представники 
інших народностей – вихідці з Литви, Москви, Волощини. 

Серед волинських міст тогочасне Полонне було як значний культурно-ремісничий 
центр. У 1610 р. засновано чоловічий Свято-Успенський православний монастир. При 
монастирі збудована церква Успіння Божої Матері. 

На початку XVII ст. (1607 р.) в Полонному споруджено костел св. Анни. Він зберігся 
до наших днів і є найдавнішою архітектурною пам’яткою міста. У той час 
продовжувалося будівництво храмів. Так, на кошти прихожан було зведено церкви: 
Покровську, Хрестовоздвиженську, Стрітенську, Юріівську, Різдва Богородиці, Троїцьку, 
апостолів Петра і Павла. Наприкінці XVIIІ ст. в містечку було 18 церков, діяв жіночий 
монастир. 

У XVI-XVII ст. в Полонному була велика єврейська громада, одна з найбільших на 
Волині. У другій половині XVIIІ ст. Полонне стало одним із центрів релігійної течії – 
іудаїзму – хасидизму (вчення благочестивих). Хасидська література друкувалась 
у Полонській друкарні, яку в 1751 р. відкрив Шмуель Беркович. Для хасидизму 
характерне поклоніння цадикам – праведникам, провидцям. 

Великий авторитет у Полонному мав цадик Яків – Йозеф Коген (1704–1784). Про 
нього говорили, що то була людина із суворим виразом обличчя і таким пронизливим 
поглядом, що викликав трепет у присутніх. Основу хасидського вчення він виклав у книзі 
«Толдот», яку писав протягом 30 років. Добре відомий і популярний був цадик Йегуда 
Лейб Мохія, який помер у 1779 р. Обидва полонські праведники поховані в кам’яних 
склепах, які чудом збереглися на єврейському кладовищі. Ці могили вважаються 
святими, зараз вони стали місцем паломництва хасидів з багатьох країн світу. Головний 
здобуток нашого часу – духовне відродження Полонщини, повернення людей до своїх 
національних витоків, традицій, звичаїв, обрядів. У жовтні 1996 р. в Полонному відбулись 
урочистості з нагоди 1000-ліття його заснування. 

У 1963 р. вчитель історії полонської школи № 4 Розмарін Зіма Емануїлович разом 
з учнями створив у місті краєзнавчий музей. У ньому зібрані цікаві матеріали про далеку 
історію нашого краю. Постійно в музеї проводилась робота з дослідження давнини, а 
також приділялась велика увага збереженню тих історичних пам’яток, які ще збереглись 
до наших днів, це: козацька могила, пам’ятник закоханим, який 1893 р. відвідала Леся 
Українка, сімейний склеп Карвіцьких, костел св. Анни. 

Радою музею видано 8 книжок з історії міста Полонного за різними напрямами. 
Все це дає можливість проводити цікаві екскурсії по місту та в самому музеї. За плідну 
роботу музею в 1968 р. присвоєно знання «Народний», яке він зберігає в даний час». 
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Полонне – найдревніше місто на Хмельниччині. Це підтвердив у виступі аспірант 
Національної академії при Президентові України Анатолій Бученко. Розповідь науковця 
про понад тисячолітній вік міста та приналежність його до Київського князівства 
базувалася на Іпатіївському та Лаврентіївському літописах, у яких, зокрема, існує сім 
записів, що стосуються Полонного. Він розповів, що «в різні часи місто називалося по-
різному: «Полонноє», «Полони», «Польний», «Полний», а в давніх актах — «Полонная», 
«Полонне», «Полонне Великое», «Полонне Новоє». Щодо походження назви, на 
сьогоднішній день існує декілька версій. Дехто вважає, що вона пішла від назви 
території, де жили поляни, Полянської землі, інші — від слова «полонити», брати в 
полон. Проте основною вважається така версія: назву місту дало поняття «полонь» — 
луки, сіножать, безлісе місце.  

Стосовно першої згадки про Полонне і в Іпатіївскому, і в Лаврентіївському 
літописах сказано про те, що в 1169 р. половці, заглибившись у володіння Київського 
князівства, дійшли до міста Полонного, яке належало київській Десятинній церкві. 
В літописі чітко сказано, що половці не взяли міста, а лише нещадно пограбували 
околиці. Далі йде опис подій, де київський воєвода наздоганяє половців і з невеликою 
кількістю воїнів наголову розбиває кочівників, а також за допомогою Богородиці 
визволяє весь полон. Але 1169 р. – це зовсім не 996, який, власне, і вважається роком 
першої згадки про Полонне. Розгадка ховається в тих же літописах. Із попередніх подій, 
висвітлених у літописах, відомо, що в 996 р. Володимир Великий завершив будівництво 
Десятинної церкви і приписав їй десяту частину своїх «градів» (міст). Серед них було і 
Полонне, недарма літописець називає його «святої Богородиці град Десятинний». Жодне 
інше місто Київської Русі не удостоїлося честі бути названим «Десятинним» градом. 

Археологічні дослідження 1992–1993 рр., проведені в Полонному археологічною 
експедицією Кам'янець-Подільського педагогічного інституту за керівництва академіка 
І. С. Винокура, підтвердили існування давньоруського укріпленого городища площею 
близько 8,2 га (X–XIII ст.). Укріплення знаходилося в районі сучасної ветеринарної лікарні, 
на природному підвищенні, яке оточене водами річки Хомори і фактично є 
півостровом». 

Посилаючись на літописи, науковень детально зупинився на князівських 
міжусобицях кінця ХІІ ст., розповів про безкінечні військові сутички та напади ворогів. 
Окрему увагу приділив Полонському монастирю, який існував ще до першої згадки про 
нього. Літописи відзначають, що в 1255 р. син литовського кунгаса (князя) Міндовга 
Войшелк опинився в полонському монастирі: «А після цього пішов Войшелк до Галича, 
до Данила-князя і Василька, маючи намір прийняти монаший чин. Тоді ж Войшелк 
охрестив Юрія Львовича. А потім пішов він у [город] Полоний, до [ігумена] Григорія в 
монастир, і постригся в ченці, і пробував у монастирі в Григорія три роки. Звідти ж пішов 
він у Святу гору, узявши благословення од Григорія. А Григорій був чоловіком святим, 
якого ото не було перед ним і ні по ньому не буде». Невідомо, скільки часу існував 
монастир до першої згадки про нього, однак ще в 1267 р. монастир був діючим, про що 
свідчить такий фрагмент літопису: «Григорій же, [ігумен] полонийський і наставник його, 
був іще живий, і Войшелк, допитавшись про живоття його, рад був. Він послав до нього 
[посла], кажучи: «Господине, приїдь сюди». І він приїхав до нього, і наставив його на путь 
чернечу». 

Звісно, величезна робота, виконана десятками, якщо не сотнями, істориків, які 
вивчали і досліджували літописи, набагато полегшує і спрощує тлумачення 
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і розшифровку старовинних текстів. Більше того, свого часу кропітка робота, виконана 
Археографічною комісією Російської імперії з видання Повного зібрання руських 
літописів дозволила на початку ХХ ст. ознайомитися з літописними текстами тисячів 
учених, учителів, студентів, краєзнавців. Оцифрування, розшифрування, літературний 
переклад, тлумачення і, головне, доступність цих документів в інтернет-мережі 
здійснили справжню революцію в джерелознавстві за останній десяток років. Проте 
наївно було б думати, що вже все вивчено і жодних таємниць у дослідженні старовинних 
історичних документів вже не існує. Чого, зокрема, вартий такий запис у матеріалах 
Археографічної комісії з дослідження Лаврентіївського літопису: «В Рукописи на поле 
листа написано западнорусским почерком XVI века: о Полоном. Митрополичь город». До 
якого часу відноситься цей запис? Який саме митрополит чи митрополити володіли 
містом? Чому в Суздальському свитку Лаврентіївського літопису напис українською 
мовою? Я думаю, відповідь на ці та інші питання історії Полонного як невід’ємної 
складової історії України буде неодмінно знайдена якщо не нами, то наступними 
поколіннями полончан, для яких ще залишається широке поле діяльності в написанні 
історії своєї малої Батьківщини». 

Наприкінці своєї доповіді виступаючий констатував, що, на жаль, археологічних 
знахідок періоду Київської Русі, які би підтверджували писемні згадки про місто, офіційно 
не встановлено. Він висловив сподівання, що має бути проведена серйозна робота з 
археологічного дослідження культурних шарів. 

Про проблеми малих міст з точки зору археології розповіла Лариса 
Виногродська, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту 
археології НАН України. Археолог підтримала попереднього доповідача в тому, що 
проведення серйозних археологічних розвідок необхідне. Зокрема, вона сказала: 
«малые города играли значительную роль в истории развития территорий 
древнерусского, золотоордынского, литовского и польско-литовского времени. Их 
история с археологической точки зрения недостаточно исследована. Хотя в последнее 
время этот процесс в малых городах постепенно начинает развиваться в связи 
с расширением туристической отрасли. Именно благодаря проведению 
широкомасштабных археологических раскопок часто меняются хронологические рамки 
укрепленных поселений. Обычно там, где есть замок, его подстилает давнерусское 
городище. Так, во время раскопок на территории замка в г. Староконстантинове 
выявлено его принадлежность к древнерусскому времени. После установления этого 
факта в 2009 г. мэрия города получила дополнительные средства на ремонт дорог и 
прочие нужды в связи с празднованием дня города, возраст которого увеличился почти 
вдвое: празднование 450-летия г. Староконстантинова превратилась в 800-летие. 

Во время собственных раскопок замка XVII в. в с. Пилеве были открыты ранние 
хронологические напластования от палеолита до ХІІ–ХІІІ вв., иногда ХIV–XV вв. Это 
доказывает, что малые города не были уничтожены монголо-татарами, а продолжали 
развиваться. Возникает вопрос, на который должны дать ответ историки. Действительно 
ли монголо-татары разрушили нашу территорию или это были княжеские 
междоусобицы, особенно Данилы Галицкого? Он ведь уничтожил Волховщину, Понизье. 
Приходил ли сюда, на Волынь? 

Полонное многократно упоминается в летописях древнерусского периода – 
упоминание о пребывании в собственности киевской Десятинной церкви, разборках 
между князьями, так и последующего времени. Город страдал и от галичан, болоховцев, 
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а в 1240 г. его сожгли татары. Несмотря на эти перипетии, по словам историка 
Болинского, уже в ХІІІ в. тут существовал грозный замок, несмотря на то, что его 
постоянно разрушали. В ХIV в. город считался одним из лучших городов Волыни, 
который Любарт получил от Казимира Великого после его третьего завоевания Волыни в 
1366 г. 

В последующем сведения о Полонном исчезают. Появляются они лишь в XVІ в. в 
связи с разделом имущества между детьми Острожского. 

Учитывая все эти сведения, возникают два вопроса. Вопрос первый: если в Х в. 
город считался как «десятина», может быть он существовал и раньше, еще в ІХ в. – 
начале Х в. как племенной центр, а возможно и как город? Такой город не мог появиться 
вдруг в конце Х в. 

Вопрос второй: в 1259 г. по приказу Бурундая были разрушены все укрепления. 
Но почему они не были снесены? 

Ответы на эти вопросы могут дать только широкомасштабные археологические 
раскопки. Разведочные раскопки, которые сделаны И. Винокуром и В. Мигеем, не дают 
достаточной картины для характеристики слоев». 

Під час виступу археолог продемонструвала фотографії городищ, курганів, 
підземних ходів Полонного, що потребують ґрунтовного археологічного дослідження. 

Продовжив розповідь про таємниці городищ і підземних ходів тисячолітнього 
Полонного краєзнавець Олександр Дрегало-Соколовський. Його розповідь 
супроводжувалася надзвичайно цікавими фотографіями та середньовічними мапами. Він 
детально зупинився на археологічних розвідках І. С. Винокура, дослідженнях 
чернівецької групи археологів-спелеологів 2008 р., відкритті нового підземного ходу 
місцевим мешканцем на приватній ділянці, власних спостереженнях: «У 1992 р. в місто 
Полонне приїхав історик та археолог Кам’янець-Подільського університету Іоан Винокур. 
Тут він провів археологічну розвідку, визначивши три городища. У першому городищі, 
крім давньоруського шару, наявні шари пізньої бронзи і раннього залізного віку, а також 
раннього середньовіччя. Навіть на сучасній карті Полонного видно вигідне розташування 
городища. Високі природні височини та річка захищає місцевість з усіх сторін. Тут була 
типова для часів Київської Русі дерев’яна фортеця із частоколом. 

На початку 60-х років минулого століття під час будівництва дороги було зрізано і 
розгорнуто велику частину оборонного валу, де натрапили на залишки давнього 
кладовища та цегляний підземний хід, в якому була знайдена козацька шабля. Навіть 
тепер на ділянках жителів цієї місцевості час від часу відбуваються провали ґрунту. 

Друге городище, за І. Винокуром, поселення ХІІ–ХІІІ ст., коли Полонне переходить 
від Острозьких у власність Любомирських. Станіслав Любомирський будує першокласну 
п’ятикутну бастіонну фортецю в голландському стилі. 

Розглянемо середньовічні карти, що збереглися до нашого часу, на яких 
зображено фортецю. Площа фортеці біля 30 га. Знаходиться на висоті 240 м над рівнем 
моря. З усіх сторін замок був захищений насипними валами та мурованими стінами, 
залишки яких збереглися до нашого часу, що разом складали 14 м у висоту, які з усіх 
сторін омивалися річкою. Товщина стін була до 2 м. Мала підйомні брами: «Криву» 
північно-східну та південно-західну «Водяну». 

На території фортеці знаходились замок Станіслава Любомирського, Троїцька 
православна церква, костел св. Анни, міська ратуша, площа «Воля», юдейська синагога, 
магазини, житлові будинки. На жаль, до нашого часу кам’яний палац Любомирського не 



 

 
 

 

98 

зберігся, але схеми доводять, що він був дуже схожим з двома іншими палацами, які 
Любомирський будував одночасно з Полонським у містах Нова Вішниця та Ланьцут 
(Польща). 

Серед шляхти вважалося, що Полонська фортеця була надійніша за Львівську, 
а також була воротами на Волинь. Шлезенгер, опрацьовуючи документи другої 
половини XVII ст. пише, що Любомирський, боячись тривалої облоги, забезпечує 
фортецю зброєю та провіантом на три роки. Але в липні 1648 р. козацькі війська під час 
народно-визвольної війни з Польщею взяли фортецю на третій день облоги, захопивши 
всю зброю. 

Виникає питання, де ж саме Любомирський зберігав усе необхідне, готуючись до 
трирічної облоги. Справа в тому, що полонська фортеця має не тільки наземну, але й 
підземну будову. Підземна частина складається із системи ходів і залів, що мають назву 
«Індія». 

Влітку 2007 р. під час будівництва церкви поблизу центра м. Полонного рили 
котлован і випадково натрапили на підземний хід та залишки підземної споруди. 
Досліджуючи карти XVIII ст., саме на цьому місті знаходилася міська ратуша. Роботи 
з будівництва були припинені. Для дослідження об’єкта було викликано працівника 
Хмельницького відділу охорони пам’яток, який видав дозвіл на продовження 
будівництва. Разом з тим, у вересні 2008 р. в Полонне завітали чернівецькі археологи-
спелеологи, які дослідили та склали звіт про огляд об’єкту, де, зокрема, йшлося про 
неможливість продовження будівництва без попереднього повномасштабного 
дослідження. 

З наочного обстеження хід може бути у два поверхи. У місці розкопу хід змінює 
напрямок на 90 градусів, від поверхні землі до верхнього краю ходу 2,5 м. Залишки 
споруди є підвальними приміщеннями великої міської садиби, які переходять 
у підземний хід. Але, незважаючи на вищесказане, у грудні 2008 р. котлован засипано 
щебенем та мучкою і розпочато будівництво церкви. За час перебування котловану 
відкритим, знайдено зразки кераміки XVII–XІХ ст., а також дуже багато цікавого скла 
ручної роботи приблизно XVII–XVIII ст. (різного призначення). 

Костел Святої Анни є єдиною спорудою фортеці, що збереглася до наших днів. 
Схоже, що підвальні приміщення під костелом є частиною підземних ходів, що 
поєднували між собою усі основні будівлі фортеці. 

Виходячи з досліджень І. Винокура, городище № 3 датується XVIII ст. і має назву 
«Новое местечко Полонное або Новополонне». На карті XVIII ст. зображені оборонні 
стіни городища. Можна припустити, що це був свого роду форпост у передмісті головної 
фортеці. На фотокартках є залишки оборонних земляних валів. 

Навесні 2008 р. місцевий житель, копаючи каналізаційну яму, випадково 
натрапив на підземний хід, який дослідила чернівецька група археологів. На плані-схемі 
показано місце провалу в підземний хід. Видно, що підземний хід йде на захід, має по 
сторонах ніші невідомого призначення. Хід із західної сторони закінчується обвалом. 
Довжина ходу в цьому напрямку складає 19 м. Розгалуження ходу, що йде на південь, 
має довжину 9 м і також закінчується обвалом. Є припущення, що хід має продовження 
(це дає перспективи на подальші дослідження). 

За висновками спелео-археологічної розвідки цей підземний хід є цінним 
об’єктом культурно-історичної спадщини, що не має аналогів на території Хмельницької 
області, і підлягає занесенню до єдиного реєстру пам’яток історії та культури України. Він 
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перебуває у відносно задовільному технічному стані й може бути рекомендований для 
музеєфікації. 

Якщо винести на топографічний план міста відомі провали та співвіднести 
їх з розташуванням підземних комунікацій, можна скласти план-схему всіх підземних 
ходів міста Полонного для подальших досліджень». 

Також у своїй доповіді краєзнавець коротко зупинився на історії та 
характеристиках православних святинь міста. «У різні віки існування Полонного кількість 
церков у місті змінювалась. У XVII ст., за роботою Петра Шлезенгера «Святині 
Полонного», було 5 дерев’яних церков та 2 костели, один з яких був кам’яний, другий – 
дерев’яний. Наприкінці ХІХ ст. налічувалося вже 9 церков. Ці церкви докладно описані в 
роботі видатного дослідника Павлуцького «Деревянные и каменные храмы Украины» 
(1905 р.). 

Церква Св. Трійці, що знаходилась у центрі міста на території фортеці, неподалік 
фортечного валу, побудована в 1734 р. Точну дату будівництва знаходимо на косяку 
вхідних дверей. Напис: «Благодатию Всесвятаго и Животворящаго Духа создася храм сей 
Пресвятые Тройцы року от создания мира 7242, от воплощения же Бога Слова 1734, за 
прилежание и старание рабов Божиих [следуют имена создателей храма]... и всего о 
Христе стараго яко и молодаго братства». Церква була зроблена з дуба, трикупольна, 
вкрита жерстю. Іконостас церкви старий, багатоярусний, дерев’яний, позолочений, з 
багатою різьбою. Поряд із церквою знаходилася дерев’яна двоповерхова дзвіниця, 
церковно-приходська школа, лікарня та кладовище (за І. Винокуром). 

Церква Преображення Господнього, розташована на території городища ранньої 
Київської Русі (сучасна територія ветлікарні). Г. Г. Павлуцький датує її ХІХ ст. Храм 
трикупольний, побудований із сосни, покритий білою бляхою. Поряд із храмом стояла 
дерев’яна дзвіниця. На початку ХХ ст. на північ від цього храму була побудована нова 
дерев’яна Володимирська церква із дзвіницею. Старий Преображенський храм пізніше 
розібрали. При ньому зберігалися метричні записи з 1786 р. Також поблизу церкви 
знаходилася Миколаївська церква, яка згоріла, імовірно, наприкінці ХІХ ст. При церкві 
була церковно-парафіяльна школа. 

Про Успенську церкву Г. Г. Павлуцький  пише, що це гарно збережений зразок 
церковної будівлі XVII ст. Церква знаходилась в урочищі Карповщини або так званої 
Підмонастирки. Збудована в 1612 р. архимандритом Леонтієм Полянежським, 
засновником дівочого полонського монастиря, про що свідчать написи над вхідними 
дверима (Острозький літописець). Церква була побудована з дуба. При ній з 1621 р. 
існував жіночий монастир, який у ХІХ ст. був перенесений в с. Городище Шепетівського 
району. пише, що, Досліджуючи церкви Західної України, Г. Г. Павлуцький не знайшов 
дерев’яної церкви, старішої за Успенську. 

Церква на честь Почаївської ікони Божої Матері знаходилась на території 
теперішньої школи № 2. Була побудована замість трьох розібраних церков: Георгіївської 
(1778 р.), Хрестовоздвиженської (1721 р.) та Сретенської (1725 р.) зусиллями священика 
Стефана Хойнацького. Храм дерев’яний. При храмі було двокласне училище. До неї була 
приписана церква Св. Іова Почаївського та Феодора князя Острозького. Ця церква 
побудована в 1881 р. та знаходилась на Почаєво-Богородичному кладовищі, де зараз 
знаходиться Хрестовоздвиженська церква, збудована в 1954 р. 
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Церква Св.Петра і Павла побудована в 1775 р. у Новополонному. При ній була 
церковно-парафіяльна школа. Зараз на місці, де стояла ця церква, функціонує нічний 
клуб. 

Неподалік, біля городища № 3, знаходилася церква Воскресіння Христового, 
побудована в 1874 р. священником Матвєєм Сольським. Біля церкви знаходилося 
кладовище. Це територія знаходиться поряд з пам’ятником О. Пушкіну. 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці, побудована в 1729 р., знаходилась на малих 
бортниках біля річки Хомора. Поряд із церквою знаходилося старе кладовище. Церква 
була дерев’яна, при ній діяла церковно-парафіяльна школа. 

Дерев’яна Церква Покровська побудована в 1720 р. Знаходилася напроти школи 
№ 4 . У 1910 р. була розібрана та побудована нова, у 1937 р. – закрита. Відкрили в 1945 
р., існує до сьогодні. 

Усі описані церкви, крім Покровської, у 1937 р. зруйновані, церковний крам 
розкрадений, ікони та книги спалені. Лише дивом у наш час знаходяться деякі ікони та 
цінні рештки храмів». 

Насамкінець, Олександр Дрегало-Соколовський зробив висновок про те, що 
в Полонному необхідно обов’язково здійснити повномасштабні археологічні 
дослідження. 

Дмитро Антонюк, журналіст, автор путівників по Україні (видав путівники по 
Житомирській, Полтавській, Вінницькій областям, Буковині, польським замкам на 
території України) присвятив свою розповідь залишкам маєтку Тадеуша Валевського 
першої половини ХІХ ст. у передмісті м. Полонного та одному з найбільших на території 
Східної Волині чудовому парку, який оточував маєток Валевського. Виступ видавця 
базувався, насамперед, на роботах польського науковця Романа Афтаназі щодо 
польських резиденцій на території України та власних дослідженнях. 

Про дослідження історії заснування фарфорового промислу на Полонщині та 
створення музею фарфору в м. Полонному розповів художник, Почесний громадяни 
міста Микола Козак. На відміну від офіційних джерел, особисті дослідження художника 
привели до з’ясування фактів щодо створення фарфорових фабрик у Полонному в 1848 
та 1865 рр. У ХІХ ст. в місті діяло 4 фарфорові підприємства. Ці архівні знахідки передано 
науковцю Ользі Школьній для опублікування у двотомному науковому дослідженні про 
фарфор та фаянс України. 

Колекція виробів Полонського фарфорового заводу, яку вдалося зберегти, 
становить 4700 одиниць. Нині в підвальному приміщенні Будинку культури готується 
місце під майбутній музей. На відновлення інтер’єру та інші ремонтні роботи вже 
витрачено 42 тис. грн., зібраних небайдужими громадянами міста. 

На захід завітав Андрій Івченко – онук Людвига Проховського, одного 
зі співробітників заводу, який працював на посадах головного бухгалтера та директора 
підприємства. У родині Проховських зберігся фарфоровий бюст О. С. Пушкіна, який вони 
хочуть подарувати майбутньому музею. 

З перспективами розвитку малих міст України присутніх ознайомив архітектор 
з м. Харкова, організатор третього міжнародного фестивалю архітектури та дизайну DAS 
FEST 2012 Владислав Тимінський. Він наголосив, що одним з найбільш гострих питань 
для архітекторів є розробка концептуально-теоретичних стратегій розвитку сучасних міст, 
що враховують їх структурні особливості й типологічну специфіку. У своєму виступі він 
проаналізував проблеми розвитку малих і середніх міст колишнього СРСР і ті процеси, 
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що виникли після його розпаду. Запропонував своє бачення архітектурної стратегії 
розвитку сучасного міста. 

На завершення першої частини засідання присутні в залі почули пісню про 
м. Полонне у виконанні Євгенії Гаєвської, керівника народного аматорського вокального 
колективу «Гармонія», Почесної громадянки міста. 

Друга частина засідання розпочалася з виступу завідувачки народного музею 
історії м. Полонного, Почесної громадянки міста Ганни Кондрової. Її розповідь 
стосувалася періоду знаходження Полонного у складі Південно-Східної Волині. Викладач 
кафедри історії України Житомирського державного університету ім. І. Франка Юлія 
Новіцька розповіла про роль повстання 1863 р. в історії м. Полонного. Про розвиток 
освіти на Полонщині повідав краєзнавець, Почесний громадянин міста Віктор 
Коріньовський. Про своїх славних земляків, які прославили рідний край, розповів 
керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Полонської міської ради Віктор 
Кожушко. З діяльністю літературно-мистецької вітальні «Полонь» та творчими 
здобутками місцевих літераторів познайомила присутніх художник, поетеса, Заслужений 
працівник промисловості України Зінаїда Олексенко. Із заключним словом про 
сьогодення і перспективи Полонного з питань містобудування виступила начальник 
відділу регіонального розвитку, містобудування, архітектури та будівництва Полонської 
райдержадміністрації Ірина Карнафель.  

Спеціально до заходу працівниками відділу бібліографічної та довідково-
інформаційної роботи ДНАББ ім. В. Г. Заболотного організовано книжкову виставку 
«Місто Полонне Хмельницької області у виданнях фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного», 
яка викликала живий інтерес учасників та гостей. 

 

Презентації 

Презентації видань, що висвітлюють питання будівництва, архітектури та 
суміжних галузей, є традиційними заходами бібліотеки, складовою культурно-
просвітницької роботи. Протягом року проведено 4 презентації, на яких представлялися 
нові книжки з питань архітектури, життя і творчості видатних українських зодчих, та 
презентація персональної виставки вишитих картин співробітниці бібліотеки.  

 
Презентація книжки С. А. Таранушенка  

«Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918–1932 рр.» (2011) 
27 січня 2012 р. в бібліотеці відбулася презентація книжки патріарха українського 

мистецтвознавства С. А. Таранушенка «Наукова спадщина. Харківський період. 
Дослідження 1918–1932 рр.» (Харків, 2011). Цей захід став справжньою подією для 
любителів української культури. 

Зі вступним словом виступила директор бібліотеки Галина Войцехівська, яка 
відзначила важливість виходу у світ цього збірника. Вона зазначила, що праці 
С. А. Таранушенка є фундаментальним внеском в українське мистецтвознавство. І нині 
його концепції й настанови залишаються визначальними. С. А. Таранушенко – фахівець 
від Бога, принципова, компетентна людина. Недарма Сергій Білокінь у вступній частині 
до книжки, що презентується, назвав його «велетнем мистецтвознавства».  

У своєму виступі директор бібліотеки наголосила, що створення такої збірки – це 
наукомістка праця, що потребує фахової підготовки, кропіткої роботи з пошуку 
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матеріалів, реставрації ілюстрацій і фотографій, складної редакторської та коректорської 
роботи. Дуже приємно, що і ДНАББ ім. В. Г. Заболотного також причетна до видання цієї 
книжки.  

На презентацію з Харкова приїхав видавець – кандидат філософських наук 
Олександр Савчук, який одночасно є одним з упорядників книжки (окрім О. Савчука, 
упорядниками книжки є доктор історичних наук, лауреат Національної премії України ім. 
Т. Г. Шевченка С. Білокінь та харківський етнограф М. Красиков). Свій виступ Олександр 
розпочав дуже оригінально. Замість вступу присутні в залі почули пісню на слова 
Г. Сковороди у супроводі традиційної бандури, яка є своєрідним «брендом» самобутньої 
культури Слобожанщини. С. А. Таранушенко також грав на бандурі, часто спілкувався з 
кобзарями, любив слухати їхній спів. 

О. Савчук висловив подяку співробітникам бібліотеки за допомогу в пошуку 
матеріалів до видання, яких ніде не могли знайти; повідав про труднощі, що виникали 
під час роботи над виданням, адже ця книжка є першою в новій серії «Слобожанський 
світ». Книжка вийшла коштом упорядників. Розрахована на істориків архітектури, 
мистецтвознавців, краєзнавців. 

Доповідач ознайомив присутніх з біографією С. А. Таранушенка. Він розповів, що 
Стефан Андрійович народився 9 грудня 1889 р. в Лебедині Харківської губернії (нині 
Сумська область) у сім'ї дрібного торговця. Закінчив Охтирську гімназію й історико-
філологічний факультет Харківського університету. Педагогічну діяльність розпочав у 
Полтаві, де 1918 р. був обраний доцентом історико-філологічного факультету, 1920 р. – 
ад'юнкт-професором Українського інституту громадських наук. Одночасно викладав у 
Харкові в Академії теоретичних знань, а в період 1924–1929 рр. – художньому інституті. З 
утворенням у Харкові Церковно-історичного музею (1920) очолив цей заклад, який 1922 
р. реорганізовано в Музей давньоукраїнського мистецтва, а 1926 p. – Музей українського 
мистецтва.  

Протягом 1920–1933 рр. учений організував кілька науково-дослідних експозицій, 
опублікував низку праць з історії мистецтва. Очоливши з 1926 p. Харківську крайову 
інспектуру охорони пам'яток, провадив активну діяльність зі збереження історико-
культурної спадщини. Завдяки його сприянню взято на облік 76 пам'яток старовини 
в Полтавському та Лубенському округах, збережено від переплавки «для потреб 
індустріалізації» дзвін «Кизикермен» із дзвіниці Успенського собору та монумент Слави 
в Полтаві.  

У жовтні 1933 p. С. А. Таранушенка заарештовано у справі так званого «російсько-
українського фашистського блоку» і в лютому 1934 p. засуджено до 5 років перебування 
у виправно-трудових таборах. Відбувши термін, він працював у картинних галереях 
Курська й Астрахані.  

В Україну Стефан Андрійович повернувся 1953 р. Роботі в Академії архітектури 
в Києві він присвятив десять років, декілька останніх з них працював у відділі вивчення 
історії українського мистецтва та народної творчості. У 1963 р. вийшов на пенсію. Помер 
у жовтні 1976 р. Похований на Байковому кладовищі. 

Головною справою життя вченого стало дослідження монументальної архітектури 
Лівобережжя. Стефан Андрійович щороку організовував наукові експедиції, під час яких 
було досліджено понад 60 храмів і 150 старовинних хат. Першим з українських 
мистецтвознавців Таранушенко звернув увагу на народне житло як на витвір мистецтва. 
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На думку вченого, пам'ятки матеріальної культури та народного мистецтва певного 
населеного пункту чи регіону слід вивчати в комплексі.  

Усе своє культурне майно (папери, фототеку, кресленики, книжки з інскриптами й 
збірку графіки) він передав до рукописного відділу Центральної наукової бібліотеки 
АН УРСР (тепер Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського), 
а Шевченкову акварель «Пожежа в степу» – до Музею Тараса Шевченка. 

Свою розповідь О. Савчук супроводжував демонстрацією фотографій. Кадри, на 
яких ми бачимо С. А. Таранушенка під час навчання в гімназії, університеті, на початку 
його трудової діяльності, в експедиціях, у сімейному колі, за роботою, відображені в 
книжці, що презентується. Багато фотографій публікуються вперше. 

Завдяки одній з фотографій, продемонстрованих видавцем, вдалося визначити 
помешкання в Харкові, де жила сім’я Таранушенків у 30-х роках минулого століття. На цій 
світлині вчений сфотографований на балконі будинку разом з дітьми – сином Миколою 
та дочкою Ганною. На дальньому плані фото видно бані церкви. Коли збільшили цей 
кадр і порівняли з кадрами сьогодення міста, вдалося вирахувати цей будинок. Нині він 
знаходиться на вул. Мироносицькій, 86. Савчук продемонстрував і фото із сучасним 
виглядом будинку, парадного та дверима до квартири № 8, що збереглися до цього часу. 

Особливо запам’яталося групове фото, датоване 1921 р., де Таранушенко 
знаходиться поряд зі своїм учителем Федором Івановичем Шмітом. Ця людина мала 
великий вплив на Стефана Андрійовича і, фактично, визначила все його подальше життя. 
На останню сторінку обкладинки винесено цитату зі спогадів Таранушенка:  

«Оцінюючи мою студентську медальну роботу в своїй рецензії, надрукованій 
в „Записках Харківського університету” за 1917 рік, Федір Іванович Шміт – мій учитель – 
писав: „...професор недооцінив важливість теми; студент професора поправив, довівши, 
що поставлене в завданні професором питання потребує значно ширшого 
трактування...”. 

Професор побажав студентові, щоб і в майбутньому він ставив наукові інтереси 
вище власних особистих та щоб наукову правду завжди вважав вищою за професорські 
авторитети. 

На протязі свого життя в своїй науковій роботі я намагався йти вказаним Федором 
Івановичем шляхом. 

Вважаю своїм обов’язком передати цей морально-етичний заповіт тим, кому 
судилося продовжити дослідження історії українського мистецтва...». 

Також присутні на презентації, мабуть, надовго запам’ятають і запис голосу С. А. 
Таранушенка, де він ділиться своїми дитячими враженнями та спогадами про церкву, які 
кожного разу «схвильовують», «збуджують емоції», «формують почуття». На плівці ми 
почули й про «шанобливу повагу» вченого до народних будівничих – «творців 
старовинної дерев’яної монументальної архітектури». 

О. Савчук також розповів, що це видання підготовлене до 35-річчя від дня смерті 
С. А. Таранушенка. Він детально зупинився на концепції книжки та її структурі. Тут 
представлено монографічні видання та статті вченого, рецензії на його роботи, праці 
сучасних дослідників, спеціально написаних для цієї книги, додатки, ілюстрації (окремо 
виділено перелік ілюстрацій). Частина ілюстрацій друкується вперше. До всього видання 
розроблено покажчики.  
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На завершення свого виступу видавець запросив фахівців до співпраці над 
новими випусками серії «Слобожанський світ», куди ввійдуть досліджені архіви 
П. Д. Мартиновича, Г. М. Хоткевича, Д. П. Гордєєва та ін. 

На презентації виступив Віктор Вечерський – заступник директора Департаменту 
культурної спадщини і культурних цінностей Міністерства культури України. Він 
відзначив «величезну корисну справу», яку зробили видавці та упорядники, 
опублікувавши частину мистецької спадщини С. А. Таранушенка.  

Доповідач зазначив, що постать С. А. Таранушенка колосальна. У радянські часи 
робилося все, щоб його ім’я та мистецький доробок лишилися невідомими. Дуже 
необхідно, щоб його праці доходили до спеціалістів та широкого загалу, адже це 
справжні цінності. 

Віктор Вечерський розповів про те, що він також причетний до видання спадщини 
вченого. Так, у 1992 р. в журналі «Пам’ятки України» ним з особистого архіву було 
опубліковано раніше неопубліковані сторінки машинописного тексту роботи С. А. 
Таранушенка про народні елементи архітектури Слобожанщини. 

Спеціально до презентації працівниками відділу бібліографічної та довідково-
інформаційної роботи підготовлено книжкову виставку, на якій представлено роботи 
С. А. Таранушенка, що знаходяться у фонді бібліотеки. Усі охочі могли ознайомитися не 
лише із сучасними виданнями ученого, але й з раритетними, серед яких: 
«Предварительный отчет о командировке в Зарзму, Чуле и Сапару» (без року видання), 
«Хата по Єлисаветинському пр. під ч. 35 в Харькові» (1921), «Пам’ятки мистецтва старої 
Слобожанщини» (1922), «Старі хати Харькова» (1922), «Українські писанки» (192-), 
«Відчитна виставка» (1924), ««Полуботчишина» сорочка» (1927), «Мистецтво 
Слобожанщини» (1928), «Звіт за досліди в галузі українського мистецтва» (1929), 
«Лизогубівська кам’яниця» (1932), «Вітряки» (1944).  

 
Презентація книжки «Архітектура України. Кн. 2» (2011) 

10 квітня 2012 р. у приміщенні бібліотеки відбулася презентація книги 
«Архітектура України» (книга друга із серії «Творці епохи»). Це видання про архітектуру 
простору життя людини, різні прояви фахової діяльності, що створюють умови для 
суспільного і особистісного буття. 

Свято книги, на яке прийшли архітектори, видавці, мистецтвознавці, викладачі, 
студенти, музейні та бібліотечні працівники, відкрила директор ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного Галина Войцехівська. Вона продемонструвала не лише другу книгу 
«Архітектура України», що презентувалася, але й першу книгу із цієї серії, що вийшла в 
2007 р. у цьому ж видавництві. У книзі вміщено інформацію про роботу архітекторів 
України за період 2005–2007 рр. Тут представлена інформація з історії архітектури 
України, основні архітектурні школи, науково-дослідні інститути, провідні творчі 
колективи та особистості. Книжка містить велику кількість фотоілюстрацій, графічних 
зображень та кресленики представлених архітектурних об’єктів. Автор вступної статті до 
першої книги – Валентин Єжов. Перша книжка вийшла значною мірою завдяки йому.  

У другій книзі представлено творчий доробок сучасних вітчизняних архітекторів 
за 2008–2011 рр., проекти яких реалізовано у період розгортання світової кризи. Всі 
архітектурні роботи супроводжуються аналітичними коментарями, представлені 
значною кількістю ілюстрацій. Також проаналізовано головні процеси і результати в 
архітектурі України за двадцять років незалежності держави.  
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Обидві книжки побачили світ у видавничому інформаційно-аналітичному центрі 
«ОРІАНА» (Київ). Упорядниками книжок є Ольга Самбурова та Наталія Храновська. На 
презентації виступила одна з упорядників – Наталія Храновська. Вона розповіла про 
мету видання, історію його створення, згадала про співпрацю з Валентином Єжовим, 
детально зупинилася на роботі над другою книгою, яку опрацьовували спільно з 
кандидатом архітектури Наталією Кондель-Перміновою, та представила невеликий 
колектив видавництва, завдяки зусиллям якого з’явилося це архітектурне видання.  

На презентації доповідач говорила про архітектуру як явище, як мистецтво, роль 
архітектора та значення його діяльності в нашому повсякденному житті. 

Від кандидата архітектури Наталії Кондель-Пермінової, яка здійснила загальну 
редакцію видання та є автором вступної статті й аналітичних коментарів до всіх 
архітектурних робіт, присутні дізналися про те, що в книзі представлено невелику 
частину архітекторів України – трохи більше 200 імен. З кожним з учасників працювали 
практично індивідуально для того, щоб максимально зрозуміти роботи архітекторів 
і донести до читачів думки, закладені в їхніх проектах. У книзі також розкрито основні 
проблеми сучасного архітектурного розвитку, зроблено спробу сфокусувати акценти на 
цих проблемах і розвернути їх відповідним чином. 

Наталія Миколаївна закликала архітекторів України до об’єднання. Для 
позитивних зрушень необхідна консолідація зусиль усього професійного цеху. На 
її думку, криза – це унікальна ситуація, коли новий зміст вимагає нової форми. Настав 
момент, коли професії архітектора необхідно підніматися до своїх витоків, професійних 
цінностей, ідеології. Науковець упевнена, що архітектура, дизайн і будівництво – потужні 
засоби, що можуть рухати країну вперед. 

Присутній на презентації Юрій Худяков, Народний архітектор України (2004), 
член-кореспондент Української академії архітектури, віце-президент Національної спілки 
архітекторів України (1990–2009), у своєму виступі сказав, що книга, насамперед, 
спонукає до роздумів. Проведена велика кропітка робота: здійснено спроби дати оцінку 
тому, що нині відбувається з архітектурою, окреслено деякі історичні погляди та 
перспективи. Вихід цієї книги – це прекрасний плацдарм для подальших пошуків і 
досліджень. 

Борис Єрофалов, видавець, головний редактор журналу «А+С», визначив 
презентацію книжки як подію. Книжок з архітектури в нашій країні видається 
надзвичайно мало. І вихід кожної з них – це вже свято! Також він підтримав Н. Кондель-
Пермінову в тезі про об’єднання архітекторів, що необхідно для розвитку цивілізованої 
України. 

Погляд Андрія Пучкова, заступника директора з наукових питань Інституту 
проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України, на вихід презентованої книжки 
дещо відрізняється від поглядів інших спеціалістів. Він оцінює видання з позиції 
майбутнього – десь 150 років уперед. У ситуації відсутності авторських архівів, креслень, 
планів, ця книга буде неоціненною. Можливо вже не буде цих об’єктів, але залишиться 
книга, з допомогою якої можна відновити картину української архітектури початку ХХІ 
століття. 

У заході взяла участь Ольга Пламеницька, доцент НАОМА. Вона привітала 
присутніх із тим, що вітчизняна архітектура нарешті дочекалася свого аналітика в особі 
Наталії Кондель-Пермінової. Сподівається, що і реставрація буде мати такі книжки, адже і 
в цьому напрямі є дуже хороші спеціалісти. Нова книга – це величезний матеріал для 
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осмислення. На жаль, такі речі у нас є поодинокими, проте вони задають хорошу 
професійну планку. 

Про загрозливу ситуацію, яка склалася в архітектурних і містобудівних процесах, 
необхідність консолідації говорив також Валерій Сопілка, кандидат архітектури, дійсний 
член ІКОМОС. Він відзначив, що вихід книжок «Архітектура України», де представлено 
розмаїття імен українських архітекторів і того творчого процесу, що відбувається, має 
сприяти популяризації нині втраченої престижності професії архітектора.  

На завершення зустрічі Галина Войцехівська привітала видавців і побажала їм 
натхнення та можливостей продовжувати архітектурний літопис. Висловила подяку 
Наталії Кондель-Перміновій за її активну підтримку різноманітних проектів бібліотеки, 
серед яких «Сучасна бібліотечна будівля», «Історія малих міст України», видання 
покажчика «Будівлі бібліотек: проектування, будівництво, реконструкція» та ін. Звернула 
увагу присутніх на професійне визначення ролі й місця бібліотечної будівлі в суспільстві, 
викладене у вступній статті до презентованої книжки Наталією Кондель-Перміновою. 

 
Презентація книжки «Забудова Києва доби класичного капіталізму» (2012) 

26 жовтня в бібліотеці відбулася презентації унікального видання «Забудова 
Києва доби класичного капіталізму», що вийшло в київському видавництві «Варто». 

Присутні на заході мали змогу побачити місто сторічної давнини завдяки 
ґрунтовним дослідженням істориків та архітекторів, що об’єднані в цьому 
енциклопедичному виданні. На сторінках книжки представлене комплексне 
дослідження забудови Києва 1871–1919 рр., здійснено аналіз історико-теоретичних 
досліджень, що стосуються різнобічних аспектів розвитку Києва як європейського міста 
на зламі ХІХ–ХХ століть, розкрито специфіку архітектурно-будівельної діяльності з 
правовими та інвестиційними механізмами, репрезентовано творчі портрети видатних 
будівничих Києва.  

Відкрила презентацію директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Галина 
Войцехівська. Вона привітала з виходом цієї книги авторів, переважно співробітників 
колишнього НДІТІАМ, видавців, рецензентів і всіх, хто причетний до її виходу. Вона 
зазначила, що народження книжки – це нелегкий процес, особливо якщо видання є 
енциклопедичним. Дана книга, безперечно, є справжнім енциклопедичним виданням у 
галузях києвознавства, теорії та методології історико-містобудівних досліджень нашої 
столиці. 

Автор вступного слова до книжки, заслужений архітектор України, доктор 
архітектури, професор, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, 
президент Спілки урбаністів, віце-президент Української академії архітектури Микола 
Дьомін підбив підсумки проведеної надзвичайно важливої, необхідної й кропіткої 
роботи з підготовки даного проекту, що тривав дев’ять років. Він зауважив, що сучасний 
Київ одержав у спадок від наших визначних попередників власний винятковий вигляд і 
можливість забезпечити подальший розвиток міста, варто лише опиратися на закладені 
містобудівні основи та високі стандарти. Під час роботи над виданням колективом 
авторів монографії опрацьовано значну кількість документальних і літературних джерел, 
простежено закономірний містобудівний рух, проаналізовано розвиток міста з 
урахуванням впливу на нього сил природи, законів економіки, особливостей політики та 
культури тощо. 
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Дуже цінним, на думку науковців, є те, що представлене в книжці комплексне 
дослідження забудови Києва згадуваного періоду позбавлене ідейно-політичного 
забарвлення. У першу чергу, воно зорієнтоване на формування цивілізованих ринкових 
засад сучасної розбудови столиці України. Актуальність виходу книжки, її велике наукове 
та практичне значення без перебільшення можна вважати значною подією для 
українських архітекторів.  

На презентації виступили києвознавець, дослідник історії Києва, член Головної 
ради Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Михайло 
Кальницький та кандидат архітектури, старший науковий співробітник Інституту проблем 
сучасного мистецтва НАМ України Наталія Кондель-Пермінова. За загальною редакцією 
цих відомих фахівців у вітчизняному історико-теоретичному архітектурознавстві 
й вийшла книжка. Окрім цього, вони є авторами розділів про правові засади міського 
будівництва, джерела і форми інвестування у забудову Києва, тогочасну архітектурно-
будівельну освіту, підготовку будівничих тощо. 

Над виданням працювали семеро авторів. На жаль, один з авторів книги – 
видатний учений у галузі філософських, правових і економічних основ архітектури, 
почесний доктор НДІТІАМ, кандидат економічних наук і кандидат архітектури Андрій 
Беломєсяцев – передчасно пішов із життя. Йому належить перший розділ книги про 
культурно-історичні передумови архітектурної практики міста. 

Кандидат архітектури, член Національної спілки архітекторів України, доцент 
Інституту дизайну і ландшафтного мистецтва Академії керівних кадрів культури 
і мистецтва Валерія Ієвлева присвятила свою розповідь транспортним та інженерним 
комунікаціям, промисловій забудові Києва кінця ХІХ – початку ХХ століть; 
мистецтвознавець, член Спілки художників України, старший науковий співробітник 
відділу історичних досліджень Національного заповідника «Софія Київська» Тетяна 
Скібіцька – архітектурі київського житла цього періоду, стилістиці забудови; архітектор, 
доцент Національного авіаційного університету Олена Сідорова – типам фасадів 
будівель, класифікації їх композиційної структури, символіці; головний редактор журналу 
«А+С» Борис Єрофалов – тогочасним містобудівним проблемам, радіальному розвиткові 
містопланувальної структури Києва. 

Серед присутніх на заході був рецензент книжки – доктор мистецтвознавства, 
старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Інституту 
проблем сучасного мистецтва НАМ України Андрій Пучков. Він зазначив, що проведена 
серйозна й потрібна робота, і сьогодні дуже приємно підбивати її підсумки. Дане 
видання – це унікальна енциклопедична праця, яка буде цікава як для архітекторів, 
будівельників, спеціалістів галузі, так і для широкого кола читачів.  

Доповідач висловив сподівання, що книга буде перекладена англійською, 
російською та іншими мовами світу для того, щоб якомога більше людей дізналися про 
унікальність Києва, його прекрасні будівлі та видатних будівничих міста. 

Директор і головний редактор видавництва «Варто» Олена Насирова поділилася 
спогадами про те, яким чином унікальні матеріали для презентованої сьогодні книжки 
потрапили до видавництва, розповіла про труднощі, пов’язані з виходом книги, 
поділилася планами на майбутнє та представила широкому загалу інші книжки, що 
вийшли у видавництві протягом останнього часу. 

На завершення презентації книжки «Забудова Києва доби класичного 
капіталізму» учасники та гості заходу обговорили гострі питання, що склалися 
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в архітектурних і містобудівних процесах сучасного Києва, поділилися думками щодо 
правових та інвестиційних механізмів архітектурно-будівельної діяльності, дали високу 
оцінку професійному виданню. 

 
Презентація книжки «Наталія Борисівна Чмутіна: 

життєвий та творчий шлях архітектора» (2012) 
18 грудня 2012 р. за підтримки Благодійного фонду розвитку архітектури імені Н. 

Б. Чмутіної в бібліотеці відбулася презентація книжки «Наталія Борисівна Чмутіна: 
життєвий та творчий шлях архітектора» (2012), що вийшла у видавництві «Адеф-Україна». 
Презентація книжки приурочена до 100-річчя від дня народження видатного 
українського архітектора, народного архітектора України, кандидата архітектури, 
професора Н. Б. Чмутіної, вшанувати пам’ять якої зібралися учні, колеги, родичі 
та шанувальники її творчості.  

Захід відкрила директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Галина Войцехівська. Вона 
відзначила, що вихід книжки про життя й діяльність Н. Б. Чмутіної – велика подія, тому 
що персональних досліджень творчості українських архітекторів опубліковано дуже 
мало. Великий потенціал для фахового розвитку Н. Б. Чмутіна отримала з ідейних 
витоків, світоглядного підґрунтя та інтелектуальної бази архітектурної школи 
В. Г. Заболотного, адже належить до його учнів. Це перше видання про архітектора Н. Б. 
Чмутіну, що розкриває погляди авторів щодо її місця в архітектурному процесі України. 
Директор бібліотеки висловила сподівання, що вихід книги сприятиме подальшій роботі 
науковців з дослідження й аналізу творчого доробку інших українських архітекторів. 

Ініціатором видання книжки про життя і діяльність Н. Б. Чмутіної став Благодійний 
фонд розвитку архітектури імені Н. Б. Чмутіної. Керівник фонду Дмитро Антонюк 
розповів про виникнення ідеї створення книжки, роботу над нею, поділився інформацією 
щодо дослідження архітектурних творів Н. Б. Чмутіної, кожний з яких є новим явищем в 
архітектурі.  

Також він розповів про головні завдання та діяльність Благодійного фонду, 
головними завданнями діяльності якого є сприяння практичному здійсненню 
загальнодержавних, регіональних, місцевих і міжнародних програм, участь в організації 
та фінансуванні науково-практичних досліджень у сфері архітектурної діяльності, 
створення системи колективних і персональних премій за активну участь та конкретні 
результати реалізації наукових, історичних, культурно-освітніх проектів і програм у сфері 
архітектурної діяльності, охорона та збереження культурної спадщини, пам’яток 
архітектури. У додатках до видання наведено відомості про діяльність Благодійного 
фонду розвитку архітектури імені Н. Б. Чмутіної. 

Доповідач підтримав ідею щодо необхідності створення серії видань про 
видатних архітекторів України і зазначив, що вихід цієї книги є добрим почином. 

У своєму виступі упорядник книжки – архітектор Олена Мазніченко – розповіла 
про структуру видання, що містить біографічні й іконографічні матеріали, пов’язані з 
життєвим і творчим шляхом архітектора. Зокрема, вона наголосила, що кресленики 
авторських робіт, які вдалося знайти, здебільшого друкуються вперше. У виданні також 
опубліковано аналітичний огляд основних будівель і проектів архітектора, серед яких 
помітне місце належить будівлі Верховної Ради України, готелям «Дніпро» та «Либідь» у 
Києві, «Тарасова гора» в Каневі, «Турист» у Черкасах, київському Будинку меблів, у 
додатках наведено переліки будівель і проектів, наукових праць і статей Н. Б. Чмутіної. 
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Значну увагу в книзі приділено осмисленню наукової та педагогічної діяльності Н. Б. 
Чмутіної.  

Упорядник розповіла, що архітектура для Н. Б. Чмутіної була справою всього 
життя. Її діяльність, заснована на працелюбності, орієнтації на нове в архітектурі, 
індивідуальному підході до кожного учня, прагненні досягти найкращого результату, 
заслуговує на впровадження поняття «Школа Наталії Чмутіної». 

У заході взяв участь Андрій Пучков, академік Української академії архітектури, 
доктор мистецтвознавства, старший науковий співробітник, заступник директора 
з наукових питань Інституту проблем сучасного мистецтва НАМУ, який зробив короткий 
екскурс у світ видань, у яких зібрано біографії архітекторів, що виходили в XVII–XX 
століттях. Зазначив, що у ХХ ст. в Україні вийшло лише п’ять книжок, присвячених життю і 
творчості архітекторів – П. Ф. Альошина, В. Г. Заболотного, В. М. Рикова, 
О. М. Вербицького та О. І. Неровецького. На початку ХХІ ст. побачило світ ще одне 
видання, присвячене майстру архітектури Н. Б. Чмутіній. Зазначив, що у книжці вдало 
підібрано матеріал, знайомство з яким спонукатиме до подальшого узагальнення та 
стане поштовхом для нових наукових досліджень.  

Доповідач відзначив, що творчість українських радянських архітекторів не можна 
сприймати як однорідне явище. У їхній діяльності були і спрощені проекти – житлові та 
громадські будинки масового будівництва, а були й унікальні об’єкти. Серед споруд Н. Б. 
Чмутіної переважали об’єкти, в яких технічне начиння було оригінальним. 
Найоригінальнішим об’єктом Н. Б. Чмутіної, де відчувається дух української архітектури, 
на думку А. Пучкова, є готель у Каневі «Тарасова гора». А. Пучков висловив глибоку 
пошану ентузіастам, чиїми силами й коштом видана ця книга. Діяльність Дмитра 
Антонюка назвав «великим культурним вчинком». 

Спогади Людмили Жоголь, колеги й найближчої подруги Н. Б. Чмутіної, 
кандидата мистецтвознавства, професора, Народного художника України, значно 
доповнили портрет Наталії Борисівни. Людмила Євгенівна поділилася спогадами про 
навчання в аспірантурі, роботу над спільними проектами. Особливу увагу приділила 
спільній роботі над «білою залою» в «Шоколадному будиночку», оформленням 
інтер’єрів у готелях «Дніпро» й «Тарасова гора», у кожному з яких була певна родзинка: 
оформлення залів унікальним декоративним керамічним посудом або гобеленами в 
українському національному стилі. У своєму виступі вона також розповіла про наукову та 
педагогічну діяльність Н. Б. Чмутіної. Висловила занепокоєння з приводу того, що нині в 
навчальних закладах не готують архітекторів-художників.  

На заході було чимало учнів Н. Б. Чмутіної. Один з них – Володимир Шевченко, 
керівник творчої архітектурної майстерні, розповів про вплив учителів – А. М. Мілецького 
та Н. Б. Чмутіної, які значно доповнювали один одного – на формування його як людини 
та спеціаліста.  

Валерій Сопілка, співробітник КНМЦ з охорони пам’яток, кандидат архітектури, 
дійсний член ІКОМОС, також навчався у Н. Б. Чмутіної. Він поділився спогадами про 1960-
ті рр., коли Н. Б. Чмутіна – на той час уже зрілий майстер – керувала навчальним 
процесом у студентів IV–V курсів. Зокрема, науковець сконцентрував свій виступ на 
конкурсі щодо концептуальних підходів вирішення вулиці Хрещатик, спорудженні готелю 
в Каневі на Тарасовій горі. Доповідач зазначив, що «це були якісно нові образи 
в архітектурі, апогей пломеніючої творчості архітектора». Зазначив, що Н. Б. Чмутіна 
належить до плеяди найкращих радянських архітекторів. Вона йшла попереду 
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архітектурного процесу, була неперевершеним майстром розуміння інтер’єру, майстром 
синтезу.  

Архітектурознавець, кандидат архітектури, старший науковий співробітник відділу 
науково-творчих досліджень, інформації та аналізу Інституту проблем сучасного 
мистецтва НАМУ Наталія Кондель-Пермінова розповіла про те, що належить до учнів 
іншого українського радянського архітектора Л. С. Вайнгорта, 100-річчя якого також 
відзначалося архітектурною громадськістю України. Зазначила, що і Н. Б. Чмутіна, і 
Л. С. Вайнгорт належали до тієї когорти професіоналів, які у своїй творчості змогли 
піднятися над ідеологією. Історія культури зберігає імена тих архітекторів, у діяльності 
яких переважав творчий аспект. Головною метою таких учителів було збереження і 
передача власних знань учневі. Такої характеристики заслуговує й Н. Б. Чмутіна, яка за 
складних умов тоталітарного режиму не втратила свого професійного обличчя і 
залишила нащадкам низку цікавих об’єктів, а її тривала та плідна педагогічна діяльність 
дала нашій країні велику кількість видатних майстрів архітектури. 

На заході виступила Ірина Романенко – внучата племінниця чоловіка 
Н. Б. Чмутіної Віктора Івановича Лазаренка – розповіла про родинні стосунки подружжя, 
їхні людські якості. Їхній дім був відкритим для гостей, колег, молодих студентів. Наталія 
Борисівна активно співпрацювала з аспірантами, шукала для них цікаві теми. 
Н. Б.  Чмутіна була людиною великих почуттів, але завдяки витримці та вмінню володіти 
собою справляла враження стриманої, спокійної людини. Добре володіла іноземними 
мовами. Чоловік Чмутіної, В. І. Лазаренко, також був сильною, обдарованою особистістю, 
допомагав дружині: писав статті, робив креслення, досліджував містобудівні проблеми 
завдяки новим формам на основі архітектурної біоніки. 

Насамкінець в обговоренні книжки взяли участь й інші учні Н. Б. Чмутіної – 
архітектори Ніна Кир’янова, Олена Гнезділова, кандидат архітектури Григорій Болотов 
та ін. Вони також говорили про лідерські якості Наталії Чмутіної, її вміння об’єднати 
навколо себе однодумців і послідовників, а також про практичне впровадження її 
наукових досліджень й експериментальних робіт у проектну та будівельну практику 
України.  

Презентована книжка та постать Н. Б. Чмутіної викликали багато запитань 
в учасників презентації, серед яких письменник-краєзнавець Михайло Кальницький, 
доцент Національного авіаційного університету Марія Тимошенко та ін.  

 
Презентація персональної виставки вишиваних картин 

бібліотекаря ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Лариси Сіліверстової 
«З вечора до самого аж до ранку, вишивала дівчина вишиванку...» 

18 вересня 2013 р. у бібліотеці відбулася презентація персональної виставки 
вишиваних картин бібліотекаря ІІ категорії відділу книгозберігання ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного Лариси Сіліверстової, яка була відкрита для відвідувачів до кінця 
звітного року. 

Захід відкрила директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного Галина Войцехівська. Вона 
розповіла присутнім про професійний та життєвий шлях майстрині, про те, що привело її, 
за фахом товарознавця продовольчих товарів, до бібліотеки, у якій працює з 2008 р. 
Директор охарактеризувала Ларису Сіліверстову як життєрадісну, чуйну, добру жінку, до 
якої колеги звертаються за порадою чи підтримкою, яка має почуття гумору, власну точку 
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зору, іноді здатна й на гостре слівце. Підготовлена виставка – результат таланту 
вишивальниці та її працелюбності.  

Лариса Сіліверстова продемонструвала власні вишиті картини з яскравими 
квітами і птахами, гарними пейзажами, величними культовими спорудами, повідала про 
свої перші спроби вишивання. Як зазначила Лариса Іванівна: «Спочатку не зовсім 
виходило, але хрестик за хрестиком – і ставало все краще і краще». З тих пір на її 
вишиванках розквітли квіти. 

Майстриня повідала про свої подальші плани, яких дуже багато і всі хочеться 
реалізувати: «Скажу одне: я вже не уявляю своє життя без вишивки. Мої вишиванки – це 
мій настрій душі, моє натхнення і вишите життя моє…». 

На заході виступили колеги та друзі майстрині, які завітали на відкриття виставки. 
Вони вітали вишивальницю зі значною подією в її житті, бажали творчих успіхів і нових 
картин, які створюють позитивний настрій, роблять життя прекрасним. 

Створені Ларисою Сіліверстовою роботи протягом чотирьох місяців були окрасою 
бібліотеки і милували око колег і читачів. 
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