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Визначення проблеми, 

на розв'язання якої спрямована програма 

 
 Національний заповідник «Софія Київська» є одним з найбільших в Україні музейних комплексів, до складу якого 
входять всесвітньо відомі архітектурні пам'ятки, розташовані у місті Києві - Софійський собор ХІ ст. з ансамблем 
монастирських споруд ХVІІІ ст., Кирилівська церква ХІІ ст., Золоті ворота ХІ ст., 
 

   
Кирилівська церква  

ХІІ ст. 
Софійський собор ХІ ст.  

з ансамблем монастирських споруд ХVІІІ ст. 
Золоті ворота  

ХІ ст. 
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Андріївська церква ХVІІІ ст. та у місті Судаку (Крим) - Генуезька (Судацька) фортеця ХІV–ХV ст., які яскраво 
репрезентують головні етапи розвитку національної культури. 

  
Андріївська церква  

ХVІІІ ст. 
Генуезька (Судацька) фортеця  

ХІV–ХV ст. 
У 1990 році Міжнародною радою з питань пам'яток і визначних місць (ICOMOS) до Списку всесвітньої спадщини 

ЮНЕСКО було включено архітектурний ансамбль споруд Софійського собору (об'єкт під № 527).  
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Музейні колекції заповідника налічують понад 90 тисяч одиниць зберігання, у тому числі археологічні знахідки, 
предмети декоративно-прикладного мистецтва, архітектурні проекти, обмірні креслення стародавніх споруд тощо. 
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Інтенсивна забудова в межах 
охоронних (буферних) зон пам'яток 
заповідника, погіршення техногенної 
ситуації, гідрогеологічних умов, 
збільшення транспортного навантаження, 
природне старіння пам'яток, несвоєчасне та 
не в повному обсязі фінансування витрат на 
утримання заповідника та реставрацію 
пам’яток,  що розташовані на його 
території, негативно позначилися на стані 
збереження пам’яток.   
 

 

 
Гострою проблемою є також 

забезпечення захисту об'єктів від впливу 

зсувів, які останнім часом активізувались і 

створюють реальну загрозу для пам’яток, 

розташованих на території Генуезької 

(Судацької) фортеці, котра поступово 

зсувається в бік житлової та рекреаційної 

забудови м. Судак. 
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 Майже всі пам'ятки та об'єкти нерухомої культурної спадщини заповідника потребують постійного моніторингу та 
проведення ремонтно-реставраційних робіт із пристосуванням та музеєфікацією. Невідкладних ремонтно-реставраційних  
робіт вимагають Братський корпус ХVІІІ ст., Бурса ХVІІІ ст., Софійська Дзвіниця ХVІІІ ст., Софійська Трапезна ХVІІІ ст., 
Консисторія ХІХ ст., Південний двір та надвірні служби (зокрема, Пристінні келії ХІХ ст.,  Корпус № 2 ХІХ ст. тощо), 
Флігель Бурси ХІХ ст., Оборонні мури ХVІІІ-ХІХ ст. 

   
Братський корпус ХVІІІ ст. Бурса ХVІІІ ст. Флігель Бурси ХІХ ст. 

 

   
Софійська Дзвіниця ХVІІІ ст. Софійська Трапезна ХVІІІ ст. Консисторія ХІХ ст. 
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      У вкрай незадовільному технічному стані перебувають інженерні мережі будівель Кирилівської церкви.  

   
 

        Потребує фінансування 

завершення реконструкції 

інженерних мереж та проведення 

робіт із впорядкування території 

ансамблю споруд Софійського 

собору, загальна площа якого 

становить 5,02 га.  
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Нагальної реставрації 
потребують численні музейні 
фондові предмети та 
колекції, що можливо 
здійснити за умови 
забезпечення фінансування 
модернізації та 
переобладнання майстерні 
заповідника, а також 
подальшого забезпечення 
підвищення кваліфікації 
художників-реставраторів.  

 
  

Удосконалення науково-дослідної, науково-реставраційної, науково-методичної, науково-фондової, науково-

експозиційної, науково-інформаційної та культурно-просвітницької роботи потребує впровадження сучасних 

технологічних засобів, створення відповідної інфраструктури для сервісного обслуговування відвідувачів, зміцнення та 

модернізації матеріально-технічної бази заповідника, забезпечення поповнення музейного та бібліотечного фонду.    
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Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності 
її розв'язання програмним методом 

 

 Основними причинами виникнення проблеми, пов’язаної зі збереженням пам’яток  є:  
- природне старіння пам'яток, зміна гідрологічних і геофізичних умов, збільшення транспортного і екологічного  
навантаження, негативні наслідки господарської діяльності інфраструктури міста; 
- недотримання вимог пам’яткоохоронного законодавства, міжнародних норм, ДБНів і правил при проектуванні, 
будівництві, реставрації об’єктів в межах буферних (охоронних) зон заповідника; 
-  неможливість розв’язання проблеми в рамках виконання короткострокових планів роботи за напрямками діяльності 
заповідника відповідно до статутних завдань;  
- несвоєчасне та не в повному обсязі фінансування витрат на утримання заповідника та реставрацію пам’яток, 
розташованих на його території. Неврахування специфіки проведення реставраційних робіт при виділенні коштів, які 
переважно надаються в ІV кварталі, що унеможливлює проведення реставраційних робіт належним чином; 
 - невідповідність нормативно-правової бази потребам розвитку заповідника, зокрема, що стосується платних послуг, які 
можуть надаватися заповідниками, а також грошової оцінки музейних цінностей (рухомих пам’яток) для правильного 
визначення ресурсів державної частини музейного фонду України; 
- невідповідність технологічних засобів, інфраструктури та матеріально-технічної бази заповідника для сервісного 
обслуговування відвідувачів. 
 Результати аналізу причин виникнення проблеми, пов'язаної з діяльністю заповідника як державного  культурно-
освітнього  та  науково-дослідного закладу,  у всіх основних напрямках його роботи свідчать про необхідність розв’язання 
її програмним методом за підтримки держави шляхом розроблення, затвердження та виконання Програми розвитку 
Національного заповідника «Софія Київська» на 2016- 2020 рр. (далі – Програма). Складовою цієї Програми є «Комплексна 
програма дослідження, реставрації та популяризації Софійського собору у 2016-2021 рр.» (додається).  
 Реалізація Програми дасть можливість забезпечити системний підхід до планування, фінансування та організації 
роботи зі створення умов для розвитку Національного заповідника «Софія Київська» та збереження унікальних 
архітектурних комплексів і окремих об'єктів культурної спадщини заповідника, включених до Списку всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО, а результати її виконання сприятимуть утвердженню позитивного іміджу країни в світі. 
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Мета Програми 
 
     Мета та основні завдання Програми: 
 
     Призначення Програми - подальше вдосконалення роботи та створення умов для розвитку Національного 
заповідника «Софія Київська» з метою збереження унікальних архітектурних комплексів і окремих об'єктів культурної 
спадщини заповідника, пов'язаних з ними територій в межах охоронних (буферних) зон, творів монументального й 
декоративно-прикладного мистецтва, їх поглибленого наукового вивчення, реставрації та популяризації, розвитку 
матеріально-технічної бази заповідника, активізації вітчизняного та міжнародного туризму.   
 
          Основними завданнями Програми, які спрямовуватимуться на реалізацію пріоритетних напрямів державної політики 
у сфері збереження культурної спадщини, є: 
 
 проведення комплексних науково-дослідних робіт на пам'ятках та об'єктах нерухомої культурної спадщини 
заповідника, та пов'язаних з ними творів монументального мистецтва, моніторингу за їх технічним станом з метою 
виявлення природних, техногенних навантажень для забезпечення належного науково-обґрунтованого захисту; 
 
 проведення комплексних наукових досліджень з історії, археології,  культурології, релігієзнавства, археографії,  
джерелознавства, архітектури та мистецтвознавства на базі всіх пам'яток та об'єктів нерухомої культурної спадщини 
заповідника;  
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проведення консервації, реставрації, реабілітації та музеєфікації пам'яток архітектури та пов'язаних з ними творів 
монументального мистецтва, об'єктів нерухомої культурної спадщини заповідника, а також  регенерації   історичного 
середовища на базі наукових досліджень та розроблених науково-проектних матеріалів; 

 

  

 

 
Реставрація позолоти центрального купола 

та бокових главок з відтворенням ікон в 
барабанах Софійського собора 

Реставрація та відкриття живопису  
в інтер'єрах Софійського собору 
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 внесення до Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО інших пам’яток 

заповідника: Кирилівської та Андріївської 

церков (м. Київ),  

Генуезької (Судацької) фортеці 

(м.Судак, Крим) відповідно до 

міжнародних стандартів у сфері охорони 

пам'яток; 
 

 
  

 
      участь   у   роботі   міжнародних  організацій з питань охорони, вивчення та популяризації пам'яток заповідника; 
  
      запровадження сучасних форм культурно-просвітницької та науково-методичної роботи; 
 
   здійснення заходів, спрямованих на упорядкування території заповідника,  розвиток рекреаційної та туристичної 
інфраструктури, забезпечення належного рівня обслуговування відвідувачів; 
 
  покращення наукового та кадрового забезпечення всіх напрямків діяльності заповідника, поліпшення умов праці, 
соціального забезпечення та  захисту працівників заповідника; 
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 впровадження новітнього інженерного обладнання, оновлення транспортних засобів, створення інформаційно-
комунікаційної мережі та видавничої бази на рівні європейських стандартів, зміцнення та модернізація матеріально-
технічної бази заповідника 

 
  

Сучасне обладнання  
для видавничої бази 

Вакуумний стіл для реставраційних робіт Підйомник для реставраційних робіт  
на фасадах пам’яток  

   
Підйомник для реставраційних 

робіт в інтер’єрах пам’яток 
Сучасне обладнання для  інформаційно-

комунікаційної мережі 
Прибиральна машина 
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Визначення оптимального варіанту розв'язання проблеми  
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів 

 

  Можливі два варіанти розв'язання проблеми.  
  Перший варіант передбачає призупинення на період  від  двох  до  трьох  років  функціонування музеїв, розташованих 
на території заповідника, для здійснення відповідних робіт з реставрації пам’яток та їх інтер’єрів, оновлення існуючих та 
створення нових експозицій, влаштування сприятливих умов для відвідувачів з обмеженими можливостями, здійснення 
реконструкції інженерно-технічних мереж та заходів з упорядкування території заповідника. Зазначені обмеження при 
проведенні відповідних робіт з реставрації необхідні для створення умов безпечного відвідування заповідника.   
 Цей варіант потребує значних фінансових витрат протягом короткого проміжку часу. Крім  того, при його 
застосуванні, виникає  загроза  втрати  висококваліфікованого персоналу заповідника та великої кількості (близько  200 
тис. чол.) його відвідувачів. Це, своєю чергою, спричинить втрату надходжень до спеціального фонду заповідника від 
надання платних послуг. Виникатимуть ускладнення при проведенні ремонтно-реставраційних робіт на об’єктах різної 
складності та поєднання технологічних циклів різних етапів. Такий варіант не забезпечує ефективного використання 
коштів і призведе до поглиблення проблеми. 

   Другий варіант  передбачає  комплексне поетапне розв'язання  проблем  шляхом розроблення і реалізації Програми 
на період до 2020 року,  що не потребує одночасного  залучення  значного обсягу  коштів, дає  можливість  дотримуватися 
всіх технологічних процесів під час виконання реабілітаційно-реставраційних робіт. До того ж, залишає можливість 
відвідування музейних об'єктів та пов'язаних з ними територій туристами та екскурсантами, збереження кадрового 
потенціалу музеїв, виконання культурно-просвітницьких заходів та проектів, створення бази для підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів з охорони, реставрації та популяризації пам'яток, а також - впровадження новітніх  
розробок і програм музейного напрямку роботи.  

     Отже, другий варіант є оптимальним для ефективного розв'язання проблем, оскільки він забезпечує збільшення 
фінансових та технічних можливостей для досягнення поставленої мети.  
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Шляхи і способи розв'язання проблеми,  
строк виконання програми 

 
 Основними шляхами розв'язання проблем Національного заповідника “Софія Київська” є: 
 

1) Модернізація із застосуванням новітніх технологій автоматизованої системи комплексного моніторингу технічного 
стану пам’яток архітектури Національного заповідника  “Софія  Київська”, у тому числі інженерно-геологічного та 
гідрогеологічного з накопиченням та зберіганням відповідної бази даних, постійним спостереженням за 
деформацією конструктивних систем об'єктів культурної спадщини, а також за їх мікрокліматом 

  

 
  

Інженерно-геологічні вишукування: 
структура геологічної основи 

Софійського архітектурного ансамблю 

Схема гідроізогіпс з врахуванням данних  
по місту і розвідувальних свердловин  

на території заповідника 

Зона техногенного водного потоку  
в верхній частині разрізу  

в районі Дзвіниці Софійского собору 
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 продовження програми зі створення геометричних моделей нерухомих пам'яток культурної спадщини та пов'язаних з 
ними творів монументального живопису;  

  
Первинні результати лазерного сканування фасадів  

Софійського собору (хмара точок)  
Софійський собор: 

ізополя переміщень розрахункової моделі уздовж осі ОХ 
 

2) проведення комплексних досліджень з історії, архітектури і монументального живопису пам'яток та об'єктів 
нерухомої культурної спадщини заповідника, а також пов'язаних з ними територій; 

 
 
Архітектурно-
історичні 
дослідження 
наріжної вежі 
колишнього 
Кирилівського 
монастиря  

 
 

 
 
 
 
 
 
Дослідження кістяка  
з саркофагу  
Ярослава Мудрого  
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 підготовка до друку комплексних монографій по пам’ятках заповідника, в яких висвітлюватимуться основні 
результати їх досліджень на сучасному етапі в рамках реалізації Програми планується підготовка та публікація монографій: 
 -  Фресковий живопис Кирилівської церкви; 

- Олександр Совєтов як дослідник Кирилівської церкви (перевидати монографію дослідника з сучасним коментарем); 
- Орнаменти Кирилівської церкви (каталог); 
- Епіграфічні пам’ятки Кирилівської церкви; 
- Андріївська церква: історія пам’ятки та музею; 
- Будинок митрополита Софії Київської: історія будівництва та реставрації; 
- Повсякденне життя насельників митрополичого будинку на подвір’ї Святої Софії  у XVIII - на початку ХХ ст.; 
- Монументальний живопис XVIII–XIX ст. Будинку митрополита Софії Київської (каталог); 
- Генуезьке консульство Солдайя (1365-1475 рр.); 
- Історія археологічних досліджень Софії Київської та її подвір’я. 

   
3) коригування та затвердження 

Генерального плану розвитку 

Генуезької (Судацької) фортеці у  

м. Судак (Крим)  з визначенням меж та 

зон охорони (призупинено через анексію 

Криму РФ); 
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4) виготовлення необхідної науково-проектної документації, проведення робіт з реставрації, консервації, реабілітації 

та музеєфікації об'єктів заповідника, творів монументального мистецтва, пов'язаних з ними;  
 

5) проведення робіт з 
розробки програми 
комплексного 
дослідження та 
консервації 
підземних споруд 
на території 
подвір’я Софії 
Київської та 
Кирилівської 
церкви;   

 

 

6) забезпечення 
виконання заходів з 
консервації та 
реставрації 
фондових колекцій 
заповідника; 
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        започаткування щорічного видання “Відродження пам’яток” для публікації щорічних звітів реставраторів про 
відреставровані пам’ятки монументального живопису та фондових колекцій для введення предметів до наукового обігу та 
інформування суспільства про роботи, які ведуться з фондовими колекціями та пам’ятками Заповідника; 
 

7) виконання робіт з реконструкції інженерних мереж на територіях заповідника та упорядкування і озеленення цих 
територій; 

   
 

       
модернізація систем  
охоронно-пожежної сигналізації, 
відеонагляду за пам'ятками та 
територіями.  
Створення диспетчерської 
служби охорони;  
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забезпечення пам'яток архітектури, 

приміщень музейних фондосховищ 

заповідника сучасним обладнанням  

для підтримання оптимального 

температурно-вологісного та  

світлового режимів,  

розширення площ фондосховищ 

заповідника за рахунок пристосувань 

приміщень після завершення 

реставраційних робіт; 

 

 

 

8) вдосконалення сучасних систем обліку фондових колекцій на основі комп’ютерних технологій; 
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    публікація каталогів предметів фондових колекцій Національного заповідника “Софія Київська” для їх введення до 
наукового обігу. Протягом 2016–2020 рр. планується підготувати до друку каталоги: 

- Кахлі у фондових колекціях Національного заповідника “Софія Київська”; 
- Колекція пічних дверцят ХІХ – початку ХХ ст. у фондах Національного заповідника “Софія Київська”; 
- Проекти архітектора П. Альошина у фондах Національного заповідника “Софія Київська”; 
- Нумізматична колекція фондів Національного заповідника «Софія Київська». 
 

- підготовка та проведення на базі пам’яток Заповідника щорічних міжнародних наукових конференцій: 
2016 – VІІ Судацька міжнародна наукова конференція «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі»; 
2017 – ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Софійські читання»; 
2018 – VІІІ Судацька міжнародна наукова конференція «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі»; 
2019 – Х Міжнародна науково-практична конференція «Софійські читання»; 
2020 – ІХ Судацька міжнародна наукова конференція «Причорномор’я, Крим, Русь в історії та культурі». 
 

        організація та співорганізація наукових конференцій з питань дослідження пам’яток заповідника та їх охорони, участь 
у роботі міжнародних конференцій та  організацій з питань пам'яткоохоронної діяльності та музейної роботи; 
 

9) створення нових експозицій та виставок на базі фондових колекцій заповідника; 

   
музей «Будинок митрополита» музей «Софійський собор» музей «Брама Заборовського» 
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оновлення існуючих музейних експозицій та створення нових на підставі результатів дослідження пам’яток 
Заповідника та його фондових колекцій: 

 
- Будинку митрополита з облаштуванням інтер’єрів споруди та музеєфікацією підвалів; 
- допоміжної експозиції в Золотих воротах; 
- допоміжної експозиції у Брамі Заборовського; 
- експозиції у Кирилівській церкві (по М. Врубелю) 
 

   
Інтер’єри Будинку митрополита  

ХVІІІ ст. 
Експозиція, присвячена М. Врубелю,  

у Кирилівській церкві ХІІ ст. 
 «Богоматір Нікопея» - мозаїчна ікона 

 для ніші східного фасаду Золотих воріт  
(автор – засл. художник України Л.Г. Тоцький)    
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10) створення на базі заповідника дитячого музейного центру з  організацією  гурткової роботи за видами мистецтва та 
творчих майстерень провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі культури і мистецтва; 

   
 

11) розробка нових 
екскурсій,  
в тому числі 
інтерактивних, на 
підставі результатів 
дослідження пам’яток 
Заповідника та його 
фондових колекцій  
з метою всебічного 
ознайомлення 
відвідувачів з ними;   
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12) врахування специфіки проведення реставраційних робіт при виділенні коштів на зазначені цілі, які переважно 
надаються в ІV кварталі, що унеможливлює проведення реставраційних робіт згідно технологічних процесів; 
 

13) зміцнення матеріально-технічної бази для проведення міжнародних симпозіумів, науково-практичних 
конференцій, семінарів, практикумів з  питань охорони пам'яток, комплексних досліджень історії, архітектури та 
монументального живопису й організації музейної роботи, туристичної діяльності, виставок, роботи дитячого 
музейного центру на базі пам'яток заповідника, культурно-просвітницьких заходів та забезпечення участі в них 
провідних діячів науки, культури і мистецтва України. 

 
Програма виконуватиметься протягом п'яти років, починаючи з 2016 року. 

 
Очікувані результати виконання програми,  

визначення її ефективності 
 

       Виконання Програми забезпечить: 
 

       належний науково-обґрунтований захист (консервацію, реставрацію,  реабілітацію та музеєфікацію) пам'яток 
архітектури та популяризацію національної культурної спадщини;  
 

 зменшення містобудівних, техногенних та екологічних факторів, що негативно впливають на  стан збереження об'єктів 
культурної спадщини заповідника; 
 

приведення стану пам'яток та  об'єктів нерухомої культурної спадщини заповідника у відповідність до міжнародних 
вимог охорони пам'яток; 

неухильне дотримання вимог Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини та чинного 
законодавства України;  

можливість внесення до Списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО нових об'єктів культурної спадщини України - 
Кирилівської, Андріївської церков та Генуезької (Судацької) фортеці; 
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   проведення моніторингу технічного стану пам'яток, об'єктів нерухомої культурної спадщини заповідника, інженерно-
геологічного та гідрогеологічного стану його території та прогнозування їх стану; 
 
 отримання нових історико-архітектурних, археологічних, мистецтвознавчих та інших знань з історії пам’яток 
Заповідника та його фондових колекцій; 
 
 підвищення ефективності використання пам'яток з метою популяризації національної культурної спадщини;  
 
 представлення результатів науково-дослідних та реставраційних робіт шляхом публікацій монографій та каталогів 
широкій аудиторії для забезпечення належного суспільного моніторингу діяльності Заповідника;    
 

наявність у заповіднику висококваліфікованих спеціалістів відповідного фаху, покращення умов праці та підвищення 
престижу музейної роботи. 
 

 
Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів,  

необхідних для виконання програми  
 

        Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. 
    Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 202918,16 тис. гривень, у тому числі у 
період 2016-2017 рр. - 61610,2 тис. грн., у 2018-2020 рр. обсяг фінансування заходів Програми буде уточнюватися з 
урахуванням виконання заходів у 2016-2017 рр. та реальних можливостей Державного бюджету України. 
   Обсяги видатків з Державного бюджету України на реалізацію «Програми розвитку Національного заповідника «Софія 
Київська» на 2016-2020 роки» уточнюватимуться  при складанні проектів Державного бюджету України на 2019–2020 
роки, виходячи з реальних можливостей бюджету.  
 



тис. грн.
1. Проведення науково-дослідних 
робіт на об’єктах Національного 
заповідника «Софія Київська» з 

Проведення науково-дослідного 
моніторингу гідрогеологічних умов на 
об’єктах НЗ «Софія Київська»

1. Проведення гідрогеологічних 
моніторингових досліджень

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

200 40 40 40 40 40

2. Забезпечення геофізичних кущів та 
гідрогеологічних свердловин 
необхідним обладнанням 

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

266 41 41 75 75 34

3. Створення  автоматизованої системи 
збору, накопичення та обробки 
одержаних результатів  

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

90 90

4. Коригування гідрогеологічної моделі Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

80 30 50

Проведення науково-дослідного 
моніторингу геофізичних умов на 
об’єктах НЗ «Софія Київська»

1. Проведення періодичних досліджень 
неруйнівними геофізичними методами

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

100 10 50 20 10 10

Вивчення дії сейсмічних та техногенних 
навантажень 

1.Проведення періодичних досліджень 
неруйнівними сейсмічними методами 
(оренда обладнання сейсмостанції, 
оборобка інформації)

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

75 15 15 15 15 15

1. Проведення комплексу робіт по
геодезичному моніторингу на об’єктах
заповідника 

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

395 65 75 85 85 85

2. Розширення спостережної
геодезичної мережі на пам'ятках
заповідника

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

30 10 10 10

3. Влаштування автоматичного 
контролю ширини розкриття тріщин

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

150 30 60 60

4. Створення автоматизованої системи
моніторингу кренів Софійської
Дзвіниці

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

30 30

Найменування заходу

Головний 
розпоряд-

ник 
бюджет-

них 
коштів

Джерела 
фінансуван
ня (держав-

ний, 
місцевий 

бюджет ін.)

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
завдання,

Напрямок діяльності Заповідника Найменування завдання У тому числі за роками

2016 2017 2018 2019 2020

о 
Програми розвитку

Національного заповідника "Софія Київська"
на 2016-2020 роки

Проведення комплексу науково-дослід-
них робіт по спостереженню за 
деформаціями (осадками), вертикальними 
кренами та станом тріщин на об’єктах 
Заповідника: 



Проведення науково-дослідного 
моніторингу мікроклімату на об’єктах НЗ 
«Софія Київська»

1. Удосконалення системи моніторингу 
та створення автоматизованої системи 
передачі даних :

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

а) Модернізація системи мікроклімату 
в Софійському соборі

75 3 72

б) Модернізація системи мікроклімату 
в Андріївській церкві

30 5 25

в) Влаштування системи мікроклімату 
в Кирилівській церкві 

15 15

2. Метрологічна повірка приладів 
Заповідника 

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

150 30 30 30 30 30

Проведення науково-дослідних робіт по 
створенню просторових моделей споруд 
НЗ «Софія Київська»

1. Створення об'ємних геометричних 
моделей, обмірних креслень пам'ятки 
архітектури Андріївська церква

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

50 50

 2. Продовження робіт зі створення 
об'ємної геометричної моделі, 
обмірних креслень пам'ятки 
архітектури Кирилівська церква

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

15 15

3. Виконання повірочних  розрахунків 
напружено-деформованого стану на 
просторових моделях споруд

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

Софійський собор 50 50
Софійська Дзвіниця 40 40

Періодичні інженерно-геологічні 
вишукування на об'єктах заповідника:

1. Проведення інженерно-геологічних 

вишукувань на Кирилівській церкві

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

70 70

2. Проведення додаткових  інженерно-
геологічних вишукувань на ансамблі 
Софійського собору

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

39 4 35

Проведення комплексу  робіт по 
інженерно-технічному моніторингу на 
об’єктах НЗ «Софія Київська»

1. Науково-технічне обстеження 
конструкцій пам'яток, визначення 
міцності будівельних матеріалів

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

150 30 30 30 30 30

Разом за завданням 1 2100 308 508 470 390 424
у тому числі державний бюджет 1801490 2100 308 508 470 390 424

2. Проведеня робіт по паспортизації  
та оформленню документації  на 
об’єкти Національного заповідника 
«Софія Київська»

Проведення робіт по оформленню 
документації по визначенню грошової 
оцінки об’єктів Національного 
заповідника «Софія Київська»

Проведення грошової оцінки  на 
Ансамбль Софійського собору

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

390 70 80 80 80 80

Проведення робіт по оформленню
технічної документації на об’єкти
Національного заповідника «Софія
Київська»:

Оформлення технічних паспортів на 
Ансамбль Софійського собору та 
Золоті ворота

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

45 5 10 10 10 10



Проведення робіт по оформленню 
правовстановлюючої  документації на 
об’єкти Національного заповідника 
«Софія Київська»

Оформлення документів на право
власності на  нерухоме майно

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

ансамбль Софійського собору 35 7 7 7 7 7
Проведення робіт по оформленню технічної  
документації на об’єкти Національного 
заповідника «Софія Київська»:

Виготовлення паспортів технічного 
стану будівлі

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

ансамбль Софійського собору 340 60 70 70 70 70

Разом за завданням 2 810 142 167 167 167 167
у тому числі державний бюджет 1801490 810 142 167 167 167 167

1. Забезпечення риштуваннями Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

230 40 40 50 50 50

2. Проведення фото- та кіно- 
фіксації

3. Здійснення лабораторних 
аналізів тиньку, цегли, 
будівельного та фарбового 
розчинів, кісток з поховань 
(рентгенологічні, антропологгічні, 
анатомічні, генетичні дослід 
ження)

100 20 20 20 20 20

4. Проведення сканування 

5. Лапароскопічні дослідження 
 6. Археографічні дослідження, 

копіювання документів
25 5 5 5 5 5

1. Опрацювання документації
2. Спостереження за земляними 
роботами на території заповідника

Кирилівська церква 3. Фотофіксації
Андріївська церква 4. Консервація підземних 

порожнин
120 100 20

5. Геофізичні дослідження (пошук 
підземних порожнин, фундаментів 
тощо)

200 40 40 40 40 40

Кирилівська церква 1. Фотофіксація
Золоті Ворота 2.  Виконання прорисовок
Фондові колекції групи зберігання 
"Археологія"

3. Забезпечення обладнанням та 
приладдям

Міжнародна науково-практична 
конференція „Софійські читання” (Київ)

400 200 200

Судацька міжнародна наукова 
конференція (м. Судак АР Крим)

600 200 200 200

Археологічні та спелеологічні 
дослідження подвір’я Софійського собору  

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

державний 
бюджет

Організація та проведення наукових 
конференцій з питань дослідження, 
реставрації, охорони та популяризації 
пам’яток заповідника

Фінансове забезпечення 

10 10

Археологічні та спелеологічні 
дослідження пам'яток та територій 
заповідника з проведенням 
консерваційних робіт

3. Комплексні дослідження історії, 
археографії, архітектури та творів 
монументаль-ного живопису по 
всіх пам'ятках НЗ "Софія 
Київська"  

Комплексні наукові дослідження 
нерухомих та рухомих пам’яток  
заповідника за затвердженими науковими 
темами

10Вивчення написів-графіті на 
нерухомих та рухомих пам’ятках 
заповідника

державний 
бюджет

10 1050



Вивчення архівних документів, 
опублікованих джерел та наукової 
літератури щодо пам’яток 
заповідника    

Вивчення архівних документів, 
опублікованих джерел та наукової 
літератури щодо пам’яток заповідника    

Фінансове забезпечення державний 
бюджет

100 20 30 20 10 20

Наукових видань:
монографій 1320 300 200 420 200 200
збірки статей 350 70 70 70 70 70
Науково-популярних видань 400 80 80 80 80 80

Здійснення наукових відряджень, 
пов'язаних з участю в конференціях 
інших установ і організацій, роботою 
в архівах та бібліотеках, стажуванням 
з метою підвищенням кваліфікації, 
обміном досвідом тощо

Фінансове забезпечення державний 
бюджет

300 50 50 100 50 50

Разом за завданням 3 4195 935 765 1015 735 745

у тому числі державний бюджет 1801490 4195 935 765 1015 735 745

1. Софійський собор (2684 м2 /32600м3)
1) реставрація покрівлі, 
конструктивних систем куполів, 
відтворення ікон в барабанах 
куполів та реставрація позолоти 
куполів Софійського собору   

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

7926 - 2600 2900 2426 -

2) розробка проекту та 
влаштування художнього 
освітлення інтер'єрів Софійського 
собору

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

995 - 150 260 385 200

3) модернізація системи охоронно-
пожежної сигналізації та 
реконструкції внутрішніх 
інженерних мереж Софійського 
собору

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

4935 - 650 1250 1550 1485

4) модернізація системи опалення 
та мікрокліматуз винесенням 
водонесучих комунікацій в 
Софійському соборі: розробка 
проекту та його реалізація

6900 1500 1800 1800 1800

5) реставрація монументального 
живопису, інтер'єрів Софійського 
собору

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

853 - 200 250 250 153

4. Проведення консервації, 
реставрації,  реабілітації та 
музеєфікації пам'яток архітектури і 
пов'язаних з ними творів 
монументального мистецтва, а 
також   регенерації   історичного 
середовища на базі наукових 
досліджень

Реставрація,  реабілітація, консервація  та 
музеєфікація пам'яток архітектури і 
пов'язаних з ними творів 
монументального мистецтва

2. Дзвіниця Софійського собору

Підготовка та друк наукових видань: 
монографій, наукових   статей, 
наукових збірок,  каталогів тощо  

Фінансове забезпечення державний 
бюджет



1) розробка проекту  та виконання 
ремотно-реставраційних робіт в 
барабані та на покрівлі куполу

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

2750 250 1200 1300 - -

1) розробка комплексного проекту 
реставрації Софійської Трапезної 
та його реалізація

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

12272 712 760 3450 3925 3425

1) розробка проекту 
пристосування приміщень 
Братського корпусу під 
фондосховище та його реалізація

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

6030 - - 2010 2010 2010

1)  реставрація з пристосуванням 
Консисторії 

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

7830 - 2500 2830 2500 -

1) реконструкція систем 
вентиляції та освітлення в Хлібні

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

1440 - 600 840 - -

1) розробка комплексного проекту 
реставрації Бурси з  пристосу 
ванням під дитячий музейний 
центр (реалізація І етапу)

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

43230 - 900 12000 13500 16830

1) коригування проекту та 
реалізація проекту реставрації 
флігелю Бурси з пристосуванням 
під  майстерні з реставрації та 
консервації пам'яток заповідника  

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

3910 250 1300 1500 860 -

1) розробка проекту реставрації 
приміщень Надвірних служб

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

2100 - 900 900 300 -

2) розробка проекту реставрації 
Південного двору з 
пристосуванням для 
обслуговування відвідувачів з 
реалізацією І етапу

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

9600 - 1500 1500 3600 3000

1) завершення комплексної 
реставрації Андріївської церкви  

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

57656,56 10460,6 14400 11796 10500 10500

3.  Трапезна 

4.  Братський корпус 

6.  Хлібня

9. Південний двір  та Надвірні служби

8. Флігель  Бурси

 7.  Бурса

5.  Консисторія

10. Андріївська церква



1) реставрація монументального 
живопису в Кирилівській церкві

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

300 300

2) розробка проекту Генерального 
плану реконструкції інженерних 
мереж та благоустрою, його 
реалізація 

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

3450 150 800 1300 600 600

1) Ремонтно-реставраційні роботи Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

2090 2090 - -

1) Реставраційні поточні роботи на 
пам'ятках Заповідника 

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

4200 900 900 1200 1200

14. Завершення комплексної 
реконструкції інженерних мереж 
території Софійського собору 

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

6550 4550 2000

15. Завершити роботи по 
реалізації проекту Генерального 
плану території ансамблю 
Софійського собору

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

810 660 150 - -

Консервація, реставрація фондових 
колекцій Національного заповідника 
"Софія Київська"         

1) Забезпечити консервацію, 
реставрацію фондових колекцій 
заповідника         

200 50 50 50 50

Реставрація музейних предметів 
фондової групи "Метал"

72 72

Реставрація музейних предметів 
фондової групи "Нумізматика" 
(недорогоцінні метали)

7,5 7,5

Реставрація музейних предметів 
фондової групи "Дорогоцінні 
метали" (Срібло)

1,1 1,1

Разом за завданням 4 186108,16 18543,2 33570 46986 45456 41553

у тому числі державний бюджет 1801490 186108,16 18543,2 33570 46986 45456 41553
1) забезпечити оновлення 
існуючих тематичних експозицій і 
виставок у музеях заповідника  

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

400 80 80 80 80 80

2) забезпечити створення нових 
експозицій і виставок на базі 
фондових колекцій заповідника та 
території  

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

750 150 150 150 150 150

3) виготовлення макету ансамблю 
Софійського собору на основі 
тривимірних моделей об'єктів 

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

400 400 - - - -

5. Запровадження сучасних форм 
культурно-просвітницької та 
науково-методичної роботи, 
відповідно  до  просвітницьких, 
культурологічних програм і 
проектів, що реалізуються з 
урахуванням виняткового 
значення  архітектурного  
ансамблю Софійського собору

Оновлення існуючих тематичних 
експозицій і виставок у музеях 
заповідника, створення нових експозицій 
і виставок на базі фондових колекцій 
заповідника

11. Кирилівська церква

12. Оборонні мури

13. Реставраційні поточні роботи на пам'ятках Заповідника



4) оновлення експозиції музею 
"Будинок митрополита"

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

410 410 - - - -

5) оновлення експозиції в музеї 
"Золоті ворота"

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

3100 3100 - - - -

Проведення роботи 
з популяризації пам'яток заповідника

1) підготовка рекламно-
інформаційних видань

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

620 110 200 110 100 100

2) проведення щорічних 
фестивалів та інших культурно-
просвітницьких заходів на 
території заповідника

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

900 180 180 180 180 180

3) участь у туристичних  форумах, 
семінарах, міжнарод них 
симпозіумах, конкурсах, 
фестивалях тощо

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

250 50 50 50 50 50

Разом за завданням 5 6830 4480 660 570 560 560

у тому числі державний бюджет 1801490 6830 4480 660 570 560 560

6. Участь   у   роботі   міжнародних  
організацій з питань охорони, 
вивчення та популяризації 
пам'яток заповідника 

участь в  роботі УК ІКОМОС 
(Український комітет Між- народної ради 
з питань пам'яток і визначних місць) та 
Комітету всесвітньої спадщини (КВС) 
ЮНЕСКО

1) забезпечення участі в  роботі 
УК ІКОМОС та КВС ЮНЕСКО

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

45 9 9 9 9 9

Разом за завданням 6 45 9 9 9 9 9

у тому числі державний бюджет 1801490 45 9 9 9 9 9

1) придбання обладнання для 
проведення міжнародних 
симпозіумів, науково-практичних 
конференцій, семінарів, 
практикумів з  пам'яткоохоронних 
питань, організації музейної 
роботи, діяльності дитячого 
музейного центру на базі пам'яток 
заповідника,  культурно-
просвітницьких заходів

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

450 150 150 150 -

2) автоматизація інформаційного 
простору заповідника

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

500 100 100 100 100 100

3) оснащення сучасним 
обладнанням майстерні з 
консервації  та реставрації 

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

600 - 200 200 200 -

4) оснащення сучасним 
обладнанням фондосховищ та 
наукової бібліотеки заповідника

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

250 - - 200 50

7. Заміна морально застарілого 
інженерного обладнання та 
транспортних засобів, створення 
інформаційно-комунікаційної 
мережі та видавничої бази на рівні 
європейських стандартів, 
зміцнення та модернізація 
матеріально-технічної бази 
заповідника

    
  

  
     

   
    

  
    
  



5) поповнення музейних фондів та 
книжкового фонду наукової 
бібліотеки заповідника

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

360 72 72 72 72 72

6) придбання обладнання для 
оновлення та розширення 
можливостей видавничої бази 
заповідника

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

70 70 - - -

7) придбання й оновлення парку 
господарської техніки та 
інвентарю

Міністер-
ство 

культури

державний 
бюджет

600 300 300 - - -

2830 692 822 522 572 222

у тому числі державний бюджет 1801490 2830 692 822 522 572 222

ВСЬОГО за Програмою   202918,16 25109,2 36501 49739 47889 43680

у тому числі державний бюджет 1801490 202918,16 25109,2 36501 49739 47889 43680

Генеральний директор                                                                              Н.М. Куковальська

Головний бухгалтер                                                          Н.А. Заєць

Разом за завданням 7

    
   

   
 

      
  

   
  



ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
Програми розвитку

Національного заповідника "Софія Київська"
на 2016-2020 роки

Найменування

2011 2012 2013 2014 2015 тис. грн.
Проведення науково-дос 
лідного моніторингу гідро 
геологічних умов на об’єк 
тах НЗ «Софія Київська»: 

25 5 6 8 3 3 1. Буріння наглядових 
свердловин  
2.Забезпечення кущів 
гідрогеологічних

Мінрегіон-
буд

1300 400 500 400

ансамбль Софійського 
собору

8 2 2 2 1 1 свердловин необхід ним 
обладнанням 

2130 500 100 200 970 360

Андріївська церква 3 1 1 1 120 60 30 30

Кирилівська церква 3 1 1 1

Судацька фортеця 11 2 2 2 2 3

Проведення науково- 11 1 3 2 3 2
ансамбль Софійського 
собору

2 1 1

Андріївська церква 2 1 1
Кирилівська церква 2 1 1
Судацька фортеця 5 1 1 1 1 1
Вивчення дії сейсмічних та 
техногенних навантажень 

2 1 1 Придбання обладнання  
сейсмостанції

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

640 320 200 120 -

Проведення комплексу 
науково-дослід-них робіт 
по спостереженню за 
деформаціями (осадками), 
вертикаль ними кренами 
та станом тріщин на 
об’єктах Заповідника: 
ансамбль Софійського 
собору

15 3 4 4 2 2

Андріївська церква 6 2 2 1 1
Кирилівська церква 3 1 1 1

Найменування 
показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний 
розпорядн

ик 
бюджетни
х коштів

У тому числі за роками

ус
ьо

го з а    р о к а м и

200 200

2016 2017 2018 2019 2020

Джерела 
фінансува

ння 
(державний,

місцеви 
бюджет, 

інші)

Прогнозний 
обсяг 

фінансових 
ресурсів для 
виконання 
завдання,

70 120 300

1. Проведення 
науково-дослідних 
робіт на об’єктах 
Національного 
заповідника «Софія 
Київська» з метою 
виявлення 
природних та 
техногенних 
навантажень

державний 
бюджет

3. Створення  
автоматизованої системи 
збору, накопичення та 
обробки одержаних 
результатів  

1. Оснащення геофізичних 
свердловин 
автоматизованими 
системами зчитування 
інформації

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

890

державний 
бюджет

200 100 50950 400 200Придбання обладнання  та 
проведення прецессіоних  
досліджень для 
проведення геодезичних 
робіт

Мінрегіон-
буд



Судацька фортеця 180 40 40 50 25 25
Проведення науково-
дослідного моніторингу 
мікроклімату на об’єктах 
НЗ «Софія Київська»:

9 2 2 2 2 1 1.Розробка проекту, 
придбання обладнання та 
реконструкція системи 
мікроклімату в 
Софійському соборі та 
Андріївській церкві

3500 1000 1500 500 500 -

Софійський собор 3 1 1 1 80 80

Андріївська церква 3 1 1 1

Кирилівська церква 3 1 1 1

Проведення науково-дос 
лідних робіт по відслідко 
вуванню окремих 
технічних результатів 
моніторингу шляхом 
використання об'ємних 
моделей споруд та 
обмірних креслень на 
об’єктах НЗ «Софія 
Київська»:

5 1 1 1 1750 500 500 500 250 -

Трапезна (Тепла Софія) 1 1
Будинок Митрополита 1 1
Бурса 1 1
Андріївська церква 1 1
Кирилівська церква 1 1

2. Проведення досліджень 
та розробка проекту 
інженерного захисту 
території ансамблю 
Софійського собору від 
загрози підтоплення. 
Реалізація проекту. 

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

850 150 150 150 200 200

3. Проведення інженерних 
вишукувань за станом 
зсувних процесів на 
території Судацької 
фортеці з влаштуванням 
системи інженерного 
захисту 

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

19350 1000 9000 9000 250 100

Розробка проекту 
благоустрою території 
Судацької фортеці з 
виконанням робіт

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

7500 2000 2000 2000 1500 -

Разом за завданням 1 39060 6100 14450 13480 4120 910
у тому числі державний бюджет 2751080 39060 6100 14450 13480 4120 910

1. Забезпечення 
риштуваннями

200 20 30 50 50 50

 

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

1 1 1. Створення об'ємних 
геометричних моделей, 
обмірних креслень 
нерухомих пам'яток 
культурної спадщини та їх 
територій

Мінрегіонб
уд

2. Створення 
автоматизованої системи 
передачі даних 
моніторингу

    
   
  
  

державний 
бюджет

2. Комплексні 
дослідження історії, 

 
   

 
   
   
  

комплекснінаукові 
дослідження нерухомих та 

   
  

  

48 46 47 державний 
бюджет

48 48 48 Мінрегіон-
буд



2. Проведення фото- та 
кіно- фіксації
3. Здійснення лабора 
торних аналізів тиньку, 
цегли, будівельного та 
фарбового розчинів, кісток 
з поховань (рентгеноло 
гічні, антропологгічні, 
анато мічні, генетичні 
дослід ження)

4. Проведення сканування 
5. Лапароскопічні 
дослідження монумен 
тального живопису

4 1 1 2 1. Буріння свердловин 100 20 20 20 20 20
2. Проведення 
археологічних розкопок

Кирилівська церква 3 1 1 1 3. Фотофіксація
Андріївська церква 3 1 1 1 4. Консервація 70 10 10 30 10 10

5. Геофізичні дослід ження 
(пошук підземних порожнин, 
фундаментів тощо)

70 10 10 30 10 10

Судацька фортеця 5 2 2 1 6. Проведення підводних 
досліджень (морська зона 
біля Судацької фортеці)

180 30 30 60 30 30

Софійський собор 5000 2000 2000 1000 1. Радіологічні 
дослідження
2. Фотофіксація

Кирилівська церква 800 200 200 400 3. Забезпечення облад 
нанням та приладдям

Міжнародна науково-
практична конференція 
„Софійські читання” (Київ)

3 1 1 1 900 300 - 300 - 300

Судацька міжнародна 
наукова конференція (м. 
Судак АР Крим)

180 - 90 - 90 -

Вивчення архівних 
документів, 
опублікованих джерел 
та наукової літератури 
щодо пам’яток 
заповідника    

Вивчення архівних 
документів, опублікованих 
джерел та наукової 
літератури щодо пам’яток 
заповідника    

3000 1000 1000 1000 Фінансове забезпечення Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

100 20 30 20 10 20

Наукових видань:
монографій 5 1 2 2 1000 600 100 100 100 100

збірки статей 3 1 1 1 150 30 30 30 30 30

Науково-популярних 
видань

15 5 5 5 100 20 20 20 20 20

  
д д  р , 
археографії, 
архітектури та творів 
монументаль-ного 
живопису по всіх 
пам'ятках НЗ "Софія 
Київська"  

 
д д  ру   
рухомих пам’яток  
заповідника за 
затвердженими науковими 
темами

10Вивчення написів-
графіті на нерухомих 
та рухомих пам’ятках 
заповідника

Мінрегіон-
буд

 

Археологічні та 
спелеологічні 
дослідження пам'яток 
та територій 
заповідника з 
проведенням 
консерваційних робіт

Археологічні та 
спелеологічні дослідження 
Софійського собору та 

Мінрегіон-
буд

60 10 20

Організація та 
проведення наукових 
конференцій з питань 
дослідження, 
реставрації, охорони та 
популяризації 
пам’яток заповідника

Фінансове забезпечення Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

Підготовка та друк 
наукових видань: 
монографій, наукових   
статей, наукових 
збірок,  каталогів тощо  

Фінансове забезпечення Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

10 10

державний 
бюджет

державний 
бюджет



Здійснення наукових 
відряджень, пов'язаних 
з участю в 
конференціях інших 
установ і організацій, 
роботою в архівах та 
бібліотеках, стажуванням 
з метою підвищенням 
кваліфікації, обміном 
досвідом тощо

70 20 20 30 Фінансове забезпечення Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

300 50 50 100 50 50

Разом за завданням 2 3410 1120 440 770 430 650

у тому числі державний бюджет 2751080 3410 1120 440 770 430 650

1. Софійський собор (2684 м2 /32600м3)
6 1 1 1 1 2 1) розробка проекту та 

влаштування систем 
вентиляції, опалення та 
освітлення в Софійському 
соборі

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

2730 430 500 600 600 600

3 2 1 - - - 2) завершення 
реконструкції пожежно-
охоронної сигналізації та 
відеонагляду в 
Софійському соборі

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

1250 900 350 - - -

10 2 3 3 2 - 3) розробка проекту та 
влаштування художнього 
освітлення інтер'єрів 
Софійського собору

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

7300 400 3200 3200 500 -

6 1 1 2 2 - 4) реставрація покрівлі, 
конструк тивних систем 
куполів та відтворення 
ікон в барабанах куполів 
Софійського собору

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

2720 700 700 650 670 -

8 2 2 2 1 1 5) реставрація 
монументального 
живопису, інтер'єрів 
Софійського собору

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

1170 200 200 200 285 285

2.  Трапезна 
3 - - 1 1 1 1) розробка комплексного 

проекту реставрації 
Трапезної 

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

1100 - - 150 475 475

3.  Братський корпус 

3. Проведення 
консервації, 
реставрації,  
реабілітації  та 
музеєфікації 
пам'яток архітектури 
та пов'язаних з ними 
творів монументаль-
ного мистецтва, а 
також   регенерації   
історичного 
середовища на базі 
наукових досліджень

реставрація,  реабілітація, 
консервація  та 

музеєфікація пам'яток 
архітектури та пов'язаних з 

ними творів монумен-
тального мистецтва



5 1 1 1 1 1 1) розробка проекту 
пристосування приміщень 
Братського корпусу під 
фондо сховище та його 
реалізація

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

2010 - - 670 670 670

4.  Південна в'їзна башта
4 1 1 1 1 - 1) розробка проекту 

реставрації та реабілітації 
Південної в'їзної башти з 
пристосуванням та його 
реалізація

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

1340 670 670 -

5.  Брама Заборовського
3 2 1 - - - 1) реставрація з 

пристосуванням Брами 
Заборовського 
(завершальний етап)

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

450 250 200 - - -

6.  Консисторія
8 2 2 2 2 - 1) реставрація з 

пристосуванням 
Консисторії

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

17548 4380 4380 4380 4408 -

7.  Хлібня
2 - 1 1 - - 1) реконструкція систем 

вентиляції та освітлення в 
Хлібні

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

480 - 200 280 - -

8.  Бурса
6 2 2 1 1 - 1) розробка комплекс ного 

проекту рестав рації Бурси 
з  пристосу ванням під 
дитячий музейний центр 
(реалізація І етапу)

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

17410 300 3000 4000 4500 5610

9.Флігель  Бурси
6 1 1 2 2 - 1) завершення розробки та 

реалізація проекту 
реставрації флігелю Бурси 
з пристосуванням під 
науково-реставраційні 
майстерні заповідника 

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

3720 500 1600 1620 -

10. Південний двір  та Надвірні служби
3 1 1 1 - - 1) розробка проекту 

реставрації приміщень 
Надвірних служб

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

700 300 300 100 - -

5 1 1 2 1 - 2) розробка проекту 
реставрації Південно го 
двору з пристосу ванням 
для обслуго вування 
відвідувачів з реалізацією І 
етапу

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

3200 500 500 1200 1000 -

  
 
  
   
 

  
    

 
   

      
 
   

 



11. Андріївська церква
8 1 2 2 2 1 1) завершення комплексної 

рестав рації Андріївської 
церкви  (живопис, 
іконостас та експозиція в 
стилобаті)

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

77642 14827 20584 21440 11000 9791

12. Кирилівська церква
3 1 1 1 - - 1) реставрація 

монументального 
живопису в Кирилівській 
церкві

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

470 150 150 170 - -

3 1 2 - - - 2) реконструкція 
інженерних мереж та 
благоустрій території 
Кирилівської церкви

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

1100 270 830 - - -

3 1 1 1 - - 13. реставраційні 
поточні роботи на 
пам'ятках 
З і

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

1000 300 300 400 - -

14. Судацька фортеця 
6 - 1 1 2 2 1) розробка та реалізація 

проекту протизсувних 
заходів в Судацькій 
фортеці 

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

2900 400 1450 1050

3 1 1 1 - - 2) розроблення проекту та 
проведення 
протиаварійних робіт на 
куртині № 15 Судацької 
фортеці з подальшою 
консервацією та 
музеєфікацією 

і  і

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

810 400 300 110 - -

2 - 1 1 - - 3) розробка проекту 
художнього підсвітлення 
та електрозабезпечення 
Судацької фортеці

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

120 - 70 50 - -

1 - 1 - - - 4) коригування проекту 
відтворення казарми № 3 
Судацької фортеці

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

350 - 350 - - -

5 1 1 1 2 - 5) реставраційні та 
протиаварійні роботи на 
пам'ятках Судацької 
фортеці: Кірха, Дозорна 
башта, Консульський 
замок  

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

5450 700 700 700 1850 1500



8 2 3 1 1 - 15. Завершення 
комплексної 
реконструкції 
інженерних мереж 
території Софійського 
собору 

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

5450 2900 2400 150

регенерація   історичного 
середовища

3 2 1 - - - 1) завершити роботи по 
коригуванню проекту 
генерального плану 
території ансамблю 
Софійського собору

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

270 220 50 - - -

3 2 1 - - - 2) розробка генерального 
плану території 
Кирилівської церкви

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

400 350 50 - - -

5 2 2 1 - - 3) розробити проект 
охоронних зон 
Кирилівської церкви  та 
режимів їх використання

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

500 200 200 100 - -

4) розробити план 
благоустрою території 
Судацької території та 
реалізувати І етап

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

410 - 410 -

консервація, реставрація 
фондових колекцій 
заповідника          

14 2 3 3 3 3 1) забезпечити консер 
вацію, реставрацію  
фондових колекцій 

і          

400 80 80 80 80 80

Разом за завданням 3 160400 30327 43724 41300 26038 19011

у тому числі державний бюджет 2751090 154950 27427 41324 41150 26038 19011

державний бюджет 2751080 5450 2900 2400 150 0 0

1) забезпечити оновлення 
існуючих тематичних 
експозицій і виставок у 
музеях заповідника  

Мінкульт державний 
бюджет

400 80 80 80 80 80

2) забезпечити створення 
нових експозицій і 
виставок на базі фондових 
колекцій заповідника та 

  

Мінкульт державний 
бюджет

750 150 150 150 150 150

3) виготовлення макету 
ансамблю Софійського 
собору на основі 
тривимірних моделей 
об'єктів 

Мінкульт державний 
бюджет

400 400 - - - -

4) оновлення експозиції 
музею "Будинок 
митрополита"

Мінкульт державний 
бюджет

410 410 - - - -

5) оновлення експозиції в 
музеї "Золоті ворота"

Мінкульт державний 
бюджет

3100 3100 - - - -

оновлення існуючих 
тематичних експозицій і 
виставок у музеях 
заповідника  створення 
нових експозицій і 
виставок на базі фондових 
колекцій заповідника

4. Запровадження 
сучасних форм 
культурно-
просвітницької та 
науково-методичної 
роботи, відповідно  до  
просвітницьких, 
культурологічних 
програм і проектів, 
що реалізуються з 
урахуванням 
виняткового 
значення  
архітектурного  
ансамблю 
Софійського собору



1) підготовка рекламно-
інформаційних видань

Мінкульт державний 
бюджет

620 110 200 110 100 100

Проведення роботи 
з популяризації пам'яток 

заповідника

2) проведення щорічних 
фестивалів та інших 
культурно-просвітницьких 
заходів на території 
заповідника

Мінкульт державний 
бюджет

900 180 180 180 180 180

3) участь у туристичних  
форумах, семінарах, 
міжнарод них 

і      

Мінкульт державний 
бюджет

250 50 50 50 50 50

6830 4480 660 570 560 560

Разом за завданням 4 державний бюджет 2751080 6830 4480 660 570 560 560

у тому числі 5 1 1 1 1 1 1) забезпечення участі в  
    

Мінрегіон- державний 45 9 9 9 9 9
5. Участь   у   роботі   
міжнародних  
організацій з питань 
охоро-ни, вивчення 
та популяризації 
пам'яток заповідника 

участь в  роботі УК 
ІКОМОС (Український 
комітет Між- народної 
ради з питань пам'яток і 
визначних місць) та 
Комітету всесвітньої 
спадщини (КВС) 
ЮНЕСКО

45 9 9 9 9 9

Разом за завданням 5 державний бюджет 2751080 45 9 9 9 9 9

у тому числі 1) Забезпечити 
     

Мінрегіон- державний 7500 1500 1500 1500 1500 1500
6.  Збереження 
ресурсного та 
кадрового 
потенціалу, 
забезпечення ведення 
музейної справи на 
засадах сталого 
розвитку

Поліпшення  умов  праці 
та   соціального захисту 
працівників; будівництво 
та придбання житлового 
фонду                         

7500 1500 1500 1500 1500 1500

Разом за завданням 6 державний бюджет 2751000 7500 1500 1500 1500 1500 1500

у тому числі 1) придбання обладнання 
  і  

Мінрегіон-
б

державний 
б

450 150 150 150 -



2) оснащення сучасним 
обладнанням науково-
реставраційної майстерні

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

600 - 200 200 200 -

3) оснащення сучасним 
обладнанням 
фондосховищ та наукової 

 

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

424 - - 148 116 160

360

0

6) придбання й оновлення 
парку господарської 
техніки та інвентарю

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

600 300 300 - - -

2504 592 722 570 388 232

Разом за завданням 7 державний бюджет 2751080 2504 592 722 570 388 232

у тому числі
219749 44128 61505 58199 33045 22872

ВСЬОГО за Програмою   державний бюджет 219749 44128 61505 58199 33045 22872

у тому числі 2751080 57299 15201 18681 15549 5507 2361
2751090 154950 27427 41324 41150 26038 19011
2751000 7500 1500 1500 1500 1500 1500

 Н.М. Куковальська 
Генеральний директор                                                                              

Н.А.Заєць
Головний бухгалтер                                                          

7. Заміна морально 
застарілого 
інженерного 
обладнання та 
транспортних 
засобів, створення 
інформаційно-
комунікаційної 
мережі та видавничої 
бази на рівні 
європейських 
стандартів, 
зміцнення та 
модернізація 
матеріально-
технічної бази 
заповідника

72 72 72 724) поповнення музейних 
фондів та книжкового 
фонду наукової бібліотеки 
заповідника

Мінрегіон-
буд

державний 
бюджет

72
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