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У звітному періоді у зв’язку з реконструкцією Гостиного двору, де 
розташовувалася Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені 
В. Г. Заболотного протягом 28 років, було змінено її місцезнаходження. 

З початку звітного року працівники бібліотеки працювали в умовах 
підвищеного напруження: акції протестів громадськості проти реконструкції 
будівлі Гостиного двору й перетворення її в черговий торговельно-офісний 
центр, пожежа в будівлі, початок проведення будівельних робіт у самій 
будівлі Гостиного двору та на прилеглій території, затоплення службових та 
санітарних приміщень бібліотеки, відсутність опалення, перебої з освітленням, 
виникнення надзвичайних ситуацій з пошкодженням майна бібліотеки 
тощо. Обслуговування користувачів та проведення наукових і культурно-
просвітницьких заходів проходило під пильною охороною спеціальних 
служб та супроводжувалося гуркотом відбійників. Адміністрація бібліотеки, 
постійні користувачі та громадськість висловлювали своє занепокоєння щодо 
подальшої долі бібліотеки, «...яка входить до десятки депозитаріїв країни, де 
зберігаються унікальні фонди з архітектури і будівництва»**.

Відповідно до розпорядження Мінрегіону України, якому підпорядкована 
бібліотека, 3 липня 2013 р. призупинено обслуговування користувачів і 

ПЕРЕДМОВА

...Главное – сохранить библиотеку <…> 
Нужно не просто сохранить ее, но и расширить.

Студентка Києво-Могилянської академії* 

* В Гостином дворе откроют книжный магазин, а студенты просят рядом дискотеку // 
Киев. Сегодня. ua. – 2013. – 11 апр. – Режим доступа: http://www.segodnya.ua/regions/
kiev/V-Gostinom-dvore-otkroyut-knizhnyy-magazin-a-studenty-prosyat-ryadom-diskoteku.
html. – Загл. с экрана.
**Активісти побоюються нового підпалу в Гостинному дворі // День : Kiev.ua. – 2013. – 
19 лют. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/news/190213-aktivisti-poboyuyutsya-
novogo-pidpalu-v-gostinnomu-dvori. – Назва з екрана.



перевезено бібліотечний фонд та інші матеріальні цінності бібліотеки для 
тимчасового розміщення у вільних приміщеннях ДВ «Преса України». 

У зв’язку з переміщенням бібліотеки в нове приміщення структурні 
підрозділи бібліотеки не мали змоги працювати в нормальному робочому 
режимі та виконувати всі виробничі зобов’язання згідно з планом на 
2013 р. Це стало причиною недовиконання деяких запланованих річних 
показників (кількість користувачів та книговидач, проведення культурно-
просвітницьких заходів тощо). Проте було активізовано виконання інших 
виробничих завдань, у результаті чого перевиконано показники з поповнення 
бібліотечного фонду, проведення бібліотекознавчих досліджень, створення 
повнотекстової (ілюстративної) бази негативів, інформаційного наповнення 
веб-сайту бібліотеки.
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ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ 
Систематичне поповнення, зберігання та надання для використання 

бібліотечного фонду фахівцям будівельного комплексу та житлово-кому-
нального господарства з метою забезпечення їхніх інформаційних потреб, 
удосконалення та розвиток комп’ютерних технологій основних бібліотечних 
процесів, популяризація фондів на сторінках паперових видань та електрон-
них ресурсів, проведення наукової та культурно-просвітницької роботи були 
основними плановими завданнями бібліотеки у 2013 р.

У зв’язку з проведенням будівельних робіт в Гостиному дворі та переміщен-
ням бібліотеки в інше приміщення впродовж звітного періоду центральна біб-
ліотека не мала можливості повноцінно обслуговувати користувачів.

І центральна бібліотека, і філія працювали в умовах недостатнього фі-
нансування: практично були відсутні кошти на комплектування фонду, його 
збереження. Попри досить складні фінансові умови, спеціалістам бібліотеки 
вдалося значно поповнити бібліотечний фонд. Для розширення інформацій-
них можливостей в обслуговуванні користувачів центральної бібліотеки та 
філії продовжувалося регулярне наповнення електронного каталогу.

Діяльність працівників бібліотеки у 2013 р. була спрямована на якіс-
не формування власного інформаційно-документного ресурсу, наповнення 
електронних бібліографічних баз даних, завершення оцифрування негативів 
НДІТІАМ розміром 6х6 і 6х9 см, продовження складання бібліографічного 
опису на негативи і створення на їх основі повнотекстової (ілюстрованої) 
бази даних негативів, формування, організацію й оптимізацію бібліотечного 
фонду, проведення досліджень з актуальних питань будівельного комплексу, 

БІБЛІОТЕЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
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житлово-комунального господарства та бібліотечної сфери України, здійс-
нення наукової та культурно-просвітницької діяльності.

На основі статистичної інформації визначено динаміку змін основних показ-
ників бібліотечної діяльності ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2013 р., таких як 
обертаність фонду, читаність і книгозабезпеченість. Показник обертаності книж-
кового фонду порівняно з 2012 р. зменшився на 0,5, що пов’язано зі зменшенням 
книговидачі на 51,5% та активної частини фонду на 0,5%. Показник читаності 
порівняно з 2012 р. збільшився на 3,2 за рахунок значного зменшення кількості 
користувачів на 57,0% та книговидач на 51,5%. Показник книгозабезпеченості 
збільшився на 35,8 за рахунок зменшення кількості користувачів на 57,0 % та 
активної частини фонду на 0,5 % порівняно з 2012 р. 

ФІНАНСОВЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ

ДНАББ ім. В. Г. Заболотного заснована на державній власності й під-
порядкована Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства України. Протягом звітного року бібліотека 
фінансувалася за рахунок коштів Державного бюджету України. Кошторис 
бібліотеки складався із загального та спеціального фондів. 

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 2 працівники, звільнено з робо-

ти – 9. На кінець року в бібліотеці працювали 38 працівників, з яких 
жінок – 35, чоловіків – 3. Середньоспискова чисельність працівників біб-
ліотеки склала 40 осіб.

Відповідно до проведеного аналізу кадрового стану бібліотеки найбільша 
кількість працівників – 11 (28,9%) – працює в бібліотеці від 5 до 10 років, 
10 працівників (26,3%) – від 1 року до 3 років, по 5 працівників (13,2%) – 
від 3 до 5 років та від 10 до 15 років, по 3 працівники (7,9%) – від 15 до 
20 років та понад 20 років, 1 працівник (2,6%) – до 1 року.

За віком найчисленніша кількість – 17 працівників (44,7%) – становлять 
особи, які мають віковий ценз від 29 до 49 років. Працівників передпенсій-
ного віку – 8 чоловік (21,1%), пенсійного – 9 чоловік (23,7%), працівників 
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віком від 18 до 28 років – 4 чоловіки (10,5%). Середній вік працівників 
бібліотеки збільшився порівняно з 2012 р. і становив 46,6 роки. 

Працівники бібліотеки мають високу освітню підготовку: 36 осіб мають вищу 
освіту (94,7%), з них вищу спеціальну – 14 (38,9%), вищу небібліотечну осві-
ту – 12 (33,3%), базову вищу – 10 (27,8%), загальну середню – 2 (5,3%). 

БІБЛІОТЕЧНИЙ ФОНД
Поповнення книжкового фонду здійснювалося виключно на основі от-

римання обов’язкового безоплатного примірника вітчизняних видань, дарів 
приватних осіб, читачів і громадських організацій. На придбання книжок і 
передплати періодичних видань кошти не виділялися. 

У звітному році до фонду центральної бібліотеки та філії надійшло 4,8 тис. 
прим. книжкових і періодичних видань, що на 28,9% більше від показників 
минулого звітного періоду.

Для досягнення оптимального складу бібліотечного фонду з причин зно-
шеності вилучено 2,2 тис. прим. видань (218,8% відносно плану).

Для створення повної версії електронного каталогу бібліотеки у 2013 р. 
розпочато ретроопис наявних у фонді книг та видань органів науково-техніч-
ної інформації. 

Загальна кількість фонду центральної бібліотеки та філії станом на 1 січня 
2014 р. становила 417,6 тис. прим. видань, з них – література іноземноми 
мовами становила 50,7 тис. прим. (12,1% від загальної кількості фонду). 
Фонд депозитарного зберігання налічував 158,9 тис. прим. видань (38,1%), 
фонд рідкісної книги і краєзнавства – 40,7 тис. прим. видань (9,7%).

Приріст фонду за 2013 р. становив 0,6% (2,6 тис. одиниць).

ДОВІДКОВО-ПОШУКОВИЙ АПАРАТ
Станом на 01.01.2014 р. довідково-пошуковий апарат бібліотеки на паперових 

носіях збільшився на 11,1 тис. карток (10,1%) і налічував 1020,0 тис. карток. 
У звітному періоді проведена активна робота з наповнення електронних баз 

даних (БД), що створювалися в програмі IRBIS-64, у результаті чого станом 
на 01.01.2014 р. електронні БД поповнилися на 55,2 тис. записів, що на 11,7% 
більше від запланованого. Станом на 01.01.2014 р. БД становили 454,2 тис. 
записів. Кількість записів у електронному каталозі збільшилася на 30,9 тис. і на 
кінець року становила 333,2 тис. записів.
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ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ
У зв’язку з реконструкцією Гостиного двору з 3 липня було призупинено 

обслуговування користувачів і розпочато підготовку до переміщення фонду 
центральної бібліотеки в іншу будівлю. Враховуючи цей факт, основні бібліо-
течні показники щодо кількості користувачів і кількості книговидач значно 
зменшилися порівняно з попереднім роком. 

У звітному періоді в Єдиній реєстраційній картотеці зареєстровано 4102 ко-
ристувачі (на 57,3% менше від запланованого та на 57,0 % менше, ніж у 
минулому звітному періоді). Працівниками різних структурних підрозділів 
бібліотеки за весь звітний період сумарно обслужено 4213 користувачів (на 
56,8% менше від запланованого та на 56,7% менше, ніж у минулому звітному 
періоді), з них за МБА – 20 абонентів (0,5% від загальної кількості). 

Протягом року послугами бібліотеки користуалися фахівці 537 під-
приємств (27,1% від запланованого).

Загальна кількість книговидач становила 122,2 тис. прим. видань (44,1% 
відносно плану та 48,5% відносно минулого року).

Загальна кількість відвідувань становила 51,8 тис. од. (85,9% віднос-
но плану та на 14,7% менше, ніж у 2012 р.). Статистичні дані складали-
ся з показників кількості відвідувань структурних підрозділів бібліотеки, 
яких зафіксовано 11,2 тис. од. (57,0% відносно 2012 р.), та Веб-сайту 
(http://www.dnabb.org), облік кількості відвідувань (візитів) на якому 
обчислювався за лічильником Рейтинг Mail.ru – 40,6 тис. од. (99,0% 
від минулого року). 

БІБЛІОГРАФІЧНА ТА ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА 
РОБОТА

Бібліографічна, інформаційно-аналітична та довідково-інформаційна ро-
бота у звітному періоді полягала у здійсненні аналітичного опису періодичних 
видань та створенні бібліографічних баз даних, наданні довідок, підготовці 
тематичних добірок, веденні бібліотечних інформаційних рубрик на сторінках 
галузевих періодичних видань, підготовці та виданні інформаційного бюле-
теня, публікацій до галузевих видань, створенні бібліографічних покажчиків, 
організації різноманітних книжкових виставок, наповненні сайту бібліотеки.

У звітному періоді працівники бібліотеки вели бібліотечні рубрики на 
сторінках трьох галузевих періодичних видань. Продовжено ведення рубри-
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ки «Книжковий світ в Гостиному дворі» (1996) на сторінках «Інформацій-
ного бюлетеня» Мінрегіону України, яку з жовтня 2013 р. перейменовано на 
«Книжковий світ». Велися рубрики «На книжкових полицях ДНАББ імені 
В. Г. Заболотного» в журналі «Будівництво України» та «ЖКГ: Радимо 
прочитати» – у галузевому журналі «Міське господарство України». У ре-
зультаті проведеної роботи в 16 публікаціях подано інформацію про 359 ви-
дань з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

Книжкові виставки
У звітному періоді підготовлено 8 тематичних виставок, що присвячені ак-

туальним галузевим питанням, особистостям галузі, історії малих міст України.
Щороку ДНАББ ім. В. Г. Заболотного організовує традиційну виставку 

«Дари шанувальників бібліотеки». На виставці представлено значну час-
тину видань, подарованих протягом 2012 р. приватними особами, організа-
ціями, видавництвами з різних галузей знань, зокрема, з питань будівництва 
та архітектури, мистецтвознавства, історії, краєзнавства.

Частину експонованих видань становили книжки, подаровані такими ус-
тановами, як Національний заповідник «Софія Київська», Національний 
університет водного господарства та природокористування, Інститут ен-
циклопедичних досліджень НАН України та ін. В експозиції виставки було 
представлено чимало видань, подарованих друзями бібліотеки з різних міст 
України. Значна частина видань подарована користувачами.

Працівники ДНАББ ім. В. Г. Заболотного цінують кожне подароване 
видання, щиро вдячні всім, хто розуміє потреби та призначення бібліотеки.

28 квітня 2003 р. вперше було відзначено Всесвітній День охорони пра-
ці. Відтоді цей день щороку відзначається в усіх установах та організаціях 
України. Метою Дня охорони праці було привернути увагу громадськості до 
масштабів проблеми, виявити, на скільки створення та просування культури 
охорони праці може сприяти зниженню смертності й травматизму на робочих 
місцях. Працівники бібліотеки до цього дня підготували книжкову виставку 
«Охорона праці в будівництві», експонати якої викликали значний інтерес 
у відвідувачів бібліотеки. Це, передусім, видання з питань законодавства та 
нормативної бази з охорони праці в будівельній галузі, сучасних технологій 
захисту тощо. Також на виставці експонувалися останні надходження пе-
ріодики із зазначеної тематики, серед яких спеціалізоване видання з охо-
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рони праці, що користується популярністю серед користувачів, – журнал 
«Охорона праці».

Книжкова виставка «Будівельна наука» була присвячена питанням ста-
новлення й розвитку архітектурно-будівельної науки в Україні. Видання, 
представлені на книжковій виставці, широко розкрили напрямки розвитку 
сучасної вітчизняної будівельної науки. 

Серед інших, на виставці експонувалися збірники наукових праць, вісни-
ки наукових і навчальних закладів, у яких опубліковано результати дослід-
жень фахівців з різних питань архітектурно-будівельної галузі. В експозиції 
виставки – сучасні періодичні видання, в яких висвітлено історію зведення 
окремих споруд, архітектурних ансамблів, зокрема сакральних і культових 
споруд різних міст України. 

У представлених на виставці виданнях розкрито дослідження щодо 
містобудування та урбанізації, забудови історичних центрів міст, впливу 
природно-ландшафтних характеристик на формування об’ємно-просто-
рової структури міста, принципів проектування екологічно-безпечних ви-
сотних споруд та ін.

На сторінках представлених видань висвітлено нагальні питання галузі: 
інноваційні будівельні матеріали й технології, будівельні конструкції, житло-
ве та громадське будівництво, будівництво спортивних комплексів і споруд, 
будівельні й монтажні роботи, охорона праці в будівельній галузі тощо. 

Експонатами виставки стали також бібліографічні покажчики, підготов-
лені й видані фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та присвячені відо-
мим вітчизняним архітекторам (В. Заболотному, П. Альошину, О. Тацію, 
В. Городецькому, Й. Каракісу та ін.). 

Завдяки експонованим на виставці виданням наочно продемонстровано 
вектори розвитку архітектурно-будівельної науки, висвітлено найактуальніші 
питання в будівельній галузі, окреслено напрями подальших досліджень для 
галузевих дослідників.

Протягом року в бібліотеці організовано виставки, присвячені видатним 
представникам архітектурно-будівельної науки і практики. Так, життю і 
творчості українського архітектора, реставратора, мистецтвознавця, педаго-
га Ю. С. Асєєва присвячена книжкова виставка «Асєєв Юрій Сергійович 
(1917–2005)». Ю. С. Асєєв був заслуженим архітектором України (1991), 
почесним членом Академії архітектури України (1992), дійсним членом 
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ICOMOS, доктором архітектури (1972), професором (1974), лауреатом 
Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1992).

Народився Юрій Сергійович 26 грудня 1917 р. у м. Курську. Згодом 
родина переїхала до Новочеркаська, пізніше – до Ростова-на-Дону. Звідти 
сім’я Асєєвих переїхала до м. Києва. 

По матері Ю. С. Асєєв належить до роду Дяченків. Цікавим фактом 
є те, що його батька – Сергія Асєєва, тоді студента петербурзького Інститу-
ту цивільних інженерів, та матір – Ганну Дяченко, яка навчалася на Вищих 
жіночих курсах, познайомив її дядько, архітектор Дмитро Дяченко.

Середню освіту Юрій Сергійович здобув у Першій зразковій трудовій 
школі імені Т. Шевченка (т. зв. «школа Дурдуківського» – за прізвищем її 
засновника та очільника, вченого й громадського діяча Володимира Федо-
ровича Дурдуківського). 

У 1932–1935 рр. Ю. С. Асєєв навчався в Київському будівельному тех-
нікумі, протягом 1935–1941 рр. – на архітектурному факультеті Київського 
інженерно-будівельного інституту, по закінченні якого отримав спеціальність 
архітектора. Серед викладачів Юрія Сергійовича були такі відомі митці, як 
О. М. Вербицький, В. Г. Кричевський, І. В. Моргилевський, В. Г. Забо-
лотний, П. Г. Юрченко, Й. Ю. Каракіс та ін. Диплом Ю. С. Асєєва був 
присвячений будівельній виставці в м. Києві.

Після закінчення інституту до листопада 1941 р. Юрій Сергійович пра-
цював виконробом на Київській станції обслуговування автомашин, з 1 серп-
ня 1944 р. до 1 серпня 1948 р. – старшим науковим співробітником Академії 
архітектури УРСР, 1 вересня 1948 р. був зарахований на посаду старшого 
наукового співробітника Інституту теорії та історії архітектури та будівельної 
техніки Академії архітектури УРСР.

У 1948 р. Ю. С. Асєєв захистив кандидатську дисертацію. У 1948–
1952 р. паралельно з роботою в академії викладав історію архітектури в 
Київському інженерно-будівельному інституті. У 1953–2000 рр. – стар-
ший викладач (з 1974 р. – професор) кафедри історії мистецтв Київського 
художнього інституту (нині Національна академія образотворчого мистецтва 
й архітектури), де викладав історію архітектури.

Основним напрямом наукової діяльності Ю. С. Асєєва було дослід-
ження архітектури Київської Русі. Він – автор численних книжок з 
історії архітектури та мистецтва, серед яких «Древний Киев» (1956), 
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«Нариси історії архітектури Української РСР» (у співавторстві; 1957), 
«Мистецтво стародавньої Русі» (1963), «Спаський собор в Чернігові» 
(1959), «Архитектура Крыма» (у співавторстві; 1961), «Архітектура 
Київської Русі» (1969), «Джерела. Мистецтво Київської Русі» (1980), 
«Архитектура Древнего Киева» (1982) та ін. Також він є автором чис-
ленних статей у журналах, наукових збірниках: розвідки про Кирилівську 
церкву, Дмитрівський собор, Кловський собор у м. Києві, оборонні спо-
руди ХІІ ст. Києво-Печерської лаври, собор Апостолів у м. Білгороді, 
архітектурні пам’ятки м. Чернігова тощо – теми його публікацій. Його 
статті вміщено до «Української радянської енциклопедії», «Большой со-
ветской энциклопедии», «Всеобщей энциклопедии искусств».

Ю. С. Асєєв – автор численних архітектурних реконструкцій пам’яток 
архітектури часів Київської держави. За його реконструкцією відтворе-
но втрачену в 1930-х рр. пам’ятку ХІІ ст. – церкву Богородиці Пирогощі 
в м. Києві на Подолі (1998).

Помер Ю. С. Асєєв 3 жовтня 2005 р. в м. Києві.
Книжкова виставка «Мілецький Авраам Мойсейович (1918–2004)» 

розкриває основні віхи творчого життя українського архітектора, члена Спіл-
ки архітекторів СРСР, почесного члена Української академії архітектури, 
доцента Київського державного художнього інституту, лауреата Державної 
премії СРСР (1967) А. М. Мілецького. 

Авраам Мойсейович Мілецький народився 10 березня 1918 р. в м. Києві. 
Навчався у школі № 79. Протягом 1935–1941 рр. навчався на архітектур-
ному факультеті Київського інженерно-будівельного інституту. У цей час тут 
викладали архітектори П. Ф. Альошин, О. М. Вербицький, Й. Ю. Каракіс, 
В. Г. Заболотний, І. В. Моргилевський. Одночасно протягом 1939-1941 рр. 
періодично працював архітектором в архітектурній майстерні «Цивільпро-
ект». З травня до липня 1941 рр. працював архітектором Київського відді-
лення «Промбудпроекту», з липня до жовтня 1941 р. – у військово-інже-
нерній академії ім. Куйбишева в м. Москві.

З жовтня 1941 р. до червня 1946 р. А. М. Мілецький був заступником 
командира саперної роти відділення саперного батальйону в діючій армії, по-
мічником начальника оперативного відділу 29-ї саперної бригади, інжене-
ром-фортифікатором, помічником начальника 1-го відділення 136-го фрон-
тового УВПС, начальником рекогносцирувального відділу 27 УВПС.
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У жовтні 1946 р. А. М. Мілецький демобілізований з лав Червоної армії. 
Нагороджений медалями «За бойові заслуги», «За оборону Києва», «За 
перемогу над Німеччиною».

З 1946 р. працював головним архітектором проектів у Державній архітек-
турній майстерні (згодом – державний інститут «Київпроект») з А. В. Доб-
ровольським.

Одним з найбільш знакових проектів А. М. Мілецького є проект київсько-
го Парку Слави (1957). Ще однією роботою, присвяченою воєнній тематиці, 
став пам’ятник-музей визволителям м. Києва в с. Нові Петрівці (1958). 

У 1959 р. Авраам Мойсейович виграв конкурс на проект Палацу піонерів 
у м. Києві, будівництво якого завершено в 1965 р. За цю споруду в 1967 р. 
його нагороджено Державною премією СРСР.

У 1965 р. А. М. Мілецький брав участь у конкурсі на проект пам’ятника 
в Бабиному Яру, проте його проект не був реалізованим.

У 1968–1982 рр. архітектор працює над проектом парку Пам’яті на Бай-
ковій горі в м. Києві. До комплексу парку входить будівля крематорію. Була 
також запроектована так звана Cтіна пам’яті, будівництво якої не заверши-
лося – нині вона забетонована.

З 1968 р. архітектор також працював над проектом парку-музею «Древ-
ній Київ» на Подолі. Консультантами під час роботи виступили архітектор 
М. В. Холостенко, історики П. П. Толочко, М. Ю. Брайчевський. 

З 1979 р. А. М. Мілецький працював керівником архітектурної майстер-
ні № 11 ГУ «Київпроект», протягом 1985–1989 рр. – головним архітекто-
ром проектів майстерень № 6 ГУ «Київпроект».

Серед інших робіт А. М. Мілецького: монумент на місці зустрічі ра-
дянської та американської армій на р. Ельбі (1945); зала засідань політбюро 
ЦК КП(б)У 1946–1947 рр. (у співавторстві з архітектором А. В. Доб-
ровольським); школа в м. Києві (у співавторстві з архітектором О. І. Ма-
линовським; 1947); школа на вул. Фрунзе (у співавторстві з архітектором 
О. І. Малиновським; 1947); житловий будинок на вул. Предславенській 
(1948); друкарня ЦК КП(б)У (1947); пам’ятник арсенальцям (1948); зала 
адміністративної будівлі в м. Києві (у співавторстві з архітектором О. І. Ма-
линовським; 1950–1951); котедж у м. Києві (у співавторстві з А. В. Добро-
вольським; 1949); комплексна забудова автомобільної дороги Київ – Хар-
ків – Ростов (у співавторстві з архітектором М. К. Шило; 1950–1952); 
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монумент «Переяславська рада» (1953); пам’ятник академіку Є. О. Патону 
(1954), пам’ятник академіку М. Стражеско (1955), серія типових будинків 
406 (з архітекторами Р. Книжником та О. І. Малиновським), житловий 
будинок на вул. Червоноармійській, 178-а (у співавторстві з К. В. Миро-
новим; 1955), комплекс споруд у селищі Конча-Заспа (1955–1956), готель 
«Салют», київський автовокзал (1959–1961), реконструкція Андріївського 
узвозу, реконструкція забудов урочища Гончарі-Кожум’яки, пам’ятники фі-
лософу Г. С. Сковороді, поету П. Г. Тичині та ін. 

З 1991 р. мешкав і працював у м. Ашкелоні (Ізраїль).
Помер Авраам Мілецький 16 червня 2004 р. у м. Києві.
Книжкову виставку «Скібіцька Тетяна Василівна (09.07.1959 – 

03.06.2013)» підготовлено на пошану пам’яті українського мистецтвознав-
ця, автора першої капітальної монографії про київський архітектурний мо-
дерн, користувачки бібліотеки. 

Тетяна Василівна Скібіцька народилася 9 липня 1959 р. У 1981 р. закінчила 
Київський державний художній інститут, захистивши диплом на тему «Історія 
формування і проблеми регенерації комплексів вулиць Андріївського узвозу».

Протягом 1980–1990 рр. Тетяна Василівна працювала в Київському 
науково-дослідному інституті теорії, історії архітектури та містобудування, 
де брала участь у дослідженні історичної забудови міст Києва, Вінниці, Оде-
си, Сум, Лебедина Сумської обл., Чернівців. Також брала участь у відпра-
цюванні архівних фондів для дослідження формування, атрибуції забудови 
Києва періоду XIX–XX ст., висвітлення творчих біографій маловідомих 
київських зодчих. Працювала на посадах заступника генерального директо-
ра Київського науково-методологічного центру з охорони, реставрації та ви-
користання пам’яток історії, культури та заповідних територій, старшого на-
укового співробітника Національного заповідника «Софія Київська». 

Книжкова виставка наочно продемонструвала творчий шлях і значний 
внесок Тетяни Скібіцької в історію архітектури. На виставці, зокрема, пред-
ставлено її численні публікації в наукових збірниках та періодичних виданнях 
(«Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень», 
«Теорія та історія архітектури», «Строительство и архитектура», «Архидея» 
та ін.), що висвітлили напрямок наукових досліджень мистецтвознавця.

Творчий доробок Тетяни Василівни розкрито також у таких виданнях, 
як «Історико-містобудівні дослідження Чернівців: присвячується 600-річчю 
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першої згадки про місто Чернівці», «Забудова Києва доби класичного капіталіз-
му, або Коли і як місто стало європейським». Наукова громадськість високо оці-
нила її монографію «Київський архітектурний модерн (1900–1910 рр.)». 

У науковій діяльності Т. В. Скібіцька досліджувала й творчість таких 
архітекторів, як В. Г. Кричевський, Є. В. Горбенко, І. І. Бєляєва, діяльність 
польських архітекторів у м. Києві. На виставці представлено публікації нау-
кових і науково-популярних робіт, розвідок тощо.

В експозиції також було представлено звіти про дослідження пам’яток 
архітектури та містобудування історичної забудови міст Києва, Вінниці, 
Одеси, Сум, Лебедина Сумської обл., Чернівців.

Тетяна Василівна відійшла у вічність, але залишила для нащадків значну 
документальну спадщину. Земний шлях короткий, а пам’ять вічна...

До проведення в бібліотеці засідань клубу «Національні святині» в рам-
ках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України» організо-
вано дві книжкові виставки. Перша з них – «Історія малих міст України: 
місто Любомль Волинської області».

Любомль – районний центр Волинської області. Місто розташоване за 
123 км від обласного центру м. Луцька та за 486 км від м. Києва. Відповідно 
до даних останнього Всеукраїнського перепису населення (2001) кількість 
мешканців складала 10270 осіб.

Перша згадка про населений пункт відноситься до 1287 р. Це було улюб-
лене місце відпочинку та полювання волинського князя Володимира Василь-
ковича. Князь побудував тут кам’яну церкву св. Юрія та прикрасив її ікона-
ми, срібним посудом, дорогоцінними тканинами, дзвонами «чудного голосу» 
та подарував церковно-службові книжки.

В основі назви міста лежить корінь «люб». За переказами, назва походить від 
того, що тут було миле, «любе» місце полювання галицько-волинських князів. 

Заснування Любомля мало соціально-економічні причини. У другій по-
ловині ХІІ – протягом ХІІІ ст. у Київській Русі зросла роль старих міст – 
центрів економічного та культурного життя. Причиною цьому став процес 
відокремлення ремесел від землеробства, що становило основу розвитку 
продуктивних сил і культури. Одним з таких нових міст був Любомль, який 
у той час входив до складу Галицько-Волинського князівства.

Наприкінці ХІІІ – на початку XIV ст. Галицько-Волинське князівс-
тво занепало. Воно стало предметом боротьби між Польщею та Литвою 
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(у 1349 р. Галичину захопили польські феодали, а Волинь, зокрема й Лю-
бомль, у 1340 р. – литовські феодали). Після укладання Люблінської унії 
1569 р. місто відійшло до складу Польщі.

У XV–XVI ст. у місті пожвавилося господарське життя. Поряд 
із землеробством, населення займалося ремеслом і торгівлею. У Любомлі 
було 27 пекарів.

У 1541 р. Любомлю надано магдебурзьке право, яке мало обмежений 
характер.

Під час Національно-визвольної війни 1648–1654 рр. населення ак-
тивно підтримувало повстанців. Після завершення війни місто залишилося 
під владою Польщі. Протягом 1659–1664 рр. Любомль належав гетьману 
України І. О. Виговському (подарований йому дипломом польського короля 
Яна Казимира у вічне володіння і відібраний польською владою).

У 1671 р. Любомльське староство, серед інших територій, було передано 
у володіння Я. Вишневецькому.

У 1768 р. місто стало власністю графа Браницького.
Після третього поділу Польщі (1795) Любомль у складі Західної Во-

лині відійшов у володіння Російської імперії. Місто стало волосним центром 
Володимир-Волинського повіту Волинської губернії. Проте з 1819 р. місто 
залишалося вотчиною графа Браницького та його спадкоємців.

У роки російсько-французької війни 1812 р. через Любомль проходила 
північна лінія дислокації військ 3-ї російської армії під командуванням гене-
рала О. П. Тормасова.

У ХІХ ст. у Любомлі працювали пивоварний, цегельний і шкіряний 
заводи.

У 1849 р. російський уряд конфіскував володіння Ксаверія-молодшого 
Браницького у Володимир-Волинському повіті, внаслідок чого Любомль 
перейшов у володіння імперських чиновників.

У 1874 р. через місто прокладено залізничну колію (Ковель – Мацеїв – 
Любомль) і збудовано станцію.

Наприкінці ХІХ ст. у місті працювали пивоварний завод, 4 шкіряні під-
приємства, 4 млини, лісопильний і винокурний заводи.

У роки Першої світової війни місто було окуповане німецькими, австро-
угорськими і польськими військами протягом осені 1915 р. – серпня 1920 р. 
Згодом у Любомлі встановлено радянську владу. У 1921 р. укладений Ризь-
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кий мирний договір, згідно з яким місто відійшло у володіння Польщі. У ве-
ресні 1939 р. Любомль увійшов до складу УРСР.

У роки Другої світової війни місто було окуповане німецько-фашистськи-
ми загарбниками в період з 25 червня 1941 р. до 20 липня 1944 р. Під час 
окупації на території міста діяли підпільні організації й партизанські загони.

У 1960-х рр. у місті працювали 2 середні й вечірня школи, медичне учи-
лище, музична школа, професійно-технічне училище, 6 бібліотек, Будинок 
культури, кінотеатр тощо.

У 1990-х рр. у Любомлі працювали завод «Світязь», 2 лісгоспзаги, між-
господарчий лісгоспзаг, хлібокомбінат, цех Володимир-Волинського комбінату 
молочних продуктів, цехи Шацької фабрики «Чайка». Діяв краєзнавчий музей.

У місті розташовані такі пам’ятки архітектури: Георгіївська церква 
(XVI ст.), палац (кінець XVIII ст.), Троїцький костел (1412 р.) і дзвіниця 
(1640 р.). Також частково збереглися торгові ряди (XVIII ст.).

Друга книжкова виставка із циклу засідань бібліотечного клубу «Націо-
нальні святині» – «Історія малих міст України: місто Олександрівськ 
Луганської області».

Олександрівськ – районний центр Луганської області, розташований за 
11 км від обласного центру м. Луганська та за 743 км від м. Києва. Відповід-
но до даних Держкомстату України станом на 2011 р. кількість мешканців 
становила 6 709 осіб.

У виданнях «Знайомі незнайомці» та «Ім’я вашого міста» щодо поход-
ження назви зазначено: раніше тут була слобода Лозна, яку після чуми 
1718 р. люди залишили. І лише в 1858 р. цю місцевість почав заселяти князь 
Б. Куракін. Він наказав збудувати тут церкву на честь святого Олександра 
Свірського. Тому нову слободу названо Олександрівкою.

У виданні «Вся Україна» зазначено іншу версію походження назви. Згід-
но з нею, маєток на території сучасного міста заснував капітан гусарсько-
го полку Олександр Юзбаш наприкінці 1760-х рр., назвавши його на свою 
честь Олександрівкою.

У 1772 р. біля закруту Лугані споруджено великий садибний будинок, 
створений у стилі класицизму.

У 1907 р. в Олександрівську працювали винокурний і цегельний заводи.
Наприкінці 1960-х рр. в Олександрівську працювали міжколгоспбуд, 

електроапаратний завод, експериментально-механічний завод з випуску до-
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слідних машин. У місті було 5 шкіл, 4 клуби, 3 бібліотеки, 7 дитсадків; пра-
цювали лікарня, протитуберкульозний диспансер, 2 аптеки.

У другому томі видання «Памятники градостроительства и архитектуры 
Украинской ССР» (К., 1985) згадано про архітектурну пам’ятку міста — 
садибу другої половини XVIII ст. Там зазначено: «Ансамбль состоит из двух 
частей, разделенных ныне бульваром. Главное здание ансамбля — барский 
дом с двумя небольшими флигелями, соединенными с ним открытой кол-
лонадой. <…> В ограду включено небольшое одноэтажное прямоугольное 
в плане здание служебного назначения, современное барскому дому. Хо-
зяйственная часть возводилась одновременно с барским домом, но в стороне 
от него. На берегу реки стоит дом управляющего (конец XVIII в.), в кото-
ром теперь школа. <…> В северной части ансамбля — площадь с церковью 
Вознесения в центре, построенной в 1840 г. на месте прежней деревянной, 
к тому времени обветшавшей».

У «Словнику памятников градостроительства, архитектуры и садово-пар-
кового искусства Ворошиловградской области» (1987 р.) визначено ті самі 
пам’ятки: Вознесенська церква (1797 р.), особняк початку ХІХ ст., садиба 
(1772 р.), що складалася із садибного будинку, флігеля управляючого та флі-
геля для прислуги.

У 1785 р. бахмутським протоієреєм Петром Расевським було освячено 
місце під майбутню Свято-Вознесенську церкву, яка прийняла перших пара-
фіян навесні 1791 р.

У 1840 р. на місці дерев’яної церкви споруджено муровану п’ятиверху 
Свято-Вознесенську церкву, оточену кам’яним муром.

У радянські часи храм залишався діючим, а після 1937 р. приймав право-
славних з усієї Луганської області.

Наприкінці 1940 р. парафію ненадовго закрили. Проте її роботу віднов-
лено під час німецької окупації.

За деякими джерелами, з 1955 р. Вознесенський собор залучено до обме-
женого переліку сакральних споруд, які дозволялося відвідувати іноземцям.

Нині Свято-Вознесенський храм оточений довгим церковним цегляним 
парканом-муром, створеним (імовірно, наприкінці ХІХ ст.) у псевдого-
тичному стилі, і увінчаним десятками башточок з хрестами. Це прямокутна 
у плані двоповерхова із шестиколонними портиками на головному і парко-
вому фасадах споруда. Зведена в 1772 р. За час існування неодноразово 
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ремонтувалася, внаслідок чого було змінене первинне внутрішнє планування 
та опорядження інтер’єрів. 

Храм побудовано в суворій та лаконічній манері, характерній для архі-
тектури раннього класицизму. Кутки споруди розкреповані пілястрами, пер-
ший ярус бокових фасадів оздоблений рустом, вертикальне членування під-
креслюється тягами.

Симетрично на одній вісі із садибою розташовані одноповерхові флігелі, 
з’єднані з нею відкритими колоннадами (зведені в 1772 р.).

Східний флігель головним фасадом виходить на вулицю. До нього прими-
кає огорожа. Він цегляний, оштукатурений, прямокутний у плані. Вирішений 
у стилі класицизму. Центральна частина головного фасаду оздоблена рус-
том, вхід підкреслений напівциркульною аркою.

Західний флігель, вирішений аналогічно східному (у формах раннього 
класицизму), дуже перебудований.

Згадується про садибний комплекс в Олександрівську й у звіті про науково-
дослідну роботу «Паспортизація 12 пам’яток архітектури Луганської області» 
(2003): «Цікава садибна архітектура Луганської області. Вона хоч і нечисельна, 
та є яскравим прикладом архітектури другої половини 18 — початку 19 ст. <...> 
Характерним прикладом поміщицької садибної архітектури є садиба в місті 
Олександрівську, що розташований біля західної межі міста Луганська. Забудо-
вувалась у другій половині 18 ст. Колись в ансамбль садиби входив парк».

КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ
У звітному періоді здійснювалися адміністрування й аналіз баз даних, 

що створювалися на базі спеціалізованого бібліотечного програмного за-
безпечення ІRBІS-64, контроль за забезпеченням робочого стану офісної, 
комп’ютерної та мережевої техніки, управлінням системними ресурсами, тех-
нічною й програмною підтримкою комп’ютерної техніки.

Працівники відділу бібліотечних комп’ютерних технологій опрацьовува-
ли негатеку методичного фонду НДІТІАМ і створювали повнотекстовий 
(ілюстрований) електронний ресурс «База даних негативів». У 2013 р. за-
кінчено оцифрування негативів розміром 6х6 см і 6х9 см у загальній кіль-
кості 46,7 тис. од. 

У зв’язку з призупиненням у другому півріччі звітного періоду обслуго-
вування користувачів у приміщенні бібліотеки в Гостиному дворі з причини 
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переміщення її в іншу будівлю, більше часу було приділено забезпеченню 
інформаційної підтримки веб-сайту бібліотеки за адресою dnabb.org. Регу-
лярно поповнювалися рубрики «Нові надходження», «Видатні особистості», 
«Віртуальні виставки». На веб-сайті упорядковано розділ «Подорожуючи 
містами України», який доповнено довідковою інформацією про 24 області 
України та Автономну Республіку Крим. 

Рубрику «Віртуальні виставки» за звітний період поповнено публікація-
ми: «Скібіцька Тетяна Василівна (09.07.1959–03.06.2013)» та «З історії 
українського іконопису: 1025-літтю хрещення Русі присвячується».

Рубрику «Видатні особистості» поповнено статтями про Ю. С. Асєєва, 
В. Г. Кричевського, А. М. Мілецького, Л. А. Кульського, М. Д. Плєхова, 
М. Г. Гречину, В. М. Ніколаєва.

Здійснювалось інтенсивне наповнення веб-сайту інформаційними стаття-
ми в інших рубриках, у результаті чого на сайті розміщено 245 статей. 

З метою популяризації діяльності бібліотеки у звітному періоді створено 
сторінку бібліотеки в соціальній мережі Facebook, що навповнювалась поси-
ланнями на статті та новини веб-сайту бібліотеки.

Працівниками відділу БКТ здійснювалась технічна підтримка «Вірту-
альної довідкової служби», що розміщена на веб-сайті бібліотеки і надає 
інформаційні послуги у віддаленому режимі. Протягом року розміщено від-
повіді на 22 запити.

У звітному періоді кількість відвідувань веб-сайту склала 40,6 тис. од., 
що становило 99,0% від показника 2012 р. Незначне зменшення показника 
пояснюється тим, що у другому півріччі 2013 р. у зв’язку з переміщенням 
бібліотеки у нову будівлю була відсутня технічна можливість для користу-
вання електронним каталогом.

НАУКОВА ТА ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. 
ПУБЛІКАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

Здійснення наукових досліджень і видавничої діяльності передбачено 
Статутом бібліотеки. 

Заслуговує на увагу робота з дослідження історії Академії архітекту-
ри УРСР та створеної при ній академічної Наукової бібліотеки, проведена 
у звітному періоді. На підставі досліджень розпочато розробку Концепції 
віртуального музею Державної наукової архітектурно-будівельної біб-



22

ліотеки імені В. Г. Заболотного. Створення віртуального музею спрямо-
ване на популяризацію серед громадськості знань про історію зародження і 
розвиток потужної архітектурної галузі в Україні та значну роль Наукової 
бібліотеки (нині Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені 
В. Г. Заболотного) в діяльності Академії архітектури УРСР. За профілями 
віртуальний музей ДНАББ ім. В. Г. Заболотного – архітектурознавчий, 
бібліотекознавчий, за типом – просвітницький. Форма культурно-просвіт-
ницької роботи – проведення віртуальних екскурсій. 

Згідно з концепцією, у віртуальному музеї бібліотеки передбачається 
створення експозиційних розділів, присвячених Українській філії Академії 
архітектури СРСР (1944–1945), Академії архітектури УРСР (1945–
1956), Академії будівництва і архітектури УРСР (1957–1963), Держбуду 
УРСР та його правонаступникам (1955–  ), Державній науковій архітек-
турно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного (1944–  ). 

Робота над розробкою Концепції віртуального музею Державної наукової архі-
тектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного буде продовжена у 2014 р.

Одним з напрямів наукової діяльності є дослідження творчих доробків 
особистостей будівельної галузі. У звітному періоді проведено дослідження 
життя і діяльності третього директора Державної наукової архі-
тектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного Галини Люд-
вигівни Яблонської (18.11.1913–15.07.1999), яка в 1963 р. посіла посаду 
директора і займала її протягом 28 років – до 1991 р. До призначення її 
директором працювала в бібліотеці із січня 1945 р. на посадах бібліотекаря, 
бібліографа, завідувача відділу книгозберігання. 

З перших днів роботи в бібліотеці Галина Людвигівна займалась організа-
цією бібліотечного фонду, його інвентаризацією, створенням довідково-по-
шукового апарату. Була обізнана з читацькими інтересами і часто особисто 
допомагала дослідникам у пошуку необхідної інформації. Г. Л. Яблонська 
була організатором фундаментальних книжкових виставок, що доповнюва-
лися мистецькими творами українських художників, графіків, архітекторів, 
ініціатором і активним учасником підготовки фундаментальних бібліографіч-
них покажчиків з галузевих проблем. 

За результатами дослідження до 100-річчя від дня народження Г. Л. Яб-
лонської підготовлено й опубліковано в журналі «Будівництво України» 
(№ 6) статтю «Особистості в історії галузевої бібліотеки».



23

18 листопада, у день народження Г. Л. Яблонської, працівники бібліотеки 
вшанували її пам’ять на Лісовому кладовищі покладанням квітів на могилу 
(14 ділянка, 9 ряд, 22 місце).

У звітному періоді працівники бібліотеки продовжували проводити дослід-
ження фондових інформаційних джерел з галузевої тематики, брали участь у 
наукових заходах, здійснювали видавничу діяльність та опублікували низку 
статей інформаційного і проблемного характеру, здійснювали організаційно-
методичну роботу, організовували наукові та культурно-просвітницькі заходи.

Видавнича діяльність у звітному періоді здійснювалася за рахунок влас-
них засобів бібліотеки. У 2013 р. видано:

- брошуру «Діяльність Державної наукової архітектурно-будівель-
ної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2012 році», де зібрано аналі-
тико-статистичні дані щодо основних показників бібліотечної діяльності, 
вміщено аналіз виробничої діяльності структурних підрозділів бібліотеки, а 
також інформацію про наукові та культурно-просвітницькі заходи, що про-
водилися співробітниками бібліотеки протягом 2012 р.;

- 52 випуски щотижневого бюлетеня «Будівництво, архітектура та 
житлово-комунальне господарство», куди ввійшли дані про 3163 джерела;

- 12 випусків щомісячного інформаційного бюлетеня «Нові надходження 
до фондів ДНАББ ім. В. Г. Заболотного», в яких міститься інформація 
про 579 джерел.

У звітному періоді розпочато пошукові роботи для підготовки бібліогра-
фічних покажчиків «Ніколаєв Володимир Миколайович (1847–1911)», 
«Григорович-Барський Іван Григорович (1719–1791)». Опрацьовано 145 до-
кументальних джерел, присвячених життю і творчості архітектора В. М. Ніко-
лаєва, та 193 джерела про архітектора І. Г. Григоровича-Барського.

Також продовжено роботу з підготовки другого видання бібліографічного по-
кажчика «Архітектор Заболотний Володимир Гнатович (1898–1962)» та 
бібліографічного покажчика «Бекетов Олексій Миколайович (1862–1941)». 

У зв’язку з переміщенням фонду й довідково-пошукового апарату біб-
ліотеки в інше приміщення та виробничою необхідністю збору необхідних 
матеріалів для виконання наукових тем у другому півріччі 2013 р. працівники 
відділу БДІР досліджували каталоги та фонди провідних бібліотек Украї-
ни – Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Націо-
нальної парламентської бібліотеки України.
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У звітному році розпочато підготовку довідника «Будівлі українських 
бібліотек», що є складовою проекту «Бібліотечні будівлі», ініційованого 
фахівцями ДНАББ ім. В. Г. Заболотного у 2002 р. Мета проекту «Бібліо-
течні будівлі» – вивчення проблем проектування та будівництва бібліотечних 
споруд в Україні. У процесі реалізації проекту у 2007 р. фахівцями бібліотеки 
була ініційована Всеукраїнська акція «Кожній бібліотеці – сучасну будів-
лю», спрямована на створення позитивної думки громадськості щодо пріо-
ритетності будівництва бібліотек в Україні (до участі в акції запрошено всі 
українські бібліотеки для вивчення питань спорудження бібліотек у містах 
і селах України). За матеріалами, наданими бібліотеками України, розпочато 
підготовку довідника «Будівлі українських бібліотек». Довідник структуро-
вано за адміністративно-територіальним принципом (бібліотеки м. Києва, 
м. Севастополя, Автономної Республіки Крим, обласних центрів і областей 
України). У кожному розділі спочатку подано відомості про всеукраїнські 
бібліотеки загальнодержавного значення (національні, державні), далі – про 
універсальні обласні, далі – про всі інші бібліотеки в абетковому порядку. 
Інформація про кожну бібліотеку містить найменування бібліотеки, поштову 
та електронну адреси, адресу веб-сторінки, контактні телефони; основні по-
казники бібліотеки станом на 1 січня 2013 р. (кількість бібліотечного фонду, 
кількість користувачів за ЄРК, чисельність штатних працівників); корот-
ку історію бібліотеки (дата створення, віхи становлення та розвитку, статус, 
підпорядкування); інформацію про приміщення бібліотеки (рік будівництва, 
прізвище архітектора, короткий опис та основні характеристики приміщення 
(площа, наявність читальних і виставкових залів, стан інженерних систем, 
технічний стан будівлі). Вміщено фото будівлі різних періодів та сучасне 
фото. Наведено список використаної літератури. На кінець звітного періоду 
підготовлено матеріали про 18 українських бібліотек. Робота над підготов-
кою довідника буде продовжена у 2014 р.

Протягом звітного періоду зафіксовано 125 публікацій, що характеризу-
ють діяльність бібліотеки. Так, фахівцями бібліотеки опубліковано 3 окремі 
видання: 1 брошуру, 2 інформаційні бюлетені. Підготовлено та опубліковано 
у різних періодичних виданнях і наукових збірниках 22 статті, що висвітлю-
вали поточну діяльність бібліотеки або носили інформаційний характер. На 
сторінках галузевих періодичних видань («Будівництво України», «Інфор-
маційний бюлетень» Мінрегіону України, «Міське господарство України») 
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фахівці бібліотеки вели бібліотечні рубрики (16 публікацій), де інформува-
ли про нові надходження до фонду бібліотеки. Протягом звітного періоду 
в галузевих виданнях журналістами, колегами з інших бібліотек, фахівцями 
галузі опубліковано 84 статті, де містилася інформація про ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного. Нижче наведено перелік публікацій.

1. Активисты опасаются нового поджога в Гостином дворе // День : 
Kiev.ua. – 2013. – 19 февр. – Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/ru/
news/190213-aktivisty-opasayutsya-novogo-podzhoga-v-gostinom-dvore. – 
Загл. с экрана.

Зазначено, що громадська активістка В. Осьмак побоюється виникнення 
повторної пожежі в Гостиному дворі, а саме в ДНАББ ім. В. Г. Заболотно-
го, «... поскольку никаких помещений для переселения после недавнего ЧП 
ей не предлагают». Активістка закликає громадськість і державу звернути 
увагу на бібліотеку, «...которая входит в десятку депозитариев страны, где 
хранятся уникальные фонды по архитектуре и строительству».

2. Активісти побоюються нового підпалу в Гостинному дворі // 
День : Kiev.ua. – 2013. – 19 лют. – Режим доступу: http://www.day.kiev.
ua/uk/news/190213-aktivisti-poboyuyutsya-novogo-pidpalu-v-gostinnomu-
dvori. – Назва з екрана.

Зазначено, що громадська активістка В. Осьмак побоюється виникнення 
повторної пожежі в Гостиному дворі, а саме в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 
«...оскільки жодних приміщень для переселення після недавньої надзвичай-
ної події їй не пропонують». Активістка закликає громадськість і державу 
звернути увагу на бібліотеку, «...яка входить до десятки депозитаріїв країни, 
де зберігаються унікальні фонди з архітектури і будівництва».

3. Активисты пикетировали под посольством Кипра, требуя прекра-
тить разрушение Гостиного двора // День: Kiev.ua. – 2013. – 20 марта. – 
Режим доступа: http://www.day.kiev.ua/ru/news/200313-aktivisty-piketirovali-
pod-posolstvom-kipra-trebuya-prekratit-razrushenie-gostinogo. – Загл. с экрана.

Про акцію протесту проти дій кіпрських інвесторів щодо забудови Гос-
тиного двору. Зазначено, що «...следующую акцию защитники Гостиного 
Двора собираются посвятить научной архитектурно-строительной библиоте-
ке им. В. Г.(!)[И.] Заболотного, которая до сих пор работает в полуразру-
шенном здании Гостиного Двора».
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4. Бальзак О. Хто підпалив Гостинний двір? / Олег Бальзак // Пра-
восуддя.info. – 2013. – 22 лют. – Режим доступу: http://pravosud.info/
news/info/hto_pdpaliv_gostinnij_dvr. – Назва з екрана.

У статті подано інформацію про історію Гостиного двору та пожежу в Гос-
тиному дворі, що сталася 9 лютого 2013 р. Також вміщено інформацію про 
те, що пожежа може призвести до відселення ДНАББ ім. В. Г. Заболотно-
го з будівлі Гостиного двору.

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

2013. – № 1–52.
Щотижнева анотована інформація, що міститься в періодичних виданнях 

та збірниках.
6. В Гостином дворе откроют книжный магазин, а студенты просят 

рядом дискотеку // Киев: Сегодня.ua. – 2013. – 11 апр. – Режим доступа: 
http://www.segodnya.ua/regions/kiev/V-Gostinom-dvore-otkroyut-knizhnyy-
magazin-a-studenty-prosyat-ryadom-diskoteku.html. – Загл. с экрана.

Про реконструкцію Гостиного двору в м. Києві. Вміщено інформацію 
Л. Мироненко, заступника директора-головного бухгалтера ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного, про місцезнаходження бібліотеки в Гостиному дворі та 
альтернативні проекти-пропозиції студентів Києво-Могилянської академії 
щодо реконструкції Гостиного двору. Одна зі студенток зазначила, що «...
главное – сохранить библиотеку. Там часто проходят презентации книг. 
Нужно не просто сохранить ее, но и расширить». Також зазначено думку 
Д. Ярича щодо нового приміщення бібліотеки: «Насколько мне известно, го-
сударство ей [библиотеке] уже выделило новое место: там сейчас ремонт».

7. В Києві півночі горів Гостиний двір // ZN,UA. – 2013. – 9 лют. – 
Режим доступу: http://dt.ua/UKRAINE/v-kiyevi-pivnochi-goriv-gostiniy-
dvir.html. – Назва з екрана.

Інформація про пожежу в Гостиному дворі. Викладена думка І. Луцен-
ка, учасника акцій на захист Гостиного двору від забудовників, що «...через 
пожежу на даху з приміщення потрібно терміново відселяти бібліотеку та 
інститут реставрації».

8. Войцехівська Г. Архітектурно-будівельне краєзнавство на при-
кладі реалізації соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст 
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України» / Галина Войцехівська, Олена Жидецька // Краєзнавство. – 
2013. – № 2. – С. 27–29 ; Краєзнавство. – 2013. – № 2. – Режим доступу: 
http://histans.com/JournALL/kraj/kraj_2013_2/5.pdf. – Назва з екрана.

Про реалізацію соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст Ук-
раїни», що діє в бібліотеці протягом 2008–2013 рр., та дослідження фахів-
ців бібліотеки в рамках проекту.

9. Войцехівська Г. А. Особистість в історії галузевої бібліотеки (до 
100-річчя від дня народження Г. Л. Яблонської) / Галина Войцехівська 
// Будівництво України. – 2013. – № 6. – С. 38–39. 

Про життєвий і творчий шлях третього директора ДНАББ ім. В. Г. За-
болотного Г. Л. Яблонської (1913–1999).

10. Волноваха попала в историю // і24.com.ua. – 2013. – 26 сент. – Ре-
жим доступа: http://i24.com.ua/news/socium/volnovaha-popala-v-istoriyu. – 
Загл. с экрана.

Про бібліотечний проект ДНАББ ім. В. Г. Заболотного «Історія малих 
міст України» у рамках бібліотечного клубу «Національні святині», що діє про-
тягом 2008–2013 рр., та дослідження міста Волновахи Донецької області.

11. Всероссийский день библиотек // Специальное строительное уп-
равление № 8. – 2013. – 27 мая. – Режим доступа: http://www.specstroy-
8.ru/news/10112. – Загл. с экрана.

Коротка історія ДНАББ ім. В. Г. Заболотного та біографічні відомості 
про архітектора В. Г. Заболотного, ім’ям якого названа бібліотека. 

12. Геотехнічні аспекти реконструкції будівлі «Гостиний двір» на 
Контрактовій площі в м. Києві / Яків Йосипович Червинський [та ін.] 
// Світ геотехніки. – 2013. – № 4(40). – С. 8–15 : іл.

На с. 9 у розділі «Мета реконструкції» зазначено, що в будівлі Гостино-
го двору «були розміщені проектний інститут, театр, бібліотека та інші ад-
міністративні приміщення».

13. Гончаров О. Історико-краєзнавча практика студентів Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка / Олександр Гонча-
ров // Краєзнавство. – 2013. – № 2. – С. 213–220.

На с. 214 – світлина зі студентами-практикантами, які проходили 
краєзнавчу практику в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

На с. 216 – про укладання договорів на проходження практики з 
бібліотекою.
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На с. 219 – про роботу студентів-практикантів над дослідженням галу-
зевих періодичних видань та інших інформаційних джерел за визначеними 
темами, їх участь у наукових заходах ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

14. Гончаров О. Форум краєзнавців столиці / Олександр Гончаров, 
Володимир Дмитрук // Краєзнавство. – 2013. – № 1. – С. 219–225.

Вміщено інформацію про ІІІ конференцію Київської міської організації На-
ціональної спілки краєзнавців України, в роботі якої взяли участь співробітни-
ки ДНАББ ім. В. Г. Заболотного: директор Г. А. Войцехівська та завідувач 
науково-методичного відділу О. В. Жидецька. Також відзначено співпрацю 
Київської міської організації НСКУ та ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

15. Горчинська О. Гостиний двір – перший супермаркет у Києві / 
Олександра Горчинська // Gazeta.ua. – 2013. – 1 берез. – Режим доступу: 
http://gazeta.ua/blog/36350/gostinnij-dvir-pershij-supermarket-u-kievi. – 
Назва з екрана.

Про історію Гостиного двору. Вміщено інформацію про те, що після ре-
конструкції будівлі 1983 р. в Гостиному дворі розмістили бібліотеку (нині 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного).

16. Гостиный двор в Киеве: как проходит реконструкция // Ново-
сти: bigmir)net. – 2013. – 4 окт. – Режим доступа: http://news.bigmir.net/
capital/758260-Gostinyj-dvor-v-Kieve--kak-prohodit-rekonstrukcija. – Загл. 
с экрана.

Про етапи реконструкції Гостиного двору та подальше розташування 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

17. Гришина О. Гостиный двор в Киеве хотят открыть через год, 
а Контрактовую очистят от МАФов / Оксана Гришина // Киев: Сегод-
ня.ua. – 2013. – 4 окт. – Режим доступа: http://kiev.segodnya.ua/kpower/
Gostinyy-dvor-v-Kieve-hotyat-otkryt-cherez-god-a-Kontraktovuyu-ochistyat-ot-
MAFov-464738.html ; Ліга. Мониторинг СМИ. – 2013. – 4 окт. – Режим 
доступа: http://smi.liga.net/articles/2013-10-04/11072475. – Загл. с экрана.

Про реконструкцію Гостиного двору та розташування в ньому торговель-
но-офісних і мистецьких закладів. Журналіст зазначила, що «…архітектур-
но-строительной библиотеки им. Заболотного после реконструкции в Гости-
ном дворе не будет». Генеральний директор ПАТ «Укрреставрація» Дмитро 
Ярич повідомив: «Сейчас закачивается ремонт в их основном здании, а здесь 
они арендовали помещения».
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18. Дегтярьов М. Пожежа у Гостиному дворі, або Як знищується 
національна культурна спадщина / Михайло Дегтярьов // Слово просві-
ти. – 2013. – 21–27 лют. (№ 8). – С. 3. : іл. ; Слово просвіти. – 2013. – 
22 лют. – Режим доступу: http://slovoprosvity.org/2013/02/22. – Назва 
з екрана.

Викладено думки автора про ситуацію навколо Гостиного двору. Зазначе-
но, що на початку 1980-х рр. у відновленій будівлі Гостиного двору, як і було 
заплановано, «розмістили Державну архітектурно-будівельну бібліотеку 
імені В. Г. Заболотного й інститут «Укрпроектреставрація». Також сказано 
про те, що громадські діячі вважають прийнятним, «...щоб у ньому (Гости-
ному дворі) залишалися такі організації-орендатори, як інститут «Укрпроек-
треставрація» та бібліотека з архітектури й будівництва...».

19. Директор «Укрреставрації»: Гостиний двір горів через коротке 
замикання // NEWSru.ua. – 2013. – 11 лют. – Режим доступу: http://
www.newsru.ua/ukraine/11feb2013/gostiniy_dvor.html. – Назва з екрана.

Про версію директора «Укрреставрації» Д. Ярича щодо причини пожежі 
в Гостиному дворі. Зазначено, що «напередодні було вимкнено електропос-
тачання у бібліотеці».

20. Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліо-
теки імені В. Г. Заболотного у 2012 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. Заболот-
ного, 2013. – 111 с.

21. Дубовик О. «Нет ГКЧП 2013» и «Рыбак – м***ак» – как 
украинцы протестовали на прошлой неделе / Олеся Дубовик // Gazeta.
ua. – 2013. – 8 апр. – Режим доступа: http://gazeta.ua/ru/articles/
politics/_net-gkchp-2013-i-rybak-m-ak-kak-ukraincy-protestovali-na-proshloj-
nedele/491605. – Загл. с экрана.

Про масові акції протесту громадськості, що відбулися в Україні 
1–7 квітня 2013 р., у т. ч. і про акцію на захист ДНАББ ім. В. Г. Заболот-
ного, організовану київськими активістами. Зазначено, що в результаті акції 
до бібліотеки записалось 108 нових читачів.

22. Ерофалов Б. Л. Архитектурный атлас Киева: с десятью исто-
рическими картами, 294 оригинальными фотографиями и архивными 
иллюстрациями / Б. Л. Ерофалов. – К. : А+С, 2013. – 352 с. : ил.
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На с. 292 зазначено перелік сторінок, на яких вміщено старовинні ілюс-
трації архітектурних споруд Києва з фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного: 
церкви Богородиці Десятинної, садиби Софійського собору, Золотих воріт, 
Михайлівської церкви на території Видубицького монастиря, Михайлівсько-
го Золотоверхого собору, церкви Спаса на Берестові, Маріїнського палацу, 
Андріївської церкви, брами Заборовського, нижнього пам’ятника св. Воло-
димиру, церкви Різдва Христового, нової київської фортеці на Печерсько-
му плато, інституту благородних дівиць, комплексу Присутственних місць, 
Лук’янівського народного дому. 

23. Жигайло А. Під час пожежі в Гостиному дворі зникла охорона / 
Андрій Жигайло // Газета по-українськи. – 2013. – 12 лют. (№ 1561). – Ре-
жим доступу: http://gazeta.ua/articles/ukraine-newspaper/_pid-chas-pozhezhi-
v-gostinomu-dvori-znikla-ohorona/481884. – Назва з екрана.

Коментар кореспондента про наслідки лиха, якого завдала пожежа 
в Гостиному дворі: «Вода, якою пожежники заливали вогонь, та мокрий 
сніг наступного дня затопили інститут та бібліотеку ім. Заболотного» 
(прим. – інформація щодо затоплення ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
не відповідає дійсності).

24. Жидецька О. Ентузіаст музейної справи / Олена Жидецька // 
Музеї України. – 18 черв. – 2013. – Режим доступу: http://www.museum-
ukraine.org.ua/index.php?go=News&in=view&id=8782. – Назва з екрана.

Про діяльність директора Любомльського краєзнавчого музею О. Д. Ос-
тапюка (у рамках двадцять четвертого засідання клубу «Національні свя-
тині», яке проходило в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного).

25. Жидецька О. Загадка виникнення міста Олександрівська / Оле-
на Жидецька // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 2013. – 
№ 7. – С. 43–44. 

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

26. Жидецька О. Повернути забуті імена для нащадків / Олена Жи-
децька // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 2013. – № 3. – 
С. 32–35.

Про презентацію книги Д. В. Малакова «Архітектор Осьмак. Нездолана шля-
хетність», що відбулася 26 лютого 2013 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
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27. Захисники Гостиного двору натякають: пожежу спровокував за-
будовник // Коментарі: comments.ua. – 2013. – 9 лют. – Режим досту-
пу: http://ua.comments.ua/life/195431-zahisniki-gostinogo-dvoru-natyakayut.
html. – Назва з екрана.

Члени громадської організації «Контрактова площа – Гостиний двір» за-
значають, що «...знищення даху викличе необхідність відселення з Гостиного 
двору науково-дослідного інституту та архітектурної бібліотеки. Ці дві де-
ржавні установи є серйозною перешкодою для забудовника».

28. Захисники Гостиного двору не змогли прорватися до Попова // 
Голос столиці. – 2013. – 11 лют. – Режим доступу: http://newsradio.com.
ua/2013_02_11/Zahisniki-Gostinogo-dvoru-prorivajutsja-do-Popova. – Наз-
ва з екрана.

Вміщено інформацію про пожежу в Гостиному дворі 9 лютого 2013 р. 
Зазначено, що ця подія може призвести до відселення ДНАББ ім. В. Г. 
Заболотного з будівлі Гостиного двору.

29. Захисники Гостиного двору побоюються, що нова пожежа ста-
неться в архітектурній бібліотеці // Перший національний. – 2013. – 
19 лют. – Режим доступу: http://1tv.com.ua/uk/specialnews/2013/02/19/7
238 ; Укрінформ. – 2013. – 19 лют. – Режим доступу: http://www.ukrinform.
ua/ukr/news/zahisniki_gostinogo_dvoru_poboyuyutsya_shcho_nova_pogega_
stanetsya_v_arhitekturniy_bibliotetsi_1798622. – Назва з екрана.

Співголова громадського об’єднання «Контрактова площа – Гостиний 
двір» В. Осьмак має припущення щодо ймовірності виникнення наступної 
пожежі в Гостиному дворі, а саме в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Ак-
тивістка занепокоєна долею бібліотеки, «...оскільки жодних приміщень 
для переселення після недавньої надзвичайної події їй не пропонують». 
Також В. Осьмак наголосила, що бібліотеці «...немає рівних, вона неза-
мінна. У цієї бібліотеки є розроблений фахівцями план перетворення її 
на суперсучасний науково-просвітницький центр. Зберегти цю бібліотеку 
в Гостиному дворі – означає створити й один із центрів тяжіння всієї 
Контрактової площі».

30. Как пройти в библиотеку? // ART Ukraine. – 2013. – 3 апр. – 
Режим доступа: http://www.artukraine.com.ua/news/6200.html ; Наш Киев.
ua. – 2013. – 4 апр. – Режим доступа: http://nashkiev.ua/zhurnal/novosti/
kak-proyti-v-biblioteku.html. – Загл. с экрана.
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Інформація про те, що 6 квітня 2013 р. на Контрактовій площі відбудеться 
флешмоб-акція на підтримку ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, що функціонує 
в Гостиному дворі.

31. Капустин А. «Сталинград» на Подоле отменяется / Андрей 
Капустин // KievNews. – 2013. – 20 марта. – Режим доступа: http://
kievnews.glavcom.ua/articles/513.html. – Загл. с экрана.

Висловлена думка автора щодо подій, що відбуваються довкола реконструкції 
будівлі Гостиного двору, та про культурні об’єкти, які були розміщені в Гостиному 
дворі: «Узкоспециальную архитектурную библиотеку и Укрреставрацию к объек-
там культуры можно отнести с очень большой натяжкой. Не говоря уже о том, что 
для хранения ценных манускриптов нужно отнюдь не полуаварийное здание».

32. Карманова И. В Украине разрушают не только памятники, но и рес-
таврационную отрасль / Ирина Карманова // Ні корупції! – 2013. – 25 мар-
та. – Режим доступа: http://nikorupciji.org/2013/03/25/v-ukrayne-razrushayut-
ne-tolko-pamyatnyky-no-y-restavratsyonnuyu-otrasl/. – Загл. с экрана.

Про сучасний негативний стан реставраційної галузі в Україні. Вміще-
но інформацію про події, що відбуваються довкола реконструкції Гостиного 
двору, в будівлі якого розміщена ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Зазначено, 
що відповідного приміщення для переселення бібліотеки немає.

33. Карманова И. Реконструктор Гостиного двора игнорирует за-
конодательство / Ирина Карманова // Еженедельник 2000. Уикенд. – 
2013. – 23 янв. – Режим доступа: http://2000.net.ua/weekend/gorod-
sobytija/situatsija/87390. – Загл. с экрана.

Про події, що відбувались у грудні 2012 р. в Гостиному дворі між ак-
тивістами-захисниками будівлі та міліцією. Внаслідок цього було тимчасово 
заблоковано приміщення ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

34. Книжковий світ у Гостиному дворі : [бібл. рубрика] / ДНАББ ім. В. Г. За-
болотного // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 1996–2013.

2013. – № 3. – С. 24–28 ; № 4. – С. 34–37 ; № 5. – С. 40–43 ; 
№ 6. – С. 44 ; № 7. – С. 35–38.

Про нові надходження до фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
35. Книжковий світ : [бібл. рубрика] / ДНАББ ім. В. Г. Заболотного // 

Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 2013. – 
2013. – № 10. – С. 26–29 ; № 11. – С. 40–43 ; № 12. – С. 30–34.
Про нові надходження до фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
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36. Кромченко О. В Гостином дворе Киева депутаты дерутся с 
«Беркутом» / Ольга Кромченко, Максим Люков // Комсомольская 
правда в Украине. – 2013. – 18 февр. – Режим доступа: http://kp.ua/
daily/180213/380357/print/. – Загл. с экрана.

Вміщено інформацію про те, що внаслідок пожежі, яка виникла 9 люто-
го в приміщенні Гостиного двору, виселено бібліотеку (прим. – інформація 
помилкова).

37. Кучер Б. Кияни виступили на захист бібліотеки у Гостинному 
дворі / Богдан Кучер // Молодіжна інформаційна спільнота Сіль. Київ. – 
2013. – 6 квіт. – Режим доступу: http://soli.com.ua/2013/04/06/kyyany-
vystupyly-na-zahyst-biblioteky-u-hostynnomu-dvori/. – Назва з екрана.

Про акцію захисту та підтримки киянами ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
як останнього форпосту «боротьби за Гостинний двір».

38. Лебедева М. Як киян в бібліотеку водили. Суботній експеримент в 
Гостиному дворі / Мария Лебедева // ІнфоПорн. – 2013. – 8 квіт. – Режим 
доступу: http://infoporn.org.ua/materials/articles/Yak_kiyan_v_biblioteku_
vodili_Subotniy_eksperiment_v_Gostinomu_dvori/55418. – Назва з екрана.

Вміщено інформацію про акцію, організовану активістами-захисниками 
Гостиного двору в суботу, 6 квітня 2013 р., які запрошували перехожих стати 
читачами ДНАББ ім. В. Г. Заболотного і в такий спосіб виступити на за-
хист бібліотеки, що функціонує в Гостиному дворі.

39. Лебедь Р. Гостиный двор могли поджечь – экспертиза / Роман 
Лебедь // ВВС Украина. – 2013. – 19 февр. – Режим доступа: http://
www.bbc.co.uk/ukrainian/mobile/ukraine_in_russian/2013/02/130219_ru_
s_dvir_fire_versions.shtml. – Загл. с экрана.

Про пожежу в Гостиному дворі та результати незалежної експертизи, 
проведеної доктором технічних наук з фізики горіння та вибухів, професором 
Володимиром Захматовим. Також у статті наводяться гіпотези захисників 
Гостиного двору І. Луценка та В. Осьмак щодо пожежі: «уничтожение кры-
ши означает необходимость отселения научно-исследовательского института 
«УкрНИИпроектреставрация», и, возможно, архитектурной библиотеки, 
которые до сих пор находятся в Гостином дворе».

40. Лисенко Я. Гостинний двір – перлина Києва / Ярослав Лисенко 
// Свобода. – 2013. – 21 лют. – Режим доступу: http://www.svoboda.org.
ua/dopysy/dopysy/036647. – Назва з екрана.
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Автор статті занепокоєний долею Гостиного двору й висловлює своє 
бачення щодо установ, які мають знаходитися в Гостиному дворі: «...не-
обхідність розширення архітектурної бібліотеки гуманітарними відділами і 
трансформування в універсальний медійний центр. Мають бути передбачені 
аудиторії для проведення факультативних лекцій різними групами молоді 
відповідно до їх інтересів. Важливо не забувати про здоров’я і спорт. Саме 
тому в приміщенні суспільного центру мають бути влаштовані спортивний і 
тренажерний зали, доступні для талановитої молоді».

41. Луценко І. Київ ВЖЕ починають рвати / Ігор Луценко // Ук-
раїнська правда. Блоги. – 2013. – 6 квіт. – Режим доступу: http://blogs.
pravda.com.ua/authors/lutsenko/516037047648e/. – Назва з екрана.

Про акцію захисту Гостиного двору «Як пройти до бібліотеки». У статті 
зазначено, що «...поки є там бібліотека – можна сказати, що Гостиний ще 
не втрачено, бо Двір ще функціонує у режимі забезпечення культурно-освіт-
нього життя».

42. Луценко І. Пожежа в Гостиному дворі – ЗАЯВА / Ігор Луценко 
// KievNews. – 2013. – 9 лют. – Режим доступу: http://kievnews.glavcom.
ua/articles/443.html. – Назва з екрана.

У статті представлено позицію громадської організації «Контрактова пло-
ща – Гостиний двір» щодо пожежі в Гостиному дворі. Зокрема зазначено, що 
«нищення даху означає необхідність відселення науково-дослідного інституту 
«УкрНДІпроектреставрація» та архітектурної бібліотеки з Гостиного Двору».

43. Луценко І. Як пройти в бібліотеку? / Ігор Луценко // Українська 
правда. Блоги. – 2013. – 5 квіт. – Режим доступу: http://blogs.pravda.
com.ua/authors/lutsenko/515e8c4a8feae/. – Назва з екрана.

Автор статті запрошує прийти і записатися до ДНАББ ім. В. Г. Забо-
лотного, таким чином підтримати бібліотеку у зв’язку з подіями, пов’язаними 
з реконструкцією Гостиного двору.

44. Ляшевська К. Пожежа у Гостинному дворі відбилася на Мінре-
гіоні / Катерина Ляшевська // Україна комунальна. – 2013. – 10 лют. – Ре-
жим доступу: http://capital.jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/pozhezha-u-
gostinnomu-dvor-vdbilasja-na-mnregon-31628. – Назва з екрана.

Про обговорення в Мінрегіоні України питання мінімізації наслідків по-
жежі, що спалахнула на даху будівлі Гостиного двору, з представниками 
МНС, ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, інституту «УкрНДІпроектреставра-
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ція» та експертами міністерства. Також зазначається, що після пожежі робо-
та підвідомчих підприємств Мінрегіону, що знаходяться в Гостиному дворі, 
продовжилася у штатному режимі.

45. Маестро архітектури // В контакте. Національна історична біб-
ліотека України. – 2013. – 14 серп. – Режим доступу: http://vk.com/
historicallib. – Назва з екрана.

Електронна презентація книжкової виставки, присвяченої 115-річчю 
від дня народження видатного українського архітектора В. Г. Заболотно-
го (http://goo.gl/vbfsxW). У переліку використаної літератури зазначено 
інформацію про бібліографічний покажчик «Архітектор В. Г. Заболотний: 
біобібліографічний портрет (1898–1962)» (1998) та збірник «Видатні 
українські вчені та інженери-будівельники» (2005), що видані працівника-
ми ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

46. Малаков Д. Известный дом в годы войны / Дмитрий Малаков 
// День: Kiev.ua. – 2013. – 29 июня. – № 110. – Режим доступа: http://
www.day.kiev.ua/ru/article/obshchestvo/izvestnyy-dom-v-gody-voyny. – 
Загл. с экрана.

Історія будівлі Верховної Ради України (автор проекту архітектор 
В. Г. Заболотний). Згадується ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, фундато-
ром якої був президент Академії архітектури УРСР В. Г. Заболотний, і яку 
наразі виселяють з Гостиного двору «при молчаливом согласии как раз Вер-
ховной Рады».

47. Малаков Д. Неперевершеному Городецькому – 150! / Дмит-
ро Малаков // День: Kiev.ua. – 2013. – 16 трав. – Режим доступу: 
http://www.day.kiev.ua/uk/article/kultura-osobistist/neperevershenomu-
gorodeckomu-150. – Назва з екрана.

Зазначено, що в 1999 р. працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного під-
готовлено та видано бібліографічний покажчик «Владислав Городецький».

48. Малаков Д. Непревзойденному Городецкому – 150! / Дмитрий 
Малаков // День. – 2013. – 17–18 мая. – № 82–83. – С. 22.

Зазначено, що в 1999 р. працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
підготовлено та видано бібліографічний покажчик «Владислав Городець-
кий».

49. Мельничук Г. Гостиний двір під захистом киян / Григорій Мельни-
чук // Вечірній Київ. – 2013. – 17 січ. (№ 3). – С. 2 : іл.
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Про надання Гостиному двору 21 грудня 2012 р. статусу пам’ятки місто-
будування. Наведено коментарі голови КМДА О. Попова та культуролога 
В. Осьмак. Як зазначила В. Осьмак, «актуальним є дотримання будівель-
никами норм виконання робіт». Невиконання норм, за її словами, «...ство-
рює небезпеку для співробітників та книгосховища архітектурної бібліотеки 
ім. Заболотного, що й нині розташована у приміщенні Гостиного двору».

50. Мирний М. Не треба нам, щоб тут продавались труси і шкар-
петки. Тут потрібна бібліотека / Микола Мирний // Радіо домів-
ка: національна трибуна. – Режим доступу: http://www.domivka1.com/
zablotskylibrary2013. – Назва з екрана.

Вміщено інформацію про акцію 6 квітня 2013 р., організовану активіста-
ми «Гостиної республіки» на захист ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

51. Мироненко Д. Знай свій рідний край / Дмитро Мироненко // 
Міське господарство України. – 2013. – № 1. – С. 40–42 : іл.

Про Берестечко – одне з малих міст Волинської області, історію та роз-
виток якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рам-
ках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

52. Мироненко Д. О. Кричевський Василь Григорович (1872–1952) 
/ Д. О. Мироненко // Будівництво України. – 2013. – С. 44–47 : іл.

У хронологічному порядку висвітлено основні віхи життя та творчості ук-
раїнського архітектора В. Г. Кричевського.

53. Мироненко Д. Місто Гнівань Вінницької області: штрихи історії 
/ Дмитро Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 
2013. – № 11. – С. 44.

Інформація про місто Гнівань Вінницької області, історію та розвиток яко-
го досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках бібліо-
течного проекту «Історія малих міст України».

54. Мироненко Д. Місто Підгайці Тернопільської області / Дмитро Ми-
роненко // Міське господарство України. – 2013. – № 3. – С. 43-44 : іл.

Вміщено коротку історичну інформацію про місто Підгайці Тернопільсь-
кої області, історію та розвиток якого досліджено працівниками ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного в рамках соціально–бібліотечного проекту «Історія малих 
міст України».

55. Мироненко Д. Місто Снятин Івано-Франківської області / Дмитро 
Мироненко // Міське господарство України. – 2013. – № 4. – С. 46-47 : іл.
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Вміщено коротку історичну інформацію про місто Снятин Івано-Фран-
ківської області, історію та розвиток якого досліджено працівниками 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного проекту 
«Історія малих міст України».

56. Мироненко Д. Місто Сторожинець Чернівецької області / Дмит-
ро Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 2013. – 
№ 12. – С. 35–36.

Інформація про місто Сторожинець Чернівецької області, історію та роз-
виток якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рам-
ках соціально–бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

57. Мироненко Д. Місто Тисмениця Івано-Франківської області / 
Дмитро Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 
2013. – № 10. – С. 32–33.

Інформація про місто Тисменицю Івано-Франківської області, історію та 
розвиток якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 
рамках бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

58. Мироненко Д. Пропагуємо культурні цінності / Дмитро Миро-
ненко // Міське господарство України. – 2013. – № 2. – С. 42–47 : іл. 

Про історію, культурну та архітектурну спадщину міст Олександрівська 
Луганської області та Любомля Волинської області, досліджених праців-
никами ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рамках соціально-бібліотечного 
проекту «Історія малих міст України».

59. Мироненко Д. «Срібна вода» професора Кульського / Дмитро 
Мироненко // Міське господарство України. – 2013. – № 2. – С. 32–
33 : іл. 

Про життя та наукову діяльність знаного українського вченого в галузі 
водопостачання і каналізації Л. А. Кульського.

60. Мироненко Д.О. Сфера ЖКХ: радимо прочитати : [бібл. рубри-
ка ] / Д. О. Мироненко // Міське господарство України. – 2011. –

2013. – № 1. – С. 18–19 ; № 2. – С. 48 ; № 3. – С. 48–3-тя с. обкл. ; 
№ 4. – С. 28–29.

Інформація про видання з житлово-комунальної тематики в бібліотечному 
фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

61. Мироненко Д. Український іконопис у фонді архітектурно-буді-
вельної бібліотеки: присвячується 1025-літтю хрещення Русі / Дмитро 
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Мироненко // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 2013. – 
№ 10. – С. 30–32.

Дослідження бібліотечного фонду щодо виникнення сакральної архі-
тектури й нового виду мистецтва – іконопису – з введенням християнства 
в язичницькому середовищі.

62. Місто Cтарий Крим Автономної Республіки Крим // Інформа-
ційний бюлетень / Мінрегіон України. – 2013. – № 4. – С. 38–40.

Інформація про місто Старий Крим Автономної Республіки Крим, історію 
та розвиток якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
в рамках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

63. Місто Тлумач Івано-Франківської області // Інформаційний бю-
летень / Мінрегіон України. – 2013. – № 7. – С. 39–40. 

Інформація про місто Тлумач Івано-Франківської області, історію та роз-
виток якого досліджено працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в рам-
ках соціально-бібліотечного проекту «Історія малих міст України».

64. На горищі Гостиного двору сауна межувала з хімлабораторією 
// Голос України. – 2013. – 20 лют. (№ 34). – Режим доступу: http://
www.golos.com.ua/Article.aspx?id=281194. – Назва з екрана.

У статті йдеться про результати незалежної експертизи щодо пожежі 
в Гостиному дворі, подано версії подальшої долі Гостиного двору. Одна з 
них: «...активісти таки примусять владу повернути Гостиний двір громаді, 
там залишиться бібліотека, яка після реконструкції стане основою для освіт-
ньо-культурного центру».

65. На книжкових полицях ДНАББ ім. В. Г. Заболотного : [бібл. 
рубрика ] // Будівництво України. – 2005. –

2013. – № 1. – С. 48 ; № 2. – С. 48 ; № 5. – С. 41 ; № 6. – 3-тя 
стор. обкл.

Про нові надходження літератури з питань архітектури, будівництва 
й житлово-комунального господарства до фонду ДНАББ ім. В. Г. За-
болотного.

66. На Подолі у Гостинному дворі спалахнула пожежа // iPress.
ua. – 2013. – 9 лют. – Режим доступу: http://ipress.ua/video/na_podoli_
spalahnula_pozhezha_u_gostynnomu_dvori_15401.html. – Назва з екрана.

Про пожежу в Гостиному дворі. Зокрема зазначено: «...оскільки згорів 
дах, то треба терміново відселяти бібліотеку та інститут реставрації...».
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67. Нові надходження ДНАББ ім. В. Г. Заболотного / уклад.: О. М. Кре-
пиневич, Р. Г. Дідик. – К. : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 1998. – 

2013. – Вип. 1–12.
Щомісячна інформація про книги, брошури, монографії, альбоми, норма-

тивні документи, що надійшли до бібліотеки.
68. Опанасенко И. Ф. Как пройти в библиотеку? / Иван Федорович 

Опанасенко // ARTSphera. – Режим доступа: http://www.artsphera.com.
ua/news.php?id=357. – Загл. с экрана.

Про акцію, організовану активістами Гостиної республіки 6 квітня 2013 
р. на захист ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Вміщено інформацію про фонд 
бібліотеки.

69. Осипчук И. «Я увидел, что возгорание возникло одновременно в трех 
частях Гостиного двора» / Игорь Осипчук // Факты. – 2013. – 12 февр. 
(№ 26). – С. 2.

Наведено розповіді очевидців про пожежу в Гостиному дворі, серед 
яких директор ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, яка, зокрема, зазначила: 
«К счастью, наша библиотека расположена в той части здания, которую 
пожар не задел».

70. Пасова Т. Гостиний двір: ліквідація через пожежу? / Тетяна Па-
сова // Голос України. – 2013. – 12 лют. (№ 28). – С. 1, 4.

Про пожежу в Гостиному дворі, що сталася 9 лютого, та необхідність 
«шукати нову прописку» двом його орендарям: Державній науковій архітек-
турно-будівельній бібліотеці імені В. Г. Заболотного та НДІ «Укрпроект-
реставрація». У статті, зокрема, зазначено: «На щастя, займання виникло не 
над унікальною Державною науковою архітектурно-будівельною бібліотекою 
імені В. Г. Заболотного, що розташована в Гостиному дворі. Її фонди – а це 
понад півмільйона примірників – не постраждали».

71. Пожежа не завадила роботі «головних перешкод» на шляху забу-
дови Гостиного двору // Голос столиці : 106 FM. – 2013. – 10 лют. – Режим 
доступу: http://newsradio.com.ua/2013_02_10/Pozhezha-ne-zavadila-robot-
golovnih-pereshkod-na-shljahu-zabudovi-Gostinogo-dvoru. – Назва з екрана.

Пожежа в Гостиному дворі на Контрактовій площі в м. Києві «могла 
спричинити відселення функціонуючих там науково-дослідного інституту 
«УкрНДІпроектреставрація» та Державної наукової бібліотеки імені За-
болотного. Однак, установи продовжать працювати як і раніше». У статті 
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також зазначено, що активісти Гостиного двору заявляли: «знищення даху 
призведе до відселення науково-дослідного інституту «УкрНДІпроектрес-
таврація», і, можливо, архітектурної бібліотеки з Гостиного двору. Як раз ці 
дві держустанови є головною перешкодою для повномасштабної реконструк-
ції та капітальних будівельних робіт».

72. Понипаляк О. Зодчі та їх творіння : враження та роздуми після 
презентації та ознайомлення з новою книгою відомого краєзнавця / Олек-
сандр Понипаляк // Краєзнавство. – 2013. – № 2. – С. 230–231 : іл.

Про презентацію нової книжки М. Б. Кальницького «Зодчество и зод-
чие» в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

73. Принь О. В. Пам’ятка архітектури «Олександрівська садиба» 
(1772): облік, використання, доля / О. В. Принь // Будівництво Украї-
ни. – 2013. – № 5. – С. 37–40 : іл.

Про історію пам’ятки «Олександрівська садиба» та участь автора статті 
в заході, присвяченому дослідженню історії м. Олександрівська Луганської 
області, що відбувся в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

74. П’яскіна В. Історико-культурна спадщина Любомля / Віра 
П’яскіна // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 2013. – 
№ 7. – С. 40–43.

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

75. П’яскіна В. Репутація архітектора – запорука його долі / Віра 
П’яскіна // Інформаційний бюлетень / Мінрегіон України. – 2013. – 
№ 3. – С. 29–32.

Про презентацію книги М. Б. Кальницького «Зодчество и зодчие», що 
відбулася 26 лютого 2013 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

76. П’яскіна В. Феномен фортифікаційних споруд Кам’янця-Поділь-
ського / Віра П’яскіна // Будівництво України. – 2013. – № 2. – С. 46–
47 : іл.

Про презентацію книги О. А. Пламеницької «Castrum Camenecensis. 
Фортеця Кам’янець», що відбулася 5 лютого 2013 р. в ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного.

77. Рагуцкая Л. Деревья из Гостиного двора не уничтожили – Ярич 
/ Лилия Рагуцкая // Обозреватель. – 2013. – 1 марта. – Режим досту-
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па: http://kiyany.obozrevatel.com/life/52764-derevya-iz-gostinogo-dvora-ne-
unichtozhili-a-peresadili-yarich.htm. – Загл. с экрана.

Вміщено слова активіста «Київського віче» В. Торопова про реконструк-
цію Гостиного двору та долю його зелених насаджень: «Я попал в библио-
теку Заболотного и фотографировал из окон библиотеки, что происходит на 
внутреннем дворе. Там уже вырубили все деревья».

78. Рагуцкая Л. Судовий двір-2 / Лилия Рагуцкая // Обозрева-
тель. – 2013. – 1 марта. – Режим доступа: http://kiyany.obozrevatel.com/
complaint/05192-sudovij-dvir-2.htm. – Загл. с экрана.

Вміщено інтерв’ю з активістом «Київського віче» В. Тороповим про ре-
конструкцію Гостиного двору. Викладено власні враження щодо незручнос-
тей для користувачів бібліотеки, що виникли внаслідок реконструкції.

79. Ресурси відкритого доступу // Бібліотека Київського університету 
імені Бориса Грінченка. – 2013. – Режим доступу: http://library.kubg.edu.
ua/resursi/e-resursy/resursy-vidkrytoho-dostupu.html. – Назва з екрана.

У переліку українських репозитаріїв зазначено ДНАББ ім. В. Г. Забо-
лотного.

80. Руденко Ю. В Гостином дворе презентовали книгу об архи-
текторе стадиона «Динамо» / Юлия Руденко // Gazeta.ua. – 2013. – 
26 фев. – Режим доступа: http://gazeta.ua/ru/articles/culture/_v-gostinom-
dvore-prezentovali-knigu-ob-arhitektore-stadiona-dinamo/484558 ; Gorod.
Kiev.ua: Новости города и региона. – 2013. – 27 февр. – Режим доступа: 
http://gorod.kiev.ua/news/news.php?id=43895. – Загл. с экрана.

Про презентацію книги Д. В. Малакова «Архітектор Осьмак. Нездолана шля-
хетність», що відбулася 26 лютого 2013 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

81. Руденко Ю. У Гостиному дворі презентували книгу про архі-
тектора стадіону «Динамо» / Юлія Руденко // Gazeta.ua. – 2013. – 
26 лют. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/culture/_u-gostinomu-
dvori-prezentuvali-knigu-pro-arhitektora-stadionu-dinamo/484558#photo-2 ; 
Новости Украины: Ua–news.co.ua. – 2013. – 27. лют. – Режим доступу: 
http://ua-news.co.ua/smi_i_reklama/u_gostinomu_dvor_prezentuvali_knigu_
pro_arhtektora_stadonu_dinamo. – Назва з екрана.

Про презентацію книги Д. В. Малакова «Архітектор Осьмак. Нездолана 
шляхетність», що відбулася в Державній науковій архітектурно-будівельній 
бібліотеці імені В. Г. Заболотного.
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82. Сергеев Г. Чи буде притягнуто посадових осіб орендаря у Гости-
ному Дворі до кримінальної відповідальності? / Григорий Сергеев // 
Элита Евразии. – 2013. – 11 берез. – Режим доступу: http://www.kraina.
name/articles/bespredel-vlasti/4333-chi-bude-prityagnuto-posadovih-osib-
orendarya-gostinomu/. – Назва з екрана.

На підставі даних МНС проаналізовано причини пожежі в Гостиному 
дворі, що сталася 9 лютого 2013 р. Вміщено невірну інформацію щодо спо-
собу повідомлення директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного про пожежу.

83. Сімдесят років інформаційної підтримки науково-технічної 
діяльності у будівництві / Петро Максимович Козелецький [та ін.] // 
Світ геотехніки. – 2013. – № 4(40). – С. 46–48 : іл.

На с. 48 зазначено, що для збереження історичної пам’яті про вчених і 
спеціалістів Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій та оз-
найомлення громадськості з їхньою творчою спадщиною, інститут «почав 
видавництво серії бібліографічних нарисів, продовжуючи раніш почату робо-
ту Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Забо-
лотного в цьому напрямку».

84. Таранов В. Пожежа Гостинного двору – подовження ланцюга 
випадковостей? / Віктор Таранов // Конфликты и законы. – 2013. – 
11 лют. – Режим доступу: http://www.k-z.com.ua/kievskie-novosti/24904-
pozhezha-gostinnogo-dvoru-podovzhennya-lantsyuga-vipadkovostej. – Наз-
ва з екрану.

Про пожежу в Гостиному дворі, що сталася 9 лютого 2013 р. У статті, зок-
рема, зазначено, що «...полум’я з’явилось у тій частині будівлі, де розташовано 
архів Державної наукової бібліотеки імені Заболотного [інформація невірна], 
бібліотечний фонд якої входить у десятку найцінніших фондів України».

85. III конференція Київської міської організації Національної спіл-
ки краєзнавців України // Національна спілка краєзнавців України. – 
2013. – 27 лют. – Режим доступу: http://nsku.org.ua/?news=5199. – Наз-
ва з екрана.

Вміщено інформацію про те, що в роботі звітно-виборчої міської конфе-
ренції краєзнавців взяли участь співробітники ДНАББ ім. В. Г. Заболот-
ного: директор Г. А. Войцехівська та завідувач науково-методичного відділу 
О. В. Жидецька. Зазначено також, що колектив ДНАББ ім. В. Г. Забо-
лотного нагороджено подякою Національної спілки краєзнавців України.
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86. «У влади агонія. Вона втратила здатність тверезо мислити» 
/ Андрій Жигайло [та ін.] // Газета по-українськи. – 2013. – 22 лют. 
(№ 22). – С. 4 : іл.

Про сутичку в Гостиному дворі 18 лютого 2013 р. між народними депута-
тами від партії «Свобода» та охоронною фірмою «Беркут». У статті зазначе-
но, що «на вході до бібліотеки ім. Заболотного» чергують «беркутівці».

87. У Гостиному дворі палитимуть бібліотеку? // Українська літера-
турна газета. – 2013. – 19 лют. – Режим доступу: http://www.litgazeta.
com.ua/node/3715. – Назва з екрану.

Співголова громадського об’єднання «Контрактова площа – Гостиний 
двір» В. Осьмак побоюється, що є ймовірність виникнення наступної по-
жежі в Гостиному дворі, а саме в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. Ак-
тивістка занепокоєна долею бібліотеки, «...оскільки жодних приміщень для 
переселення після недавньої надзвичайної події їй не пропонують». Також 
В. Осьмак наголосила, що «...їй [ДНАББ ім. В. Г. Заболотного] немає 
рівних, вона незамінна. У цієї бібліотеки є розроблений фахівцями план 
перетворення її на суперсучасний науково-просвітницький центр. Збере-
гти цю бібліотеку в Гостиному дворі – означає створити й один із центрів 
тяжіння всієї Контрактової площі».

88. У Києві горів Гостиний двір: кому це вигідно? // NB news: Неза-
висимое бюро новостей. – 2013. – 9 лют. – Режим доступу: http://nbnews.
com.ua/blogs/77219/. – Назва з екрана.

У статті розглядається громадська позиція активістів руху «Гостинна 
республіка» щодо реконструкції Гостиного двору: «...ми – за збереження 
у будівлі Гостиного двору наявних там закладів, що виконують наукову, куль-
турну та просвітницьку функції, а саме – Державної наукової архітектурно-
будівельної бібліотеки ім. В. Г. Заболотного та УкрНДІпроектреставрація».

89. У Києві горів дах Гостиного двору. Активісти заявляють про 
підпал // Відомості–UA.com. – 2013. – 9 лют. – Режим доступу: http://
vidomosti-ua.com/ukraine/60105. – Назва з екрана.

Розглядається версія громадської організації «Контрактова площа – Гос-
тиний двір» про причину пожежі в Гостиному дворі. Було зазначено, що 
внаслідок пожежі можливе «...відселення з Гостиного двору науково-до-
слідного інституту та архітектурної бібліотеки. Ці дві державні установи 
є серйозною перешкодою для забудовника».
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90. У Києві пікетували Державну архітектурно-будівельну інспек-
цію з вимогою припинити будівельні роботи на території Гостинно-
го двору // Свобода. – 2013. – 12 лют. – Режим доступу: http://www.
svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/036390/. – Назва з екрана.

Вміщено інформацію про вимоги активістів «...припинити будь-які буді-
вельні роботи на території Гостиного двору», де розміщується ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного.

91. У Києві сталася пожежа у Гостиному дворі. Заява ГО «Гостиний 
двір» // Поряд з вами Білозерська та Ярославцев : інформ. агенство. – 2013. – 
2 лют. – Режим доступу: http://www.poryad.com/?p=20013. – Назва з екрана.

Голова громадської організації І. Луценко вважає, що пожежа в Гости-
ному дворі не випадкова: «...нищення даху означає необхідність відселення 
науково-дослідного інституту «УкрНДІпроектреставрація», та, можливо, 
архітектурної бібліотеки з Гостиного Двору. Ці два державні заклади, котрі 
знаходяться у Дворі, є найсерйознішою перешкодою для повномасштабної 
реконструкції та капітальних будівельних робіт».

92. «Факти можуть бути драматичнішими, ніж легенди», – презентува-
ли книгу про київські особняки // Gazeta.ua. – 2013. – 21 лют. – Режим до-
ступу: http://gazeta.ua/articles/history/_fakti-mozhut-buti-dramatichnishimi-nizh-
legendi-prezentuvali-knigu-pro-kijivski-/483790#photo-6. – Назва з екрана.

Про презентацію книжки М. Б. Кальницького «Зодчество и зодчие», що 
відбулася 19 лютого 2013 р. в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

93. Федченко А. Захисники Гостиного двору провели акцію «Як 
пройти в бібліотеку?» / Анастасія Федченко // Україна молода. – 
2013. – 9 квіт. (№ 53). – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/
number/2253/116/80233/. – Назва з екрана.

Про акцію, метою якої було привернення уваги до реконструкції Гостино-
го двору, та подальшу долю ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

94. Ходус Е. Сохраним историческое наследие во имя будущего! 
/ Елена Ходус // Официальный сайт Александровского городского го-
ловы и городского совета. – 2013. – 25 апр. – Режим доступа: http://
aleksandrovsk.lg.ua/news.php?id=607. – Загл. с экрана.

Про реалізацію проекту «Історія малих міст України» в ДНАББ ім. 
В. Г. Заболотного та засідання, присвячене місту Олександрівську Лугансь-
кої області.
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95. Хто справжній інвестор реконструкції Гостиного Двору? // 
Ні корупції! – 2013. – 21 – берез. – Режим доступу: http://nikorupciji.
org/2013/03/21/aktyvisty-pid-posolstvom-kipru-vymahaly-vidkryty-
spravzhnoho-investora-rekonstruktsiji-hostynoho-dvoru/. – Назва з екрана.

Про акцію протесту активістів-захисників Гостиного двору «проти дій 
кіпрських інвесторів» щодо забудови Гостиного двору. Зокрема зазначено, 
що «...наступну акцію захисників Гостиного Двору буде присвячено науковій 
архітектурно-будівельній бібліотеці ім. В. Г. Заболотного, яка й досі працює 
в напівзруйнованій будівлі Гостиного Двору».

96. Чи вціліє бібліотека Гостиного двору? // ЛітАкцент. – 2013. – 
19 лют. – Режим доступу: http://litakcent.com/2013/02/19/chy-vcilije-
biblioteka-hostynoho-dvoru/. – Назва з екрана.

Висловлено побоювання громадської активістки В. Осьмак за ймовірність 
наступної пожежі в Гостиному дворі в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, «...
оскільки жодних приміщень для переселення після недавньої надзвичайної 
події їй не пропонують». Активістка закликає громадськість і державу звер-
нути увагу на бібліотеку, «...яка входить до десятки депозитаріїв країни, де 
зберігаються унікальні фонди з архітектури і будівництва».

97. Шарий А. Гостиный двор. Грустная и правдивая история умер-
шего города / Анатолий Шарий // Polemika. – 2013. – 5 июня. – Режим 
доступа: http://polemika.com.ua/news-119088.html. – Загл. с экрана.

Про історію забудови та сучасний стан будівлі Гостиного двору, в якій 
розміщена ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

98. Шевчук Т. Як пройти до бібліотеки у Гостиному? / Тома Шевчук 
// Молодіжна інформаційна спільнота Сіль. Київ. – 2013. – 4 квіт. – Ре-
жим доступу: http://soli.com.ua/2013/04/04/yak-projty-do-biblioteky-u-
hostynnomu/#.UV4P96IvnSg. – Назва з екрана.

Вміщено інформацію про акцію захисту киянами ДНАББ ім. В. Г. За-
болотного, що працює в Гостиному дворі. Зазначено, що «...будівельні 
роботи впритул підійшли до тієї частини Гостиного, де знаходиться біб-
ліотека».

99. Шестопал Н. Забудовник намагається здихатися інституту 
та бібліотеки у Гостинному дворі – активіст / Наталія Шестопал // 
Gazeta.ua. – 2013. – 11 лют. – Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/
life/481928. – Назва з екрана.
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Свою думку щодо пожежі висловив активіст та захисник Гостиного двору 
Олександр Заклецький. Він зауважив, «...що державний інститут «УкрН-
ДІпроектреставрація» та бібліотека – це єдине, що не дозволяло представ-
никам «Укрреставрації» проводити реконструкцію по всьому приміщенні 
Гостинного двору».

Публікації минулих років, виявлені у 2013 р.
1. Войцехівська Г.А. Міжрегіональне співробітництво в роботі га-

лузевих бібліотек (на прикладі реалізації проекту «Історія малих міст 
України» Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки 
імені В. Г. Заболотного) / Галина Анатоліївна Войцехівська, Дмитро 
Олександрович Мироненко // Харківська державна наукова бібліотека 
імені В. Г. Короленка. – Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/
korolenko_2012/korol2012.pdf. – Назва з екрану.

Викладено текст доповіді працівників ДНАББ ім. В. Г. Заболотного на 
пленарному засіданні в ХДНБ ім. В. Г. Короленка в жовтні 2012 р.

2. Дмитро Малаков : бібліогр. покажч. / упоряд.: В. Г. Нестеренко, І. І. Тіщен-
ко, Л. Є. Герасименко ; відп. ред. Г. П. Савченко. – К., 2012. – 145 с.

На с. 48 згадується бібліографічний покажчик про В. В. Городецького, 
виданий працівниками ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в 1999 р.

3. Єрофалов Б. Спілці архітекторів України 75 років / Борис Єро-
фалов // А+С. – 2012. – № 3–4. – С. 7.

У статті представлено перелік видатних проектних та наукових архітек-
турних закладів, які працюють «в умовах животіння» (у даному контексті 
згадана й «академічна архітектурна бібліотека ім. В. Заболотного».

4. Жидецька О. Цінні знахідки краєзнавців Полонного Хмельни-
цької області / Олена Жидецька // Краєзнавство. – 2012. – № 4. – 
С. 208–209.

Про археологічне минуле м. Полонного Хмельницької області та останні 
дослідження нещодавно виявлених підземного ходу та залишків підземної 
споруди, проведені чернівецькими археологами-спелеологами.

5. Ивакина Л. Проблемы сохранения Золотых ворот в Киеве в пер-
вой половине ХХ века / Ивакина Людмила, Абрамова Ирина // Київсь-
ка старовина. – 2011. – № 2. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.
ua/portal/soc_gum/kiev_old/2011_2/Ivakina,A.pdf. – Загл. с экрана.
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Зазначено, що під час дослідження теми автори статті опрацювали фото з 
альбомів відділу рідкісної книги ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

6. Киркевич В. Г. Киев для романтиков / Виктор Геннадиевич Кирке-
вич. – К. : Техніка, 2008. – 192 с.

На с. 90–91 зазначено, що в стінах Гостиного двору знаходиться унікаль-
не спеціалізоване книжкове зібрання – ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

7. Каліберда Н. Інноваційні трансформації бібліотечно-інформацій-
ної діяльності / Надія Каліберда, Володимир Попик, Ольга Василенко // 
Бібліотечний вісник. – 2012. – № 6. – С. 46–52.

На с. 46 зазначено, що провідні фахівці ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
взяли участь у роботі секції «Інноваційні трансформації бібліотечно-інфор-
маційної діяльності».

На с. 52 вміщено інформацію про спільну доповідь на засіданні секції 
Г. А. Войцехівської, директора ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, та О. В. Жи-
децької, завідувача відділу цієї ж бібліотеки, про проектування сучасних біб-
ліотечних приміщень.

8. Луценко І. Незаконная приватизация Гостиного дво-
ра – это социальная инициатива Януковича / Ігор Луценко // 
UAINFO. – 2012. – 5 лип. – Режим доступу: http://62.149.1.186/
heading/politics/17579-privatizaciya-gostinogo-dvora-eto-socialnaya-iniciativa-
yanukovicha.html. – Назва з екрана.

Про позбавлення Гостиного двору статусу пам’ятки архітектури з метою 
реконструкції будівлі під супермаркет. Автор висловлює свої побоювання 
щодо долі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного: «Тут є унікальна архітектурна 
бібліотека, котра, ймовірно, повторить сумну долю музею історії Києва – з 
фондами опиниться десь по підвалах, без власного приміщення і змоги про-
водити свою діяльність».

9. Муха Л. Новітні технології збереження бібліотечних фондів / 
Людмила Муха, Єва Потшебницька, Любов Затока // Бібліотечний віс-
ник. – 2012. – № 6. – С. 67–69.

На с. 67 зазначено, що представники ДНАББ ім. В. Г. Заболотного 
взяли участь у засіданні круглого столу «Новітні технології збереження біб-
ліотечних фондів», яке відбулося 10 жовтня 2012 р. в рамках міжнародної 
наукової конференції «Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століт-
тя» в НБУВ.
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На с. 68 вміщено інформацію про спільну доповідь на засіданні круг-
лого столу завідувача відділу рідкісної книги та краєзнавства ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного О. Б. Рудич і провідного бібліографа цього ж відділу 
В. О. Поночовної про створення електронних ілюстративних баз даних нега-
тивів з метою збереження галузевої іконографії.

10. Перестановки. Назначения. Награждения // 2000 : еженедель-
ник. – 2012. – 22 нояб. – Уикенд. – Режим доступа: http://2000.net.
ua/2000/derzhava/vlast/85699. – Загл. с экрана.

Про присвоєння почесного звання «Заслужений працівник культури Ук-
раїни» Г. А. Войцехівській, директорові ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

11. Пламеницька О. Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець 
(пізньоантичний – ранньомодерновий час) / Ольга Пламеницька. – 
Камянець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2012. – 672 с. : іл.

У розділі «Джерела» – посилання на використану літературу, що знахо-
диться у фонді ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

12. Посібники наукової бібліографії, видані в Україні (1991–2005) : 
наук.-допом. бібліогр. покажч. У 2 ч. Ч. 2 / Держ. заклад «Нац. парлам. 
б-ка України» ; уклад.: Т. М. Заморіна, Н. І. Тертичка ; наук. ред. В. О. Ко-
ноненко ; наук. консультант Г. М. Швецова-Водка. – К., 2011. – 184 с.

У покажчику вміщено інформацію про бібліографічні посібники. Зокрема на 
с. 5, 6, 7, 8, 83 та 84 під номерами 1264, 1270, 1273, 1277, 1278, 1285, 1868, 
1874 зазначено посібники, підготовлені ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.

13. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Все-
українського дня бібліотек : Указ Президента України (витяг) : прийнятий 
29 верес. 2012 р. : № 565/2012 // Бібліотечна планета. – 2012. – № 4 
(58). – С. 37.

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

14. Толочко Л. Танець дервішів «Сім» / Лариса Толочко. – К. : Нац. 
акад. кер. кадрів культури і мистецтв, 2012. – 112 с. : іл.

На с. 25–26 – спогади авторки про пошук матеріалів про дервішів у 
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

На с. 38 – інформація про фотографії комплексу текіє і мечеті Шукурла 
Ефенді з мінаретом, що зберігаються в ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
ДНАББ ім. В. Г. Заболотного виконує функції науково-методичного 

центру для бібліотек та органів науково-технічної інформації підприємств 
архітектурно-будівельної галузі та житлово-комунальної сфери, підпорядко-
ваних Мінрегіону України. 

На початку 2013 р. проведено учбово-методичний семінар з підведення 
підсумків роботи науково-технічних бібліотек та органів науково-технічної ін-
формації підприємств архітектурно-будівельної галузі та житлово-комуналь-
ної сфери, підпорядкованих Мінрегіону України, за 2012 р. На семінарі про-
аналізовано діяльність галузевої мережі бібліотек за основними показниками 
роботи порівняно з попереднім роком, проведено обговорення проблемних 
питань бібліотечно-інформаційної роботи, затверджено «Календарний план 
заходів підвищення кваліфікації працівників науково-технічних бібліотек та 
органів науково-технічної інформації підприємств архітектурно-будівельної 
галузі та житлово-комунальної сфери, підпорядкованих Мінрегіону України, 
на 2013 р.», відзначено кращих працівників науково-технічних бібліотек та 
органів науково-технічної інформації галузі.

У ДНАББ ім. В. Г. Заболотного з 15 до 19 квітня 2013 р. у рамках підви-
щення кваліфікації проведено стажування бібліотечних працівників науково-
технічних бібліотек та органів науково-технічної інформації архітектурно-буді-
вельних та житлово-комунальних підприємств, підпорядкованих Мінрегіону 
України. Стажування проходило за спеціально розробленою програмою, від-
повідно до якої вивчалися основні технологічні процеси бібліотечно-інформа-
ційного обслуговування користувачів, методи роботи з різноманітними носіями 
інформації. Кожен зі слухачів отримав довідку про проходження стажування.

У звітному періоді здійснено статистичний аналіз діяльності мережі 
галузевих бібліотек підприємств і організацій, підпорядкованих Мінрегіону 
України, Відповідно до інформації, представленої у звітах, фонди галузевих 
бібліотек станом на 01.01.2014 р. налічували 641,9 тис. прим. видань. Про-
тягом року до них надійшло 3,9 тис. прим. видань на суму 204,1 тис. грн., 
вибуло 19,3 тис. прим. видань. Книговидача в галузевій мережі становила 
33,6 тис. прим. видань, кількість користувачів – 2,4 тис. осіб, загальна кіль-
кість відвідувань – 18,9 тис. од. 

Фахівці науково-методичного відділу організовували проходження сту-
дентської практики в різних структурних підрозділах бібліотеки. Так, 



у 2013 р. студенти Києво-Могилянської академії у складі 15 осіб вивчали 
питання історії Контрактової площі в м. Києві. Група студентів Національ-
ного технічного університету «Київський політехнічний інститут» у складі 
19 осіб вивчали історію видавничої справи на базі фонду рідкісної книги та 
краєзнавства ДНАББ ім. В. Г. Заболотного. 

Враховуючи те, що в бібліотеці накопичено значний досвід з досліджень 
регіонального краєзнавства, у 2013 р. фахівці бібліотеки вперше прийняли 
на практику студентів-істориків Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. Між керівництвом історичного факультету цього нав-
чального закладу (за сприяння Національної спілки краєзнавців України) та 
Державною науковою архітектурно-будівельною бібліотекою імені В. Г. За-
болотного було укладено договір на проведення історико-краєзнавчої прак-
тики для студентів університету на базі ДНАББ ім. В. Г. Заболотного.
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У співпраці з провідними галузевими інституціями, архітектурно-будівель-
ною й мистецькою громадськістю працівниками бібліотеки у 2013 р. організо-
вано та проведено 5 наукових і культурно-просвітницьких заходів. На заходах 
розглядалися питання розвитку і становлення архітектурно-будівельної галузі 
на теренах України, актуальні питання сьогодення, спрямовані на розвиток ук-
раїнських міст та архітектурно-будівельного комплексу України. 

У зв’язку з переміщенням ДНАББ ім. В. Г. Заболотного в нове приміщення 
протягом року проведено лише 2 засідання (замість трьох запланованих) бібліо-
течного клубу «Національні святині» в рамках соціально-бібліотечного проекту 
«Історія малих міст України» (досліджувався історико-культурний розвиток малих 
міст Волинської і Луганської областей, дослідження малих міст Київської області 
перенесено на 2014 р.). Проект відіграв позитивну роль у процесі дослідження 
краєзнавчої складової розвитку малих міст, містечок, сіл і селищ. За час його ре-
алізації проведено 24 засідання і досліджено історію малих міст 23 областей Ук-
раїни та Автономної Республіки Крим. Проведено також 3 презентації книжок 
українських авторів. Нижче наведено детальну інформацію про проведені заходи.

ЗАСІДАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО КЛУБУ «НАЦІОНАЛЬНІ 
СВЯТИНІ»

Тема: «Історія малих міст України: 
місто Олександрівськ Луганської області»

16 квітня 2013 р. в читальній залі бібліотеки в рамках соціально-бібліо-
течного проекту «Історія малих міст України» відбулося двадцять третє за-

НАУКОВІ ТА КУЛЬТУРНО-
ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ
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сідання бібліотечного клубу «Національні святині», присвячене місту Олек-
сандрівську Луганської області.

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

Місто Олександрівськ учасникам заходу представила Світлана Ма-
монтова, заступник Олександрівського міського голови. Заступник мера 
розповіла про історію та сучасний стан міста: «История Александровска на-
чинается в конце ХVII в. Официальной датой основания считается 1772 г., 
хотя земли на юг от Северского Донца были заселены и раньше. В 1753 г. 
здесь была создана специальная автономная область Славяносербия. За вре-
мя правления императрицы Елизаветы Петровны (дочь Петра М) восемь 
ссыльных семей из центральных регионов России поселились на территории 
нынешнего Александровска: Стрельцова, Кулешова, Матяш, Щербакова, 
Кривуля, Долженко и др. Численность населения росла за счет беглых крес-
тьян из отдаленных губерний. Так образовались военные поселения между 
Луганью и Северским Донцом. Эту территорию стали называть Славяно-
сербия, а город – Славяносербск. Здесь было образовано 16 рот, которые 
составляли Бахмутский государственный полк. Командиром был Александр 
Юзбаш (Юзбашев, Юзбаши). За службу А. Юзбаш получил землю под 
дачу на территории нынешнего города Александровска. Заселив землю 
крестьянами, Юзбашев назвал имение своим именем – Александровка, на-
чав строительство панского дома. Неподалеку от него была построена дере-
вянная Свято-Вознесенская церковь. А уже в 1849 г. построен каменный 
трехпрестольный храм во имя Вознесения Христова. 

Советская власть в с. Александровка устанавливается в сентябре 1917 г. 
Из села впоследствии вырос поселок, население которого постепенно перехо-
дило на работу на промышленные предприятия Ворошиловграда. До 1939 г. 
Александровка включалась в пригородную зону города Ворошиловграда. 
В июне 1939 г. из Ворошиловградского административного района было 
выделено Александровский район, центром которого стал поселок Алексан-
дровка (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1939 
г.). 22 июня 1941 г. мирную жизнь в Александровке нарушила фашистская 
Германия. На фронтах Великой Отечественной войны защищали Родину 
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995 жителей города, 438 участников войны награждены орденами и меда-
лями Советского Союза. Уроженцам города В. X. Терновому и Д. Я. Ос-
тапенко за героизм и отвагу, проявленные в боях, присвоено звание Героя 
Советского Союза. После освобождения от немецких захватчиков (февраль 
1943 г.) в городе начались восстановительные работы: были восстановле-
ны школа, больница, создана МТС, начато строительство промышленных 
предприятий и шахты «Луганская-1». Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР с 1961 г. поселок Александровка переведен в число городов с 
включением в пределы города поселка Катериновки и строящегося жило-
го массива шахты «Луганская-1». Но уже через год, в связи с укрупнени-
ем сельскохозяйственных районов, Президиум Верховного Совета УССР 
Указом от 30 декабря 1962 г. ликвидирует Александровский район, а город 
Александровск включается в состав Луганского городского Совета депута-
тов трудящихся. Во исполнение этого указа, исполнительный комитет Лу-
ганского областного совета депутатов трудящихся решением № 1 от 4 января 
1963 г. «Об изменении административно-территориального деления Луган-
ской области» подчиняет Александровский городской Совет Артемовскому 
районному Совету депутатов трудящихся города Луганска. Таким образом, 
город Александровск, бывший районный центр, становится городом район-
ного подчинения городского района.

К сожалению, данное административно-территориальное деление («го-
род в городе» или так называемые «города-матрешки» становится причиной 
многих нерешенных вопросов). Современный Александровск — небольшой 
городок, удивительно уютный, с особым шармом, легким вкраплением ста-
рины, большим потенциалом.

В городе работают предприятия различных форм собственности, в ос-
новном пищевого, перерабатывающего, строительного направлений. До-
статочно развиты малый и средний бизнес. Сеть предприятий торговли 
представлена 75 магазинами и киосками, 3 объектами общественного пита-
ния. Вопросы здравоохранения в городе возложены на Александровскую 
городскую поликлинику. Образовательная отрасль представлена двумя 
общеобразовательными школами – СШ № 67 (школа-новостройка – 
одна из лучших школ Украины, построенных за несколько последних лет) 
и СОШ № 32. В городе действуют два детских дошкольных учреждения. 
К услугам жителей – городская библиотека и городской Дом культуры 
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имени Т. Г. Шевченко, спортивный зал. На территории города располо-
жен парк Победы, в котором находится памятник воинам, погибшим за 
освобождение Александровска в годы войны».

Світлана Мамонтова детально охарактеризувала герб міста: «Выполнен 
в традиционной форме испанского щита, обрамленного сине-желтой лентой, 
пересечённый в средней части красными лентами. Нижнюю часть сине-жел-
той ленты венчает надпись: 1772 – дата основания города. Верхняя часть 
щита украшена изображением солнца из венка пшеничных колосьев. В голу-
бом поле, пронизанном лучами, схематически изображен Свято-Вознесенс-
кий храм, который является исторической и религиозной святыней города. 
У подножия храма – подсолнечник. На черном круге подсолнечника над-
пись «Александровск», опирающаяся на изображение гусарских киверов и 
перекрещенных пушек, которые отражают историю заселения территории».

Продовжив тему про святиню Олександрівська – Свято-Вознесенський 
собор – ігумен Олексій (Олексій Дмитренко), настоятель храму Олек-
сандра Невського, який, зокрема, сказав: «Одно из первых летописных сви-
детельств о возникновении Свято-Вознесенского собора встречаем в матери-
алах для историко-статистического описания Екатеринославской епархии в 
разделе «Церкви и приходы прошедшего ХVIII столетия. – Екатеринослав, 
1880 г.», составленный Феодосием Макаревским. В документе говорится 
о том, что в 1775 г. слобода Александровская досталась в ранговую дачу 
капитану Бахмутского Волошского гусарского полка капитану Александру 
Юзбашу, владельцу и помещику слободы Веселой горы, Веселогорска.

В 1783 г., по усердной просьбе обывателей слободы Александровки и 
по собственному желанию, бригадир Константин Николаевич Юзбаш начал 
хлопотать о постройке в слободе Александровке церкви во имя Вознесения 
Господня. При содействии губернской Канцелярии и Межевой экспедиции, 
отмежевав 120 десятин земли для будущей церкви и заготовив потребные 
для постройки материалы, Юзбаш формально просит господина Синельни-
кова, правителя Екатеринославского наместничества, принять участие в его 
деле и исходотайствовать ему у преосвященного Никифорова, архиепископа 
Славенского и Херсонского, а также даровать благословение и разрешение 
построить в слободе Александровке деревянную церковь во имя Вознесения 
Господня. 14 августа 1785 г. господин Синельников обратился к преосвя-
щенному Никифорову с ходатайством о постройке церкви. По рассмотрении 
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всех обстоятельств начальство разрешило построить в слободе Александров-
ке деревянную церковь в честь и во славу Вознесения Господня. 17 августа 
1785 г. была выдана святительская храмозданная благославительная грамота 
на закладку церкви, а 1 ноября того же года Бахмутовский протоиерей Петр 
Расевский соборно, по надлежащему церковному чинопоследованию, освя-
тил в слободе Александровке место под церковь. 19 января 1790 г. Бахму-
товское духовное Правление представило отчет преосвященному Амвросию, 
архиепископу Екатеринославскому и Херсоно-Таврическому, что заложен-
ная к сооружению Свято-Вознесенская церковь постройками и производс-
твом работ совершенно окончена. Церковной утварью, священными облаче-
ниями, иконами, колоколами снабжена достаточно и всеми потребностями 
к освящению вполне приготовлена; а потому Правление просит Преосвя-
щенного выдать благословительную грамоту на освящение новосооруженной 
Свято-Вознесенской церкви, освященный антимис для совершения в ней 
богослужений и священнодействий. 25 марта 1791 г. Бахмутский протоиерей 
Петр Расевский соборно, по надлежащему церковному чинопоследованию, 
освятил новоустроенную церковь в слободе Александровке и открыл в ней 
богослужение и священнодействие.

По материалам «Справочной книги для Екатеринославской Епархии» 
(Екатеринослав, Типография Братства Святого Владимира, 1908 г.) извес-
тно, что каменная церковь была сооружена в 1849 г. на средства помещи-
ка, штабс-капитана гвардии Михаила Александровича Сомова и его жены 
Марии Павловны. Храм трехпрестольный: правый – в честь благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, левый – святого Спиридона Тримифунтского. 
В 1897 г. основано церковно-приходское попечительство. К началу ХХ века 
к приходу Вознесенской церкви отстроились деревни Розалиновка и Ново-
селовка. Всего в приходе числилось 211 дворов с 1599 прихожанами. Свя-
щенник имел каменный дом, выстроенный помещиком Сомовым, 120 де-
сятин церковной земли, 28 десятин 200 сажень – песчаной. С 1906 г. при 
церкви служил священник Федор Базилевский, окончивший курсы Полтав-
ской семинарии; псаломщиком с 1897 г. – Иван Матвеев, окончивший курс 
Славяносербского училища и церковно-учительской школы. 

В предвоенные годы (1937–1940) Вознесенская церковь оставалась 
единственным действующим храмом в Ворошиловградской области. Служ-
бы в ней не проводились лишь в 1940–1941 гг. Община вновь возродилась 
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в 1942 г., официально зарегистрирована 31 октября 1944 г. в количестве 
637 человек. В 1955 г. храм был включен в список сакральных сооружений 
области, открытых для посещения иностранными делегациями.

Несмотря на прошедшие войны, разгул атеизма и годы гонений на пра-
вославие, храм претерпел мало внешних изменений и по праву является па-
мятником архитектуры. Внутреннее убранство храма вызывает восхищение 
своим великолепием. Многие иконы были спасены верующими, а затем воз-
вращены в храм.

В соборе находятся особо чтимые святыни: иконы святого мученика Трифона 
и святителя Луки, архиепископа Крымского, святых жен дивеенских Марфы, 
Александры и Елены, святого преподобноисповедника Георгия Даниловского, 
святого благоверного князя Александра Невского, святителя Иоасафа Бел-
городского с частицами святых мощей, а также мощевик, принесенный в дар 
храму схиархимандритом Зосимой (Сокур), в котором находятся 64 частицы 
святых мощей и частица Голгофского камня, частица дуба Мамврийского.

С 9 сентября 1997 г. настоятелем Свято-Вознесенского собора служит 
протоиерей Иаков Васильевич Лобов, он же является благочинным Алек-
сандровского округа и членом Епархиального совета. В настоящее время при 
соборе действует воскресная школа для детей и юношества. Старанием на-
стоятеля и прихожан, усердием благотворителей на церковной усадьбе пост-
роена трапезная, иконная лавка, над источником выстроена беседка».

Ігумен Олексій не оминув увагою ще одну пам’ятку Олександрівсь-
ка – садибу, що нині знаходиться у вкрай занедбаному стані. Він висловив 
пропозицію віддати її місцевому монастирю для відновлення: «Свято-Воз-
несенский собор входит в комплекс строений «Панская усадьба». Учитывая 
кризис в духовно-нравственной сфере и тяжелое экономическое положение 
в мире и государстве в настоящее время государственным органам власти 
затруднительно заниматься вопросами восстановления и сохранности па-
мятника архитектуры государственного значения. В связи с этим, а также 
с целью возрождения духовно-нравственной жизни в Луганском регионе 
и восстановления памятника архитектуры культурного наследия Луганской 
области, Епархиальное Управление обратилось в Александровский горсо-
вет и Министерство культуры Украины с предложением передать «Панскую 
усадьбу» Украинской Православной Церкви для устройства Александро-
Невского мужского монастыря».
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До 240-річчя міста Олександрівська, ювілей якого відзначали у 2012 р., 
був підготовлений літопис «Тайны Александровска». Його автором-уклада-
чем стала луганська письменниця Світлана Тішкіна, член Міжрегіональної 
спілки письменників України, яка також завітала на захід. Вона розповіла, 
що це перша книжка, в якій мова йде про історію Олександрівська із середи-
ни XVIII ст. і до подій 30-х рр. XX ст. Друга книжка, в якій будуть описані 
події від Другої світової війни до наших днів – в перспективі. 

Авторка зацікавила учасників заходу змістовною доповіддю про історію 
заселення Луганського краю та міста Олександрівська: «Луганщина, к со-
жалению, не может похвастаться историко-культурным наследием в виде 
сохранившихся строений с тысячелетней историей. Их просто не могло быть. 
И хотя первые поселения на территории Донбасса, в восточной части При-
азовской возвышенности, относятся к эпохе раннего палеолита, а в І тыс. до 
н. э. входили в состав Скифского государства, кроме курганов от тех дале-
ких времен ничего не осталось. Территория нынешнего Донбасса, как и все 
южные просторы России и Украины, после татаро-монгольского нашествия 
длительное время оставалась незаселенной. Освоение «Дикого Поля» шло 
медленно. К середине ХVIII в. в пределах нынешней Луганской области 
был заселен лишь левый берег Северского Донца. Осваивать территорию 
правого берега Донца, таившую несметные богатства, мешали частые набеги 
кочевников – крымских татар и ногайцев.

Российское правительство Елизаветы Петровны считало, что заселить этот 
регион в тех условиях было возможным лишь с участием военной силы. С этой 
целью привлекались для поселения выходцы из балканских стран православ-
ного вероисповедания, бежавших от турецкого ига в Австро-Венгрию и доб-
ровольно пожелавших служить российскому правительству. Они принимали 
российское подданство, присягу и в составе двух конных гусарских полков под 
командованием И. Шевича и Р. Прерадовича были поселены здесь указом 
Сената от 1753 г. Эта административно-территориальная единица не входи-
ла ни в состав провинции, ни в состав губернии. Она напрямую подчинялась 
только Сенату и Военной коллегии, откуда получала денежное довольствие 
и вооружение. Словом, это было автономное государственное образование со 
своими порядками и обычаями, своим языком, бытом, культурой. Так образо-
вались военные поселения между Луганью и Северским Донцом. Эту терри-
торию стали называть Славяносербией, а уездный город Славяносербском.
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Из поселенцев был сформирован Бахмутский государственный полк, со-
стоящий из 16 рот. Одним из первых поселенцев Славяносербии был выхо-
дец из сербских Граничар Австро-Венгерской империи – Константин Ни-
колаевич Юзбаш (Юзбашев, Юзбаши). Прибыл он в Россию в октябре 
1752 г. в чине капитана из состава команды подполковника И. Г. Шеви-
ча. С весны 1756 г. принимал непосредственное участие в создании новой 
пограничной территориально-административной единицы – Славяносер-
бии. В 1781 г. в чине бригадира он и вышел в отставку. В качестве ранговой 
дачи в 1775 г. получил около 9600 десятин земли между реками Северский 
Донец и Лугань в Славяносербском (Донецком) уезде Азовской (затем 
Екатеринославской) губернии. Основал, заселил и обустроил несколько 
сел — Желтое, Раевка, Веселая Гора (Веселое, Лекаревка) и Алексан-
дровка (Юзбашевка), в которых создал дворцово-парковые ансамбли и 
построил церкви — Благовещения Пресвятой Богородицы в Веселой Горе 
(1776–1777) и Вознесения Господня в Александровке (1785–1791).

Рядом с отцом служил его сын Александр Юзбаш. Освоение Славя-
носербии, в т. ч. и Александровки, проходило в очень тяжелых условиях. 
Трудности жизни на новых, необжитых местах были настолько велики, что 
далеко не все переселенцы выдерживали их. Смертельная опасность нападе-
ния крымских татар и ногайцев дополнялась отсутствием необходимых про-
дуктов питания, одежды, необустроенностью. Люди сбегали из этих мест. 
Разбойников всяких мастей было так много, что пришлось организовывать 
против них дополнительные заставы для защиты. Число населения ново-
образованных слобод постепенно росло за счет беглых крестьян с пересе-
ленных губерний. Известно также, что одними из первых в Александровке 
поселились 18 ссыльных семей из центральных районов России.

Свободная и привольная, богатая и живописная степь слободы в 1775 г. до-
сталась в ранговую дачу Бахмутского Волошского гусарского полка капитану, 
из валахов, Александру Юзбашу – сыну бригадира Константина Юзбаша. 
На основании правил ранговой доли, заселив ее народом семейным и осед-
лым из дозволенных мест, Александр Юзбаш назвал имение своим именем – 
Александровка или Юзбашевка. Слобода постепенно становится многолюд-
ной. В 1772 г. капитан Александр Юзбаш разрушил здание барачного типа, 
построенное в 1754–1756 гг., и построил большое двухэтажное здание со все-
ми хозяйственными пристройками (нынешняя панская усадьба).
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Других подобных архитектурных памятников XVIII ст. ни в Луганске, 
ни в области нет. Спроектировали дворец по всем канонам европейского 
зодчества. Причем строительство велось кирпичом особого состава: белый 
песок, молотое стекло, подсолнечная зола, соль. Для изготовления кирпича 
был построен примитивный кирпичный завод. Строительство панского дома 
велось руками крестьян-мастеров под руководством итальянского архитек-
тора. Архитектурный стиль этих построек ровенский (белые стены, крыша 
покрыта железом и покрашена в зеленый цвет, здание украшено колоннами, 
портиками). Трудно поверить, что строили дворец в Александровке, когда 
еще сохранялась опасность татарских набегов – последний из них произо-
шел осенью 1768 г. Тогда под нынешней Дружковкой запорожцы разбили 
татарское войско. То, что панский дом был построен таким большим и мону-
ментальным, говорит о том, что слобода Александровка была важным госу-
дарственным объектом.

Тревожные обстоятельства того времени и долговременная болезнь Алек-
сандра Юзбаша не способствовали надлежащему уходу за имением. После 
его смерти в 1783 г. Александровка (Юзбашевка) перешла во владение его 
отца – отставного бригадира Константина Николаевича Юзбаша. Наряду 
с решением хозяйственных проблем, командиры славяносербских рот за-
ботились и о нравственном воспитании и совершенствовании гусар и посе-
лян. Инструкцией предусматривалось в каждой слободе построить церковь 
и возле нее открыть школу.

После смерти Константина Юзбаша в 1806 г. мягкий климат, богатая 
природа и роскошь панской усадьбы привлекли внимание именитых людей 
того времени. Имение выкупает помещик, штабс-капитан гвардии Михаил 
Александрович Сомов, очень состоятельный и предприимчивый человек. 
К тому времени у него уже были имения в Крыму, Харькове, Ростове, 
Петрограде. Сомовы – дворянский род, происходящий от выехавшего из 
Золотой Орды мурзы Ослана, принявшего в 1389 г. крещение с именем 
Прокофия. Штабс-капитан гвардии Михаил Александрович Сомов был 
женат на княгине Марии Павловне Ширинской-Шахматовой. Ширинс-
кие-Шихматовы – старинный княжеский род, записанный в родовые дво-
рянские книги Смоленской, Ярославской, Таврической и некоторых других 
губерний. Генеалогическое дерево рода очень разветвленное. Свое начало 
род ведет от беев Ширинских, которые имели обширные владения на реке 
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Волге, а затем были завоевателями Крыма. Здесь до конца XVIII в. они 
были «знаменитейшими и сильнейшими из всех» и «составляли в народном 
собрании первейшую степень».

Купив имение, М. А. Сомов затеял многие преобразования в своем име-
нии. К 1830 г. в Александровке для переработки сельхозпродукции помещик 
завершил строительство паровой мельницы, винокуренного (спиртопроиз-
водящего) завода, а также кирпичного капитального завода. На его пред-
приятиях работали как иностранные рабочие, так и крепостные крестьяне. 
Так, на винокуренном заводе новой, невиданной в этих краях конструкции, 
работало 28–30 рабочих. Сомов владел 12 тыс. десятин земли. Направле-
ние ведения хозяйства – земледелие и скотоводство. В имении разводились 
простые и телонские овцы, которые снабжали текстильную промышленность 
шерстью. Крепостные крестьяне за небольшие наделы, полученные от пана, 
отрабатывали барщину и платили оброк. К этому времени в комплекс усадь-
бы Юзбаша уже входили: кирпичная усадьба с постройками, огороженная 
кирпичным забором, деревянный Свято-Вознесенский храм, дом управляю-
щего, конюшни, построенные из красного кирпича, сад за рекой Лугань.

Следующим владельцем слободы Александровка стал в 1883 г. Лев 
Викторович Голубев (Голуб) – сын известного в России промышленника, 
землевладельца, строителя железных дорог и заводов Виктора Федоровича 
Голубева. Лев Викторович был известным общественным деятелем, благо-
творителем, камергером двора Её Императорского Величества, почетным 
мировым судьей уездного съезда, коллежским асессором. Окончил Алек-
сандровский Императорский лицей. Продолжил образование в Рейнском 
университете Фридриха-Вильгельма в Бонне, Королевской Прусской 
земледельческой академии в Поппельсдорфе, Королевском высшем зем-
ледельческом училище в Берлине. Л. В. Голубев со своей семьёй постоянно 
проживал в Петрограде. В Александровское имение приезжал только ле-
том. В честь жены Александры он переименовал имение опять в Алексан-
дровку (при М. А. Сомове было переименовано в честь его детей в Ната-
ло-Александровку). Управлял имением управляющий Яков Ефимович Гах. 
Он проживал в специально отведённом для него помещении, где позже 
была размещена школа. Личность Льва Викторовича хорошо прописана 
в книге Виктора Михайловича Бузинова «Десять прогулок по Васильевс-
кому» (2006 г.).
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Революционное движение, как в России в целом, так и в Александровке, 
нашло свой отзвук. В 1905 г. крестьяне отобрали у пана Голубева 3 тыс. 
десятин земли и до 1907 г. в селе было самоуправление. Для усмирения крес-
тьян Славяносербским уездом присылалась рота драгунов, но она оказалась 
обезврежена. Весной 1907 г., когда стал проявляться спад революции, из 
Славяносербска прибыл полк драгунов и землю силой отобрали у крестьян. 
В отличие от других сел, в Александровке к январю 1918 г. сельские сове-
ты беспрепятственно национализировали земли помещика Голубева, но не 
стали их распределять среди крестьян, а сразу приступили к созданию кол-
лективных хозяйств. Советской власти не удалось долго просуществовать 
на Луганщине. Кайзеровская Германия продолжила поход против Советс-
кой республики. В апреле 1918 г. Александровку заняли немцы. Германия 
установила свою власть и свой порядок. Население села было обложено 
большим налогом. Награбленное добро эшелонами отправляли в Герма-
нию. Одновременно немцы вывезли эшелон ценных вещей из дома пана 
Голубева. Но, не смотря на военные действия, проходившие в непосредс-
твенной близости к зданию, условия послевоенного времени, сложные эко-
номические обстоятельства, здание архитектурного ансамбля сохранилось, 
лишь немногим изменив свой облик. 

Главное здание – господский дом, созданный в стиле раннего классицизма, 
с двумя флигелями, объединенными открытой колоннадой. Дом представлял 
собой двухэтажное кирпичное оштукатуренное здание. Первоначально внут-
ренние стены здания были искусно разрисованы под мрамор. Старожилы 
рассказывали о необыкновенной красоты мебели в стиле ампир, персидских 
гобеленах, статуях из мрамора и гранита, многочисленных живописных по-
лотнах зарубежных и отечественных мастеров кисти. К сожалению, они не 
сохранились до наших дней. Но сохранились постройки: флигели, винные 
погреба, дом управляющего, здание служебного назначения.

Дом управляющего построен на берегу реки Лугань. Он представляет 
собой одноэтажное П-образное кирпичное здание, главный фасад которо-
го акцентирован четырехколонным дорическим портиком. Флигели – кир-
пичные, одноэтажные, восточный решен в стиле классицизма. Централь-
ная часть главного фасада обработана рустом (необтесанным камнем), вход 
подчеркнут полуциркулярной аркой. Усадьбу окружала кирпичная ограда 
с кованными проемами и массивными пилонами ворот. Ограда имела чет-
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кий ритм арочных ниш, разделенных выступами плоских пилонов. Когда-
то здание было окрашено в белый и голубой цвета. Здесь величественно 
смотрятся колонны ионического типа. Наверху здания стоит дата – 1772 г. 
Южный (парковый) фасад украшает шестиколонный портик. С этой сто-
роны колонны выполнены в стиле коринфского ордера. Ступени и боковые 
стенки портика были реставрированы и облицованы тонкими гранитными 
плитками. Колоннада, построенная в дорическом стиле, служила переходом 
из дома прислуги в поместье и, вероятно, была построена для соответствия 
требованиям стиля – раннего классицизма. Чуть дальше к ограде пристро-
ено еще одно одноэтажное здание – людская, где находились обслуживаю-
щие усадьбу люди (повара, конюхи, дворники и прочие). Дверь – простая 
деревянная, прошедшая испытание временем.

В Панском дворце под кухней имелся вход в подземелье, где была не-
большая тюрьма для наказания холопов. Своды мини-тюрьмы овальные, не-
ровные. Здесь расположены 2 крошечные мрачные камеры. Тюремные две-
ри толщиной не менее 6–8 сантиметров, с «волчком» (крошечное смотровое 
окошко), но без кормушек (окно внизу двери с заслонкой, через которое по-
дается пища). Все стены и потолки покрыты тюремной штукатуркой – гру-
бой побеленной «шубой» из крупной щебенки. Полы – холодные.

Перпендикулярно колоннаде идет дорога, сейчас частично заросшая тра-
вой, ведущая в Панский сад за рекой Лугань и Свято-Вознесенский храм. 
В северной части ансамбля – площадь с церковью Вознесения, окруженная 
кирпичной оградой с двумя сторожками и башенками по бокам ворот. С об-
ратной стороны территории Панской усадьбы возможен свободный подход 
к реке Лугань. Дворец располагался в чудесном тенистом парке с аккурат-
ными аллеями и прудами с журчащими фонтанами, со встроенными уеди-
ненными уголками, создававшими уют и очарование. Пруды и изумрудно-
чистые воды Лугани давали прохладу. К ажурному металлическому мосту 
через реку Лугань вела шикарная аллея из кустов персидской сирени. На 
противоположном берегу реки степь радовала глаз красными маками и пе-
пельными волнистыми ковылями.

В советское время в здании Панского дома располагался райисполком, 
Александровский РК КПУ. Помещение управляющего было передано 
районному отделу образования для размещения школы, позже в этом зда-
нии располагалась и городская библиотека. В 1963 г. здание помещичьего 
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имения на территории «Панской усадьбы» в Александровске – памятни-
ка архитектуры регионального значения – было передано под размещение 
Александровской больницы.

Менее года в этом здании функционировало терапевтическое отделение 
Александровской горбольницы. Сюда переводят третье и четвертое отделе-
ния Каменобродского тубдиспансера. В самом центре города, парковой зоне 
памятника архитектуры ХVIII в., на берегу реки Лугань, рядом со школой 
и ее спортивными площадками, кинотеатром, кафе, парком отдыха, рынком, 
торговым центром и Домом культуры размещают тубдиспансер. В 1998 г. 
комиссия Министерства здравоохранения Украины дала заключение о необ-
ходимости закрытия стационара тубдиспансера в городе Александровске».

Юрій Коломойцев, директор комунальної загальнодоступної бібліотеки 
м. Олександрівська, зробив екскурс в історію побудови місцевої пам’ятки 
архітектури – панської садиби – та розповів про володарів будівлі від по-
чатку забудови до сьогодення. Він звернув увагу присутніх, що двохсотрічна 
садиба ще ніколи не знаходилася в такому занедбаному стані, як сьогод-
ні. Доповідач, звертаючись до присутніх, висловив надію, що все ж таки 
пам’ятка архітектури буде відновлена і збережена ще для багатьох прийдеш-
ніх поколінь. Зокрема, він сказав: «Александровск – город-спутник Луган-
ска, небольшой, но с богатой и интересной историей. На его территории рас-
положен несправедливо забытый и стремительно разрушающийся памятник 
истории – помещичье имение XVIII века.

Сейчас это место называют по-разному: Панский дом (самое распростра-
ненное название), Дом помещика Голуба, Дом помещика Сомова, а в неко-
торых более поздних источниках – Имение Ширинского-Шахматова. Од-
нако ни старожилы, ни местные краеведы никогда не слышали, чтобы кто-то 
когда-то называл так это поместье. Известно только, что одной из наслед-
ниц, получивших имение, была некая княжна Мария Павловна Шахматова, 
в замужестве Сомова.

История усадьбы, как и самого поселка, сложна и немного запутана. 
Некоторые источники утверждают, что земля в Александровке и в районе 
села Веселая Гора (Славяносербский район) была пожалована Константину 
Юзбашу, а потом ее унаследовал его сын – Александр. В других источни-
ках утверждается, что земли в районе современного Александровска были 
пожалованы Александру Юзбашу, а потом перешли в наследство его брату 
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Константину, тогдашнему помещику села Веселая Гора. Да и сами старожи-
лы рассказывали, что основателем усадьбы был Александр Юзбаш. Если 
верна эта версия, то все становится на свои места. Константин унаследо-
вал поместье от брата в 1783 г., сам умер в 1802 г. Вполне возможно, что 
у него действительно был сын Александр, потому что есть информация, что 
К. Юзбаш (вероятно, имелся в виду его сын Александр), продал имение 
помещику Сомову в 1806 г., т. е. спустя четыре года после предполагаемой 
смерти предыдущего Юзбаша.

Потом полтора десятилетия здание разрушалось и грабилось. И сейчас 
воссоздать его первоначальный облик практически невозможно. 

Если попытаться восстановить историю этого дома в хронологической 
последовательности, то некоторые даты могут быть не совсем верными, ис-
торические источники путаются в информации. Даже ученые-историки не 
рискуют останавливаться на какой-то из версий:

1772–1783 гг. – владелец имения Александр Юзбаш; 
1783–1806 гг. – Константин Юзбаш и его наследники; 
1806–1861 гг. – помещик Михаил Сомов; 
1861 г. – помещик Рубинштейн; 
точная дата неизвестна – помещик Еловайский (в других источниках – 

Иловайский); 
1883 г. – помещик Лев Голубев;
апрель 1918 г. – Александровск заняли части кайзеровской Германии 

(немцы вывезли из помещичьего дома все имущество);
после Гражданской войны в доме располагался райсовет (Александровск 

был районным центром);
после Великой Отечественной войны здание отдали под областной проти-

вотуберкулезный диспансер, который просуществовал в нем до 2006 г.
Почему в домах, построенных между 1772 и 1823 гг. (точная дата окон-

чания строительства усадеб в Александровске и Веселой Горе неизвестна), 
в советское время располагались учреждения, специфика работы которых 
абсолютно не предполагала заботу о сохранении старинных сооружений? Да 
потому что на территории СССР имений, подобных этим, построенных по 
типовым проектам, можно было насчитать сотни. Правда, два с половиной 
века назад типовые проекты были совсем не чета безликим типовым про-
ектам советского времени. Но все равно при Союзе такие дома хоть и при-
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знавали памятниками истории, однако относились к ним утилитарно, холить 
и лелеять не порывались.

Но с обретением Украиной независимости ситуация изменилась. В нашей 
стране зданий постройки XVIII – начала XIX веков не так много, а в вос-
точных регионах – и подавно. А сохранившихся или почти сохранившихся 
усадебных комплексов того времени и вовсе единицы.

Однако даже после выселения из усадьбы противотуберкулезного дис-
пансера здание не было приведено в порядок. Единственное, что власти 
сделали, передали здание на баланс Александровского городского совета. 
В бюджете города-спутника Луганска, уже не первое десятилетие едва сво-
дящего концы с концами, нет средств, чтобы восстановить строение после 
многолетнего пребывания там более чем специфического учреждения. Тогда 
были обнародованы заключения специалистов: восстановить усадьбу можно, 
но дело это очень недешевое, «неподъемное» для маленького городка, боль-
шинство населения которого работает в Луганске.

Вскоре после передачи усадьбы на баланс Александровского горсовета 
она была сдана в аренду частному предприятию. Начались работы по ре-
конструкции.

Сейчас почти начисто вырублены росшие рядом с домом деревья, некото-
рым из которых не одна сотня лет.

Из стен вывернуты «с мясом» металлические детали, которыми крепи-
лись мощные деревянные балки, державшие на себе почти полностью обва-
лившийся второй этаж здания.

Многолетняя эксплуатация здания в качестве противотуберкулезного 
диспансера и последующие события, похоже, нанесли сооружению больший 
урон, чем гражданская и Великая Отечественная войны, а также две немец-
кие оккупации, вместе взятые.

Стекла выбиты и затянуты изорванной ветрами пленкой, двери заколоче-
ны, а сбоку немым укором висит литая чугунная табличка: “Памятник архи-
тектуры. Охраняется государством. Повреждение карается законом”.

Кто знает, может быть эта усадьба и не доживет до времен, когда люди, 
наконец, поймут: «что имеем – не храним, потерявши – плачем». Впрочем, 
по словам городского головы Александровска Николая Грекова, сейчас идут 
переговоры с арендатором строения, который возобновил внесение арендной 
платы. Остается только надеяться».
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Не залишився байдужим до долі Олександрівська Віктор Вергунов, 
доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сіль-
ського господарства України, директор Національної наукової сільськогос-
подарської бібліотеки НААН України. У своєму виступі він дав високу оцін-
ку роботі колег з Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки 
імені В. Г. Заболотного, відзначив особисту зацікавленість у проекті, згадав 
моменти з особистого життя, пов’язані з Олександрівськом, розповів про 
невідомі сторінки історії міста.

Про загальний стан пам’яток культурної спадщини Луганщини розповів 
Олександр Принь, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії 
права, історії та культурології Луганського державного університету внут-
рішніх справ ім. Е. Дідоренка. Він, зокрема, сказав: «У Луганській області 
на державному обліку і під охороною знаходилося 6317 пам’яток: 338 – архі-
тектури та містобудування, 5014 – археології, 919 – історії, 38 – монумен-
тального мистецтва, 8 – садово-паркового мистецтва. Як бачимо, Луганщина 
має у своєму туристичному арсеналі переважно пам’ятки археології та невелич-
ку частку архітектурних об’єктів, що перебувають на державному обліку.

Звернемося до історії формування Державного реєстру пам’яток куль-
турної спадщини Луганської області. Виокремимо саме виявлення та взяття 
на облік об’єктів панської Олександрівської садиби. 

Більшість згадок у сучасній періодичній та публіцистичній літературі, 
опосередковано пов’язаних з історією Олександрівська, починається з таких 
слів: «...Існує думка, що витоки цього населеного пункту сягають с. Юз-
башівка, яке було засноване 1754 р. ...». Науковий історіографічний пошук 
доводить, що комплексного наукового дослідження з історії Олександрівсь-
кої садиби з використанням архівних першоджерел ніколи не проводилось. 
А деякі існуючі публікації в місцевій пресі ґрунтуються на припущеннях, 
здогадках, спогадах старожилів і не мають під собою наукового підґрунтя.

Одним із сучасних міфічних тверджень про панську Олександрівську сади-
бу є інформація, що після революції в її приміщенні розташувалися райрада та її 
виконком. Однак архівні джерела висвітлюють зовсім іншу картину. У 1925 р. 
в с. Олександрівка в панській садибі було розміщено дитячу колонію. 

У 1926 р. директор Луганського соціального музею О. В. Маліношевсь-
кий інформує про проведені пам’яткоохоронні заходи та зазначає, що за-
вдяки зусиллям музейних працівників були зареєстровані й передані під 
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охорону сільради Олександрівки пам’ятки поміщицького побуту, зроблені 
фотографічні знімки поміщицького будинку графа Мюрата у стилі ампір кін-
ця XVII – початку XVIIІ ст., забрано до музею фігури двох левів з мармуру, 
які залишились біля цього будинку, і два стільці з його меблів з інкрустацією 
італійської роботи, знайдених у сільраді.

Після закінчення Другої світової війни та відновлення основних галузей 
народного господарства держава почала актуалізувати питання виявлення 
архітектурних та археологічних пам’яток.

Перші повоєнні практичні пам’яткоохоронні роботи з виявлення пам’яток 
архітектури в Луганській області проводилися із залученням спеціалізова-
ної установи тресту «Будмонумент». У 1949 р. проведено початковий етап 
пошуково-дослідницьких робіт на об’єктах архітектури області. З трестом 
«Будмонумент» було досягнуто згоди про підписання договору на обстеження 
15 пам’яток архітектури у Ворошиловградській (Луганській) області: садиб-
ного будинку в с. Мануйлівка, церкви і чотирьох будівель в с. Олександрівка, 
церкви і садибного будинку в с. Михайлівка, церков у селах Старий Айдар, 
Оленівка, Городище, садибного будинку і церкви в с. Весела Гора та двох 
будівель у с. Щастя. Загальна сума за договором становила 10315,07 крб., 
а фактичне виконання – 8422, 47 крб. Це є першою архівною згадкою про 
проведені науково-пошукові роботи на об’єктах архітектури області. 

На початку 1950 р. закінчено роботи на 15 пам’ятках архітектури облас-
ті. Виконавець робіт – трест «Будмонумент» – надав відповідні проектні 
документи та історичні довідки на архітектурні об’єкти до обласного від-
ділу у справах архітектури. До остаточного переліку пам’яток архітектури, 
що підлягали охороні, потрапили: чотири будівлі (1772) в стилі російського 
класицизму в с. Олександрівка, садибний будинок в с. Весела Гора, кам’яні 
церкви в селах Михайлівка (1787) та Оленівка (1805), дерев’яна церква 
(XVIII ст.) в с. Городище.

Проведену у 1956 р. кампанію з виявлення пам’яток архітектури підсуму-
вали урядовим рішенням від 23 березня № 320 «Про затвердження списку 
пам’ятників архітектури по Українській РСР». Цей перелік пам’яток як один 
з пам’яткоохоронних заходів з обліку пам’яток архітектури було надруковано 
окремим виданням під грифом «Для службового користування». Це видання 
навіть сьогодні майже невідоме широкому загалу пам’яткоохоронців та істо-
риків архітектури.
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На фоні інших областей УРСР Ворошиловградська (Луганська) об-
ласть не могла похвалитися великою кількістю архітектурних пам’яток. Усьо-
го під державну охорону на території Ворошиловградської області потрапило 
22 об’єкти за 17 охоронними номерами. Комплекс споруд Олександрівської 
садиби в переліку пам’яток по Ворошиловградській області отримав внутріш-
ній № 15 та внутрішньо-комплексні: № 15.1 – головний будинок (3 корпуси, 
об’єднані галереєю), № 15.2 – будинок управляючого та № 15.3 – будинок 
для прислуги. Зазначені об’єкти отримали маркування «В» і статус пам’яток, 
які можна використовувати для господарських цілей без завдання шкоди їх 
історико-художній цінності й передавати в оренду установам та організаціям.

Початок 1960-х років відзначився змінами державних пріоритетів 
у справі охорони пам’яток культурної спадщини. З відновленням атеїстичної 
пропаганди було вирішено обмежити кількість архітектурних пам’яток, що 
перебували на державному обліку. У 1963 р. в дуже оновленому Перелі-
ку архітектурних пам’яток Луганської області залишилося лише 5 пам’яток: 
у місті Луганську – будинок XVIII–XIX ст. (№ 311), у м. Олександрівсь-
ку – комплекс споруд (заміська садиба, головний будинок та флігелі 1772 р. 
(за № 312 з трьома внутрішньо-комплексними 1–3), в с. Городище – Пок-
ровська церква 1771 р. (№ 313), у с. Михайлівка – Михайлівська церква 
1787 р. (№ 314) та в с. Осинівка – Успенська церква 1802 р. (№ 315). 
Як бачимо, у переліку також фігурує Олександрівська садиба.

Наприкінці 1970-х – початку 1980-х рр. на пам’ятці архітектури 
в Олександрівці з’являється попереджувальна чавунна табличка, що збе-
реглася в нелегкі роки середини 1990-х, та вживаються заходи з розробки 
пам’яткоохоронних зон. Приміром, упродовж 1987 р. Луганський міський 
виконком разом з проектним інститутом «Ворошиловградцивільпроект» 
провів роботи з визначення тимчасових зон охорони пам’яток архітектури, 
історії, археології та природи в м. Ворошиловграді, у підпорядкуванні ви-
конавчого комітету якого і знаходилися пам’ятки архітектури м. Олександ-
рівська (Олександрівська садиба). Загалом зони охорони були визначені для 
двох пам’яток архітектури республіканського та чотирьох – місцевого зна-
чення. Відповідно до рішення РМ УРСР (1963 р.) Олександрівська садиба 
(головний будинок та 2 флігелі) мала республіканське значення.

Охоронна зона пам’ятки була визначена доволі умовно – зі східної сторони 
обмежена Червоною площею, а із західної – заплавою річки Лугань, з північної 
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та південної сторін охоронна зона обмежувалася кордонами протитуберкульоз-
ного диспансеру. Як бачимо, тільки через 31 рік після взяття на державний об-
лік на пам’ятці архітектури провели роботи зі встановлення пам’яткоохоронних 
зон, які передбачали спеціальний режим використання землі.

Ухвалення й застосування цього рішення в практичній пам’яткоохоронній 
діяльності, на мою думку, повинно було сприяти поліпшенню охорони 
пам’яток архітектурної спадщини. Але визначені ним межі охоронних зон 
взагалі не відповідають сучасним вимогам щодо пам’яткоохоронної докумен-
тації та потребують негайної розробки проектної документації з точним виз-
наченням на місцевості всіх об’єктів.

З проголошенням незалежності української держави виникло багато проблем, 
зокрема в проведенні пам’яткоохоронних заходів. Початок 1990-х рр. ознаме-
нувався подіями, які призвели до погіршення стану збереження пам’яток, 
а також до руйнації та знесення монументальних пам’яток. 

У лютому 1992 р. рішенням виконавчого комітету обласної ради до 
складу місцевого реєстру пам’яток архітектури було включено додатково 
287 об’єктів архітектури. Зокрема, за № 148 до умовного комплексу спо-
руд Олександрівської садиби взято на облік службовий корпус (№ 148 а) 
(1772) за адресою Червона пл., 24, будинок управителя (№ 148 б) (кінець 
XVIII ст.) – Червона пл., 2, чотири флігелі (№ 148 в) (1772) – Червона 
пл. 10, 12, 16, 22 та винні погреби (№ 148 г) (1772) – Червона пл., б/н. 
Окрему позицію в рішенні за № 149 отримала Вознесенська церква (1849) 
за адресою Червона площа, 50 та за № 150 – будівля церковно-приходської 
школи (вул. Жовтнева, 63).

Таким чином, до трьох об’єктів пам’яток архітектури Української РСР 
(Олександрівська садиба зі статусом загальнодержавного значення) дода-
лося ще 7 об’єктів пам’яток архітектури зі статусом місцевого значення.

Рішенню виконавчого комітету облради про взяття на облік пам’яток архі-
тектури передувало рішення № 53 про затвердження охоронних меж пам’яток 
архітектури Луганської області. Охоронні зони для 24 об’єктів архітектури 
були розроблені Харківською майстернею інституту «Укрпроектреставрація». 
За цим рішенням на головне управління архітектури та містобудування Лу-
ганського облвиконкому було покладено зобов’язання передати всі розроблені 
проекти охоронних зон пам’яток архітектури до відповідних місцевих, міських 
та районних, виконкомів. А всі ремонтні, реставраційні роботи на зазначених 
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у переліку пам’ятках та будівництво у межах їх охоронних зон повинні були 
узгоджуватися з управлінням архітектури та містобудування. 

У затвердженому місцевому переліку пам’яток архітектури за № 6 містила-
ся пам’ятка архітектури м. Олександрівська за державним пам’яткоохороним 
№ 312, наданим постановою РМ УРСР 1963 р. № 970.

На базі основних приміщень Олександрівської садиби в 1962 р. розміще-
но стаціонарні відділення Луганського протитуберкульозного диспансеру. 
А через 44 роки існування, а саме 15 травня 2006 р., за приписом головного 
санітарного лікаря припинено діяльність стаціонарних відділень Луганського 
протитуберкульозного диспансеру в м. Олександрівську у зв’язку з неза-
довільним аварійним і санітарним станом основних будівель. 

Олександрівська міська рада своїм рішенням від 30 травня 2006 р. дала 
згоду на прийняття в комунальну власність Олександрівської міської ради 
будинків № 1–3 колишнього міського протитуберкульозного диспансеру. 
А міський голова м. Олександрівська звернувся з листом від 11.10.2006 р. до 
голови Луганської обласної ради, у якому запевняв, що після передачі майна 
аварійна будівля буде відремонтована, збережена як пам’ятка архітектури, 
а приміщення буде використовуватися як виставковий зал і зимовий сад.

Депутати обласної ради, розглянувши звернення міського голови на де-
путатських комісіях, винесли згадане питання на сесійний розгляд. 27 грудня 
2006 р. було ухвалено рішення про передачу комплексу споруд у комунальну 
власність м. Олександрівська. Досить цікавою є інформація про те, що згід-
но з додатком до згаданого рішення весь майновий комплекс Олександрівсь-
кої садиби має залишкову вартість 0 грн. 00 коп.

У 2007 р. пам’яткою архітектури зацікавилися бізнесові структури, які 
на території садиби запропонували створити розважальний та оздоровчий 
центр. У їх планах було проведення археологічного дослідження території, 
реставрація панського маєтку, очищення русла річки тощо. Але цим планам 
не судилося здійснитися. Без оформлення проектної документації розпоча-
лися підготовчі роботи: внутрішні стіни та частково перекриття були зруйно-
вані. Згодом роботи припинилися – і так до сьогодні. 

З 1991 р. до 2013 р. на архітектурній пам’ятці не проводилося жодних 
протиаварійних робіт або ж робіт щодо її консервації. На жодній пам’ятці 
в комплексі споруд, як ми не придивлялися, не знайшли навіть попереджу-
вальних знаків, що перед нами – державна пам’ятка архітектури.
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Сучасний стан Олександрівської садиби свідчить про те, що це не тільки 
пам’ятка державного значення, але й пам’ятка невігластву всіх поколінь кер-
маничів як Луганської області, так і Луганська та Олександрівська. Якщо 
ж говорити про саму садибу – вона зруйнована і покинута. А ще наявна 
табличка – своєрідне нагадування сучасним поколінням: «Украинская Со-
ветская Социалистическая Республика. Памятник архитектуры. Охраняется 
государством. 1772 год». 

Науковцем були продемонстровані власні світлини садиби в Олександрівську, 
що знаходиться в занедбаному стані. Фото, зроблені безпосередньо за декілька 
днів до засідання, викликали у присутніх занепокоєння станом пам’ятки.

На засіданні клубу виступив Олександр Харлан, кандидат архітек-
тури, доцент, співробітник відділу пам’яткоохоронних досліджень пів-
денного регіону НДІ пам’яткоохоронних досліджень, який займається 
вивченням архітектурної спадщини південно-східної України. Науковець 
зазначив, що при ближчому знайомстві із садибою в Олександрівську 
стало зрозуміло, що планувальна структура садиби, декорування і чле-
нування фасадів, типи кладок і перемичок над віконними та дверними 
отворами не характерні для XVIII століття, вони мають більш пізнє по-
ходження. Він представив матеріали початкових досліджень, що характе-
ризують історію виникнення та існування міста, архітектурно-містобудів-
ні особливості його окремих споруд.

Зокрема, науковець сказав: «…про Олександрівськ існує небагато інфор-
мації в сучасних науково-популярних виданнях, останнім часом акцентується 
увага на залишках панського маєтку, що зберігся на теренах міста. Саме йому 
присвячено більшість заміток та повідомлень, які повторюють кілька речень 
про історію виникнення та існування даного ансамблю. В цілому ж історія 
садиби овіяна легендами, які сягають кінця XVIII ст. З архітектурної спе-
цифіки вивчення спадщини Олександрівська заслуговує на більш ретельну 
увагу дослідників, оскільки це одне з небагатьох міст східного регіону, де ще 
збереглася історична пам’ять про минуле і не лише в легендах.

У результаті опрацювання архівних і літературних джерел можна зробити 
висновки, що історія населеного пункту відображена в численних розпоро-
шених джерелах, але її дослідженню не приділялося достатньої уваги, тому 
на сьогодні існує низка білих плям в історії Олександрівська й Олександ-
рівського панського маєтку. 
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Відомий дослідник Катеринославщини ХІХ ст. Феодосій Макаревський 
зазначав, що територія сучасного місця розташування Олександрівська після 
руйнування Запорозької Січі в 1775 р. потрапила до рангової дачі капітана 
Бахмутського Волоського гусарського полку Олександра Юзбаша – вихідця 
із сербських Граничарів в Австро-Угорській імперії, одні з перших військових 
поселенців Слов’яносербії). Через тривалу хворобу першому господарю зе-
мель не вдалося належним чином опорядкувати місцевість та нову слободу.

З приводу подальшої долі населеного пункту існують різні міркування. 
У того ж самого Ф. Макаревського вказано, що після смерті Олександра 
Юзбаша слобода потрапила до земель відставного бригадира Костянтина 
Миколайовича Юзбаша (1724–1802 рр.). Не зовсім зрозуміло, коли саме 
до нього слобода потрапила у власність, але є відомості, що саме він у 1783 р. 
розпочав клопотання про будівництво Свято-Вознесенської церкви в сло-
боді Олександрівці. У той час у слободі Олександрівці існувало 120 дворів, 
де мешкало 400 чоловіків і 360 жінок. 

З території слобідської землі поміщиком було відмежовано ділянку, 
де розпочато будівництво дерев’яного храму на честь Вознесіння Христо-
вого (місце будівництва церкви було освячено наприкінці 1785 р., споруду 
повністю збудовано в 1790 р., освячено храм у 1791 р.). Саме 1791 р. вва-
жається роком заснування церкви. 

Про заснування ж маєтку відомостей поки що не знайдено. Існує кілька 
думок з приводу року заснування, хоча жодна не підтверджена документаль-
но. Плутанина поки що існує й з часом заснування самого поселення, оскільки 
дослідники ігнорують рік отримання земель під рангову дачу, вказуючи про 
більш раннє виникнення помешкань на теренах майбутньої Олександрівки 
(окрім існування вірогідних запорізьких зимівників). Краєзнавці також вка-
зують на наявність дерев’яної споруди «барачного» типу, нібито збудованої в 
1754–1756 рр. Костянтином Юзбашем і зруйнованої в 1772 р. Олександром 
Юзбашем під час будівництва маєтку. Вірогідно, що після смерті Костянтина 
Миколайовича маєток отримав у спадщину його родич. Дослідники припуска-
ють, що його звали Олександр або Олексій. До того ж у краєзнавчих працях 
фігурують згадки про перших поселенців слободи – 18 сімей засланців із цен-
тральних регіонів Росії. Усі ці факти потребують вивчення.

Не останнє місце в історії існування Олександрівська (Олександрівки) 
відіграли події, пов’язані з будівництвом та існуванням Луганського гармат-
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но-ливарного заводу (поблизу поселення Кам’яний Брід на р. Лугань, за 
7 верст від Олександрівки). У 1795 р. імператрицею Катериною ІІ затвер-
джено наказ про будівництво промислового підприємства, а перший чавун 
було відлито в 1800 р. 

Існують дані про будівництво каналу від Олександрівки до Луганського 
заводу, який разом з іншими гідротехнічними спорудами (меншим каналом 
від р. Ольхової та технологічним заводським ставком), введено в експлуа-
тацію до серпня 1800 р. Як запевняють дослідники, його залишки можна 
простежити в полях між Луганськом та Олександрівськом. 

З початку ХІХ ст. перелік господарів маєтку після цього має велику 
і складну історію. Як зазначають краєзнавці, у 1806 р. О. К. Юзбаш продав 
садибу новому власнику – поміщику Михайлу Олександровичу Сомову. 

Період господарювання М. О. Сомова – це нова сторінка існування не 
лише садиби, але й слободи Олександрівки. І хоч досі не знайдено докумен-
тальний матеріал про будівничу діяльність на теренах поселення його ново-
го власника, докладніше містобудівну ситуацію даного періоду висвітлюють 
картографічні матеріали.

Картографічні матеріали другої половини ХІХ ст. дають уявлення про 
населений пункт того часу та його складові, які формувалися ще в першій по-
ловині століття. На мапах добре видно, що в той час існував шлях, який тяг-
нувся зі сходу на захід і поєднував Луганський завод зі Слов’яносербськом. 
На захід від Луганського заводу поблизу вказаного шляху знаходилася 
Олександрівка, що займала ділянку розлогої надзаплавної тераси навпроти 
гирл двох давніх ярів Розсипного та Земляного. Вододілами з півночі в на-
прямку поселення підходили кілька шляхів, що вели до центральної частини 
населеного пункту. Один з них вів безпосередньо до старої панської садиби. 
Русло яру Розсипного, доходячи до русла річки Лугань, розділяло поселен-
ня на дві частини – слободу з 5 житловими кварталами різних розмірів і ді-
лянку із садибою власника слободи та його господарством. Посеред слободи 
вже існувала кам’яна церква, збудована в 1849 р. Ділянка панського маєтку, 
прямокутна в плані, видовжена зі сходу на захід, складалася з двох частин: 
західної (житлової) та східної (саду). На житловій частині існувало дві спо-
руди, що видовжені із заходу на схід. Ділянка садиби примикала до краю яру 
Розсипного. На південь від садибної території показано комплекс споруд, 
вірогідно господарського або промислового призначення.
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Під час співставлення картографій другої половини ХІХ ст. із сучасною, 
старий маєток локалізується ділянкою північно-західної частини так званого 
кварталу Гагаріна. На місці, де нині існує панський маєток, у другій половині 
ХІХ ст. розташовувався лісовий масив.

У часи господарювання М. О. Сомова поселення отримало назву Ната-
ло-Олександрівка на честь старших дітей пана. 

Існують неперевірені дані про кількох власників маєтку. Два прізви-
ща – Рубинштейн та Єловайський (Іловайський) – вказують краєзнав-
ці у своїх працях. Нібито після 1861 р. (за іншими даними з 1870 р. 
до 1875 р.) маєток утримував власник на прізвище Рубинштейн. Проте 
виникають сумніви з приводу власника з таким прізвищем. Наступним 
власником стає пан Єловайський (Іловайський), але невідомо в якому 
році. Далі знаходимо відомості про останнього господаря маєтку пана 
Лева Голубєва (Голуба), якому садиба відійшла в 1883 р. Дана осо-
бистість була дуже відомою в тогочасній Російській імперії. Він мешкав 
у садибі до 1907 р., коли остаточно виїхав з Росії до Ніцци. За матеріала-
ми «Сборника статистических сведений по Екатеринославской губернии 
Славяносербского уезда от 1886 г.» також серед власників земельних 
наділів Олександрівської волості вказуються прізвища Мюрат, І. В. Ні-
кольський та Є. І. Опацький.

У власницькому селі Олександрівці, що розташовувалося на поштовому 
шляху, який тягнувся від м. Слов’яносербська через Луганський ливарний 
завод (теперішній Луганськ) у м. Бахмут, у 1859 р. існувало 52 двори (гос-
подарства), в яких мешкало 537 осіб (248 чоловіків і 289 жінок), православ-
на церква та завод (імовірно гуральня, про яку йтиметься нижче). У день 
Благовіщеня Пресвятої Богородиці з 23 до 26 березня в поселенні прово-
дився ярмарок. У 1875 р. в Олександрівській волості Слов’яносербського 
повіту Катеринославської губернії налічувалося 1188 мешканців.

За матеріалами губернської землевпорядної комісії знаходимо дані про 
кількість дворів у 1908 р. в Олександрівці. У 162 дворах (господарствах) 
мешкало 989 осіб (493 чоловіки і 496 жінок). На той час село було волос-
ним центром. До Олександрівської волості належали такі населені пункти: 
Єлисаветівка (135 дворів, 719 осіб), Петрівка (93 двори, 554 особи), Ро-
заліонівка (100 дворів, 447 осіб), Новоселівка (33 двори, 185 осіб) та Кру-
тогорівка (51 двір, 257 осіб населення). 
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У 1911 та 1912 рр. Олександрівським волосним старшиною був Карп Кри-
вуля, волосним писарем – Сергій Суглобов (за іншими джерелами Суглов). 

Тож, останній господар маєтку пан Л. В. Голубєв – дворянин, камер-
юнкер, надвратний радник, колезький асесор, камергер Двору Її Величності. 
Він входив до складу Повітового з’їзду Слов’яносербського повіту як миро-
вий суддя. За списком землевласників Обліку земель Слов’яносербського 
повіту 1906 р. Лев Вікторович мав 7 облікових дач в Олександрівській во-
лості загальною площею понад 9304 десятини. У 1912 р. мав 3243 десяти-
ни землі при поселенні Олександрівка, його дружина О. С. Голубєва мала 
314 десятин землі при поселенні. В Олександрівському маєтку існував млин 
Голубєва, який в 1911 р. орендував підприємець Горбор, а також Олексан-
дрівська гуральня (винокурний завод) № 3 Л. В. Голубєва. Окрім цього 
в поселенні існували механічні майстерні П. Ф. Басильєва. 

У 1918 р. садиба переходила в різні руки. Є відомості про вивезення із са-
диби всього майна до Німеччини, але документальних даних, що підтверд-
жують цю інформацію, не знайдено.

За часів встановлення радянської влади в маєтку розміщувався райви-
конком. Перед війною в приміщеннях маєтку було влаштовано санаторій. 
Після Другої світової війни в садибі розмістили тубдиспансер, який знахо-
дився тут до 2006 р..

До комплексу садиби входять: будинок господаря з господарськими будів-
лями (каретна, кухня, будинок для прислуги), кам’яна огорожа, Свято-Воз-
несенський храм, будинок управляючого маєтком, сад за річкою Лугань.

Колишній будинок господаря з флігелями й господарськими будів-
лями (Головний будинок). Садибний комплекс – пам’ятка містобудівниц-
тва та архітектури (охоронний № 312). Головний будинок – пам’ятка архі-
тектури національного значення. 

На жаль, у відомих пам’яткоохоронних працях допущено помилку щодо 
датування пам’ятки – друга половина XVIII ст. За основу взято дату, 
зазначену на фронтоні північного фасаду – 1772 р. Пізніше її повторюють 
інші дослідники. Ймовірніше, вказана дата є роком заснування поселення 
Олександрівка. 

Ансамбль садиби складається з двох частин, розділених нині вулицею 
і бульваром. Головна будівля ансамблю – панський будинок з двома невели-
кими флігелями, що розташовувались на одній повздовжній вісі з будинком. 
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Східний флігель сполучений з будівлею відкритою колонадою, західний флі-
гель сполучався таким же чином, проте західна колонада нині зруйнована. 
Будинок двоповерховий, потинькований, прямокутний у плані. Збудований 
у суворій і лаконічній манері, характерній для архітектури раннього класи-
цизму. Кути розкреповані пілястрами, перший ярус бічних фасадів обробле-
но рустом, вертикальне членування підкреслено тягами. Головний і парковий 
фасади мають шестиколонні портики (на головному – іонічного ордера, на 
парковому – коринфського), доповнені балконами на другому поверсі. Бу-
динок знаходився в парку, який на сьогодні спотворено. 

Флігелі збудовано одночасно з будинком. Вони цегляні, одноповерхові. 
Західний флігель абсолютно перебудований. Східний флігель головним фа-
садом виходить на вулицю. До нього примикає огорожа. Він потинькований, 
прямокутний у плані, вирішений у стилі класицизму. Центральна частина го-
ловного фасаду оброблена рустом, вхід підкреслено напівциркульною аркою. 
Гладкі поверхні стін відтіняють неглибокі напівциркульні ніші.

Садиба оточена цегляною огорожею з масивними пілонами воріт, має чіт-
кий ритм аркових ніш, розділених виступами плоских пілонів. До огорожі 
включено невелику одноповерхову прямокутну в плані будівлю службового 
призначення. Господарська частина зводилася одночасно з панським будин-
ком, але в стороні від нього. 

Свято-Вознесенський храм. У північній частині комплексу садиби роз-
ташовується кам’яна церква з майданом (нинішня адреса: Красна пл., 50). 
Храм збудований у 1849 р. на кошти штабс-капітана гвардії М. О. Сомова 
та його дружини. Храм збудовано замість старого дерев’яного, проте на но-
вому місці (додаткового дослідження потребує локалізація місця розміщення 
дерев’яної споруди храму та архітектурно-містобудівні особливості першої 
церкви). Це найстаріша на сьогодні будівля м. Олександрівська, збудова-
на за єпархіальними зразками з використанням стилістичних особливостей 
русько-візантійських традицій.

Церква – пам’ятка архітектури місцевого значення. Вівтарна частина хра-
му припадає на головну вісь будинку господаря. Вірогідно, місце будівництва 
головної споруди садиби навмисно підпорядкували вже існуючому тоді храму!

Споруда цегляна, потинькована, тричастна, чотиристовпна, п’ятиглава. 
Центральний простір перекрито куполом на високому циліндричному бара-
бані, у кутах височіють декоративні башточки-дзвінички. Перспективні пор-
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тали входів обрамлені півколонами. Абрис та декор аттиків імітує килевидні 
позакомарні покриття. На центральному світловому барабані вузькі віконні 
отвори перемежовуються зі схожими за формою пласкими нішами. 

Центральну баню і чотири декоративні верхи увінчано цибулеподібними 
маківками. Декоративні маківки влаштовано над західним (вхідним) та схід-
ним (вівтарним) притворами. Аттики південного фасаду, що орієнтований на 
головний фасад маєткового будинку, прикрашено медальйонами з тематич-
ними барельєфами.

На фасадах вирізняються декоративні деталі, пофарбовані білою фарбою, 
що додає вишуканості й урочистості. 

Навколо церкви існує восьмигранна в плані цегляна огорожа в псевдо-
готичному стилі з двома приміщеннями причту й башточками з боків бра-
ми (головний вхід до церковного подвір’я розміщується по вісі схід-захід). 
Її збудовано наприкінці ХІХ ст. Особливу урочистість огорожі надають ви-
тончені башточки, що влаштовані над кожним стовпом, їх увінчують стріль-
часті завершення з невеличкими хрестиками.

Із заходу, півдня й півночі влаштовано входи з дверима, оббитими мета-
левими пластинами. У наш час фасади дверей доповнено чеканеними щитами 
із зображеннями святих.

В інтер’єрі збереглися автентичні розписи, виконані фрагментарно (у па-
русах і на стовпах). Живопис було розчищено в 2003 р. та поновлено обрам-
лення навколо образів. Автентичний іконостас не зберігся. Існуючий нині 
дерев’яний іконостас виготовлено в післявоєнний час. 

Кам’яна споруда на початку ХХ ст. мала три престоли: головний – на честь 
Вознесіння Господнього, правий – Пресвятої Богородиці, лівий – святого 
Спиридона Триміфунтського. У 1908 р. в Олександрівці Слов’яносербського 
повіту мешкало 1026 чоловік, які проживали в 133 дворах. Священиком 
у церкві був Феод. П. Базилевський, а псаломником – Іван Матвєєв. До 
приходу в цей час були приписані невеличкі поселення Розаліонівка (розта-
шоване за 15 верст, мало 49 дворів з 338 мешканцями) і Новоселівка (роз-
ташоване за 6 верст, мало 22 двори з 174 мешканцями).

У довідниковій книзі Катеринославської єпархії 1914 р. знаходимо на-
ступні дані: Трипрестольна Вознесенська церква, 2-й престол на честь Бла-
говіщення Пресвятої Богородиці, 3-й в ім’я преподобного Спірідона тріумф. 
Чудотворця (порівняно з 1908 р. дещо змінено назви престолів). Указано та-
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кож, що поруч знаходилася садиба священика. Прихожан було 1132 чолові-
чої статі та 1117 жіночої (разом з навколишніми поселеннями). Церковної 
землі в цей час значилося 120 десятин, для причту малися будівлі в гарному 
стані. Існувало дві школи: церковно-приходська та земська. Серед приписа-
них поселень вказані: Разомонівка (розташоване за 15 верст), Новоселівка 
(розташоване за 6 верст), Голубівка (розташоване за 3 версти), Земляний 
(розташоване за 6 верст). Священиком в 1913 р. залишався Ф. П. Бази-
левський, а псаломником вже значиться Лотов Григорій Олексійович. Цер-
ковним старостою з 1913 р. був селянин Антон Терещенко.

За одними свідченнями, у 1935 р. церкву було закрито і перетворено на 
склад, за іншими її закрили наприкінці 1940 р., але через декілька місяців від-
крили знову. Форостюк О. повідомляє, що за радянської доби церква діяла 
й після 1937 р. була чи не єдиним храмом на всю Ворошиловградську область. 
Тож, наприкінці 1940 р. парафію закрили та під час окупації поновили, хоча 
вже як храм київського патріархату. Храм перестав діяти в 1952 р.

У 1988 р. на території церковного подвір’я збудовано хрещальню.
Колишній будинок управляючого маєтком (будинок управителя). 

На березі річки стоїть будинок керуючого (датування повторює помилку 
(див. вище) кінець XVIII ст.). Цегляна, потинькована, одноповерхова П-
подібна в плані будівля, головний фасад якої акцентовано чотириколонним 
доричним портиком.

На вулиці, що йде вздовж річки, за будинком управляючого збереглося 
ще кілька споруд, що в обліковій документації називаються флігелями. За-
слуговують на увагу також будівлі, збудовані на початку ХХ ст., – колишні 
церковно-приходська й земська школи. У недалекому минулому перлиною 
маєтку був парк, сучасний стан якого викликає занепокоєння.

На сьогодні садиба та більшість її складових перебувають у занедбаному 
стані. Тому головним завданням нині є ретельне дослідження історії виникнення 
та існування комплексу, проведення хіміко-технологічних досліджень, які умож-
ливлять точне датування споруд комплексу та дозволять професійно провести 
реставрацію існуючих споруд і відновити належним чином втрачені елементи.

Після дослідження архітектурних, природних та художньо-мистецьких 
особливостей пам’ятки, слід виконати облікову документацію для складових 
пам’ятки і комплексу в цілому. Потрібно також виконати проект реабіліта-
ції та пристосування комплексу, в якому буде передбачено низку заходів, 
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що допоможуть повернути безцінну перлину Луганського краю і вписати 
нову сторінку в давню історію Олександрівська».

На думку дослідника, необхідно провести фундаментальні дослідження 
щодо датування виникнення садиби і уточнення появи дати «1772», збере-
женої на фронтоні садибного будинку.

На заході виступив Дмитро Мироненко, завідувач відділу бібліографіч-
ної та довідково-інформаційної роботи ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, який 
продемонстрував відеоматеріал за результатами історико-архітектурного 
дослідження м. Олександрівська, що базується опрацюванні бібліотечного 
фонду, та представив експонати книжкової виставки «Місто Олександрівськ 
Луганської області у виданнях фонду ДНАББ ім. В. Г. Заболотного», 
що розкрила історію м. Олександрівська та його унікальних пам’яток.

На завершення засідання присутні мали нагоду прослухати музичний по-
дарунок від мешканців м. Олександрівська – заслуженої артистки України 
Наталії Коломойцевої та заслуженого діяча естрадного мистецтва України 
Юрія Коломойцева. Були виконані пісенні композиції про Олександрівськ, 
а також популярні пісні з музичним супроводом на слова М. Л. Матусовсь-
кого та Т. Г. Шевченка.

Тема: «Історія малих міст України: 
місто Любомль Волинської області»

23 квітня 2013 р. в читальній залі бібліотеки відбулося двадцять четверте 
засідання бібліотечного клубу «Національні святині» в рамках соціально-
бібліотечного проекту «Історія малих міст України», присвячене м. Любомлю 
Волинської області.

У заході взяли участь представник Мінрегіону України, делегація істо-
риків і краєзнавців м. Любомля, представники Міжнародного громадського 
об’єднання «Волинське братство», фахівці архітектурно-будівельного спря-
мування, мистецтвознавці, реставратори, бібліотекарі, студенти.

Кожне місто має власну історію, легенди, перекази. Про історію м. Лю-
бомля розповів директор Любомльського краєзнавчого музею Олександр 
Остапюк. Він звернув увагу присутніх на те, що землі Любомльщини були 
заселені досить давно. Із часом тут оселилися слов’янські племена, а в 980 р. 
Волинь була приєднана князем Володимиром до Київської Русі. За князя 
Володимира місто набуло певного розвитку, була збудована церква Святого 
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Георгія. У 1412 р. король Польщі Владислав Ягайло збудував костел Святої 
Трійці, а в 1510 р. – синагогу, одну з найдавніших єврейських споруд в Ук-
раїні. У 1659 р. землі Любомльського староства отримав у довічне володіння 
гетьман України Іван Виговський, а в 1671 р., за рішенням польського сей-
му, Любомльщину передано коронному гетьману Дмитру Вишневецькому. 
З 1768 р. власником Любомльського староства став граф Ксаверій Брани-
цький. Під час Другої світової війни німецькою окупаційною владою роз-
стріляно мирне населення м. Любомля. У повоєнний час місто відбудовано, 
але в 1947 р. зруйновано унікальну пам’ятку архітектури – синагогу.

Доповідач детально розповів про історію синагоги та єврейську общину 
м. Любомля: «Уперше присутність євреїв на Волині згадується у Волинсько-
Галицькому літописі під 1288 р. Наприкінці ХІV – початку ХVІ ст. євреї 
Любомля почали встановлення своєї общини. Мешканці найближчих місте-
чок вважали Любомль «солідною» общиною. 

Те, що Любомль був значним єврейським містечком не лише в північно-
східній частині Холмщини і регіону, але також у частині Люблінського окру-
гу, видно зі статистичних даних 1550 р. То був рік першого перепису євреїв 
Польщі. За переписом у Любомлі нараховувалося 39 домовласників (понад 
390 осіб). Щоб зрозуміти значення такої цифри в ті часи, нам варто порів-
няти її з іншими місцевими єврейськими общинами. Общини, які виросли 
пізніше Любомля, були набагато меншими. Холм, Володимир і Белз, що в 
час існування ради чотирьох земель, хоч і стали великими містами, у 1550 р. 
мали меншу чисельність євреїв, ніж у Любомлі. Єврейський Белз мав 22 до-
мовласники (приблизно половину їхньої чисельності в Любомлі), Людмир 
(Володимир) – 30, навіть у Холмі домовласників було менше 39.

У Любомльській синагозі до 1941 р. зберігалися Реєстри цехових спі-
лок (пінкас) за XVIII ст., до яких записували основні події життя громади, 
пов’язані з основами єврейського життя і з подіями в християнському се-
редовищі. На жаль, ця унікальна книга була знищена фашистами в 1941 р. 
У Реєстрах..., що дуже пильно оберігалися громадою, були записані ста-
тутні правила кравців, м’ясників, кушнірів, золотарів, перукарів, аптекарів, 
ювелірів і сальників. В епоху Речі Посполитої Любомль був старостинським 
містом Холмської землі, а в єврейському адміністративному відношенні – 
центром Белзько-Холмської області. Єврейська община в Любомлі була од-
нією з найстаріших у Польщі.
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У 1510 р. в Любомлі єврейська община збудувала синагогу – одну з най-
старіших мурованих синагог на території України і Польщі. Цю дату під-
тверджує також дослідження історика А. В. Прахова. У польській літературі 
є ще й друга дата побудови синагоги – 1521 р.

Велика синагога побудована біля оборонного рову й валу в межах міс-
та, у південно-західному куті площі Ринок. Архітектурний стиль її відоб-
ражав особливості фортеці. Любомльська синагога – одна з найчудовіших 
і найважливіших синагог цього періоду – була зведена в аттичному стилі 
польського ренесансу. Вона завжди згадується в анналах старовинних схід-
ноєврейських синагог. Основна будівля була кубічної форми, а суміжна до 
неї – нижча (будівля для жінок, які молилися). Кожна з тих двох об’єднаних 
будівель мала зубчаті стіни, що підіймалися над лінією даху, оточуючи його 
як стрічка. Унікальні гравірування на зовнішній проекції споруди надавали їй 
величності, що послужило натхненням для будівничих інших синагог цього 
періоду. Інтер’єр будівлі був не менш важливим і завершеним. Вона була 
прикрашена безліччю єврейських символів і мотивів на настінних фресках, 
малюнками, що зображали інвентар біблійської святині, тварин, рослини і му-
зичні інструменти. Унікальною була священна арка. Граціозно вигравірувані 
скульптурні єврейські мотиви особливо гармоніювали з різним стилем, ство-
рюючи композицію високої художньої вартості. Всі кути стін були укріплені 
контрфорсами. Квадратна споруда складається з молитовного залу для чо-
ловіків із чотириколонною бімою (аналог трибуни, кафедри, амвону) у центрі 
та малим приміщенням для жінок, а також шкільних класів для хлопчиків. 
Синагога мала розвинений декоративний фриз, що оббігав верхню частину 
молитовного залу вище карнизу.

Архітектор цієї величної споруди невідомий. Синагога будувалася згідно 
з каноном: вхід до молитовної зали був із західної стіни, ніша для ковчега з 
Торою – на південній стіні.

Синагога славилася своїм архітектурним оздобленням, оригінальним 
мистецьким інтер’єром і, особливо, священною аркою. Будівля належала до 
категорії укріплених синагог, що виконували також і захисну функцію.

Любомльські рабини були всесвітньо відомими теологами й учителями. 
Це був розквіт вищої єврейської школи. Любомль, як і більшість містечок 
Волині, був до кінця хасидським. Хасидські штіблахи (маленькі будиноч-
ки для культових відправ) домінували в єврейському житті. Штиблі в місті 
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мали назви: Тріський, Рижинський, Коцький, Мітаський, Радзинський, 
Степанський і синагога кравців. Містечко Любомль в устах його жителів 
мовою ідиш незмінно називалося Лібівне.

У 1918 р. на замовлення магістра м. Любомля в Празі була випущена серія 
поштових марок з видами Любомля. На одній з них зображена Любомльсь-
ка синагога. Марки підписані чотирма мовами, у тому числі й єврейською.

Синагога діяла до 1941 р. У період німецької окупації в Любомлі були 
створені три гетто, а в перші дні жовтня 1942 р. все єврейське населення 
міста, а це близько 5 тис. осіб, було розстріляне. Так закінчилася 600-річна 
історія Любомльської єврейської общини.

Після війни синагога стояла пусткою до 1947 р. У тому ж році її було 
підірвано військовими для мощення дороги до військової частини, що розмі-
шувалась у місті.

Любомльська синагога фігурує в усіх єврейських енциклопедіях, її згаду-
вали в усіх хроніках старих східно-європейських синагог. У 1975 р. в Ізраїлі 
уродженцями Любомля Яковом Гетманом та Собелем надрукована «Книга 
спогадів про Любомль». Ця книга з доповненням вийшла в 1997 р. у США. 
У ній, крім спогадів, використано багатооб’ємний матеріал про Любомльську 
єврейську общину і синагогу».

Про пам’ятки архітектури Любомля на поштових листівках і старовинних 
світлинах розповів краєзнавець Микола Дзей: «Перша фотографія видів Лю-
бомля зроблена в 1886 р. Саме цього року на Волинь прибула дослідницька 
експедиція історика мистецтва, археолога й художнього критика, професо-
ра Санкт-Петербурзького університету та Імператорської академії мистецтв 
Адріана Прахова, метою якої була реставрація напівзруйнованого Успенського 
собору у Володимирі-Волинському. Влітку цього ж року в місті розгорнулися 
ретельні фіксаційно-археологічні й архітектурно-обмірні роботи.

Протягом цього періоду А. В. Прахов підготував фотоальбом зі збір-
кою цілої серії фіксаційних знімків Успенського собору, його безпосеред-
нього архітектурного оточення, низки інших пам’яток, зокрема так званої 
старої кафедри, монастирського ансамблю в Зимному, Успенської церкви 
в Нискиничах та деяких інших пам’яток волинської старовини. Також 
він зробив перші фотографії любомльської синагоги та її внутрішнього 
вигляду, що нині зберігаються у фондах Національної бібліотеки України 
ім. В. І. Вернадського в Києві.
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У 1911 р. до Любомля прибула експедиція вчених з Варшави для дослід-
ження Волинського озера Світязь. Дорожні нариси вченого Б. І. Дибовсь-
кого «Два Світязя» були опубліковані в №№ 13–20 краєзнавчого тижне-
вика «Ziemia» («Земля»), які були видані у квітні–травні 1911 р. у Варшаві, 
де серед ілюстрованого матеріалу польського фотографа Б. Данейка є фото-
графії замкової гірки й костелу Святої Трійці в Любомлі. Також у цей період 
дослідник Волинського поозер’я та природи краю П. А. Тутковський зробив 
знімок любомльської синагоги, оригінал якого знаходиться у фондах Волин-
ського краєзнавчого музею.

У період Першої світової війни, коли Любомль був окупований австро-
угорськими військами, у 1916 р. вийшли друком декілька серій поштових 
карток, видані комісаріатом Українських Січових Стрільців у Володимирі-
Волинському в дохід українським народним школам на Волині. Доля цих 
листівок була трагічною: їх знищували, за них саджали в тюрми, але деякі 
збереглися і трапляються в приватних колекціях філокартистів.

Галицький письменник, педагог і журналіст, підхорунжий і співпраців-
ник органів Пресової кватири Українських Січових Стрільців Микола Уг-
рин-Безгрішний, одночасно займаючись культурно-освітньою роботою на 
Волині, виготовив велику серію, яка налічувала понад сотню фотонатурних 
карток волинських типів і краєвидів Володимира-Волинського, Зимного, 
Матіїва (нині Лукова), Любомля, Устилуга. За його фотографіями в 1917 р. 
центральним керівництвом Українського легіону у Відні видано серію фото-
листівок, присвячених діяльності Українських Січових Стрільців на Волині, 
які воювали в складі австро-угорських військ.

Загалом на Волині в 1916 р. Українськими Січовими Стрільцями органі-
зовано 46 сільських шкіл, де навчалися понад 800 дітей, а на початку 1918 р. 
стараннями січовиків діяло вже 150 шкіл.

У міжвоєнний період 1920–1930 рр. на Волині поштові картки дещо 
змінилися, якість друку стала гіршою, але вони набули більшого поширення 
у зв’язку з конкуренцією і зростанням кількості фотозакладів (фотонатур-
ні листівки виготовлялися підприємливими фотографами). У Любомлі та-
ким ремеслом із шести фотографічних закладів займалися салони І. Крейна, 
С. Лейдера та Блюштейна. На початку 1920-х рр. Любомль фотографу-
вали й такі відомі польські митці як Генрік Поддебський, Шимон Зайчик, 
світлини яких знаходяться у фондах Польської Академії наук, в Інституті 
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мистецтва у Варшаві. У середині 1930-х рр. у Вільно накладом Волинського 
краєзнавчого товариства, яке було створене в 1927 р., за фотознімками поль-
ського фотографа Яна Булгака вийшла велика серія листівок із чудовими 
краєвидами Волині, серед яких чи не єдина довоєнна листівка озера Світязь, 
ним же зроблені фотографії мурованих крамниць, Георгіївської церкви, кос-
телу Святої Трійці й дзвіниці в Любомлі, світлини яких знаходяться у фондах 
Державного архіву Волинської області в Луцьку.

У міжвоєнний період на Волині листівки використовувались і як агітацій-
ний матеріал. Так, під час виборів до польського сейму та сенату в 1922 р. 
на художні листівки з українськими типами і краєвидами, а також репродук-
ції картин відомих і популярних у той час українських художників, роботи 
яких були видані до Першої світової війни, ставили агітаційні печатки. На-
приклад, виборцям нашого краю роздавали листівки з текстом: «Голосуйте 
за список під № 37 українських селян, робітників і трудової інтелігенції». 
Наскільки це було ефективним, можна судити по тому факту, що на Волині 
переміг «Блок національних меншин» під № 16, який і здобув всі мандати. 
Полякам не дісталося жодного. На виборах 1928 р. польські засоби масової 
інформації видали листівку анонімного видавця з таким текстом: «Отож не 
дивно, що бувші посли з «16» розпинаються знов про мандати. Повища фо-
тографія представляє нам, як посол Махнюк мешкав до мандату і по мандаті 
посольському». На листівці зображено дві світлини, на одній стару малень-
ку хатину під соломою, а на іншій – новий добротний будинок під бляхою 
колишнього посла сейму, любомльчанина Василя Мохнюка, а не Махнюка. 
Ось таким чином була використана провокаційна листівка проти українців 
під час виборів, і волиняни одержали на цей раз усього 8 мандатів замість 
16 місць у сеймі та 5 у сенаті виборів 1922 р.

Листівки також використовувалися для збирання коштів на будівництво 
найбільшого костелу-пам’ятника в Ковелі, реставрації костелів у селах Рима-
чі Любомльського, Голобах Ковельського, Затурцях Луцького, Дружкопіль 
Горохівського повітів, створення Будинку воїна в Мізочу, на східному кор-
доні Польщі з СРСР в дохід для української гімназії в Луцьку, підтримки 
освітньої діяльності товариства народної школи на Волині.

До маловідомих художників Волині міжвоєнного періоду 1920–1930 рр. 
належить ім’я аквареліста і графіка Станіслава Блонського, який народився 
в Луцьку в 1890 р. Ще до Першої світової війни він закінчив Пензенсь-
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ку художню школу й Центральне училище технічного малювання барона 
Штігліца в Санкт-Петербурзі. Завдяки поштовій листівці вдалося поверну-
ти його ім’я сучасникам.

Цікаво і те, що це училище закінчив Матвій Генріхович Манізер – ви-
датний російський скульптор, Народний художник СРСР, віце-президент 
Академії мистецтв СРСР (1947–1966), лауреат трьох Сталінських пре-
мій, автор пам’ятників Тарасу Шевченку в Києві, Каневі (1939) і Харкові 
(1935). Для створення скульптури кобзаревої Катерини для пам’ятника в 
Харкові художнику позувала любомльчанка актриса Наталія Ужвій.

У 1915–1922 рр. С. Блонський служив у війську Російської імперії. Піс-
ля Ризького мирного договору повернувся на Волинь в 1923 р. Із цього часу 
він брав активну участь у мистецькому житті Польщі. Свій цикл акварелей 
представляв на виставках у Плоцьку, Влоцлавку, Торуні, Познані, Варшаві, 
Любліні й Луцьку, був співзасновником і членом правління прихильників 
Товариства образотворчого мистецтва в Торуні. Найбільш популярні твори 
художника – серії акварелей «По течії Вісли» і «Шльонск Цєшинський». 
Виконані ним ювелірні й тонкі акварелі архітектурних пам’яток Польщі були 
представлені на постійній виставці 1 травня 1926 р. в кількості 240 малюнків 
форматом 32,5х22 см в залі Рільничого Товариства в м. Плоцьку. Всі його 
роботи в експозиції були представлені під загальною назвою «Пам’ятки ар-
хітектури історичних місцевостей Посполитої Польщі».

Завдяки цій виставці в 1926 р. в м. Цешині, що знаходилось на кордоні 
з Чехією, для популяризації творчості митця видавництво фотографічного 
закладу Т. Кубіша і М. Свєнха видало велику серію фотолистівок пам’яток 
старовини Польщі. Серед них були і Волинські краєвиди: «Синагога в Лю-
бомлі», «В’їзна вежа замку Любарта», «Руїни замку Любарта», «Кафед-
ральний костел», «Внутрішній вигляд синагоги в Луцьку». Відомі листівки 
пам’яток старовини міст Меджибожа («Замок»), Острога і Дубна. Усі во-
линські акварелі С. Блонський виконав у 1923 р.

У період 1997–2002 рр. у США відбулися виставки під загальною на-
звою «Пам’ятаючи Любомль». В їх експозиції представлені рідкісні фото-
графії Любомля і його єврейських мешканців переважно міжвоєнного періо-
ду. Організатором цих виставок була Фундація Арона Зігельмана, вихідця 
з Любомля, а нині жителя Нью-Йорка. Цей план-проект реалізовувався з ме-
тою збереження пам’яті про єврейську общину міста Любомля, яка мешкала 
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тут протягом 600 років. У період підготовки проекту виставок «Пам’ятаючи 
Любомль» зібрано понад 2 тис. фотографій і документів з архівів і приватних 
колекцій понад ста родин у всьому світі. Подорожуючи, виставка побувала в 
40 містах США, а також в Канаді, Ізраїлі, Лондоні та Варшаві».

Для учасників бібліотечного проекту студенти Сергій Лончук та Іван Грига 
продемонстрували короткометражний історико-краєзнавчий фільм про відому 
пам’ятку архітектури в м. Любомлі – костел Святої Трійці, 600-літній ювілей 
якого відзначали в 2012 р. Зі стрічки присутні довідалися про історію споруд-
ження костелу та хроніку його занепадів і відбудов, особливості архітектурного 
стилю, у якому зведено храм, а також про головні святині костелу.

З розповіді авторів фільму присутні дізналися, що: «…спорудження 
костелу Святої Трійці пов’язане з польським королем Владиславом ІІ Ягай-
лом, який неодноразово відвідував Любомль і в 1409 р. побудував у місті 
дерев’яний парафіяльний костел Святої Трійці. Храм неодноразово горів 
і перебудовувався. У 1412 р. замість дерев’яного постав новий мурований 
костел у готичному стилі. У XVIII ст. храм набув барокового вигляду, в яко-
му залишився до сьогодні. Головною святинею храму був чудотворний образ 
Божої Матері з дитям, відомий під назвою ікони Божої Матері Любомль-
ської, датованої початком XVII ст. і згодом переданої до Польщі. Потер-
пів храм за часів радянської влади, яка пристосувала костел під склад. Було 
розбито і знищено орган та вівтар, а також спалено чимало книг. Нині храм 
живе своїм життям, щонеділі та у свята тут відбуваються богослужіння».

Журналіст, автор путівників по Україні Дмитро Антонюк присвятив 
свій виступ архітектурній пам’ятці Любомля XVIII ст. – палацу Брани-
цьких. Він розповів, що палац збудований у 1782 р. графом Францішеком 
Ксаверієм Браницьким, який отримав Любомльщину в нагороду за служ-
бу від польського короля. Це був великий палацовий комплекс. Наприкінці 
XVIII ст., після повстання Тадеуша Костюшка, Браницький з дружиною 
переїхали до Білої Церкви. Останньою власницею палацу була сім’я земле-
власників Каппіоні. За радянської влади палац знаходився в підпорядкуван-
ні військових. У цей період будівля частково була розібрана. До наших часів 
збереглося лише південне двоповерхове крило палацу, де розміщена дитячо-
юнацька спортивна школа. Дмитро Антонюк у доповіді порушив проблему 
необхідності передачі залишку палацу Браницьких під краєзнавчий музей 
міста, як того вимагає від влади громада м. Любомля.
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На засіданні клубу виступила Лариса Виногродська, кандидат історичних 
наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України. До-
повідачка охарактеризувала пам’ятки археології національного значення – го-
родище періоду Київської Русі Х–ХI ст. (урочище Шопи) та городище «За-
мчище» ХІ–ХIV ст., що знаходяться на території Любомля. Було зазначено, 
що городище виникло близько 4 тис. років тому, його площа займає близько 
4 га. У виступі зазначено, що перші археологічні знахідки відносяться до доби 
палеоліту. Попри те, що в наш час городище повністю розоране, контури його 
валів і ровів збереглися майже повністю. Археолог наголосила, що ці пам’ятки 
потребують детальних досліджень спеціалістами.

Підтримала колегу щодо проведення наукових досліджень у місті та його 
околицях Інна Дорофієнко, головний художник-реставратор корпорації 
«Укрреставрація», заслужений художник України. Науковець наголосила, 
що переважна більшість малих міст є надзвичайно цікавими, проте їх історія 
не лише з точки зору археології, але й суміжних наук, недостатньо дослідже-
на й потребує проведення серйозних розвідок.

Не залишилась байдужою до історії міста Любомля Лідія Євтушенко, 
головний спеціаліст департаменту регіонального розвитку Мінрегіону України. 
У своєму виступі вона підкреслила важливість бібліотечного проекту як со-
ціального явища, що допомагає зберегти історію та культуру українського 
народу для нащадків. Доповідачка відзначила високу зацікавленість у проек-
ті, який надав можливість побачити місто у світлі його минулого й сьогодення 
з перспективою на розвиток.

Про необхідність збереження історичної, культурної та архітектурної 
спадщини Любомля розповів Олександр Скіпальський, почесний голова 
Міжнародного громадського об’єднання «Волинське братство», український 
військовий, генерал-лейтенант. У своєму виступі він наголосив, що сьогодні 
дуже важливо й актуально піднімати питання про збереження історико-куль-
турної спадщини Любомля. Це має бути відображено і в структурі бюдже-
ту міста, і в нормативно-правових документах, і в розумному використанні 
пам’яток історії і культури.

Увагу присутніх заходу привернула книжкова виставка «Історія малих 
міст України: місто Любомль Волинської області», яку підготував завіду-
вач відділу бібліографічної та довідково-інформаційної роботи ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного Дмитро Мироненко. Він поділився з учасниками захо-
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ду результатами бібліографічних досліджень про м. Любомль, що базуються 
на бібліотечному фонді.

Учасники заходу вкотре підтвердили, що бібліотечний проект – це не-
вичерпна тема для розмов, роздумів, практичних дій у плані збереження і 
примноження національних духовних багатств малих міст України.

 
ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Презентація книжки О. А. Пламеницької
«Castrum Camenecensis. Фортеця Кам’янець» (2012)

5 лютого 2013 р. в читальній залі бібліотеки відбулася презентація книж-
ки українського архітектора-реставратора О. А. Пламеницької «Castrum 
Camenecensis. Фортеця Кам’янець» (2012).

Захід відкрила директор бібліотеки Галина Войцехівська. Вона предста-
вила присутнім автора книги як архітектора-реставратора, науковця, у якої 
понад 200 наукових праць та численні реставраційні проекти. Повідомила, 
що книга є першою архітектурною монографією міста-фортеці Кам’янця-
Подільського, яка представляє авторську концепцію еволюції укріплень. 
У книзі досліджено виникнення, формування і занепад легендарної фортеці 
з ІІ до кінця ХVІІІ століття, а також фортифікаційний феномен як об’єкта 
номінації до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

За словами Ольги Пламеницької, процес написання книги тривав близь-
ко чотирьох років, але інформація збиралася двома поколіннями родини Пла-
меницьких. Книга присвячена 85-річчю від дня народження матері – Євгенії 
Пламеницької – архітектора-реставратора, яка майже 40 років присвятила 
дослідженню й відновленню архітектурних пам’яток Кам’янця.

Авторка виводить історію Кам’янця-Подільського, розвиваючи власну 
дако-римську концепцію: «Кожна книга повинна мати інтригу, яка заціка-
вить читача. І якщо праця велика, то їх повинно бути кілька. Наукова мо-
нографія також повинна її мати. Місту Кам’янцю-Подільському пощастило 
в тому, що інтригу в його історію заклав ще Клавдій Птоломей на почат-
ку ІІ ст. н. е. Він написав, що Кам’янець-Подільський є дакійське місто – 
Клепідава – і знаходиться на лівому березі Дністра, тобто на українському 
березі. У ХVII ст. до цієї інтриги знову повернулися історики, висловивши 
гіпотезу, що це місто було засноване даками. Фризький дипломат Ульвіх фон 
Вердум написав, що на території лівого берега Дністра, тобто на сучасній 
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території Вінницької області, мешкає населення, яке пишається тим, що має 
римське походження (імператор Траян, підкоривши даків, поселив тут кіль-
ка римських легіонів, які осіли на цих землях, поодружувались і змішалися 
з місцевим населенням). У ХІХ ст. цю гіпотезу знову згадали, але пара-
лельно з нею існували ще дві – про давньоруське і литовське походження 
Кам’янця-Подільського. Найпопулярнішою була литовська версія, оскільки 
вона підтверджена літописними, хоча й не датованими, джерелами, а давнь-
оруська версія підтверджена археологічно в 60-х рр. ХХ ст. в дослідженнях 
київських реставраторів. Виникає інтрига: яке ж походження має місто – 
литовське чи давньоруське. Ця інтрига і досі існує в науці. Майже 200 років 
досліджень міста різної спрямованості, а проблема залишається».

Наступною інтригою в книзі, яку зазначила дослідниця, стало дослід-
ження Амадоцького озера: «Більшість присутніх не знають, що між Хмель-
ницьким і Збаражем, на території сучасних Хмельницької і Тернопільської 
областей, існувало велике озеро розміром 130 на 30 кілометрів. З нього виті-
кало багато допливів у бік Дністра, відповідно іншою була гідрогеографічна 
картина на Поділлі. І тому оборонні споруди потрібно розглядати, виходя-
чи з такої гідрогеографічної ситуації. Півтора десятки середньовічних карт 
фіксують це озеро. Археологічні дослідження підтверджують його існування 
тим, що в межах цього озера мало, майже немає, археологічних знахідок».

Інтригою історичного характеру є також герб міста: «Всі вважають, що 
на гербі Кам’янця-Подільського зображено Юрія Змієборця. Але кілька 
монет, що були знайдені на Поділлі із зображенням вершника з мечем і дра-
коном, поставили істориків перед фактом: який це герб – Юрія Змієбор-
ця чи литовський герб «Погоня». Так, дослідник геральдики Островський, 
вирізнив з усієї геральдичної маси «Погоню руську». Це вершник, який 
скаче вліво і топче дракона. Литовські князі Коріатовичі, які князювали на 
Поділлі, принесли свій князівський литовський герб «Погоня» і, можливо, 
що Юрій (Георгій) Коріатович зробив контамінацію споконвічного руського 
гербу із зображенням Юрія Змієборця і «Погоні литовської». І, таким чи-
ном, постав герб Кам’янця-Подільського.

Також існує інтрига навколо пам’ятки архітектури Кам’янця – мосту, 
що з’єднує Старий замок і місто (плато і острів), а точніше – технології 
пам’ятки, що дозволила визначити унікальність будівельного розчину, на 
якому змуровані пілони замкового мосту. Ця обставина і призвела до ви-
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никнення запитання: хто будував такі мости і коли? На Римському форумі 
в Римі існувала колона Траяна, де зображена дакійська кампанія, коли ім-
ператор Траян завоював Дакію, а разом з нею, ймовірно, й територію Ук-
раїни. На колоні був знайдений барельєф, надзвичайно подібний за масш-
табом на збудований у 105 р. Аполлодором Дамаським. Порівняння мосту, 
збудованого Аполлодором, і того зображення, що на колоні Траяна в Римі, 
привело до висновку, що тип римського мосту подібний на міст Кам’янця-
Подільського. Я не стверджую, що Аполлодор Дамаський збудував міст 
у Кам’янці-Подільському, хоча ймовірно. Це був типовий військовий міст, 
який використовувався під час римських кампаній і який міг постати на пів-
нічних теренах Римської імперії.

Також виникає питання щодо розбудови фортеці за правління литовсь-
ких князів Коріатовичів, які в середині XIV ст., відвоювавши Поділля у та-
тарської орди, стали володарями Кам’янця. Під час їхнього перебування був 
розпланований центральний майдан міста, базар, у Старому замку вели роз-
будову від первісного замку, який існував за дако-римських часів, до струк-
тури наближеної, яку ми бачимо сьогодні. Тому до заснування замку, литовці 
не мають жодного відношення».

Авторка детально зупинилася на описі досліджень окремих башт, веж, 
брам історико-архітектурного заповідника Кам’янця-Подільського, повідо-
мила, що на сьогодні ведуться реставраційні й дослідницькі роботи в Ново-
західній башті.

Завершуючи свій виступ О. А. Пламеницька акцентувала увагу присут-
ніх на унікальності Старого міста, що відображено в нерозривній єдності 
природного ландшафту й містобудівної майстерності архітекторів міста, які 
створили неповторну фортифікаційну систему, єдину в своєму роді в усій Єв-
ропі. Нині постає питання внесення міста-фортеці до Списку світової куль-
турної спадщини ЮНЕСКО.

На презентацію з кам’янець-подільського видавництва «Абетка», 
де вийшла книга, приїхали директор Ярослав Сисин та головний редактор 
Любов Скоб’як. Директор розпочав свій виступ з розповіді про видавництво. 
Він відзначив високу поліграфічну якість видання, розповів, що презентова-
на книга про Кам’янець-Подільський написана архітектором-реставратором, 
але розрахована на всіх, хто цікавиться фортифікаційними спорудами. Цікаво 
буде переглянути монографію історикам та мистецтвознавцям, адже в книзі 
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використано 470 ілюстрацій, 43 з яких – авторські реконструкції. Продовжи-
ла тему видання книжки Л. Скоб’як. Вона подякувала О. А. Пламеницькій 
за змістовну плідну співпрацю і зазначила, що книга «Castrum Camenecensis. 
Фортеця Кам’янець» посіла перше місце в конкурсі «Відзнака року» в номіна-
ції «Видання року», що проходив у м. Кам’янці-Подільському. 

На захід завітали представники київської влади – перший заступник 
голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак та 
виконувач обов’язків голови Подільської райдержадміністрації в м. Києві 
Сергій Крушановський. О. В. Мазурчак, будучи міським головою Кам’янця-
Подільського у 1988–2008 рр., надав значну організаційну допомогу дослід-
никам у вивченні пам’ятки та проведенні реставраційних робіт у Старому місті. 
У своєму виступі колишній мер міста відзначив, що архітектор-реставратор 
О. А. Пламеницька заклала ідеї популяризації Кам’янця-Подільського, які 
лягли в основу відбудови міста як туристичного центру. Саме археологічні до-
слідження, реставраційні роботи є тим підґрунтям, що ваблять людей, а книга 
є новим поштовхом до вивчення Кам’янця. Від усіх кам’янчан він подякував 
О. А. Пламеницькій за її вклад в історію міста. Тема збереження архітектур-
них пам’яток зацікавила С. І. Крушановського. У своєму виступі він поділив-
ся роздумами із цього приводу, а також запропонував підписати договір про 
співпрацю Подільської райдержадміністрації з Кам’янцем-Подільським.

Серед присутніх на презентації були друзі та колеги Ольги Пламениць-
кої, які поділилися особистими враженнями про книгу та автора.

Олена Олійник, кандидат архітектури, професор Національного авіацій-
ного університету, віце-президент Національної спілки архітекторів України, 
наголосила, що останні 20 років відзначилися в пам’яткоохоронній галузі 
втратою великої кількості автентичних пам’яток. Втрати зазнали не тільки 
великі міста, але й містечка України. Обличчя міста створюють його міські 
простори, середовище, яке можна втратити дуже легко та швидко. Втрима-
ти і зберегти, а тим більше опрацювати, – це величезна робота. Тому слід 
подякувати автору книги за збережену спадщину, колорит Кам’янця. До-
повідачка повідомила, що за вагомий внесок у науку Національна спілка ар-
хітекторів України пропонує висунути книгу О. А. Пламеницької «Castrum 
Camenecensis. Фортеця Кам’янець» на здобуття Державної премії України.

Продовжила розповідь колеги Світлана Біленкова, кандидат мистецт-
вознавства, доцент КНУБА. Вона зазначила, що місто Кам’янець-Поділь-
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ський з його ландшафтом, архітектурою, містобудуванням, історією є уні-
кальним об’єктом культурної та природної спадщини, і становить надбання 
усього людства, тому найважливішим напрямом роботи є внесення Націо-
нального історико-архітектурного заповідника «Кам’янець» до списку всес-
вітньої спадщини ЮНЕСКО: «Кам’янець має всі повноваження і права 
стати на кордоні з Європою, стати унікальним містом всесвітньої спадщини. 
Для цього потрібно зробити лише декілька кроків. І саме ця книга відкриває 
якраз той шлях для політично-вольового рішення, що від України потрібно 
поповнювати список об’єктів культурної спадщини. Ми повинні у своїй сві-
домості щось змінити, щоб молодь, наступні покоління знали про українську 
спадщину. Книга Ольги Пламеницької це яскраво продемонструвала. Це 
справжня Біблія становлення кам’янець-подільської архітектури в українсь-
кій архітектурній галузі». Доповідачка зворушена роботою дослідниці: «Іс-
торія показує, що всі знаменні речі, геніальні проекти в історії архітектури 
або в науці з’являються саме в кризовий період, коли відбувається супере-
чка декількох позицій, вражень і тоді народжуються справжні речі. І те, що 
зараз, на початку ХХІ ст. з’являються книги світового значення, говорить 
про науковий патріотизм наших дослідників і про любов до своєї Вітчизни, 
про бажання показати, що ми є повноцінною нацією, що пам’яткоохоронна 
справа в нас живе і є що показати всьому світові. У цій книзі є чому навчи-
тися. Матеріал викладено логічно, читається легко, чудово проілюстрований. 
Дуже важливим є п’ятий розділ, де йдеться про те, що в нас є фахівці, архі-
тектори з пам’яткоохоронної справи, аналітики, які можуть вступити в діалог 
з міжнародними експертами».

Про відповідальний підхід автора до написання книжки розповіла її колега 
Лариса Яременко, кандидат архітектури, доцент НАОМА. Значну частину 
доповіді вона присвятила професійним якостям О. А. Пламеницької: «Це лю-
дина, яка досконало знає питання науки містобудування, архітектури, археоло-
гії. Це рівень знань, які не соромно продемонструвати за кордоном».

Тема дослідження Кам’янця не залишила байдужими реставраторів, ар-
хеологів, архітекторів. Співробітник КНМЦ з охорони пам’яток, кандидат 
архітектури, дійсний член ІКОМОС Валерій Сопілка оцінив працю як 
відтворення архітектурного образу нашої спадщини, містобудівної культури: 
«В Україні багато міст реставрованих, втрачених, зруйнованих, але кожне 
місто повинно мати свого поета. Для Кам’янця-Подільського це дві творчі 
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особистості – Євгенія і Ольга Пламеницькі, які підняли рівень нашого уяв-
лення про містобудівну спадщину, відтворили архітектурний образ міста. Це 
зацікавило людей, у місті з’явився великий потік туристів. І якщо такий потік 
є в Кам’янці, то на базі цих досліджень потрібно наполегливо продовжувати 
реставрацію міста, тому що воно відображає широкий пласт нашої культури».

Архітектурну, археологічну, історичну, філософську глибину книги від-
значив Сергій Буйських, кандидат історичних наук, старший науковий 
співробітник Інституту археології НАН України: «Я маю відношення до 
археології, давно знаю О. А. Пламеницьку, і як колега спочатку не підтри-
мував її гіпотезу щодо «Римського Кам’янця», проте зараз, враховуючи ті 
аргументи, що викладені в книзі, я погоджуюся з авторкою. З дослідником, 
який має енергію, аргументи, впевненість, неможливо сперечатися – потріб-
но мати свої контраргументи. Хочу сказати, що ця книга надзвичайна, тому 
що вона написана істориком, архітектором, археологом, мистецтвознавцем, 
філософом, поетом і патріотом».

З позиції своєї справи художник-реставратор Інна Дорофієнко відміти-
ла, наскільки своєчасно вийшла книга: «Нині настав час занепаду реставра-
ції, а Ольга Пламеницька зробила те, чого варто було чекати. За правилами, 
підсумком реставраційної роботи має бути публікація. Нині автор має чудову 
видану книжку. Дуже потрібно, щоб суспільство зрозуміло, що збереження 
пам’яток – то справа збереження нашої культури. Сьогодні велика радість – 
свято високої науки, реставраційної справи». Також художник-реставратор 
наголосила, що потрібні подальші археологічні дослідження, реставраційні 
роботи Старого міста, фортеці, для того щоб внести ясність у питання про 
час заснування і засновників Кам’янця-Подільського.

На завершення заходу завідувач науково-методичного відділу ДНАББ 
ім. В. Г. Заболотного Олена Жидецька зазначила, що проведена презента-
ція послужить імпульсом для подальшого вивчення українськими фахівцями 
вітчизняних пам’яток архітектури та їх реставрації, підніме престиж професії 
архітектора-реставратора.

Презентація відбулася за присутності науковців, архітекторів, істориків, 
краєзнавців. Автор книги, директор видавництва, провідні фахівці в галузі 
фортифікації, історії та збереження національної спадщини, студенти КНУ-
БА та НАОМА дали інтерв’ю присутнім на презентації представникам ка-
налу «Культура».
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Творча зустріч
з дослідником київської старовини М. Б. Кальницьким.

Презентація книжки «Зодчество и зодчие» (2012)
19 лютого 2013 р. в читальній залі бібліотеки проходила творча зустріч з до-

слідником київської старовини М. Б. Кальницьким. Автор презентував свою 
нову книжку, другу в серії «Киевские истории» – «Зодчество и зодчие».

М. Б. Кальницький – києвознавець, історик, журналіст, який упродовж 
багатьох років займається вивченням та охороною культурної спадщини 
Києва й України. Захоплення історією зародилось у автора ще в шкільні 
роки і з часом стало його професією. У 1983 р. він вперше виступив у пресі 
з результатами своїх досліджень. З тих пір підготував понад 2 тис. жур-
нальних і газетних публікацій. Є автором і співавтором більше 20 книжок, 
учасником численних історичних, краєзнавчих, культурологічних наукових 
конференцій. Входить до складу колегії Головної ради Українського товарис-
тва охорони пам’яток історії та культури.

Нове презентоване видання присвячене київським архітекторам другої по-
ловини XIX – початку XX ст. та їхнім знаменитим спорудам, які визначили 
зовнішній вигляд історичних місцевостей міста. У книзі подано чимало не 
відомих раніше подробиць, пов’язаних із життям талановитих зодчих. Книга 
є надзвичайно інформативною, багато ілюстрованою (близько 400 ілюстра-
цій), може викликати зацікавлення у широкого кола читачів. 

Автор книжки Михайло Кальницький розпочав виступ з актуальності 
питання охорони пам’яток архітектури Києва. Наголосив, що зараз на увагу 
заслуговує архітектура капіталістичної епохи кінця XIX – початку ХХ ст., 
коли сформувалася містобудівна структура Києва. Тоді масово споруджува-
лися прибуткові будинки, особняки, житлові будинки, храми, театри, нав-
чальні заклади, промислові корпуси. Саме ці будівлі становлять сьогодні 
цікаву й вагому частину забудови міських кварталів Києва. Вони приваблю-
ють своєю оригінальністю, завдяки чому зберігається історична пам’ять про 
людей і події тих часів. 

Одним із представників тієї епохи і стилю був архітектор Володимир 
Ніколаєв. У старій частині Києва зараз нелегко знайти вулицю, на якій 
він не звів хоча б одну будівлю. Пам’ятник Богдану Хмельницькому та 
Філармонія, Володимирський собор та Оперний театр, трапезна Києво-
Печерської лаври та Музей російського мистецтва, особняки на Липках і 
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Покровський монастир – усі ці окраси нашого міста так чи інакше пов’язані 
з ім’ям академіка архітектури В. М. Ніколаєва. Він, випускник Російської 
Академії мистецтв, міг би успішно працювати в Петербурзі, якби не випад-
ковість, яка звела його з Києвом. Так вийшло, що саме до молодого фахівця 
звернувся технічний директор нового київського пивзаводу Олексій Термен 
і запропонував взятися за спорудження заводських корпусів. Зодчий при-
був до Києва, йому належало самостійно спроектувати і побудувати солідне 
(навіть для теперішніх часів) підприємство. І він із цим завданням впорався, 
про що можна судити з вигляду корпусів пивзаводу, які й досі стоять на 
столичній вулиці Фрунзе і використовуються за призначенням. Рік потому 
В. М. Ніколаєв обійняв посаду міського архітектора. Ще через два роки 
він приступив до виконання обов’язків архітектора Київської єпархії. Тут 
його чекало нове випробування: В. М. Ніколаєву доручили рятувати Во-
лодимирський собор. Так сталося, що ще на початку будівництва в будівлі 
тріснули арки та склепіння. Недобудований храм десять років стояв і руй-
нувався. Найменша помилка або похибка в розрахунку могли призвести до 
руйнації. У результаті професійних дій архітекторів собор був успішно добу-
дований, за що В. М. Ніколаєва нагородили хрестом святого Володимира. 
Це автоматично давало йому право на спадкове дворянство. У Києві вважа-
ли, що В. М. Ніколаєву під силу вирішення будь-яких завдань. У багатьох 
випадках до нього зверталися, коли просто ні на кого більше було розра-
ховувати. Так сталося, наприклад, з пам’ятником Богдану Хмельницькому. 
На помпезний проект скульптора М. Микешина бракувало грошей, однак 
миритися з недобудованим монументом посеред Софійського майдану міська 
влада не бажала — наближався ювілей Хрещення Русі. Ніхто з архітекторів 
не хотів зв’язуватися з безнадійною справою. Погодився лише Володимир 
Миколайович, причому не зажадав гонорару. У результаті саме його проект 
визначив остаточний вигляд популярного пам’ятника. В. М. Ніколаєв на-
віть примудрився викроїти потрібну суму для оточення бронзового Богдана 
красивими чавунними ліхтарями. Критична ситуація виникала й при споруд-
женні Міського (Оперного) театру: автор проекту, петербурзький академік 
В. О. Шретер, відмовився керувати будівництвом. І знову довелося зверта-
тися до В. М. Ніколаєва. Він зголосився, хоча нажив масу неприємностей: 
за час будівництва різко зросли ціни на будматеріали, вкластися в кошторис 
не вдалося, і не в міру палкі ревнителі міських інтересів тут же звинуватили 
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відомого архітектора в розбазарюванні міських коштів. Досвід В. М. Ні-
колаєва був у нагоді при будівництві благодійних установ, де дешевизна 
опорядження була природною і необхідною умовою. А от на дорогих за-
мовленнях зодчий зміг розкритися як неабиякий майстер ефектних фасадів, 
блискучих декорованих інтер’єрів. Так було, коли архітектор В. М. Ніколаєв 
будував багатоповерхові, так звані, дохідні будинки для заможних замовни-
ків, шикарні особняки цукрозаводчиків — наприклад, на вулицях Грушевсь-
кого, чи на Банковій, а також православні храми, що нагадували Софійський 
собор у Константинополі. Безумовно, із сотень його будівель далеко не всі 
претендували на унікальність. Однак рівень таланту необхідно оцінювати не 
за середнім арифметичним, а саме за кращими його роботами. Їх у архітек-
тора цілком достатньо. Саме він відіграв помітну роль у тому, що Київ набув 
нового, європейського вигляду.

Книга «Зодчество и зодчие» розповідає про архітектуру того часу. Автор 
намагався показати, як будівельна й архітектурна діяльність відбивалася на 
людських долях. Одна з історій, викладених у виданні, пов’язана з українсь-
ким архітектором Миколою Добачевським, який є автором будинку М. Під-
горського, відомішого під назвою «Замок барона» в Києві. Він склав іспит 
у Технічно-будівельному комітеті Міністерства внутрішніх справ і отримав 
свідоцтво на право спорудження будівель і завідування роботами із цивільної 
будівельної та дорожньої частини, але в Російській імперії це не давало права 
називатися інженером або архітектором. Із цим посвідченням М. М. Доба-
чевський відбув до Панами. Якраз у той час починалося будівництво зна-
менитого Панамського каналу, і це дозволяло молодому спеціалісту набу-
ти унікального досвіду. Архітектор виявив достатньо здібностей, щоб уряд 
Колумбії (Панама тоді входила до Колумбійської федерації) відзначив його 
званням цивільного інженера. Незабаром М. М. Добачевський повернув-
ся на Батьківщину. Тут він також непогано себе зарекомендував. Отримав 
кілька значних замовлень, але місцеві архітектурні лідери не особливо раділи 
таким успіхам новачка. Керівник будівельної справи в регіоні – губернський 
інженер Володимир Безсмертний – присікався до того, що в деяких офіцій-
них документах до М. Добачевського зверталися як до інженера. Почалося 
слідство. Обвинувачуваний пояснював, що ніколи не називав себе російським 
інженером, а право називатися іноземним інженером надавав йому колумбій-
ський патент. Тим часом до Росії доходили подробиці грандіозної афери, яка 
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була викрита при будівництві Панамського каналу, чим негайно ж скорис-
талися недоброзичливці Миколи Добачевського, всіляко насміхаючись над 
його панамськими заслугами. Подальша кар’єра зодчого в Києві, по суті, 
була зламана. Відсутність відомостей про нього дозволяє припустити, що він 
або сам переїхав в інше місто (надто вже несприятлива репутація створилася 
у нього в Києві), або його все ж відіслали з міста за доведені проступки.

Головні діючі герої книги – київські архітектори. Автор на конкретних 
прикладах розповів про головні особливості тогочасної професії архітектора. 
Він висвітлив питання освіти зодчих, системи архітектурного ліцензування 
і нагляду згідно із законодавством Російської імперії, поділився цікавими 
фактами з життя архітекторів, для яких надзвичайно важливим було збере-
ження доброї репутації. 

Ті уривчасті відомості, які ми маємо про інженера Андрія Феокритова, 
примушують вважати його людиною непростого характеру. На початку своєї 
кар’єри він встиг законфліктувати з кількома відомими київськими архітек-
торами. Так, на будівництві костелу по вулиці Великій Васильківській ста-
лася трагедія – з риштувань впав і загинув робітник. Проти архітектора 
В. В. Городецького, який здійснював нагляд над будівельними роботами, 
була порушена кримінальна справа. Основою для звинувачення став експер-
тний висновок молодого інженера А. Феокритова. Але повторна експертиза 
впливових інженерів-будівельників В. Безсмертного, О. Кобелєва та місь-
кого архітектора Е. Брадтмана визнала, що трагедія сталася через необереж-
ність самого потерпілого, і В. Городецького виправдали. У даному випадку 
важко сказати, хто був правий, а хто винний. Можливо, київські спеціалісти 
виступили єдиним фронтом проти людини, яка насмілилася визнати помилку 
колеги, порушивши солідарність. Архітекторів можна зрозуміти – кожен 
з них міг опинитися в такій неприємній ситуації. В. Городецький був не пер-
шим і не останнім архітектором, який познайомився із судом у такій спосіб. 
Але не виключено, що А. Феокритов підготував негативний висновок нав-
мисно, щоб зіпсувати кар’єру видатного майстра. А. Феокритов був звіль-
нений з посади молодшого інженера будівельного відділення Київського гу-
бернського правління за непорядні вчинки, і з того часу ніде не служив.

А от відомий домовласник-мільйонер і автор численних власних будин-
ків Гаврило Позняков, виявляється, був звільнений з посади молодшого гу-
бернського архітектора через повну невідповідність його моральних і служ-



98

бових якостей з покладеними на нього обов’язками. І хоча залишається 
невідомим, які вчинки вплинули на таку різку характеристику, тінь підозри 
супроводжувала його все життя.

Тема історії забудови столиці України другої половини ХІХ – початку 
ХХ ст. відображена в наукових працях багатьох сучасних українських архі-
текторів, істориків, краєзнавців, мистецтвознавців, таких, як Дмитро Мала-
ков, Ольга Друг, Володимир Ясієвич, Андрій Бєломєсяцев, Тетяна Скібіць-
ка, Олена Мокроусова та ін.

Вигляд стародавнього Києва, формування якого відбувалося протягом віків, 
сьогодні страждає від будівельних змін, які згубно впливають на історико-ар-
хітектурну атмосферу столиці України. Підтримав таку думку автора книжки 
Михайло Дегтярьов – мистецтвознавець, член Спілки художників України, 
співробітник Музею Магдебурзького права. Зокрема, він зазначив, що не-
спокій за долю міста спонукає киян активніше вивчати архітектурну спадщину 
міста, домагатися охоронного статусу на давні будівлі, які ще збереглися.

Небайдужим до долі Києва залишився Вадим Рибін, гідрогеолог, стар-
ший науковий співробітник Інституту геології НАН України. Він зазначив, 
що історичні будівлі – це візитка столиці, а нове дослідження М. Б. Каль-
ницького буде спонукати до більшого прояву уваги читачів до архітектурної 
спадщини столиці.

Києвознавець, історик, старший науковий співробітник Музею історії міста 
Києва Дмитро Малаков у своєму виступі наголосив, що велика кількість 
популярних будівель, які описані в книзі, оточені легендами й домислами, од-
нак автор спирається на документальне підґрунтя і показує, що реальні факти 
можуть бути незвичними, а іноді, навіть, драматичнішими, ніж легенда.

В обговоренні книги взяли участь Валентин Кобзар, краєзнавець, до-
слідник історії київського водогону, Лариса Будкова, історик-архівіст, Люд-
мила Афанасьєва, заступник голови Ради КМО УТОПІК.

На презентації нового видання також виступили архітектор Ірина Мала-
кова, кандидат архітектури, старший науковий співробітник Інституту проблем 
сучасного мистецтва Наталя Кондель-Пермінова, художник-реставратор 
Інна Дорофієнко, києвознавець Василь Галайба, історик архітектури Ірина 
Лосицька, історик, археолог, старший науковий співробітник Національного 
заповідника «Софія Київська» Євген Водзинський, а також студенти, усі хто 
любить Київ, цікавиться його історією, небайдужий до його майбутнього. 
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На завершення презентації М. Б. Кальницький представив Віктора 
Сидоренка та Олену Насирову, співробітників видавництва «Варто», 
в якому вийшла книжка. Також розповів, що видавництво спеціалізується 
на випуску книг про Київ і Україну, що протягом трьох років свого існування 
видавництву вдалося зібрати великий цифровий архів, колекцію, яка вклю-
чає сканування кількох тисяч книг, журналів і газет київської тематики, що 
видавались із середини ХІХ ст. до нашого часу.

 Презентація книжки Д. В. Малакова
«Архітектор Осьмак. Нездолана шляхетність» (2012)

26 лютого 2013 р. в читальній залі бібліотеки відбулася презентація кни-
ги історика, києвознавця Д. В. Малакова «Архітектор Осьмак. Нездолана 
шляхетність» (2012).

Автор книжки – корінний киянин, інженер-будівельник, науковець. Усе 
своє життя присвятив дослідженню й популяризації української культури, 
зокрема історії Києва. Хоча він інженер за освітою (закінчив Київський 
інженерно-будівельний інститут), за покликом душі – дослідник історії 
української культури і краєзнавець. Веде активну наукову роботу, є авто-
ром публікацій та ґрунтовних історичних, краєзнавчих, мистецтвознавчих 
досліджень. Протягом 20 років працював у Музеї історії міста Києва, член 
Національної спілки краєзнавців України, лауреат Премії імені Дмитра 
Яворницького.

Свою увагу до постаті архітектора Василя Олександровича Осьмака 
Д. В. Малаков пояснив бажанням повернути ім’я творцеві архітектурного 
обличчя Києва, який упродовж багатьох років був позбавлений авторського 
права на свої творіння, тому що дозволяв собі мати власне бачення на сус-
пільні процеси в державі. Автор книжки розповів про життєвий і творчий шлях 
київського зодчого: «Василь Олександрович Осьмак народився у містечку Го-
голів колишнього Остерського повіту Чернігівської губернії (нині Київська об-
ласть, Броварський район) в родині спадкового дворянина. Закінчивши другу 
київську гімназію, вступив в університет святого Володимира на математичний 
факультет, де прослухав чотири семестри. Потім перейшов до Петербурзького 
інституту цивільних інженерів, який закінчив за першим розрядом.

Трудову діяльність В. О. Осьмак розпочав у Житомирі на посаді молод-
шого інженера будівельного відділення Волинського губернського правління, 
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потім в архітектурному відділенні управління Південно-Західної залізниці 
в Києві. З 1900 р. викладав архітектурне проектування в Київському полі-
технічному інституті.

Архітектор проектував і будував переважно освітні, культурні та ліку-
вальні заклади. Першою помітною спорудою, зведеною В. О. Осьмаком 
у Києві, став Троїцький народний дім (нині театр оперети), потім – будинки 
для приватних жіночих гімназій О. Дучинської та А. Жекуліної. У проек-
тах були враховані всі тодішні прогресивні досягнення: багато світла в кла-
сах, просторі приміщення. Університет св. Володимира доручив В. Осьмаку 
проектування клінічного містечка на Байковій горі та бібліотеки. Клінічне 
містечко складалося з десятків різних за призначенням корпусів. Архітекту-
ра цих споруд відзначалася простотою і зручністю. Тоді ж архітектор почав 
здійснювати містобудівний задум: надати вулиці Володимирській класичного 
вигляду. Так з’явилися два корпуси бібліотеки з однаковими фасадами (пер-
ше приміщення – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 
друге – Наукова бібліотека ім. М. Максимовича). Квартал отримав завер-
шене архітектурне обличчя, ставши окрасою Києва.

Роботи, що проводив В. О. Осьмак з проектування та будівництва 
Клінічного містечка, консультували провідні фахівці, професори медици-
ни. Ця співпраця мала продовження: архітектор виконав проект особняка 
для професора медицини М. Дітеріхса (будівля збереглася до наших днів).

Тоді ж за власним проектом і коштом Василь Олександрович спорудив 
школу, лікарню та церкву в рідному містечку Гоголів та народний дім у пові-
товому м. Остер.

Після встановлення в Києві радянської влади почалися утиски інтеліген-
ції. Не оминули ці події й В. О. Осьмака. Його заарештували за вигада-
ним звинуваченням у причетності до промпартії. Одночасно заарештовують 
п’ятьох студентів-архітекторів, залякавши їх звинуваченням в антирадянській 
діяльності. Насправді ув’язнення потрібно було для примусового проекту-
вання об’єктів ДПУ (Державного політичного управління). Так було сфор-
мовано закриту проектну установу, так звану «шарашку, під керівництвом 
В. О. Осьмака, в якій проектували і будували установи для робітників ДПУ: 
клуб (нині Театр юного глядача), їдальню, блочні житлові будинки, казарму 
конвойних військ. Пізніше Василь Олександрович був достроково звільне-
ний, але решта строку вважалася умовною. Згодом об’єктами будівництва 
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архітектора стали споруди на Дніпровському водогоні, планування стадіону 
«Динамо», гранітна набережна Дніпра, майже все у співавторстві. До числа 
останніх робіт В. О. Осьмака належали поштамт і наркомат зв’язку на Хре-
щатику, які були зруйновані під час Другої світової війни. В його останніх 
роботах так само помітний високий професійний і шляхетний стиль, пропор-
ційна довершеність і смак архітектора.

Перед війною у В. О. Осьмака стався інсульт. Помер він в окупова-
ному німцями Києві у 1942 р. Похований на Солом’янському кладовищі. 
В. О. Осьмак був яскравою особистістю, який вирізнявся своєю шляхетною 
простотою і високим смаком. Його твори залишаться окрасою Києва ще для 
багатьох поколінь».

Книжка вийшла друком у столичному видавництві «Кий», директором 
якого є Зінаїда Каменецька. Вона розповіла, що видавництво започаткува-
ло книжкову серію «Бібліотека Музею історії міста Києва», мета якого – по-
вернення з небуття імен багатьох видатних особистостей, які уславили своєю 
творчою діяльністю Київ. Доповідачка зазначила, що одним з найвідомі-
ших авторів, який впродовж багатьох років співпрацює з видавництвом, є 
Д. В. Малаков. Він причетний також до видань про архітекторів В. В. Горо-
децького та С. В. Григор’єва, а також є дослідником і автором багатьох книг 
про історію Києва та видатних людей, які уславили місто. Звернула увагу, 
що в його дослідженнях поєднуються глибокі фактологічні знання, ерудиція, 
точність та образність висловлювань. Презентоване видання має зацікавити 
архітекторів, істориків, києвознавців та широкий читацький загал.

На презентацію завітали краєзнавці та земляки героя книги – гоголівча-
ни та нащадки роду архітектора В. О. Осьмака. Зокрема, його родич Петро 
Медведенко, який з гордістю розповів усім присутнім про рід Осьмаків, що 
походить від потомствених дворян, козацького старшинського роду. Поді-
лився розповідями про діда Василя Олександровича, Мусія (Моісея) Ось-
мака, який був волосним головою Гоголева, і зарекомендував себе як працьо-
вита, порядна людина, слава про якого дійшла до Санкт-Петербурга. Там 
про нього видали брошуру «Як Осьмак Мусій господарював у себе вдома» 
як приклад для інших селищних господарів. Батько архітектора – Олек-
сандр Мусійович Осьмак також був прикладом для своїх земляків. Мав по-
саду статського радника, працював помічником інспектора Володимирського 
Київського кадетського корпусу. В. Осьмак не поривав зв’язків із родиною, 
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за першої нагоди приїжджав у Гоголів. Там знаходилась родинна садиба 
Осьмаків, яка була окрасою містечка Гоголева. За радянської влади маєток 
був відібраний у господарів. Зі спогадів родичів, Василь Олександрович був 
людиною доброю, люб’язною, дбав про своє село. За проектом В. Осьмака 
в Гоголеві побудовано лікарню, школу, церкву. Василь Осьмак та його пра-
родичі назавжди залишаться в пам’яті своїх земляків, нащадків.

Земляки Василя Осьмака – краєзнавець із Гоголева Ольга Коцюба та 
науковий співробітник Броварського краєзнавчого музею Марія Овдієнко 
повідомили, що ім’я архітектора не було забуте на його батьківщині. Про 
нього писав краєзнавець, дослідник історії Броварщини Дмитро Гамалій на 
сторінках районної газети «Нове життя». Цілий розділ присвячений архі-
тектору В. Осьмаку в історико-краєзнавчому нарисі «Дума про Оглав», ав-
торами якого є О. Коцюба, В. Коцюба, М. Овдієнко. На сторінках нарису 
читачам відкриваються славні сторінки історичного минулого броварського 
краю, що є важливим для формування світогляду сучасників, молодого по-
коління, відродження національної свідомості.

Головний художник-реставратор корпорації «Укрреставрація» Інна До-
рофієнко висловила своє захоплення ентузіазмом місцевих мешканців села 
Гоголів, які зберігають архітектурну спадщину свого земляка В. Осьмака 
(земську лікарню, вище початкове училище, церкву Різдва Богородиці). 
У церкві Інна Дорофієнко особисто проводила реставрацію ікон XVII ст. 
Всі три споруди діють і сьогодні, побудовані вони з дерева на кам’яних під-
мурках, накриті бляхою та прикрашені різьбленням.

Наталія Кондель-Пермінова, архітектор, старший науковий співробітник 
Інституту проблем сучасного мистецтва, наголосила, що будівельна спадщина 
В. Осьмака – це, переважно, освітні, учбові, бібліотечні споруди. На жаль, 
нині культурні заклади в столиці не будуються. Це питання є актуальним для 
Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотно-
го. У зв’язку з реконструкцією будівлі Гостиного двору бібліотека знаходиться 
у невизначеному стані, хоча вже давно піднімається питання про нову будівлю. 
За сім десятиліть своєї історії ДНАББ ім. В. Г. Заболотного давно вийшла за 
рамки традиційного книгосховища та стала популярним науковим і культурно-
просвітницьким центром. У бутті сучасної людини бібліотека є дуже важливою 
інституцією, завдяки якій людина може реалізовувати свої постійно зростаючі 
культурні й освітні потреби.
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Привітати Дмитра Малакова з виходом нової книжки та поспілкуватися 
з ним на презентацію прийшли архітектори, будівельники, історики, науков-
ці, студенти. Учасники заходу відзначили, що книга представляє інтерес не 
лише для фахівців будівельної галузі, але й для киян і гостей міста, які щодня 
можуть бачити будинки, побудовані Василем Осьмаком, їх своєрідну велич 
і гармонійність. Пам’ять про архітектора житиме в його творах, серцях і ду-
шах киян.
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