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У статті йдеться про охорону і збереження пам’яток культурної спадщини. Коротко висвітлено 
ремонтні та консерваційні роботи зі збереження пам’яток народної дерев’яної архітектури у Музеї 
народної архітектури та побуту Середньої аддніпрянщини.
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У культурній скарбниці українського народу велике значення належить традиційному 
народному будівництву, ремеслам і промислам, звичаям та обрядам, що зберігаються, вивчаються 
й популяризуються різноманітними історико-культурними установами, чільне місце серед яких 
посідають етнографічні музеї просто неба – скансени.

На сьогоднішній день уже ніби не існує необхідності доводити доцільність збереження 
пам’яток дерев’яної архітектури саме в музеях народної архітектури, найбільш ефективної 
форми популяризації і збереження етнографічних пам’яток, предметів побуту та вжитку у 
природному оточенні.

Зі швидким економічним розвитком українського села у другій половині ХХ століття почали 
інтенсивно змінюватись житлові будинки, а з будівництвом ряду каскадів дніпровських водосховищ 
почали зникати з карти України цілі села. Виникла необхідність термінового переміщення цінних 
сільських будівель. Саме з 60-х років минулого століття у місті Переяслав-Хмельницькому було 
розпочато будівництво першого в Україні музею під відкритим небом.

На даний час на площі 24 га зайшли своє «друге життя» більше 100 пам’яток дерев’яної 
архітектури ХVІІ – поч. ХХ ст. Усі без винятку пам’ятки народної архітектури, що експонуються 
в музеї, складені з дерева. На сьогодні вони, в принципі, відслуговують свій термін, визначений 
технологами у 200–250 років. Настає той критичний час, коли у результаті незворотного процесу, 
проходить природне старіння деревини. Тож серед ряду основних завдань музею: проведення 
наукових досліджень з питань етногенезу українського народу, в області народної архітектури, 
з питань розвитку народних ремесел і промислів, народних звичаїв та обрядів пріоритетним 
завданням є охорона і збереження існуючих культурних надбань.

У багатопрофільному комплексі пам’ятко-охоронних заходів – адміністративних, правових, 
наукових, просвітницьких, технічних, економічних – до першорядних слід віднести передусім 
законодавче та нормативне регулювання збереження об’єктів культурної спадщини на державному 
рівні. У Законі України «Про музеї та музейну справу» та в «Інструкції з обліку та збереження 
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музейних цінностей» прописані положення з основних напрямків для збереження, консервації та 
реставрації музейних цінностей. 

Питання законодавства та нормативних актів, державного управління охороною 
пам’яток порушено у численних публікаціях, зокрема у працях О.І. Ігнаткіна, В.І. Акуленка, 
В.В. Вечерського [4]. Значна роль у популяризації нормативно-правових актів і міжнародних 
документів з питань охорони об’єктів культурної спадщини належить Українському товариству 
охорони пам’яток історії та культури, а також Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК, за 
ініціативи яких видано збірники з правової охорони культурної спадщини. З введенням у 2000 році 
до чинного законодавства України поняття «предмет охорони культурної спадщини» [2]. Науково-
дослідний інститут пам’яткоохороних досліджень розробив ряд Методичних рекомендацій щодо 
обліку та проведення обстеження пам’яток. Проблеми реставрації пам’яток народного будівництва 
порушуються в праці А. Данилюка «Українські скансени». Питання охорони і збереження пам’яток 
народної культури Переяслав-Хмельницького скансену піднімались в окремих статтях, тема охорони 
і збереження пам’яток розглядалась і на круглому столі «Проблемні питання з охорони культурної 
спадщини», що проходив у м. Переяслав-Хмельницький у серпні 2011 року. 

Одним із складових терміну «охорона» є облік, тобто крім вивчення і дослідження 
того чи іншого об’єкта, – його наукова інвентаризація. У різний час порядок обліку пам’яток 
регламентувався низкою урядових постанов. На даний час надання об’єктам статусу пам’яток 
регламентує затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. про 
порядок визначення категорій пам’яток для занесення об’єктів культурної спадщини до Державного 
реєстру нерухомих пам’яток України. 

Первинним етапом державного обліку пам’яток є виявлення об’єктів нерухомої культурної 
спадщини, що включає обстеження, фіксацію, вивчення, складання облікових карток на щойно 
виявлені об’єкти та формування списків виявлених пам’яток.

Наступним етапом є паспортизація та складання облікової документації на пам’ятку. 
Завершальним етапом обліку пам’яток є їх реєстрація, занесення до Державного реєстру 
національного культурного надбання. 

У Музеї народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» 
сімдесят відсотків пам’яток паспортизовані, на тридцять – виготовлені облікові картки. Незважаючи 
на те, що фактично всі пам’ятки знаходяться в задовільному стані збереження, існує ряд 
проблемних питань, пов’язаних з їх належним утриманням.

Пріоритетним серед основних проблем, як і в більшості музеїв, є бюджетне фінансування, яке 
лише частково забезпечує основні витрати: на заробітну плату, енергоносії, охорону. Матеріально-
технічне забезпечення в незначній мірі покривається надходженнями від платних послуг, тобто 
зі Спеціального фонду, що практично не дозволяє музею розвиватися: покращувати матеріально-
технічну базу, реставрувати унікальні музейні експонати, підтримувати в належному стані культові 
споруди, ремонт і реставрація яких потребує не тільки коштів а й працівників відповідної категорії. 
Всі роботи на пам’ятках повинні виконувати реставраційні майстерні та організації, котрі мають 
відповідні державні дозволи та атестованих виконавців необхідної кваліфікації [11, с. 26]. А це 
відповідні кошти, не тільки на проведення робіт, а й на виготовлення проектної документації.

Зазвичай розрізняють три види робіт, які повинні проводитись на пам’ятках: реставрація, 
консервація і ремонт. На практиці таке формальне розмежування має суттєві відмінності. Для 
трьох названих категорій прийнятий дещо різний порядок розгляду і склад проектної документації. 
В той же час, це розділення досить приблизне і не претендує на детальне розмежування 
нескінченно різноманітних випадків практики. Віднесення до тієї або іншої категорії відбувається 
за переважаючим характером робіт [5, с. 57].

Для усіх видів робіт закон встановлює деякі загальні вимоги. Вони можуть виконуватися 
тільки з відома державних органів охорони пам’яток та під їх контролем. Контроль не обмежується 
узгодженням необхідної проектної документації, але здійснюється протягом всіх робіт [5, с. 57].

Ремонт пам’ятки — це роботи по її підтримці, що періодично проводяться, здійснювані 
звичайними будівельними методами. При цьому, як правило, основна структура пам’ятки 
зачіпається мінімально. У Переяслав-Хмельницькому скансені, як правило, до таких робіт 
відноситься щосезонна побілка стін хат, підведення призьби, фарбування вікон. Більш об’ємними 
роботами є ремонт соломяно-очеретяної покрівлі і перекриття об’єктів.

Хоча ремонт і ставить своєю метою упорядкування пам’ятки без зміни її існуючих форм, 
та все ж нерідко виявляється доцільним здійснити при ремонті, в суворо обмежених масштабах, 
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деякі заходи чисто реставраційного порядку: фрагментарно розкрити старі залишки, відновити 
окремі втрачені елементи.

Під консервацією розуміють роботи по збереженню пам’ятки, що вимагають застосування 
спеціальних заходів, які не входять у звичайну ремонтну практику. Необхідність в її проведенні 
виникає тоді, коли пам’ятка, з яких-небудь причин, знаходиться в незадовільному стані. Розрізняють 
два види консервації. Один з них — заходи по тимчасовому захисту будівель, яким погрожує 
швидке руйнування: встановлення підпор, облаштування навісів і тому подібне.

Інший тип консервації включає складні роботи по зміцненню і захисту пам’яток, що 
руйнуються під впливом тривало діючих чинників:

 – зміцнення основ і фундаментів,
 – посилення основних несучих конструкцій, 
 – встановлення зв’язків, що сприймають зусилля розпору, 
 – усунення деформацій, 
 – заходи по боротьбі з вологістю, 
 – організація режиму температурної вологості, що забезпечує збереження, 
 – структурне зміцнення старих матеріалів пам’ятки, 
 – знесолювання кладки, 
 – біологічний захист і тому подібне.
Введення нових конструкцій, часто необхідне при консервації, не повинне спотворювати 

вигляд пам’ятки, якщо тільки не йдеться про тимчасові заходи. Тому зазвичай рекомендується 
використати приховані конструкції.

Реставрація — найбільш складний, комплексний вид робіт, що проводяться на пам’ятках. 
Її основна мета — продовження життя пам’ятки. Вона зазвичай включає елементи і ремонту, і 
консервації. Але разом з цим важливим компонентом реставрації стає також зміна існуючого виду 
пам’ятки архітектури для повнішого розкриття її художніх якостей, що дозволяє ясніше підкреслити 
культурну цінність і тим самим сприяти створенню умов для її тривалого життя [5, с. 58].

У музеї існує ряд служб, які в певній мірі забезпечують збереження культурної спадщини: 
музейні доглядачі, реставратори, пожежники, наукові співробітники, науково-методичний відділ 
охорони культурної спадщини, науково-реставраційна рада. Всі ці служби взаємопов’язані між 
собою, тобто будь-яка робота проводиться за погодженням адміністрації та узгодженням з відділом 
охорони культурної спадщини.

Завідуючий Музеєм народної архітектури та побуту складає перелік робіт на об’єктах 
та після представлення їх на розгляд заступнику директора з науково-реставраційної роботи 
складається річний план ремонтних і консерваційних робіт. При загальному плануванні роботи, 
враховуючи технічний стан пам’ятки, зазначаються першочергові роботи – спрямовані на виявлення 
та усунення найбільш небезпечних факторів, що діють на пам’ятку: покрівля, зовнішній стан стін, 
водовідведення від пам’ятки, руйнування від зелених насаджень. 

За кожним об’єктом, в якому представлена експозиція, закріплений музейний доглядач, який 
не тільки слідкує за збереженням експонатів, а й відповідно стежить за належним утримуванням 
двору, садиби і будівель. Проведення незначних косметичних ремонтів доглядачами погоджується з 
адміністрацією, з подальшим зазначенням робіт, які виконуються на даному об’єкті. 

У процесі такої роботи інколи виникає потреба здійснити більш масштабну. Адже 
першочерговим завданням при проведенні науково-технологічного обстеження пам’яток дерев’яної 
архітектури при плануванні роботи є визначення стану: 

 – покрівлі та матеріалів;
 – деревини в конструкціях;
 – дослідження та наявність грибків, шашелів.
Як правило такі обстеження проходять тільки оглядово. Під час мазки музейний доглядач 

відкриває шар попередньої мазки, нерідко виявляючи пошкодження під нею деревини. Тоді до 
роботи приєднується Науково-реставраційна рада і бригада музейних реставраторів. Звісно, 
якщо це будівля зрубної конструкції і замінити цілий вінець неможливо, то встановлюються 
«клинки». Це, в якійсь мірі, не правильно, та згідно до Державних будівельних норм України 
по реставраційним і ремонтним роботам, на об’єктах культурної спадщини допускається заміна 
елемента, якщо реставрація неможлива або її результати не надійні [1, с. 4]. Відповідно, при 
проведенні таких реставраційних робіт, всі види робіт фіксують працівники відділу охорони 
культурної спадщини.
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Заповідник має бригаду реставраторів, у штаті якої працівники різного профілю: 
реставратори по дереву, художники-реставратори. Всі працівники реставраційної майстерні мають 
дозволи до різних інструментів, проте, як зазначалося раніше, не атестовані. Як показує практика, 
неможливо на одній пам’ятці раз і назавжди навчитись техніці і навичкам роботи майстрів 
ХІХ століття. Збережені до наших днів дерев’яні споруди – дуже мала частка від тієї кількості, 
що стояли в селах сто і більше років тому. Вони будувались не в один час, у різних місцях, 
багатьма артілями майстрів, серед яких кожний користувався своїми професійними навичками. 
Тому справжній реставратор, у процесі роботи вимушений щоразу проходити школу майстрів тих 
часів. Ще до недавнього часу, наприклад, ремонт крил у вітряках ішов за однією схемою. За зиму 
заготовили декілька пар крил однієї конструкції, а з приходом тепла їх встановлювали. Звісно, 
що для пересічного відвідувача це було не помітно. Серед людей, котрі цікавляться історією та 
майстрів столярів відразу ж поставало питання: «…чому вітряки з різних регіонів України, а 
крила однакові?». Тож музейні, навіть не атестовані реставратори, розуміють цю проблему і 
перш за все проводять ту чи іншу роботу на зазначених об’єктах тільки після того, як наукові 
працівники дослідять дану пам’ятку і представлять для погодження на науково-методичну раду 
Заповідника. Піднявши питання вітряків слід зазначити іще одну проблему – їх покрівлю, яка є 
основним чинником для збереження будь-якої будівлі. Переважна більшість з них (на території 
музею 15) вкрита деревом. Основним матеріалом слугує сосна. Та як показує практика, соснові 
дошки легко піддаються атмосферним впливам: від сонця і води у них з’являються щілини, 
через які вода потрапляє безпосередньо на конструкцію. В подальшому це призводить до втрати 
окремих важливих конструктивних деталей та самої пам’ятки. Спільними зусиллями реставраторів 
і наукових співробітників вирішили питання – використовуючи для покрівлі осику, адже з давніх 
часів відомо, що осика відштовхує воду [6, с. 286]. 

У 2011 році при реставрації покрівлі вітряка з села Недобоївці Хотинського району 
Чернівецької області, який був вкритий гонтою, наукові співробітники, вивчивши облікову 
документацію, виявили, що до перевезення в Музей він був вкритий драницею. Вивчаючи це 
питання були розглянуті різні варіанти: замовляти готовий матеріал, чи власноруч виготовляти. 
Зупинились на другому. З осики заготовили відповідну кількість матеріалу, дослідили технологію 
покрівлею драницею і покрили. На даний час покрівля проходить необхідну практичну перевірку, 
адже в Музеї є ряд пам’яток дерев’яної архітектури, які уже десятки років вкриті тимчасовим 
матеріалом – руберойдом, шифером. 

Гостро стоїть питання безпосередньо до хат – основної частини експозиції музею. Давні 
зрубні хати ставили без фундаментів «просто на землю» і в музеї вони зведені прадавнім 
способом – на підвалинах, самі підвалини клали на каміння. На час будівництва музейної 
експозиції цей метод був досить поширеним. При будівництві поєднували дві техніки будівництва – 
зрубну і каркасну. Хату і комору ставили в зруб, а сіни каркасними. Відповідно прихатня комора 
була дещо припіднята. Таке планування в подальшому призводить до нерівномірного просідання 
частин хати. При обстеженні будівель уже є зафіксовані щілини. Тож однією з проблем збереження 
пам’яток дерев’яної архітектури, на думку автора, є необхідність підсилення основи будівель, 
а саме підведенням фундаменту. З наукової точки зору забороняється застосовування матеріалів, 
які можуть призвести до руйнування пам’ятки, або її окремих елементів, зокрема використання 
цементних розчинів на пам’ятках, де він не був застосований при первісному будівництві [1, с. 28]. 
Та в даному випадку це єдиний шлях збереження пам’ятки, де застосовується один із типів 
консервації по зміцненню основ і фундаментів. Відповідно конструкція підсилення основи повинна 
проходити так, щоб не порушувався екстер’єр пам’ятки, а підведений фундамент зовні закривався 
призьбою. Притримуючись технологічних процесів – між деревом і фундаментом укладати 
гідроізоляційні матеріали. В даному випадку використовується прихована конструкція.

Довговічність будь-якої дерев’яної будівлі – це наскільки надійно вона захищена від 
руйнівної дії атмосферних опадів. Хати Середньої Наддніпрянщини вкривали переважно 
житньою соломою, тільки поодинокі випадки, коли в придніпровських селах хати крили 
очеретом [6, с. 287].

Переважна більшість об’єктів у Музеї народної архітектури та побуту Середньої 
Наддніпрянщини першочергово вкривалась житньою соломою, яку закуповували у жителів 
навколишніх сіл, або домовлялись з адміністрацією радгоспів, про виділення певної ділянки жита 
для потреб музею. Збіжжя косили вручну, обмолочували ціпами, зерно повертали власникові, а 
солому в’язали у кулі і транспортували до музею. З появою новітніх комбайнів, розпаюванням 
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радгоспів, об’єкти в музеї почали вкривати очеретом. У штаті заповідника є майстри покрівлі 
очеретом, які перейняли майстерність від попередніх працівників. Щосезону в Музеї народної 
архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини оновлюється одна-дві покрівлі, проходять планові 
незначні ремонти іншихдахів. Та і це не вирішує проблем, адже головною метою реставрації 
пам’ятки є збереження історичної достовірності – автентичності. Тож залишається проблемною 
передача секретів покрівельного ремесла соломою, мати власну ділянку землі для посіву жита, 
відповідну техніку. Однією з важливих проблем на даний час є покрівля об’єктів металом, зокрема 
водовідведення з металевих покрівель – ринви. Зрозуміло, що для збереження автентичності 
пам’ятки не можна вносити ніяких змін у конструкцію, та з іншого боку, – основною метою 
збереження є продовження життя пам’ятки, тобто застосування спеціальних заходів. У даному 
випадку пам’ятку народної дерев’яної архітектури можна умовно розділити на менш рухому 
і капітально нерухому: дах – ринви – стіни – підвалини. Дах, зокрема покрівля,– менш рухома; 
стіни – капітально нерухома; підвалини, хоча і входять в основу конструкції стіни, та при потребі 
можна замінити; ринви – невідомо чи були, та в цілях збереження основної частини пам’ятки 
потрібно встановити. Для прикладу, Норвежський скансен (м. Осло) поставив ринви на хати за 
два роки раніше, ніж урядом було введено розпорядження, що всі об’єкти культурної спадщини 
повинні мати ринви [3].

Особливої уваги заслуговує проблема збереження та використання пам’яток сакральної 
архітектури – дерев’яних церков, дзвіниці. Якщо невеликі пам’ятки підтримуються власними 
силами, то реставраційні роботи церков потребують майстрів відповідної кваліфікації. 

Охорона об’єктів культурної спадщини має стати пріоритетним напрямом культурного 
будівництва в державі. Опіка національними святинями є проявом нашої великої шани і пам’яті до 
пращурів та їхніх звершень у творенні матеріальних і духовних цінностей і водночас свідчить про 
вболівання і високу відповідальність за майбутнє суспільства та його культури.
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To the question of preservation of monuments of wooden architecture (from the experience of 

theMuseum of folk architecture and life of the Middle Dnieper m Pereyaslav-Khmelnitsky)
The article is about the protection and conservation of monuments of cultural heritage. Briefl y addresses 

the repair and restoration works on preservation of monuments of folk wooden architecture in the Museum of folk 
architecture and life of the Middle Dnieper.

Key words: Museum, protection, conservation, restoration, preservation, repair.

 


