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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про науково-дослідну роботу  с., архівні ілюстрації та сучасна 

фотофіксація пам’яток та об’єктів культурної спадщини,  арк. креслеників, 217 

джерел, у 2-х томах. 

 

Об'єкт дослідження – територія міста Суми, занесеного до Списку 

історичних населених місць України, ландшафт території міста, розпланування, 

забудова, об'єкти і пам'ятки культурної спадщини. 

 

Мета роботи – забезпечення збереження пам'яток та об'єктів культурної 

спадщини, традиційного характеру середовища м. Суми шляхом коригування 

історико-архітектурного опорного плану міста та проекту зон охорони 

пам'яток, визначення меж і режимів використання територій історичних ареалів 

міста. 

 

Методи дослідження – застосовано методи теоретичних досліджень, а 

саме історичний метод при системному підході, коли об'єкт вивчення 

розглядається у виникненні й розвитку. При цьому системний підхід полягає в 

комплексному вивченні об'єкта як певної єдності з узгодженим 

функціонуванням частин і цілого. Оскільки об'єкт дослідження є складною 

взаємопов'язаною багатоелементною системою (включає такі ієрархічні рівні, 

як міське середовище, його фрагменти, архітектурні комплекси й ансамблі, 

окремі будівлі і споруди), то для його вивчення застосовано методи 

структурно-генетичного аналізу і синтезу. Застосовано методи бібліографічних, 

архівних, картографічних, іконографічних досліджень, а також методи 

емпіричних досліджень: спостереження, натурні дослідження, порівняння та 

картографування. 
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Результати науково-дослідної роботи – скоригований історико-

архітектурний опорний план міста та проект зон охорони пам'яток, визначені 

межі й режими використання території історичних ареалів міста. 
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архітектурний опорний план, композиційно-видовий вплив пам'яток, зони 
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ВСТУП 

 

Робота «Історико-архітектурний опорний план, межі і режими 

використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Суми» (внесення 

змін до історико-архітектурного опорного плану м. Суми) виконана на 

замовлення Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради 

відповідно до договору від 13.10.2011 р. № 02-11. 

Необхідність здійснення такої роботи випливає з вимог Законів України 

''Про охорону культурної спадщини'', "Про регулювання містобудівної 

діяльності", постанов Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878 ''Про 

затвердження Списку історичних населених місць України'', від 03.07.2006 

№ 909 ''Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним'', від 

13.03.2002 № 318 ''Про затвердження Порядку визначення меж та режимів 

використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської 

діяльності на території історичних ареалів населених місць''. 

Мета дослідження полягає в забезпеченні збереження пам'яток та об'єктів 

культурної спадщини, традиційного характеру середовища м. Суми. Для 

досягнення цієї мети вирішуються такі завдання: 

- історико-архітектурні та історико-містобудівні дослідження міста; 

- аналіз археологічної спадщини міста; 

- дослідження наявних на сьогодні розпланування і забудови міста, 

етапів та принципів їх формування; 

- визначення історико-культурної цінності території міста; 

- вивчення джерельної бази; 

- визначення меж зон охорони пам'яток; 

- визначення режимів використання територій зон охорони пам'яток; 

- визначення меж історичних ареалів міста; 

- визначення режимів використання територій історичних ареалів 

міста. 
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Об'єктом дослідження є територія міста Суми, занесеного до Списку 

історичних населених місць України. Предметом дослідження є 

розпланувально-просторовий устрій міста, ландшафт території міста, забудова, 

об'єкти і пам'ятки культурної спадщини, а також пошук оптимальних методів і 

заходів з охорони нерухомої культурної спадщини міста та збереження 

традиційного характеру його середовища. 

Дослідницькі методи, які використані в цій роботі, відповідають 

загальноприйнятій методології історико-містобудівних пам'яткоохоронних 

досліджень, яка найповніше висвітлена в науковій монографії В. Вечерського
1
. 

Докладніше особливості методичних засад даного дослідження описані в 

розділі 2. 

Результатом цих досліджень стали внесення змін до історико-

архітектурного опорного плану м. Суми, проект зон охорони пам'яток, 

визначені межі й режими використання території історичного ареалу міста. 

Графічна частина роботи представлена креслениками та схемами: 

- Історико-архітектурний опорний план, межі і режими використання 

зон охорони пам'яток та історичних ареалів м. Суми – основне креслення 

- Території та зони охорони пам'яток археології та археологічних 

об'єктів, розташованих у межах м. Суми 

- Ландшафт м. Суми 

- Територіально-розпланувальний розвиток м. Суми 

Практичне значення цього дослідження полягає у призначенні його для 

використання при розробленні Генерального плану м. Суми та уточнення 

зонування міської території. 

Представлена робота не є першим дослідженням на цю тему. У 1991-

1993 рр. колектив науковців інституту НДІТІАМ за авторською участю та під 

                                                 

1
Вечерський В. Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-

містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць. – К.: НДІТІАМ, 2003. – 

560 с. 
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керівництвом Вечерського В. В. вивчив культурну спадщину міста й опрацював 

пропозиції щодо комплексного охоронного зонування території м. Суми. Було 

визначено території окремих пам'яток, охоронні зони, зони регулювання 

забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони археологічного культурного 

шару
2
, а також можливість створення локального заповідника

3
.  

Відтак система охоронного зонування та визначення історичного ареалу, 

запропоновані нами в цій роботі, базуються як на сучасних дослідженнях 

нерухомої культурної спадщини та традиційного характеру середовища 

м. Суми, так і на переосмисленні зазначених вище попередніх напрацювань. 

Дана робота виконана під науковим керівництвом кандидата архітектури 

Вечерського В. В. колективом науковців НДІ пам'яткоохоронних досліджень у 

складі магістра мистецвознавства Звіряки А.І. (відповідальний виконавець) та 

магістра історії Черновола С.Є. при координаційній участі кандидата 

історичних наук Сердюк О.М. При написанні розділу 6.3. використано 

матеріали мистецтвознавця Скібіцької Т. В. з Історико-архітектурного опорного 

плану м. Суми, виконаного в 1992 р. під керівництвом Вечерського В.В. При 

написанні розділу 6.4. використано матеріали архітектора Водзинського Є.Є. з 

тієї самої роботи. 

                                                 

2
 Предварительные исследования к историко-архитектурному опорному плану 

г. Сумы. – В 3-х Т. / КиївВНДІТІАМ. – К., 1991. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 5/91. 

– 300 с., 112 арк. креслеників, 168 іл. (відповідальний виконавець і керівник роботи 

Вечерський В. В.; у співавторстві з Моісеєнком В. П., Скибицькою Т. В., Ставиською Н. І.). 

Історико-архітектурний опорний план м. Суми. – В 2-х Т. / НДІТІАМ. – К., 1992. – 

Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 1/92. – 169 с., 5 арк. креслеників, 178 іл. (керівник і 

автор роботи Вечерський В. В.; у співавторстві з Водзинським Є. Є., Скибицькою Т. В.). 

Проект зон охорони пам'яток культури і природи м. Суми / НДІТІАМ. – К., 1993. – 

Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 1/93. – 68 с., 2 арк. креслеників, 28 іл. (науковий 

керівник і автор роботи Вечерський В. В.). 

3
 Проект формування історико-культурного заповідника в м. Суми на Луці. – В 2-х Т. / 

НДІТІАМ. – К., 1993. – Рукоп. – ДІФ НДІТІАМ. – Договір № 10/93. – 113 с., 4 арк. 

креслеників, 67 іл. (науковий керівник і автор роботи Вечерський В. В.). 



9 

 

РОЗДІЛ 1. НОРМАТИВНІ ОСНОВИ РОЗРОБЛЕННЯ ІСТОРИКО-

АРХІТЕКТУРНОГО ОПОРНОГО ПЛАНУ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ І 

РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЙ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК 

ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ 

 

Розробляючи внесення змін до історико-архітектурного опорного плану і 

проект зон охорони пам'яток, визначаючи історичні ареали міста, ми 

керувалися чинними нормативно-правовими й методичними документами, які 

формують сучасну нормативну та методичну базу таких досліджень. За останнє 

десятиріччя нормативно-правові засади містобудівної охорони пам'яток та 

збереження історичної забудови, традиційного характеру середовища зазнали 

значної модернізації. Сьогодні ці засади визначаються не старими радянськими 

документами, а низкою законодавчих актів, прийнятих у добу незалежності. Це, 

передусім, закони України ''Про основи містобудування'', ''Про архітектурну 

діяльність'', ''Про регулювання містобудівної діяльності'', ''Про охорону 

культурної спадщини'' та інші. 

Так, у Законі України ''Про основи містобудування'' (від 16.11.1992 р. з 

подальшими змінами), у статті 1 дано визначення поняття містобудування: 

''Містобудування (містобудівна діяльність) – це цілеспрямована діяльність 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню 

повноцінного життєвого середовища, яка включає (...) реконструкцію 

історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру 

середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини...''. У 

статті 2 зазначено, що головні напрями містобудівної діяльності включають 

збереження пам'яток культурної спадщини. А стаття 3 до об'єктів 

містобудування відносить зони охорони нерухомої культурної та природної 

спадщини. 
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Закон України ''Про архітектурну діяльність'' (від 20.05.1999 р. з 

подальшими змінами) передбачає врахування заходів і містобудівних 

обмежень, пов'язаних з охороною нерухомої культурної спадщини, 

збереженням характеру існуючої забудови.  

Відповідно до вищезазначених актів законодавства трактуються питання 

охорони культурної спадщини і в інших законах. Так, Земельний кодекс 

України (від 25.10.2001 р., з подальшими змінами) у статті 19 визначає серед 

різних категорій земель землі історико-культурного призначення. А глава 10 

(статті 53-54) цілковито присвячена землям історико-культурного призначення. 

До таких земель належать землі, на яких розташовані історико-культурні 

заповідники, історичні або меморіальні будинки, садиби, пам'ятні місця, 

городища, кургани, залишки фортець, поселень тощо, архітектурні ансамблі і 

комплекси, історичні центри, квартали і площі, залишки стародавнього 

планування і забудови міст та інших населених пунктів, архітектурні споруди, 

садово-паркові комплекси, фонова забудова. Статтями 54 та 112 передбачено 

створення охоронних зон довкола історико-культурних заповідників, 

архітектурних ансамблів і комплексів, інших об'єктів культурної спадщини. 

Статтями 83, 84 визначено, що землі історико-культурного призначення не 

можуть передаватись у приватну власність. 

Важливе нормативно-методичне значення для розвитку міст та 

містобудування в Україні в цілому має Концепція сталого розвитку 

населених пунктів, схвалена постановою Верховної Ради України від 

24.12.1999 № 1359-XIV. Згідно з нею поняття сталого розвитку населених 

пунктів включає ''збереження та збагачення біологічного різноманіття та 

культурної спадщини''. Цим же документом (у розділі 3) до основних напрямів 

державної політики щодо забезпечення сталого розвитку населених пунктів 

віднесено охорону і раціональне використання пам'яток культурної спадщини. 

Одним із аспектів формування повноцінного життєвого середовища у 

населених пунктах є ''здійснення заходів щодо охорони і реставрації пам'яток 

історії та культури, архітектури та містобудування...'' 
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Закон України ''Про регулювання містобудівної діяльності'' 

(2011 р.) передбачає (ст. 17), що Генеральний план населеного пункту є 

основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної 

для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території 

населеного пункту. Для населених пунктів, занесених до Списку історичних 

населених місць України, в межах визначених історичних ареалів у складі 

генерального плану населеного пункту визначаються режими регулювання 

забудови та розробляється історико-архітектурний опорний план, в якому 

зазначається інформація про об'єкти культурної спадщини. 

Та найважливішим, з огляду на мету й завдання цієї роботи, є Закон 

України ''Про охорону культурної спадщини'' (від 08.06.2000 р., з 

подальшими змінами і доповненнями). Тут у статті 1 дано визначення нових 

термінів: 

історичне населене місце – населене місце, яке зберегло повністю або 

частково історичний ареал і занесене до Списку історичних населених місць 

України; 

історичний ареал населеного місця – частина населеного місця, що 

зберегла старовинний вигляд, розпланування та форму забудови, типові для 

певних культур або періодів розвитку; 

традиційний характер середовища – історично успадкований вигляд та 

об'ємно-просторовий устрій історичного населеного місця. 

Принципове значення має розділ VI – ''Захист традиційного характеру 

середовища та об'єктів культурної спадщини''. У ньому передбачено, що з 

метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, 

комплексів (ансамблів) навколо них повинні встановлюватися зони охорони 

пам'яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару. Межі та режими 

використання зон охорони пам'яток визначаються відповідною науково-

проектною документацією та затверджуються центральним органом виконавчої 

влади у сфері охорони культурної спадщини. Таким органом нині є 
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Міністерство культури України. Порядок визначення меж зон охорони пам'яток 

встановлюється цим же центральним органом. 

З метою захисту традиційного характеру середовища населених місць 

вони заносяться до Списку історичних населених місць України. Цей список за 

поданням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної 

спадщини затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Межі та режими використання історичних ареалів населених місць, 

обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів 

населених місць визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України, відповідною науково-проектною документацією, яка затверджується 

органами охорони культурної спадщини. На охоронюваних археологічних 

територіях, у межах зон охорони пам'яток, історичних ареалів населених місць, 

занесених до Списку історичних населених місць України, забороняються 

містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, 

меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідного органу 

охорони культурної спадщини. 

Список історичних населених місць України (міста та селища міського 

типу), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. 

№ 878, містить 401 населене місце. До цього списку включено й місто Суми. 

Для всіх цих населених місць, у т. ч. й для м. Суми, необхідно: 

розробити чи скорегувати розроблені раніше історико-архітектурні 

опорні плани; 

на основі історико-архітектурних опорних планів розробити і затвердити 

у встановленому порядку: 

а) границі історичних ареалів; 

б) границі і режими використання зон охорони пам'яток. 

Усі проекти розпланування, забудови, реконструкції, що стосуються 

історичних ареалів цих поселень повинні погоджуватися з центральним 

органом охорони культурної спадщини; з цим же органом слід погоджувати 
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програми і концепції соціально-економічного й культурного розвитку, оскільки 

вони заторкують питання просторового устрою і розвитку цих міст. 

Але найважливіше – відповідно до чинного законодавства в цих містах 

органи місцевого самоврядування можуть створювати свої органи охорони 

культурної спадщини. У місті Суми такий орган, наскільки нам відомо, не 

створений. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 р. № 909 

затверджено Порядок визнання населеного місця історичним. Ним 

визначено, що після занесення міста до Списку коригуються місцеві правила 

забудови і генеральний план, які затверджуються за погодженням з 

Мінрегіонбудом та Державною службою з питань національної культурної 

спадщини. Пунктом 8 зазначена обов'язковість розроблення історико-

містобудівних обґрунтувань. 

Для унормування питань охоронного зонування за участю автора цього 

розділу було розроблено Державні будівельні норми ''Склад, зміст, порядок 

розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації 

щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток 

архітектури й містобудування''. Цей нормативний документ затверджено 

наказом Мінрегіонбуду від 11.06.2008 № 249. Він набрав чинності з 1 січня 

2009 року і наша робота відповідає вимогам цього ДБН.  

Проте з огляду на те, що даний ДБН стосується тільки пам'яток 

архітектури й містобудування, а в Сумах є пам'ятки культурної спадщини й 

інших видів, поки що в цьому питанні ми змушені також керуватися раніше 

прийнятими нормативно-правовими актами та методичними документами 

СРСР та Української РСР, які діють на підставі постанови Верховної Ради 

України вiд 12 вересня 1991 р. "Про дiю актiв СРСР...", згiдно з якою акти 

СРСР дiють на територiї України, оскiльки вони не суперечать Конституцiї 

України, до прийняття відповідних актів України. 

Таким чином сьогодні керівними документами для визначення зон 

охорони пам'яток, окрім Закону України ''Про охорону культурної спадщини'', 
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є: 

1. Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников 

истории и культуры СССР (приказ Минкультуры СССР от 24.01.1986 № 33). 

2. Тимчасова інструкція по організації охоронних зон та зон регулювання 

забудови для пам'ятників культури в Українській РСР (затверджена Держбудом 

і Мінкультури 09.08.1968). 

3. Інструкція до складання історико-архітектурних опорних планів 

населених місць України (затверджена наказом Держбуду України від 

24.06.1991 №76). 

4. Методические рекомендации по исследованию историко-

архитектурного наследия в городах Украинской ССР (схвалено Держбудом 

УРСР 19.03.1982). 

Однією з важливих юридичних новацій Закону України ''Про охорону 

культурної спадщини'' є запровадження поняття ''історичний ареал''. Цій 

проблемі присвячено ще один нормативно-правовий акт. Це Порядок 

визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених 

місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів 

населених місць. Його затверджено постановою Кабінету Міністрів України 

від 13.03.2002 № 318. Він містить критерії визначення меж історичних ареалів 

населених місць та вимоги щодо охорони зосереджених на їх теренах об'єктів 

культурної спадщини, збереження традиційного характеру середовища, а також 

визначає обмеження господарської діяльності на території цих ареалів та 

особливості їх взаємозв'язку з іншими частинами населених місць. 

Історичні ареали визначаються тільки в містах, занесених до 

затвердженого Кабінетом Міністрів України Списку історичних населених 

місць України. Історичний ареал охоплює історично сформовану частину 

населеного місця, що зберегла старовинні вигляд, розпланування і характер 

забудови. 

Історичний ареал населеного місця є окремою спеціально виділеною 

територією історико-культурного значення з затвердженими межами, яка має 
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фіксуватися в усіх землевпорядних і містобудівних документах та розглядатися 

як специфічний об'єкт містобудівного проектування. Значна частина територій 

історичних ареалів, а саме: території пам'яток та їхніх охоронних зон, 

заповідники, охоронювані археологічні території належать до земель історико-

культурного призначення. У межах певного населеного місця може бути 

визначено один або кілька історичних ареалів. 

Режим використання території історичного ареалу визначається його 

історико-культурним потенціалом, а саме: кількістю, видами, типами і 

категоріями об'єктів культурної спадщини, наявністю чи відсутністю 

заповідників, загальною містобудівною структурою, а також встановленими 

зонами охорони пам'яток.  

Відповідальним за визначення меж і режимів використання територій 

історичних ареалів населених місць є Мінкультури. 

Межі історичних ареалів населених місць визначаються спеціальною 

науково-проектною документацією при опрацюванні історико-архітектурних 

опорних планів цих населених місць. Режим використання територій 

історичних ареалів населених місць фіксують розроблені на основі історико-

архітектурних опорних планів зони охорони пам'яток і Правила охорони і 

використання історичних ареалів. 

Пріоритетним напрямком діяльності в межах історичних ареалів є 

збереження традиційного характеру середовища, збереження містоформуючої 

ролі архітектурної спадщини. Це визначає спрямування подальшого 

містобудівного і соціально-економічного розвитку відповідних населених 

місць. Для історичного ареалу кожного населеного місця розробляються і за 

погодженням з органами місцевого самоврядування затверджуються 

Мінкультури "Правила охорони і використання історичного ареалу", які 

конкретизують загальний охоронний статус історичного ареалу. Ці Правила є 

чинним містобудівним документом, яким слід керуватися при вирішенні питань 

розпланування, забудови та реконструкції в межах історичного ареалу. 
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В історичних ареалах міст основним видом містобудівної діяльності є 

регенерація і реконструкція. Містобудівні перетворення в межах історичних 

ареалів бажано здійснювати на засадах комплексної реконструкції. 

Опрацюванню проектних рішень, що забезпечують збереження традиційного 

характеру середовища історичних ареалів і використання їхньої культурної 

спадщини, має передувати розроблення історико-містобудівних обґрунтувань. 

У розвиток цього нормативно-правового акта опрацьовано ще низку 

відомчих нормативних документів. Так, у пункті 8 ''Порядку визначення меж 

та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження 

господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць'' 

було визначено, що ''опрацюванню проектної документації на будівництво, 

реконструкцію будівель і споруд у межах історичних ареалів повинно 

передувати розроблення історико-містобудівних обґрунтувань''. Зараз ці 

питання регулюються наказом Міністерства культури України від 17.02.2012 р. 

№ 122, яким затверджено Методичні рекомендації щодо розроблення 

історико-містобудівних обґрунтувань, а також примірну форму історико-

містобудівного обґрунтування. 

За участю автора цього розділу розроблено Державні будівельні норми 

''Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження 

історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної 

документації для визначення історичних ареалів населених місць 

України''. Цими Нормами встановлюється склад і зміст історико-

архітектурних опорних планів історичних населених місць України, спеціальної 

науково-проектної документації для визначення історичних ареалів цих 

населених місць, а також єдиний порядок їх розроблення, погодження та 

затвердження. 

Історико-архітектурний опорний план трактується як комплексний 

містобудівний обліково-охоронний документ, який фіксує інформацію про 

нерухомі пам'ятки культурної спадщини населеного місця і пов'язане з ними 

оточення. З огляду на це Норми містять основні вимоги до обстежень, науково-
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вишукувальних робіт і досліджень, необхідних для складання історико-

архітектурних опорних планів, обумовлюють їх склад і зміст, а також 

послідовність розроблення, погодження й затвердження історико-архітектурних 

опорних планів. 

Спеціальна науково-проектна документація для визначення 

історичних ареалів населених місць України включає історико-

архітектурний опорний план та зони охорони пам'яток. 

Затвердження цих Державних будівельних норм наказом Мінрегіонбуду 

від 11.06.2008 № 248 дозволило заповнити ''юридичну прогалину'', що 

утворилася після прийняття у 2000 р. Закону ''Про охорону культурної 

спадщини''. Цей нормативний документ набув чинності з 1 січня 2009 р.  

На виконання частини 4 ст. 17 Закону України ''Про регулювання 

містобудівної діяльності'' наказом Мінрегіонбуду від 02.06.2011 № 64 

затверджено Порядок розроблення історико-архітектурного опорного плану 

населеного пункту. 

Наша робота відповідає вимогам цих нормативних документів. 

У своїй роботі ми використовуємо також деякі важливі міжнародні 

документи, зокрема найважливіший з них – Конвенцію про охорону 

архітектурної спадщини Європи, укладену в м. Гранаді 3 жовтня 1985 року і 

ратифіковану Верховною Радою України в 2006 р. (Закон України про 

ратифікацію Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи від 

20.09.2006 № 165-V), після чого вона стала частиною національного 

законодавства. 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Методика цього дослідження відповідає загальноприйнятій методології 

історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень, яка найповніше 

висвітлена в науковій монографії В. Вечерського
4
. Провідне значення мають 

методичні засади виявлення і оцінки історико-архітектурної спадщини міста. 

Ця методика передбачає попереднє вивчення міста з укладанням принципової 

схеми його територіального розвитку за основними історичними етапами та 

виявленням основних структурних елементів, таких як дитинець, фортеця, 

середмістя, передмістя, торги тощо. 

Методика історико-архітектурної оцінки розпланування передбачає 

з'ясування ступеня збереженості системи чи елементів розпланування основних 

історичних епох розвитку міста. При цьому оцінюються такі елементи як 

головні площі, наскрізні вулиці й бульвари, композиційні вісі, межі середмістя, 

колишні лінії укріплень, траси й габарити другорядних вулиць, розпланувальна 

структура кварталів. Таким чином визначається високий, добрий чи 

задовільний ступінь збереженості розпланування. Встановлений цими нашими 

дослідженнями високий ступінь збереженості розпланування історичного 

центру м. Суми дає нам підстави для виділення окремих елементів міського 

розпланування (трьох головних вулиць) як окремих пам'яток містобудування. 

Головним для визначення цінності розпланувальної системи є хронологічний 

критерій. Інші критерії – композиційний, ландшафтний – є факультативними, 

тобто допоміжними. 

Методика історико-архітектурної оцінки забудови передбачає проведення 

наукової інвентаризації будівель і споруд досліджуваного терену з виділенням 

                                                 

4
Вечерський В. Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-

містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць. – К.: НДІТІАМ, 2003. – 

560 с. 
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пам'яток архітектури, об'єктів культурної спадщини, фонової забудови, 

дисгармонійних споруд. Ці визначення мають супроводжувати пропозиції щодо 

заходів, які слід уживати стосовно тієї чи іншої категорії будівель. Так, 

зокрема, дисгармонійна забудова підлягає знесенню чи радикальній 

реконструкції. При здійсненні інвентаризації враховуються і позначаються в 

матеріалах досліджень також пам'ятки історії, археології та монументального 

мистецтва, ділянки археологічного культурного шару. Важливе методичне 

значення має з'ясування ступеня збереженості історичної житлової забудови, 

яка повинна бути досліджена за комплексом параметрів і класифікована за 

трьома категоріями – високою, доброю та задовільною. Так само з'ясовують 

міру збереженості провідних громадських будівель міста. Тут одним з головних 

критеріїв є наявність пам'яток архітектури, що перебувають на державному 

обліку. 

Окремий підрозділ історико-містобудівних досліджень присвячується 

методиці оцінки історично сформованого міського і природного ландшафту – 

структури рельєфу, водних басейнів, композиційно-видових зв'язків. 

Комплексна оцінка історико-архітектурної спадщини історичного міста 

включає підсумковий розгляд вищеперелічених складових за категоріями 

цінності – розпланування, житлової забудови, будівель громадського 

призначення, міського ландшафту. 

Кодифікованим підсумком науково-методичних напрацювань, здійснених 

дотепер у сфері містобудівної охорони нерухомої культурної спадщини, став 

ДБН ''Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження 

історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної 

документації для визначення історичних ареалів населених місць України''.  

У ньому історико-архітектурний опорний план визначено як комплексний 

містобудівний обліково-охоронний документ, що фіксує відповідну інформацію 

про нерухомі пам'ятки культурної спадщини населеного місця і пов'язане з 

ними оточення. ДБН містить основні вимоги до обстежень, науково-

вишукувальних робіт і досліджень, необхідних для складання історико-
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архітектурних опорних планів, їх складу і змісту, а також послідовність 

розроблення, погодження й затвердження історико-архітектурних опорних 

планів. 

Історико-архітектурний опорний план складають з урахуванням 

фактичних даних, наявних у різних установах і організаціях, одержаних після 

натурних обстежень і спеціальних досліджень, які виконуються незалежно від 

містобудівного проектування або під час передпроектних досліджень. Історико-

архітектурний опорний план є обов'язковою складовою частиною генерального 

плану історичного населеного місця, містить дані про його нерухому культурну 

спадщину в обсязі, достатньому для вирішення питань її охорони та 

використання на стадії генплану, дає узагальнену характеристику спадщини. 

Матеріали історико-архітектурного опорного плану є вихідними для 

розроблення проекту або коригування зон охорони пам'яток культурної 

спадщини. Історико-архітектурний опорний план і Зони охорони пам'яток – це 

взаємодоповнюючі документи. 

Залежно від кількості пам'яток культурної спадщини, величини 

історичного населеного місця та його природних особливостей склад 

досліджень до історико-архітектурних опорних планів та строки їх виконання 

можуть істотно відрізнятися. Дослідження включають виявлення, вивчення та 

оцінку всіх об'єктів культурної спадщини, визначення їх ролі в композиції та 

устроєві міста. Методика передбачає їх проведення, як правило, у два етапи. На 

першому етапі на основі натурних обстежень, пошуків та вивчення історичних 

планів, архівних матеріалів і літературних джерел виконують історико-

містобудівні та історико-архітектурні дослідження, аналіз особливостей та меж 

композиційного впливу об'єктів культурної спадщини. На другому етапі при 

додатковому збиранні даних і детальному дослідженні окремих комплексів, 

кварталів, садиб, будинків уточнюють одержані раніше характеристики і 

збирають матеріали до облікових документів виявлених об'єктів культурної 

спадщини, що формують середовище. Результати першого етапу досліджень 

використовують у складанні історико-архітектурного опорного плану, другого 



21 

 

– у складанні матеріалів історико-архітектурної інвентаризації забудови 

історичного населеного місця (зазначимо, що повномасштабна історико-

архітектурна інвентаризація забудови м. Суми не входить до завдань даного 

дослідження). 

Основу історико-архітектурного опорного плану складають дані двох 

головних частин першого етапу досліджень: однієї, що виявляє об'єкти 

культурної спадщини, і другої, що аналізує їхні художні якості та 

композиційний вплив. Документ складається з основного креслення аналогічної 

назви, схем, що у разі потреби доповнюють його, та інших матеріалів, а також 

текстової частини. Основне креслення Історико-архітектурного опорного плану 

виконують на топогеодезичній підоснові у масштабі основних креслень 

генерального плану. На ньому показують: 

пам'ятки архітектури (ті, що перебувають на обліку, і виявлені); 

історичну забудову, що не має статусу об'єктів культурної спадщини 

(громадські, житлові та господарські, промислові, культові та оборонні будівлі і 

споруди); 

місця втрачених будинків, споруд, оборонних укріплень, що мали 

важливе історичне значення; 

дисгармонійні будівлі та споруди; 

пам'ятки архітектури та містобудування (ті, що перебувають на обліку, і 

виявлені) та інші містобудівні об'єкти, які мають історичну та культурну 

цінність: архітектурні ансамблі та комплекси, історичні центри, квартали, 

площі, садиби, двори, вулиці, залишки старовинного розпланування і забудови; 

пам’ятки історії: будинки, споруди, пам’ятні місця;  

пам’ятки археології: городища, кургани, залишки давніх поселень, 

поховань, окремих споруд, укріплень, виробництв, доріг, могильників, ділянки 

археологічного культурного шару; 

пам’ятки монументального і монументально-декоративного мистецтва; 

пам’ятки садово-паркового мистецтва та меморіальні парки; 
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пам’ятки природи, цінні природні ландшафти, архітектурно-ландшафтні 

комплекси; 

у разі наявності – межі державних історико-культурних заповідників, 

території пам’яток, затверджені раніше зони охорони пам'яток. 

''Історико-архітектурний опорний план'' (основне креслення) можуть у 

разі потреби доповнювати схеми ''Історичний територіальний і 

розпланувальний розвиток міста'', ''Ландшафт міста'' та ''Прилеглі до міста 

території''. 

Результати дослідження особливостей композиційного впливу пам’яток 

містобудування й архітектури щодо їх ролі в композиції і устроєві історичного 

населеного місця фіксуються на основному кресленику як видове розкриття 

пам’яток архітектури. 

Обов’язковою складовою аналізу видового розкриття пам’яток 

архітектури є фотофіксація характерних видів на пам’ятки архітектури, 

перспектив і панорам історичного району. До складу матеріалів фотофіксації 

можуть входити й демонстраційні фотопанорами, зняті з ключових для огляду 

історичного міста видових точок. 

Пояснювальна записка до історико-архітектурного плану розкриває 

результати збирання та узагальнення даних щодо нерухомої культурної 

спадщини міста. Вона містить: 

опис розвитку міста, що розкриває основні етапи розвитку, умови і події, 

що безпосередньо впливали на становлення населеного місця і його 

архітектуру; особливості формування розпланування, забудови, опис 

пов’язаних з містом історичних подій, культурних процесів; 

аналіз існуючих розпланування і забудови історичних районів; 

характеристику середовища, а саме: архітектурно-художніх особливостей 

будівель, споруд та інших об’єктів, традиційних для даного міста, а також 

озеленення, впорядження (благоустрою); 
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характеристику ландшафту як найбільш сталого структуро-формуючого 

чинника виявлення природних особливостей місцевості, які визначають 

своєрідність розпланування та просторової побудови поселення; 

аналіз архітектурно-просторової композиції та композиційно-видового 

впливу об’єктів культурної спадщини; 

комплексну оцінку міської території; 

узагальнену оцінку нерухомої культурної спадщини міста, що розкриває 

характерні риси і цінність сукупності об'єктів нерухомої культурної спадщини. 

Факультативно може бути корисним також аналіз чинної містобудівної 

документації щодо її відповідності вимогам охорони нерухомої культурної 

спадщини. 

У додатках до пояснювальної записки можуть наводитися описи пам’яток 

культурної спадщини різних видів та категорій, а також виявлених об'єктів 

культурної спадщини. До пояснювальної записки додаються картографічні й 

іконографічні документи – історичні плани, гравюри, малюнки, старі 

фотографії, а також пооб’єктна фотофіксація пам’яток, об'єктів культурної 

спадщини, характерних для даного історичного міста будинків фонової та 

традиційної забудови. 

На основі історико-архітектурного опорного плану історичного 

населеного місця з урахуванням узагальненої комплексної оцінки його 

території (історико-культурної, природно-ландшафтної і естетичної) 

розробляють зони охорони пам'яток. До їх меж входять території в зоні 

розташування та впливу пам'яток культурної спадщини. Режим використання 

територій зон охорони пам'яток повинен враховувати всі виявлені 

дослідженнями особливості культурної спадщини і переводити загальні вимоги 

охорони культурної спадщини та збереження традиційного характеру 

середовища в конкретні містобудівні обмеження і обтяження, що визначають 

можливість використання територій у межах зон охорони пам'яток. 

Креслення ''Зони охорони пам’яток'' виконують на топогеодезичній 

підоснові в масштабі основних креслень генерального плану міста. На ньому 
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показують усі пам’ятки культурної спадщини, нанесені на історико-

архітектурному опорному плані; оглядові точки, вісі та фронти, які мають бути 

збережені; допустимі висоти нової забудови; межі територій пам’яток, 

державних історико-культурних і природних заповідників, зон охорони 

пам'яток, ділянки археологічного культурного шару; наводять перелік зон 

охорони пам'яток та основні вимоги до режиму використання територій зон 

охорони пам'яток. 

Пояснювальна записка до проекту зон охорони пам’яток, яка входить до 

складу єдиного проектно-регулятивного розділу, містить обґрунтування 

прийнятих рішень; площі зон охорони пам'яток; опис меж зон охорони 

пам'яток; систематизовані вимоги щодо режиму реконструкції та використання 

територій у межах зон охорони пам'яток; окремі конкретні пропозиції щодо 

формування розпланування, забудови та ландшафту, якщо вони розроблені в 

процесі визначення режиму зон охорони пам'яток. 

У генеральних планах і детальних планах територій історичних населених 

місць історико-архітектурні опорні плани та зони охорони пам’яток є основою 

для прийняття проектних рішень щодо забезпечення охорони культурної 

спадщини, розпланування та забудови. 

Основна методична вимога щодо Проекту зон охорони пам'яток полягає в 

тому, що зони охорони пам'яток разом з територіями пам'яток мають становити 

в місті цілісну взаємопов'язану систему спеціально виділених територій, на 

яких докладно регламентується землекористування, будівництво та інша 

господарська діяльність з метою забезпечення збереження нерухомої 

культурної спадщини у комплексі з пов'язаними природними та 

антропогенними ландшафтами. Ці території можна охарактеризувати як форму 

захисту і збереження нерухомої культурної спадщини шляхом регулювання 

середовища. Оскільки зони охорони пам'яток повинні забезпечувати належний 

містобудівний режим у межах розташування та композиційно-видового впливу 

об'єктів спадщини, ці зони не можуть бути запроектовані без вичерпних 

наукових досліджень. 
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Особливої уваги потребують проблеми диференційованого встановлення 

археологічних зон, пов'язаних з охороною археологічної спадщини. У 1990-

х рр. у вітчизняному пам'яткознавстві спостерігалася тенденція уникати 

терміну ''археологічні'' при означенні зон, про які йдеться. Їх воліли називати 

зонами ''історичного культурного шару'' чи просто ''культурного шару''. Ця 

тенденція є неслушною і розходиться зі світовою практикою. Так, у Хартії 

охорони і використання археологічної спадщини (1990 р.) дається таке 

визначення археологічної спадщини: ''Археологічна спадщина – це частина 

матеріальної спадщини, основну інформацію про яку можна отримати 

археологічними методами. Спадщина включає всі сліди людського проживання 

і складається з місць, що фіксують усі прояви діяльності людини, у т. ч. із 

залишених будівель та руїн усіх видів (включаючи підземні та підводні) разом з 

усім підйомним (культурним) матеріалом''. Загалом археологічна спадщина 

поділяється на нерухомі й рухомі об'єкти. Наша робота заторкує проблематику 

лише перших, що звичайно і називаються пам'ятками археології. Залежно від їх 

містобудівної ролі вони поділяються на три підгрупи: 

1. Пам’ятки, виявлені в об'ємних формах на поверхні землі (городища, 

кургани, вали і рови, печери, руїни споруд тощо). 

2. Пам’ятки, що не мають ознак на земній поверхні (селища, стоянки, 

ґрунтові могильники, культурні шари в містах тощо). 

3. Пам'ятки, які можна виявити тільки за допомогою спеціальних методів, 

зокрема аерофотозйомки (сліди стародавніх меж, шляхи, канали тощо). 

Оскільки вся археологічна спадщина є нестійким і невідновлюваним 

культурним надбанням, слід вживати заходів містобудівної охорони, тобто 

вдаватися до охоронного зонування з метою звести до мінімуму руйнування 

цієї спадщини внаслідок природних і антропогенних процесів. Характер 

охоронного зонування безпосередньо залежить від виду й характеру 

археологічної пам'ятки. Ми вважаємо, що в загальному випадку слід визначати 

чотири види зон, пов'язаних з охороною археологічної спадщини: 

 Територія пам'ятки археології. 
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 Охоронна зона пам'ятки археології. 

 Зона охорони археологічного культурного шару. 

 Зона археологічних спостережень. 

Територія пам'ятки археології – це земельна ділянка, що становить 

невіддільне матеріальне, історичне і функціонально-розпланувальне ціле з 

пам'яткою. Охоронна зона і зона охорони археологічного культурного шару 

достатньо прописані в чинному законодавстві, тому ми на їхній специфіці не 

зупиняємось. А зона археологічних спостережень – це, по суті, охоронювана 

археологічна територія, визначення якої дано у статті 31 Закону ''Про охорону 

культурної спадщини''. 

Межі археологічних зон визначаються незалежно від меж інших зон 

охорони пам'яток і повинні покривати всі терени, які мають археологічний 

культурний шар. Режим використання територій, встановлюваний у кожній із 

цих зон має постійний характер – для територій пам'яток й охоронних зон і 

тимчасовий характер – для зон охорони археологічного культурного шару й зон 

археологічних спостережень. 

При розробленні охоронного зонування важливо не обійти увагою 

загальну проблему визначення територій пам'яток. Методична і практична 

важливість цього питання недостатньо усвідомлюється, а воно зовсім не таке 

просте, як видається при поверховому підході. Територія пам'ятки є 

найціннішою ділянкою історичного середовища. Вона безпосередньо прилягає 

до пам'ятки й становить з нею неподільне ціле. Територією пам'ятки є не будь-

яка земельна ділянка, на якій пам'ятка розташована, а тільки та і в тих межах, 

що безпосередньо історично, розпланувально, матеріально і функціонально 

пов'язана з самою пам'яткою. Територія пам'ятки є первинним елементом 

територіальної (містобудівної) охорони пам'яток. Суть території пам'ятки і її 

відмінність від охоронної зони (і від усіх видів зон охорони) полягає в тому, що 

територія пам'ятки пов'язана з історичною матеріальною субстанцією пам'ятки, 

а не з її видовим розкриттям чи композиційним впливом. 

Слід методично розрізняти такі види територій пам'яток: 
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 окремо розташованої пам'ятки; 

 комплексу пам'яток, тобто їх групи, об'єднаної територіально; 

 ансамблю пам'яток, тобто їх групи, об'єднаної спільністю території, 

історії виникнення і розвитку, спільністю композиційної побудови; 

 пам'ятки містобудування (вулиці, бульвару, площі, групи кварталів, 

історичного центру). 

Кожен з цих видів має певні особливості щодо визначення меж і режимів 

використання територій. Для одиничних пам'яток територія визначається, як 

правило, у межах домоволодіння (садиби). При цьому досліджується еволюція 

домоволодіння, встановлюються зміни меж й обирається оптимальний варіант, 

орієнтуючись або на межі домоволодіння, які були при створенні пам'ятки, або 

на межі часу найбільшого розвитку пам'ятки. Зрозуміло, що встановлювані 

межі повинні враховувати об'єкти середовища і мати чітку топографічну 

прив'язку. Для комплексів та ансамблів пам'яток методичні вимоги щодо 

встановлення меж територій аналогічні: межі території мають враховувати 

стародавні межі (вали, рови, мури тощо), як збережені, так і ті, що не 

збереглися, а також інші чинники, що вимежовували комплекс чи ансамбль у 

довкіллі, беручи за точку відліку етап найвищого розвитку й найширшого 

розпросторення комплексу. Для фортифікаційних комплексів межі території 

суміщаються з зовнішньою межею глазиса або з лінією контрескарпу 

зовнішнього рову. 

Оскільки історичне місто є просторовою системою, що розвивається у 

часі, то з методичного погляду єдино прийнятною для нього є стратегія 

спадкоємного розвитку, в основі якої лежить орієнтація на найстабільніші 

чинники – природну підоснову, структуру й розпланування поселення, характер 

забудови певних ділянок середовища та їх взаємозв'язки. При цьому важливо 

зберігати три основні структуроутворюючі елементи: композиційні центри; 

композиційні вісі; системи відкритих, замкнутих і напіввідкритих просторів. 

Розглянуті вище науково-методичні підходи знаходять свою практичну 

реалізацію під час реконструкції історичних міст. Реконструкція зараз 



28 

 

усвідомлюється як удосконалення наявного міського середовища і як така вона 

є безперервним процесом. Її об'єкт – зони старої міської забудови незалежно від 

їх хронологічних та ціннісних параметрів, а також окремі комплекси, квартали 

чи групи кварталів. Реконструкція має свою методику, що передбачає такий 

комплекс заходів: реставрація і реабілітація пам'яток культурної спадщини; 

модернізація і капітальний ремонт масової історичної забудови; вибіркове 

знесення амортизованих малоцінних будівель і нове будівництво; розвиток 

інженерної інфраструктури і транспортних мереж; озеленення і впорядження. 

Ці заходи мають вирішувати триєдине завдання: збереження і примноження 

культурно-історичного потенціалу міста; створення сприятливих умов 

функціонування історичних районів (ареалів); забезпечення неантагоністичного 

поєднання нових будівель з історичним архітектурним середовищем. 

Загальновизнаними вважаються п'ять методичних засад реконструкції: 

пріоритетність збереження нерухомої культурної спадщини; включення 

реконструкції у загальний процес соціально-економічного розвитку; 

програмно-цільовий підхід; міждисциплінарність і міжвідомчість; 

диференціація і плюралізм конкретних вирішень. 

За ступенем радикальності перетворень розрізняють такі реконструктивні 

заходи: збереження (містобудівна консервація); оновлення; перетворення. 

Методично розрізняються такі види комплексної реконструкції в історичних 

містах: 

ревіталізація (підвищення функціональної значущості комплексу, 

фрагменту середовища, середмістя шляхом відтворення втрачених ними 

громадських функцій або надання їм нових, що не порушують традиційний 

характер середовища); 

ревалоризація (підвищення або відновлення архітектурно-художньої 

цінності середовища, у т. ч. шляхом реставрації пам'яток, видалення 

дисгармонійних нашарувань, компенсаційного будівництва, в окремих 

випадках – відтворення цінних втрачених об'єктів, архітектурних акцентів і 

домінант); 
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регенерація (відновлення та поліпшення розпланувально-просторової 

структури, композиційної цілісності та функціональної активності історичних 

середмість, окремих районів чи архітектурних комплексів). 

При вирішенні практичних завдань різною мірою здійснюються всі три 

види реконструкції, що й передбачено синтетичним терміном ''комплексна 

регенерація''. Регенерація виходить із концепції ''живої пам'ятки'', тобто 

гармонійного збагачення архітектурної форми новими соціокультурними 

цінностями. При цьому забезпечується виконання трьох специфічних умов 

міського розвитку: збереження культурної спадщини; пристосування 

історичного міста до вимог сучасного життя через модернізацію його структур; 

поширення специфічних характеристик історичного міста на всю міську 

територію з метою збереження або надання своєрідності. Зрештою, усі види 

реконструктивних заходів мають сенс тільки в тому разі, якщо забезпечують 

пристосування історичних населених місць до вимог сучасного життя при 

збереженні культурної спадщини та традиційного характеру середовища. 

Методика нашого дослідження включає також критичне осмислення 

результатів науково-практичних робіт, виконаних нашими попередниками. Їх 

аналіз наведено у розділі 6. 

Відтак система охоронного зонування та визначення історичних ареалів, 

запропоновані нами в цій роботі, базуються як на сучасних дослідженнях 

нерухомої культурної спадщини та традиційного характеру середовища 

м. Суми, так і на зазначених вище напрацюваннях попередніх років. 
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РОЗДІЛ 3. СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕНОСТІ МІСТА. ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА 

 

Місто Суми має численну бібліографію та велику кількість архівних 

джерел. Проте джерельна база неоднорідна, а бібліографія характеризується 

певною однобічністю: у ній (до праць Вечерського В. В. 2000-х рр.) було 

недостатньо відображено етапи містобудівного й архітектурного розвитку 

м. Суми, що свідчило про загальний низький ступінь вивченості архітектурно-

просторового середовища міста на той час. 

Зібрану по темі літературу можна поділити на кілька груп. Про 

найдавніший етап розвитку поселень на Сумських теренах є інформація у 

тритомних виданнях минулих років "Археологічні пам"ятки УРСР"
5
 та 

"Археологія Української РСР"
6
. Давнім городищам присвячено праці 

Д. Багалія
7
 та І. Ляпушкіна

8
. 

Значну групу складають писемні джерела про заснування і розвиток Сум 

у ХVIІ-ХІХ ст.: публікації архівних документів, описів, статистики тощо. Перш 

за все, це публікації документів, здійснені Д. Багалієм
9
, публікації "Атласів"

10
 

та "Описів" Харківської і Слобідсько-Української губерній
11

, матеріали про 

                                                 

5
 Археологічні пам'ятки Української РСР. – Т. 3. – К., 1952. – С. 244-246. 

6
 Археологія Української РСР. – Т. 3. – К.: Наукова думка, 1975. 

7
 Багалей Д. Общий очерк древностей Харьковской губернии. – Харьков, 1890. 

8
 Ляпушкин И. Днепровское лесостепное Левобережье вэпоху железа. – М.-Л., 1961. 

9
 Багалей Д. Материалы для истории колонизации и быта степной окраины 

Московского государства (Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губ.) в XVI-XVIIІ 

ст. – М., 1886. 

10
 Атлас Харьковского наместничества с топографическим описанием. – X., 1902. 

11
 Описание Слободской Украинской губернии 1802 г. – X., 1889; Описи Харківського 

намісництва кінця XVIII ст. – К.: Наукова думка, 1991. – 222 С.; Топографическое описание 

Харьковского наместничества. – X., 1888. 
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Сумські укріплення, подані в "Актах історичних"
12

, у праці 

А. Мишлаєвського
13

, відомості про місто, подані В. Пассеком
14

, відомості про 

військово-територіальний устрій
15

, про фабрики, заводи і розвиток 

промисловості в Сумах у 2-й пол. XIX – на поч. ХХ ст.
16

 

Серед історичних праць виділяються дослідження Д. Багалія
17

 та 

В. Юркевича
18

, присвячені проблемам заселення і розвитку міст 

Слобожанщини, у т. ч. й Сум. Церковно-історичним старожитностям 

присвячена фундаментальна багатотомна праця архієпископа Філарета 

(Гумілевського), що відзначається докладністю і фактографічною 

достовірністю
19

. Мистецьким пам'яткам присвячено дослідження 

С. Таранушенка
20

. Надзвичайну джерельну цінність становить монографічне 
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 Дополнения к Актам историческим, собранные и изданные Археографической 
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62 С. 
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для статистики Российской империи. – СПб., 1839. – Отд. 2. 

15
 Записки о слободских полках с начала их поселения до 1766 года. – Х., 1812. 

16
 Список фабрик и заводов Российской империи. – СПб., 1910. – С. 637; Фабрики и 

заводы всей Росии. – К., 1913. 

17
 Багалій Д. Історія Слобідської України. – Х.: Основа, 1990. – 254 С.; Багалей Д. 

Очерки из истории колонизации и быта степной окраины московского государства. – М., 

1887. 
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 Юркевич В. Еміграція на схід і залюднення Слобожанщини за Богдана 

Хмельницького. – К., б. р. 

19
 Филарет (Гумилевский) Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – 

Отд. 1. – М., 1852; Кн. 3. – М., 1857. 

20
 Таранушенко С. Мистецтво Слобожанщини. – Х., 1928. – С. 1-9 , 34 табл.; 

мистецтва старої Слобожанщини. – Х., 1922. – 114 С.; Таранушенко С. Пам'ятки архітектури 

Слобожанщини XVII-XVIII віків // Питання історії архітектури та будівельної техніки 

України. – К.: Держбудвидав, 1959. – С. 44-80. 
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дослідження міста священика Якова Левицького
21

. Містобудівному розвиткові 

Сум, архітектурі міста присвячено праці А. Дейнеки
22

, В. Вечерського, 

К. Черкасової
23

 та інших. Містобудівні й фортифікаційні аспекти розвитку 

міста у ХVII-ХVIII ст. досліджували Б. Бондаренко у кандидатській дисертації
24

 

та Я. Іванюк
25

. Фаховий аналіз розпланування і забудови Сум у ХVII-ХІХ ст. 

містить фундаментальна праця Л. Тверського
26

, а більш поверхово ці питання 

зачіпав у своїй монографії А. Станіславський
27

. Найважливіші архітектурні 

пам'ятки Сум досліджували, крім С. Таранушенка, М. Цапенко
28

, Г. Логвин
29

, 

В. Вечерський (про це докладніше – нижче). 

Найбільше значення для нашої праці мають три книги історико-

архітектурного жанру. Це історико-архітектурний нарис "Суми" В. Моісеєнка 

                                                 

21
 Левитский И. Историческое прошлое г.Сум Харьковский губернии // Труды ХIII 

археологического съезда. – М., 1908. – Т. 2. – С. 79-114. 

22
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Строительство и архитектура. – 1987. - № 6. – С. 7-9. 

23
 Черкасова К. Творча спадщина Олександра Палицина в садибній культурі 

Слобожанщини // Пам'ятки України: історія та культура. – 1997. – №2. – С. 98-103; 

Творчество А. А. Палицына // Архитектурное наследство. – Вып. 36. – М.: Стройиздат, 1988. 

– С. 250-253. 

24
 Бондаренко Б. Градостроительство Харьковщины. Очерки планировки и застройки 

городов (XVIІ – первой пол. ХІХ вв.). – Канд. дисс. – Х., 1953. 

25
 Іванюк Я. Міста-фортеці Охтирка і Суми у XVII-XVIII ст. // Український 

історичний журнал. – 1980. – № 9. – С. 101-109. 

26
 Тверской Л. Русское градостроительство до конца XVII в.: Планировка и застройка 

русских городов. – М.-Л., 1953. 

27
 Станиславский А. Планировка и застройка городов Украины. – К.: Будівельник, 

1971. 

28
 Цапенко М. Архитектура Левобережной Украины XVII-XVIII веков. – М.: 

Стройиздат, 1967. – 236 С. 

29
 Логвин Г. По Україні: Стародавні мистецькі пам'ятки. – К.: Мистецтво, 1968. – 462 

С.; Украина и Молдавия: Справочннк-путеводитель. – М.: Искусство, 1982. – 455 С. 
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та Н. Новаківської
30

 та путівник А. Дейнеки "Памятники архитектуры 

Сумщины"
31

. Книга В. Моісеєнка та Н. Новаківської грунтується на доброму 

знанні архівних матеріалів та історії архітектури взагалі, докладному вивченні 

архітектурної спадщини міста. Більшість наукових висновків цих авторів не 

втратили свого значення і сьогодні, включно з проведеним вперше аналізом 

архітектурно-просторової композиції. Проте є в книзі тези, які не витримали 

випробування часом: не можна погодитися з явною недооцінкою архітектурної 

спадщини 2-ї пол. XIX – поч. XX ст. та з невиправдано високою некритичною 

оцінкою містобудівних заходів і архітектурних рішень 1950-х – 1960-х років. 

У книжці А. Дейнеки майже половина обсягу присвячена власне Сумам. 

Попри значні недоліки цієї книги, зумовлені тим, що автор не є професійним 

істориком архітектури, вона у свій час стала значним кроком уперед порівняно 

з усіма попередніми працями про архітектуру Сум і попередніми виданнями 

того ж автора. Жанрове визначення "путівник" не повністю відповідає 

характеру і викладу матеріалу: тут є ґрунтовний нарис містобудівного розвитку 

як міста в цілому, так і окремих його районів, історію забудови найвизначніших 

вулиць і містобудівних вузлів, аналіз їх просторової композиції тощо. Все це 

доповнює низка нарисів про провідні архітектурні об'єкти міста – і стародавні, і 

збудовані відносно нещодавно. Характерною прикметою, що засвідчує новизну 

і неупередженість підходу, є хронологічне і стилістичне розмаїття 

представлених об'єктів. Це перше видання, де повноцінно була представлена 

архітектурна спадщина кін. XIX – поч. XX ст., а також споруди так званого 

радянського періоду. Цінність книги побільшує й та обставина, що 

архітектурна спадщина міста розглядається разом з архітектурними пам'ятками 

довкілля. Для нашої праці книжка А. Дейнеки є одним з важливих джерел. 

Ще важливішим джерелом є монументальний ілюстрований двотомник 

історико-краєзнавчих матеріалів, виданий протягом 2003-2009 рр. місцевими 
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 Моісеєнко В., Новаковська Н. Суми. – К.: Будівельник, 1966. 

31
 Дейнека А. Памятники архитектуры Сумщины. – Х.: Прапор, 1989. – 199 С. 
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краєзнавцями
32

. Він містить найповнішу на сьогодні добірку іконографічних 

матеріалів з історії забудови міста, а також низку історико-архітектурних 

нарисів, у т. ч. й присвячених містобудівному розвитку Сум. 

Протягом останнього десятиліття Суми й околиці є предметом уваги 

місцевих археологів, котрі публікують результати своїх досліджень. Це В. і 

М. Приймаки, О. Коротя, Є. Осадчий, Л. Бєлінська, В. Звагельський
33

 та інші. 

Їм вдалося дослідити характер освоєння сумських теренів та урбанізаційних 

процесів на ранніх етапах
34

, а також перший етап будівництва фортеці, суть 

якого не відобразилася у картографічних джерелах і з'ясована лише завдяки 

археологічним дослідженням
35

. 

Для наших досліджень залучаються довідкові матеріали різних 

історичних періодів: статті у "Великій енциклопедії" кін. ХІХ ст.
36

, в 

Енциклопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона
37

, Словнику 

географічному королівства Польського
38

, в Географічно-статистичному 
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Лівобережжя. – Частина II. – Суми, 2003. – С. 28-38. 
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// Сумський історико-архівний журнал. – 2010. – № 10-11. – С. 191-196; Коротя О. В. 

Сумська фортеця 1655 р. (варіант реконструкції) // Середньовічні старожитності Південної 

Русі-України. – Чернігів, 2005. – С. 78-79.. 
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 Большая энциклопедия. – Т. 18. – СПб., 1896. 

37
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словнику Російської імперії
39

, у багатотомному виданні енциклопедичного 

характеру "Городские поселення в Российской империи"
40

, у "Пам'ятних 

книжках Харківської губернії" різних років видання
41

. Найбільшою повнотою 

відзначазться компілятивна за характером стаття про Суми у багатотомному 

довідковому виданні за редакцією В. Семенова "Россия. Полное 

географическое описание нашего отечества"
42

. 

Важливими довідковими виданнями по пам'ятках культурної і природної 

спадщини є каталоги пам'яток
43

, де, на жаль, відображені лише найвизначніші 

архітектурні об'єкти, а також, рєестр-довідник заповідних об'єктів "Природно-

заповідний фонд Української РСР''
44

. У цих виданнях є основні відомості про 

пам'ятки культурної спадщини, природи та садово-паркового мистецтва, 

розташовані не лише в місті, а й навколо нього. 

Для наших досліджень залучається краєзнавча література, у т. ч. й різні 

путівники
45

. В плані визначення етапних, переломних моментів, що вплинули 

на містобудівну еволюцію, залучаються історичні праці, серед яких станом на 
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1970-і рр. підсумковою є стаття про Суми в "Історії міст і сіл Української 

РСР"
46

. 

У цьому дослідженні необхідно враховувати загальні тенденції розвитку 

містобудування, фортифікаційного будівництва, народного зодчества 

Слобожанщини. Їх відображено у працях і публікаціях Г. Алфьорової
47

, 

В. Лаврова, Ф. Ласковського
48

, В. Кордта
49

, В. Вечерського та інших авторів. 

Загалом огляд бібліографії пересвідчує нас у тому, що Суми, незважаючи 

на велику кількість і непоганий професійний рівень виданої літератури, до 

початку ХХІ ст. не отримали належного поцінування як історико-культурний 

феномен, бо місто не стало об'єктом вичерпних і комплексних історико-

містобудівних досліджень. 

Цю прогалину значною мірою заповнюють праці В. Вечерського останніх 

двох десятиліть. Це статті про окремі проблеми фортифікаційного устрою
50

 та 

містобудівного розвитку Сум
51

, про окремі пам'ятки міста
52

 та проблеми, 
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Зводу пам'яток історії та культури України, 1994. – С. 158-165; Театр драми і музичної 
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пов'язані з ними
53

, про перспективи використання нерухомої культурної 

спадщини міста в якості туристичного ресурсу
54

. Значне місце архітектурно-

містобудівній спадщині м. Суми відведено у низці наукових монографій та 

науково-популярних книжок цього автора.  

Монографію ''Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. 

Формування, дослідження, охорона'' присвячено дослідженню формування, 

розвитку, а також охорони та реставрації архітектурної й містобудівної 

спадщини доби Гетьманщини (1648-1781 рр.) у географічних межах сучасної 

території України. При вивченні джерельної бази акцентовано важливість 

картографічних матеріалів з історії містобудування та джерельну значущість 

пам'яток містобудування і архітектури. З'ясовано соціально-економічні, 

культурні й фахові засади формування архітектури й містобудування, 

закономірності формування і розвитку містобудівних утворень (міст і сіл, у т. ч. 

м. Суми), оборонних і монастирських комплексів. Визначено розпланувально-

просторові вирішення й архітектурно-пластичні, стильові особливості основних 

типів будівель і споруд. Доведено і вперше кількісно означено регіональну 

нерівномірність архітектурного й містобудівного розвитку, з'ясовано 

регіональні особливості розвитку архітектури й містобудування, поточнено 

періодизацію, класифікацію, запропоновано поточнити визначення панівної 

стилістики архітектури доби Гетьманщини, визначено місце і роль 

                                                                                                                                                                  

комедії ім. М.Щепкіна // Типові статті для Зводу пам'яток історії та культури України. – К.: 

Гол. редколегія Зводу пам'яток історії та культури України, 1994. – С. 177-178. 

53
 Вечерський В. Колись у Сумах співали солов'ї, а тепер там – націоналісти! // 

Пам'ятки України: історія та культура. – 1995. – № 1. – С. 163; Британці дали відсіч 

українським гнобителям російських Сум // УНІАН-Суспільство. – К., 1995. – № 12 (95). 

54
 Вечерський В., Поліщук А. Туристичні ресурси Сумщини: історико-культурний і 

природний аспекти // Туристичні ресурси України. – К., 1996. – С. 216-236; Вечерський В., 

Поліщук А. Національний Чеховський заповідник (м.Суми) у контексті розвитку туризму в 

регіоні // Розвиток туризму в Україні: проблеми і перспективи. Збірник наукових статей. – 

К.: ІВЦ ''Слов'янський діалог'', 1995. – С. 113-121. 
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архітектурно-містобудівної спадщини цієї доби в розвитку української 

архітектури. Проаналізовано науково-методичні засади та практику охорони, 

реставрації та реабілітації об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини
55

. 

У монографії ''Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України'' 

зазначено втрачені об'єкти нерухомої спадщини м. Суми, без яких неможливо 

уявити собі справжню історію української архітектури. До кожного обєкта 

подана коротка історико-архітектурна довідка, а також історична іконографія - 

фотографії, малюнки, кресленики тощо, серед яких чимало публікуються 

вперше
56

. 

Монографію ''Спадщина містобудування України: Теорія і практика 

історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць'' 

присвячено питанням дослідження містобудівного укладу старовинних 

населених місць України, їх культурної спадщини, методів і форм збереження 

пам'яток та традиційного характеру середовища. Розглянуто стан проблеми та 

історію питання, проаналізовано джерельну базу, простежено формування 

сучасної методики досліджень, з'ясовано нормативно-правові засади 

містобудівної охорони памяток та збереження традиційного характеру 

середовища, дано розгорнутий аналіз практичних заходів щодо забезпечення 

збереження памяток та історично сформованого архітектурного середовища. 

Основний обсяг монографії присвячено дослідженням 27 конкретних 

історичних населених місць України – міст, сіл, приміських слобід, 

монастирських комплексів (Київ, Чернівці, Чигирин, Полтава, Чернігів, 

Новгород-Сіверський, Суми з історичним передмістям Лука, Глухів, Путивль, 

Ромни, Софроніївський, Максаківський, Гамаліївський монастирі та інші). У 

додатках наведено чинні нормативно-правові акти, що стосуються 
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2002. – 592 С. 
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містобудівної охорони нерухомих пам'яток та збереження традиційного 

характеру середовища історичних населених місць, а також проекти 

відповідних нормативно-правових актів, що становлять певний методичний 

інтерес
57

. 

Монографію ''Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної 

України: Виявлення, дослідження, фіксація'' присвячено, у т. ч., й об'єктам 

культурної спадщини м. Суми. Розглянуто стан проблеми та історію питання, 

проаналізовано джерельну базу, становлення сучасної парадигми історико-

архітектурних досліджень, з'ясовано зв'язок цих досліджень з підготовкою 

Зводу пам'яток історії та культури України, простежено загальні процеси 

розвитку архітектури й містобудування в областях Лівобережжя, формування 

архітектурної спадщини. Основний обсяг монографії присвячено дослідженням 

416 конкретних об'єктів культурної спадщини Київської області (лівобережної 

частини), Чернігівської, Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, 

Дніпропетровської областей. Тексти супроводжуються ілюстративними 

матеріалами, креслениками планів і перерізів, історичною іконографією
58

. 

Науково-популярне видання ''Православні святині Сумщини'' досить 

детально розглядає питання становлення архітектурно-містобудівного устрою 

м. Суми та його сакральні об'єкти
59

. 

В останній (на сьогодні) науковій монографії автора ''Фортеці й замки 

України'' детально простежено й описано формування оборонної системи міста 

протягом XVII-XVIII ст.
60
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містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць. – К.: НДІТІАМ, 2003. – 

560 с. 

58
 Вечерський В. Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: 

Виявлення, дослідження, фіксація. – К.: Видавничий дім А.С.С, 2005. – 588 с. 

59
 Православні святині Сумщини. – К.: Техніка, 2009. – 224 с. 

60
 Фортеці й замки України. – К., 2011. – 664 с.; 619 іл. 



40 

 

Попри великий обсяг опрацьованих нами і переліченими тут праць 

джерельна, база дослідження все-таки обмежена, а кількість і якість інформації, 

що міститься в опублікованих джерелах, явно недостатня для вирішення всіх 

основних завдань. Тому необхідно широко залучити архівні матеріали, досить 

багаті і різноманітні. Вони зберігаються в архівах Києва, Москви, Санкт-

Петербурга, Сум, у фондах Сумського краєзнавчого музею. Нам відомо близько 

15 планів Сум 2-ї пол. XVIII – поч. XX ст. Найцікавіші з них представлено в 

ілюстративній частині цієї праці. У справах, які зберігаються в РДВІА, РДАДА 

та РДІА, у ЦДІАУ, ДАСО і ДАХО широко відображено питання будівництва 

різноманітних споруд, перепланування м. Суми, ремонту будівель і споруд, 

міського упорядкування, будівництва мостів, гребель, промислових 

підприємств тощо. Хронологічно ці матеріали охоплюють період з 1765 р. до 

наших днів (див. перелік архівних матеріалів у розділі 9 ''Джерела та 

бібліографія''). В архівних матеріалах відображено також статистику по місту 

на різних етапах його розвитку. Велику цінність мають збережені в різних 

архівах кресленики проектів різноманітних будівель ХІХ-ХХ ст. 

Проектні матеріали по місту в цілому охоплюють лише повоєнний період.  

Вони зберігаються в технічних архівах проектних інститутів, архівах 

Управління містобудування та архітектури Сумської облдержадміністрації та 

Управління містобудування та архітектури виконкому Сумської міської ради. 

Для наших досліджень важливим виявився аналіз проектних розробок (схем 

районного планування, генпланів, ПДП) останніх 40-50 років. Ці матеріали 

перелічено наприкінці даного текстового тому. 

У 1987 р. інститут "Укрпроектреставрація" узявся розробляти 

"Інвентаризацію пам'яток архітектури м. Суми" (головний архітектор проекту 

В. Шкляр, виконавці – Н. Муратов, В. Кучеренко). Дослідження охопили лише 

9 кварталів історичного центру міста і їх результати звелися, по суті, лише до 

написання пооб'єктних історичих довідок. Значні методологічні хиби, 

відсутність чітких критеріїв поцінування архітектурної спадщини, 

невизначеність результатів – все це знецінює згадану роботу. 
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У 1990 р. в інституті КиївНДІПмістобудування в складі теми "Наукові 

обґрунтування перспективного територіально-планувального розвитку 

м. Суми" було виконано розділ "Зони охорони пам'яток історії та культури". 

При цьому проведено побіжне обстеження всієї території міста, виявлено понад 

60 нових пам'яток архітектури, чимало значних споруд і традиційної забудови. 

Все це було відображено у відповідях реєстрах і нанесено на підоснову. 

Розроблено тимчасові зони охорони пам'яток історії та культури, затверджені 

Сумським міськвиконкомом 17.01.1991 р. Проте ця робота не вирішила 

належним чином питання виявлення, фіксації і містобудівної охорони 

архітектурної спадщини, оскільки проводилася за спрощеною програмою, без 

належних комплексних обгрунтувань, а система охоронного зонування була 

визначена інтуїтивно. 

Науковий керівник цієї роботи (Вечерський В.В.) протягом 1991-1993 рр. 

здійснив історико-містобудівні дослідження Сум із розробленням Історико-

архітектурного опорного плану та Проекту зон охорони пам'яток. Крім нас, як 

керівника роботи, в ній взяла участь велика група співробітників НДІТІАМ, 

зокрема кандидат архітектури В. Моїсеєнко, архітектор Є. Водзинський, 

мистецтвознавці Т. Скибицька та Н. Стависька, фотограф О. Ранчуков. Велику 

допомогу дослідницькій групі надав тодішній головний архітектор Сум Ю. 

Кобиляков.
61

 За результатами цих досліджень було складено список пам'яток 
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архітектури й містобудування м. Суми (100 охоронних номерів), перелік 

значних архітектурних споруд (70 об'єктів), перелік найцінніших будівель 

традиційної забудови (104 об'єкти). В Історико-архітектурному опорному плані 

визначено вуличну мережу, яка має значну історико-містобудівну цінність (у 

межах історичного середмістя), місця концентрації об'єктів архітектурної 

спадщини (у районі вулиць Соборної-Петропавлівської та Троїцької-

Псільської). Це дало можливість визначити найцінніший район забудови міста, 

який обмежують зі сходу річище р. Псла, з півдня – вулиця Огарьова, з півночі 

– вулиці Червонозоряна і Привокзальна, з заходу – вулиця Новомістенська, 

річища Сумки і Стрілки. Це дозволило нам оцінити зони охорони пам'яток, 

встановлені місцевою владою у 1985-1986 рр., як недостатні: і заповідна і 

охоронна зони охоплювали лише незначні частини історичного району. Тому 

запропоноване нами на основі Історико-архітектурного опорного плану 

охоронне зонування докорінно відрізнялося від того, яке було раніше. 

Наші дослідження підтвердили правомірність віднесення м. Суми до 

категорії історичних міст та поточнили ціннісну категоризацію: на підставі 

наших досліджень Суми слід зарахувати до найвищої ціннісної категорії 

історичних міст України, тобто тих, де доцільно створювати історико-

архітектурні заповідники (історико-культурні заповідні території).  

При розробленні в 1993 р. зон охорони пам'яток міста ми передовсім 

класифікували всі міські території за ступенем історико-культурної цінності, а 

також за природною цінністю ландшафтів, ґрунтуючись на матеріалах 

Історико-архітектурного опорного плану. При цьому враховувалися усі об'єкти 

нерухомої культурної спадщини всіх категорій, видів і типів, як узяті на 

державний облік, так і щойно виявлені, а також природні охоронювані об'єкти, 

території, цінні ландшафти. З'ясовано, що в історичному центрі міста в цілому 

збереглися: система давнього розпланування, історичні панорами й силует, 

квартали, майдани, вулиці з пам'ятками архітектури та характерною рядовою 

забудовою минулих століть, археологічний культурний шар, ділянки цінного 

ландшафту. У центрі виділено два райони історичної забудови, де окремі 



43 

 

пам'ятки архітектури, історичні будівлі, їх комплекси і ансамблі становлять 

суттєвий відсоток усього наявного фонду забудови. Це дев'ять кварталів 

забудови історичного середмістя між вулицею Героїв Сталінграду, 

Покровською площею і річищем Стрілки, а також мис при впадінні у р. Псел р. 

Сумки (початок вулиці Троїцької). Тож ґрунтуючись на особливостях 

історично сформованого архітектурного середовища Сум, наявності цінного 

ландшафту, пам'яток культурної спадщини, ми визначили номенклатуру зон 

охорони пам'яток. У загальному балансі міської території зони охорони 

пам'яток обіймають 1946,55 га або 23,27 % території Сум. 

Отже, результати цих робіт попередніх років ми до певної міри 

враховуватимемо в своїй праці, проте вони не мають тяжіти над нами як догма. 

Незвичайною багатоманітністю й докладністю відзначаються 

іконографічні матеріали по Сумах зібрані, переважно, у фондах Сумського 

краєзнавчого музею. Їх хронологічні рамки - 1870-ї – 1930-і рр. На старих 

фотографіях, листівках, в ілюстрованих виданнях зафіксовані загальні вигляди 

міста, його окремих районів, вулиць і площ, значні будівлі тощо. Найважливіші 

іконографічні матеріали подано в 2-му томі нашої праці. 

Завдання цього дослідження не можна вирішити без залучення 

новочасних науково-методичних напрацювань. Для цього необхідно залучати 

праці з методики вивчення, реконструкції, збереження стародавніх 

містобудівних систем О. Щенкова
62

, Б. Михайловського
63

, Т. Зарембської
64

, 
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М. Кудрявцева, Т. Кудрявцевої
65

, Г. Мокєєва
66

, Ю. Ранинського
67

, Б. Колоска
68

, 

Т. Трегубової, Є. Водзинського
69

; роботи з методики складання історико-

архітектурних опорних планів Г. Алфьорової
70

, С. Регаме, Л. Соколова
71

. 

Вважаємо необхідним підкреслити значущість робіт Ю. Ранинського
72

, 

присвячених виявленню архітектурної своєрідності міст, та досліджень 

Є. Водзинського і С. Регаме
73

 щодо видового розкриття об'єктів нерухомої 

культурної спадщини у міській забудові. Питанням виявлення, облікування й 
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охорони історичних міст присвячені публікації А. Іконнікова
74

, 

В. Островського
75

, А. Беккера
76

, Є. Водзинського
77

. Проблеми й методику 

виявлення, поцінування і моніторингу пам'яток архітектури розробляли 

В. Завада, Г. Таукач, Є. Федосова
78

. Містобудівній охороні нерухомих пам'яток 

різних видів присвячено дослідження І. Кроленко, А. Шабельникова, 

В. Сергіна, Е. Щукіної
79

. Комплексний аналіз міського середовища є предметом 

праць Е. Трутнєва, О. Високовського, В. Чистової, О. Пруцина, 
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Б. Римашевського та В. Борусевича
80

, а також колективної монографії інституту 

КиївНДІПмістобудування
81

.  

Особливо слід відзначити прекрасну монографію А. Беккера і О. Щенкова 

''Сучасне міське середовище і архітектурна спадщина'' з аналізом еволюції 

міського середовища під впливом процесів розвитку міста, з виділенням тих 

якостей середовища, які актуальні тепер
82

. У цій монографії сформульовані 

важливі методичні засади щодо принципів поєднання нових архітектурних 

об'єктів з архітектурною та містобудівною спадщиною. Важко переоцінити 

також вплив на формування містобудівних підходів в охороні нерухомої 

культурної спадщини колективної монографії за редакцією А. Іконникова та 

М. Гуляницького ''Памятники архитектуры в структуре городов СССР''
83

. 

Загальнокультурні аспекти діяльності з охорони історичних міст акцентував у 

своїх статтях покійний російський академік Д. Лихачов
84

. Питанням 

комплексної реконструкції старовинних міст і районів історичної забудови 

присвячено збірку наукових праць московського інституту ''ЦНИИП 
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реконстукции городов'' 1989 р., в якому насвітлені як теоретичні проблеми, так 

і різноманітний досвід реконструкції історичних міст, накопичений у СРСР і за 

кордоном
85

. Важливе методичне значення має невелика за обсягом стаття 

українського архітектора з Румунії Г. Куринського-Ворони, котрий запровадив 

поняття містобудівної реставрації та запропонував методику селективної 

реконструкції
86

. А загалом, у дослідженнях неможливо обійтися без урахування 

великого, різноманітного й дуже корисного зарубіжного досвіду
87

, у т. ч. 

нормативних і методичних напрацювань. 

При вивченні сучасної ситуації, визначенні міри збереженості спадщини 

застосовувалася сучасна топогеодезічна підоснова масштабів 1:2000, 1:5000, 

1:25000, надана замовником. 

Підсумовуючи зазначимо, що це дослідження грунтується на всіх нині 

доступних бібліографічних, архівних, картографічних, іконографічних і 

проектних матеріалах, враховує результати археологічних розвідок, всі новітні 

методичні напрацювання і досвід аналогічних робіт. Воно заповнює певну 

прогалину як у вивченні цього міста, його нерухомої культурної спадщини, так 

і в дослідженнях архітектури і містобудування Слобідської України. 
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РОЗДІЛ 4. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

 

Суми – місто обласного підпорядкування, адміністративний, економічний 

і культурний центр Сумської області, розміщений у північно-східній частині 

України (в історичному регіоні Слобожанщина) на березі річки Псел та її 

приток Сумки і Стрілки. Ділиться на два адміністративних райони – 

Ковпаківській і Зарічний (створені в 1973 р.). Населення міста 269 918 чол. 

(станом на 2010 р.). Площа 145 кв. км. 

Вважається, що м. Суми було засновано 26 липня 1655 р. Історія зберегла 

кілька легенд про те, звідки походить назва міста. Одна з них – що в давнину на 

березі річки були знайдені мисливські сумки. Це відображено в гербі міста, 

затвердженому в 1781 р.: три чорні сумки з перев'язками і золотими гудзиками 

на прямокутному щиті. 

На берегах р. Псла люди почали селитися ще за доби епохи бронзи та 

скіфського часу.  

Серед дослідників немає одностайності щодо дати заснування Сум: одні 

пов'язують його з 1652 р., інші – з 1655 р., коли переселенці на чолі з 

Герасимом Кондратьєвим прийшли сюди з містечка Ставище, що на Київщині. 

Вони з дозволу російського царя заснували на р. Сумка місто Суми. 

Герасим Кіндратович Кондратьєв брав участь у боях проти татар під 

Сумами, в Кримських походах, заснував на околицях Сум чоловічий 

Успенський монастир (с. Мала Чернеччина, нині – с. Токарі), жіночий Іоанно-

Предтечинський монастир у с. Лука. Він відбудував дерев'яні Спасо-

Преображенську, Миколаївську, Різдва Богородиці церкви. 

Сумський козацький полк був створений протягом 1652-1658 рр. 

Українські переселенці та козаки становили більшу частину населення міста, 

про що свідчить перепис Сум 1660 р. З 2740 мешканців 1642 козака, 1060 

міщан і 38 селян. Населення міста було представлено московськими служивими 

людьми воєводи Арсеньєва і переселенцями з України отамана Герасима 
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Кондратьєва, який у 1658 р. був обраний полковником Сумського слобідського 

полку. 

Протягом 1656-1658 рр. мешканці зводили фортецю під керівництвом 

воєводи К. Арсеньєва. Сумська фортеця була однією з найбільших і найбільш 

укріплених на Слобожанщині. І не випадково вона в 1658 р. стала центром 

Слобідського козацького полку, який захищав південні кордони Московського 

царства від нападів кримських татар. 

У 1659 р., 1662 р. і в 1668 р. місто витримало татарські напади. Сумські 

козаки відзначилися і в боях з турками в Чигирині. Сумська фортеця грала роль 

збірного пункту російських військ під час так званих чигиринський та 

кримських походів. 

Під час Північної війни цар Петро І 25 грудня 1708 р. прибув разом з 

гвардією з Лебедина до Сум. Тут він видав маніфест ''О злодействах изменника 

гетмана Мазепы во вред России''. 1 січня 1709 р. він був присутній в Спасо-

Преображенському соборі на молебні. 6 січня 1709 р. тут відбулася військова 

рада. 3 лютого 1709 р. Петро I виїхав з Сум у Охтирку. 

У 1708 р. Суми разом з іншими містами Слобожанщини увійшли до 

складу Азовської губернії, а в 1718 р. відійшли до Київської губернії. 

Розвитку міста сприяло його розміщення на торговому шляху, який вів 

від Сум до Путивля і Рильська. В Сумах він сполучався з Бакаєвим шляхом, що 

вів до р. Дніпра й далі на Правобережжя. Це у 2-й пол. XVIII ст. визначило 

перетворення військового міста Суми на крупний торговий ярмарковий центр. 

У 1732 р. в місті проживало понад 7700 мешканців, а територія міста в 

порівнянні з 1660 р. подвоїлася. Відповідно до опису 1732 р. у фортеці й на 

посаді мешкали 3823 особи, тобто половина всього населення міста. Тут було 

975 дворів, 1140 дерев'яних хат, що свідчить про значну щільність забудови 

історичного ядра. 

До 1765 р. у Сумській фортеці постійно перебувала Слобідська Комісія – 

вищий орган управління Слобідських полків у військових і цивільних справах. 

У 60-90-ті рр. XVIII ст. Сумська фортеця втрачає оборонні функції і значення 
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опорного пункту російської армії. Вона, протягом століття, починаючи від 1658 

р., визначала архітектурне обличчя міста, а в 2-й пол. XVIII ст. перестала 

використовуватися за прямим призначенням. Це зумовило обвалення ''тайника'' 

– підземного ходу до р. Псел, занепад башт з брамами і оповзання валів і ровів. 

Навколо історичного ядра міста ще в 30-ті рр. XVIII ст. почали формуватися 

слободи, згодом міські райони Засумка, Перекоп, Нове Місце. 

Документальними свідоцтвами про це є згадки в історичних документах про 

існування дерев'яних церков на Засумці, Новому Місці, які в той час слугували 

центрами тяжіння громадського життя. 

В 1732 р. Суми стали намісництвом Сумського полку Білгородської 

губернії. У 1765-1780 рр. – центр Сумської провінції Слобідсько-Української 

губернії. У 1780 р. Суми стали повітовим містом (до 1923 р.), а з 1835 р. 

увійшли до складу Харківської губернії. 

В описі міста 1788 р. містяться відомості про те, що місто було 

забудовано, преважно, дерев'яними будинками, яких налічувалося 1237, а 

мурованих – лише 2, торгових лавок було 40, мешканців – 10495 осіб. 

План міста поч. XIX ст. свідчить про перетворення Сум у досить велике 

повітове місто, відомий на Слобідській Україні і в Росії ярмарковий центр. За 

східним фортечним валом на поздовжній осі від нинішньої Покровської площі 

був прокладений міст над заболоченими рукавами р. Псел, з'єднаний з 

поштовою дорогою на Харків, яка йшла через Охтирку і мала велике транзитне 

значення. 

Другий транзитний шлях ішов на Курськ в північній частині міста від 

Засумки (уздовж теперішньої Курської вулиці). Третій транзитний шлях на 

Білопілля дотепер зберіг назву з поч. XIX ст. Четвертий шлях – Гадяцький – у 

південній частині міста йшов трасою теперішньої вулиці Петропавлівської. 

Суми в першому десятилітті XIX ст. були містом, яке динамічно 

розвивалося внаслідок активності місцевого населення, що займалося 

торгівлею, промисловістю, ремеслами. У місті були заводи – миловарний, 
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свічковий, сальний, шкіряний. Останній знаходився на березі р. Псел у створі 

теперішньої вул. Антонова. 

Історичний центр міста в 20-ті рр. XIX ст. адміністративно належав до 

першої поліцейської частини. Тут була найбільш репрезентативна забудова з 

найбільш капітальними будівлями купецтва і державними установами. Про це 

свідчить відомість про казенні та публічні будівлі, складена в 1824 р., яка 

зазначає також і муровану будівлю для присутствених місць ''о 12 покоях". 

У 1812 р. поряд з іншими офіційними установами зведена мурована 

будівля магістрату "о 5 покоях'', з підвалом. Серед споруд, які знаходилися на 

території колишньої фортеці, згадується дерев'яна казарма, розміщена у 

цитаделі. Згадується також дерев'яна гаупртвахта, яка була в 1804 р. розібрана і 

натомість збудована мурована "о 4 покоях", а також численні флігелі, комори, 

погреби, які розміщувалися у внутрішніх дворах державних і купецьких садиб. 

На поч. XIX ст. перші муровані будівлі зводяться й на Новому місці. 

Існуюче повітове училище в 20-х рр. XIX ст. представлено в описі мурованою 

будівлею. У цю ж добу збудовано й міська лікарня. Архітектурний образ 

міського центру формували корпуси торгових рядів, як це було притаманно й 

іншим містам у добу панування класицизму в 1-й пол. ХІХ ст. 

Класицистичними рисами позначений і новий план Сум 1845 р. Територія 

міста по лінії існуючих земляних валів обмежувалася в цілому по колишній 

межі, встановленій першим генеральним планом 1786 р. (план міста 1768 р. не 

був "височайше" конфірмований). 

Значний розвиток Сум припадає на другу половину XIX - початок XX ст. 

– завдяки зростанню промисловості: цукрової (Суми стали одним з її значних 

осередків в Україні), а також машинобудівання, металообробної та текстильної 

(фабрика сукна) галузей, торгівлі (відомі ярмарки — 3 рази на рік). 

У 1870 р. в Сумах було 9 церков, 1763 будинки, з них 108 мурованих. 

Населення міста становило 14 126 мешканців (з них 69 католиків, 76 

протестантів і 111 євреїв, решта - православні). Було 130 магазинів та лавок, 4 
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готелі, гімназії, парафіяльні школи (в тому числі для дівчат), лікарня, поштова 

станція і банк. 

У 1877 р. в Сумах було 153 муровані будинки, 1832 дерев'яних. 

Населення міста становило 15 534 чоловік (з них 74 католики). В Сумах було 7 

товарних складів, 337 лавок і магазинів, чоловічі та жіночі гімназії і школи, 

станція Сумської залізниці. У власності міста було 1 074 десятин землі (11,7 

км²). Мешканці займалися промисловістю та торгівлею. В Сумах було 876 

ремісників (370 майстрів, 309 робітників, 260 учнів), з них 171 швець, 136 

кравців і 80 ковалів. На 1878 р. у Сумах було 14 фабрик. 

Включення Сум у 1878 р. в залізничну мережу (магістраль Люботин – 

Суми – Ворожба), впровадження технічних новинок підсилило економічні 

зв'язки міста з іншими регіонами України і Росії. Сумські ярмарки в цей період 

знову набувають загальноімперського значення. У зв'язку з розвитком цукрової 

промисловості на Слобожанщині та Чернігово-Сіверщині змінилася 

спеціалізація ярмаркової торгівлі в місті, в якій стала переважати торгівля 

цукром, особливо під час Введенського ярмарку.  

Значення Сум в 1860-1870 рр. посилилось у зв'язку з розміщенням в місті 

окружного суду та телеграфу. Наприкінці 1880-х рр. було завершено 

будівництво земської управи (нинішній обласний краєзнавчий музей), що 

свідчило про територіальне поширення функції загальноміського центру за 

межі історичного ядра. Тому після завершення будівництва земської управи 

муровану будівлю присутствених місць кін. XVIII ст. було розібрано. У 1882-

1892 рр. проведена перебудова міського мурованого Спасо-Преображенського 

собору за проектом відомого харківського архітектора Ловцова. При цьому в 

1882-1885 рр. побудована 56-метрова дзвіниця, яка стала архітектурною 

домінантою загальноміського значення і завершила об'ємно-просторову 

композицію історичного ядра міста. Силуетна композиція історичного центру 

доповнювалася вертикалями Воскресенської, Миколаївській та Покровської 

церков, які акцентують планувальні вузли площ і гімназійного скверу. 
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Напередодні першої світової війни завершилося формування об'ємно-

просторової композиції частини нинішньої площі Незалежності, яка, як 

свідчать тогочасні фотографії, представляла наприкінці XIX – на початку XX 

ст. широкий відкритий простір, оточений двоповерховою забудовою прилеглих 

кварталів. Таке вирішення площі стало наслідком механічного втілення в плані 

1845 р. містобудівних ідей пізнього "миколаївського" класицизму – 

петербурзьких площ для військових парадів. Такі великі відкриті простори 

потребували наявності будівель вищих, ніж двоповерхові. Частково це завдання 

було вирішено на поч. XX ст. зведенням високої мурованої дзвіниці поряд з 

Воскресенською церквою.  

Протягом 1923-1930 рр. Суми були округовим містом. У 1939 р. Суми 

стали обласним центром. Його населення тоді становило 63 тисячі осіб. Під час 

другої світової війни місто зазнало руйнувань, які були компенсовані 

інтенсивним будівництвом у 1950-х – 1960-х рр. Значний розвиток Сум почався 

з 1950-х років — завдяки чималому зростанню промисловості: машинобудівної, 

хімічної, приладобудівної, харчової та легкої. 

З Сумами пов'язані життя і діяльність визначних осіб – учених, 

письменників, діячів культури та мистецтва, промисловців і меценатів. Це такі 

видатні люди як: Г. С. Сковорода, П. І. Чайковський, Т. Г. Шевченко, 

А. П. Чехов, О. І. Купрін, О. Олесь, Леся Українка, родини Харитоненків, 

Лещинських, Суханових та інших. Великий меценат м. Суми, Іван Герасимович 

Харитоненко, багато зробив для міста і округи: відкрив цукровий завод, 

продавав цукор на Сході і в Центрі України. Постійна благодійна діяльність 

І. Харитоненка принесла процвітання Сумам. Іван Герасимович жертвував 

кошти на будівництво, на стипендії, значні суми вклав у відкриття в Сумах 

селянського банку; кожній церкві І. Харитоненко давав кошти на поліпшення 

будівель. Вдячні сумчани відзначили пам'ять свого земляка пам'ятником у 

центрі міста (зруйнований комуністичною владою, відновлений у незалежній 

Україні). 
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У Сумах народилися український промисловець і банкір Олексій 

Алчевський, українська радянська актриса Феодосія Барвінська, український 

радянський мовознавець-славіст Микола Грунський, український радянський 

ботанік О. Коршиков, російський і український лікар Петро Симонтовський, 

український письменник Антін Шабленко, естонський архітектор Карл Бурман, 

заслужений тренер України Олег Євграфов. 

У місті проживали український класик Олександр Олесь (періодично від 

1893 до 1917 рр.), російські класики А.П. Чехов (1888—89, 1894) та О.І. Купрін 

(1899), російський юрист і громадський діяч А.Ф. Коні (1867). 

У Сумах бували український філософ і поет Г.С. Сковорода (1760-ті), 

живописці К.О. Трутовський (1870-ті), В.Є. Маковський (1891), російський 

поет О.М. Плещеєв, композитор П.І. Чайковський (1871—79), письменник 

В.Г. Короленко (1902). 

У місті встановлено значне число пам'ятників і пам'ятних знаків, як за 

часів СРСР, так і в 1990-2000-і рр. (за незалежності України): Тарасу Шевченку, 

Михайлу Щепкіну, цукрозаводчику-меценату Івану Харитоненку, льотчику 

Івану Кожедубу, воїнам-афганцям, жертвам Голодомору 1932-1933 рр. тощо. 

Нині Суми – це великий промисловий центр. Одне з найбільших 

підприємств міста – акціонерне товариство "Сумське машинобудівне науково-

виробниче об'єднання ім. Фрунзе". У грудні 1996 р. воно відзначило свій 

столітній ювілей. Віддавна відомі своєю продукцією ВАТ "Сумихімпром", AT 

"Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування 

"Насосенергомаш ", ВАТ "Центроліт". У комплексі науково-виробничих 

об'єднань були створені науково-дослідний та конструкторсько-технологічний 

інститут компресорного машинобудування та науково-дослідний проектно-

конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування. 

Тролейбусний рух у Сумах було розпочато 25 серпня 1967 року. Станом 

на початок 2010 року мережа сумського тролейбуса складає 18 маршрутів. 

На сьогоднішній день в місті працює 45 середніх загальноосвітніх 

навчально-виховних закладів. Крім загальноосвітніх шкіл, діють 2 гімназії, 6 
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навчально-виховних комплексів, 4 музичних і 1 художня школа, 9 середніх 

спеціальних навчальних закладів, педагогічний університет 

ім. А. С. Макаренка, Сумський державний університет, Сумський національний 

аграрний університет, Українська академія банківської справи, яка була 

відкрита в 1996 р., відділення Харківського університету МВС України, 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. У місті працюють театр 

драми та музичної комедії ім. Щепкіна, театр юного глядача, філармонія, 

концертний зал органної та камерної музики (перенесений у філармонію, 

окремо був у Троїцькому соборі до 2006 р.), молодіжний центр ''Романтика'' (на 

тепер не функціонує), Сумський обласний художній музей ім. Никонора 

Онацького, Сумський обласний краєзнавчий музей, Меморіальний будинок-

музей А.П. Чехова. Важливим осередком культури є Державний архів Сумської 

області, де зберігаються документальні пам'ятки з історії краю з кінця XVII ст. і 

до сьогодення. 
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РОЗДІЛ 5. МІСТОБУДІВНИЙ РОЗВИТОК м. СУМИ 

 

У цьому розділі ми з'ясуємо характеристику природної складової 

ландшафту як найбільш сталого структуро- та формоутворюючого чинника, 

виявлених природних особливостей місцевості, що визначають своєрідність 

розпланування та просторової побудови населеного місця; дамо опис розвитку 

населеного місця, що розкриває основні його етапи, умови і події, що 

безпосередньо впливали на становлення населеного місця і його структуру, 

особливості історичного формування забудови та її сучасний стан і цінність; 

подамо опис розвитку розпланування населеного місця та його сучасний стан. 

Суми є одним з найвизначніших історичних міст східної України. Для 

об'єктивного всебічного з'ясування процесів формування та розвитку міста 

необхідно бодай коротко спинитися на особливостях природної підоснови, 

проаналізувати літооснову, гідрографію, рослинність в їх історичній еволюції. 

 

 

 

5.1. Характеристика природної складової ландшафту. 

Суми розташовані у фізико-географічній області, що має назву Сумський 

підвищений лісостеп, що входить до Східноукраїнської лісостепової провінції. 

Він лежить біля північно-східної межі лісостепової зони України. Це – західні 

схили Середньоруської височини, тобто її Охтирсько-Сумська відлога, яка 

межує з лісостепом Придніпровської низовини. Наявність тут лесових порід 

зумовлює своєрідність хвилястого ландшафту з підвищеннями. їх схилами, 

балками, ярами, що подекуди врізаються в крейдяні породи. Висота території 

міста над рівнем моря 137 метрів. 

Найбільшою рікою в цій місцевості є Псел. Її долина визначає 

своєрідність даного ландшафту. Місто лежить на обох берегах р. Псла при 
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впадінні в нього річок Сумки і Стрілки.

 Псел, що протікає з півночі на південь, 

поділяє міську територію на дві дуже відмінні частини: рівнинне лівобережжя 

та підвищене горбисте правобережжя, де виникло і розвивалося історичне 

місто. Правобережжя, у свою чергу, долинами річок Сумки і Стрілки, а також 

тальвегами поділяється на кілька мисоподібних частин із перепадом позначок 

на 20-40 м.  

Розташування і просторовий устрій поселень у цій частині України 

завжди відзначалися різноманітністю й визначальною мірою залежали від 

ландшафтних і господарських умов. З огляду на практичну необхідність 

забезпечити водопостачання поселення розташовувались на берегах водойм. 

Потреби оборони зумовлювали вибір для поселень стратегічних висот, що 

панували над довкіллям. Тому оро- і гідрографія найбільше впливали на 

просторовий устрій і вигляд усіх поселень, у т. ч. й міста Суми. 

При заснуванні нових міст на Слобідській Україні містобудівний 

розвиток відбувався у поєднанні автохтонних традицій розселення з 

тогочасним європейським досвідом. При заснуванні нових міст визначальними 

чинниками були торговельні й військові шляхи, орографія і гідрографія. 

Пересічно спостерігається такий ландшафтний тип нових міст, коли ядро 

поселення міститься на високому мису при злитті двох і більше річок. Так були 

розміщені Суми, Харків, Білопілля та багато інших міст краю. При цьому 

освоюються й низинні ландшафти.  

Характер використання ландшафтів продовжує традиції ще Княжої доби: 

центр поселення неодмінно розміщується на найвищих позначках рельєфу; 

просторовий розвиток йде вздовж вододілів, комунікації (шляхи) – по 

вододілах і тальвегах. Основним композиційним принципом містобудування 

був прийом подібності розташування містобудівних об'єктів до форм рельєфу. 

Цим композиційно підкреслювалися основні особливості ландшафту. 

                                                 

 До кінця ХІХ ст. ці річки називалися, відповідно, Сума і Сумка. 
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У містобудівній діяльності 2-ї пол. XVII – поч. XVIII ст. вельми активною 

була праця місцевих громад щодо активних антропогенних змін та 

''окультурення'' природного довкілля. При цьому бралися до уваги різні аспекти 

– не тільки оборонні, господарські, а й естетичні. Так, при кожному містечку 

були штучні водойми – перегачені річки з млинами на греблях. Вони робили 

поселення неприступнішими з військового погляду, мали естетичне значення, 

забезпечуючи панорамний огляд середмість, і відігравали важливу 

господарську роль. 

У середній течії р. Псла топографічно найвигіднішим для поселення є мис 

між долинами р. Псла і р. Стрілки, лінія вододілу якого проходить з південного 

заходу на північний схід. Закінчення цього мису поблизу місця злиття трьох 

згаданих вище річок є композиційним вузлом всього довколишнього 

ландшафту. Тут у XVII ст. виник центр міста, локалізація якого не змінилася і 

дотепер. Ландшафтні особливості відбилися в розпланувально-просторовій 

організації міста: головні вулиці протрасовані уздовж вододілів, другорядні – 

паралельно пругам рельєфу і тальвегам. Архітектурні домінанти також 

ставилися уздовж головного вододілу. 

Найхарактернішими особливостями ландшафту міста є річки, водойми та 

зелені зони, які створюють у місті сприятливий мікроклімат та затишок. 

Мальовничі краєвиди природного середовища приваблюють мешканців міста і 

використовуються як місця відпочинку.  

Справжніми зеленими "легенями" міста є ботанічний сад Сумського 

державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка ( площею 4,76 га), 

парки-пам'ятники садово-паркового мистецтва "Сумський" ( площею 5,0 га). 

Веретенівський (площею 17 га), Басівський (площа 25,7 га). Парки міста 

виконують свої функції заповідних об'єктів, мають певне просвітницьке, 

виховне значення. 

Характеристику природної складової ландшафту як найбільш сталого 

структуро- та формоутворюючого чинника, виявлених природних особливостей 

місцевості, що визначають своєрідність розпланування та просторової 
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побудови м. Суми, подано на графічних схемах, розроблених на основі 

напрацювань Водзинського Є. Є. 

Зазначені особливості ландшафту міста є основою для важливої складової 

охоронного зонування міської території – визначення зон охоронюваного 

ландшафту. Згідно з нормативними документами, зона охоронюваного 

ландшафту – це природна чи переважно природна з розосередженою чи іншою 

традиційною забудовою територія за межами охоронних зон, з якою пам'ятки 

мають активний візуальний зв'язок. Вона визначається для збереження і 

реабілітації природних територій та утворень, які є характерним історичним 

середовищем пам'яток і відіграють важливу роль в образі міста або окремому 

пейзажі, що містить пам'ятку. Межі зон охоронюваного ландшафту 

визначаються поширенням візуально-пейзажних зв'язків пам'ятки (пам'яток) з 

природними складовими довкілля і встановлюються з урахуванням природних і 

розпланувальних рубежів. До зони охоронюваного ландшафту включають 

природні утворення і такі, що мають переважно природний характер (поля, 

городи, сади, сквери, парки, місця традиційної розосередженої забудови тощо), 

які становлять характерне середовище пам'ятки, або відіграють важливу роль у 

цінних пейзажах, що містять пам'ятку чи є суттєвими складовими видів на неї. 

 

 

 

5.2. Етапи містобудівного розвитку. 

Місто Суми було засноване у середині XVII ст. на теренах, де відомі 

кілька стародавніх городищ VІII-ХІІІ ст., зокрема Липенське. В історії Сум 

були не тільки тривалі періоди поступової еволюції, а й катаклізми, 

кардинальні зміни, які переривали розвиток містобудівних структур або 

радикально змінювали їх. Ці переломні моменти дозволяють визначити таку 

періодизацію містобудівного розвитку: 

1 етап: VІII-ХІІІ ст. – формування мережі стародавніх поселень; 
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2 етап: 1655-1786 рр. – формування міста, його систем фортифікації, 

розпланування, об'ємно-просторової композиції; 

3 етап: 1786-1919 рр. – реконструкція розпланування, упорядкування 

забудови, збільшення її масштабу, ускладнення структури міста та його 

функціонального зонування, заміна давніх архітектурних домінант у центрі та 

поява нових на периферії; 

4 етап: 1919-2011 рр. – насичення міста капітальною забудовою і 

промисловими підприємствами, територіальна експансія, реконструкція 

центральних районів. 

 

 

 

1-й етап. 

Перелік археологічних пам'яток міста, а також наукові публікації з 

археології показують, що сумські терени заселені віддавна, з епох бронзи та 

раннього залізного віку. В околицях міста знаємо декілька городищ, селищ і 

могильників VІII-ХІІІ ст. Стародавні городища в цій місцевості згадуються і в 

документах XVII ст. Комплексний аналіз джерел дає змогу представити 

заселення цієї території у VІII-ХІІІ ст. таким чином: на високому правому 

березі р. Псла простежується низка городищ, оточених селищами (згори вниз, 

за течією ріки): в урочищі Крейдище (Зелений Гай), в Тополях. Найбільшим 

комплексом є городище, поселення і могильники в урочищі Крейдище. Нижче 

цього комплексу за течією ріки є городище у районі Тополі. Ці укріплені 

осередки розташовані на правобережних мисоподібних останцях у місці різкого 

повороту річища р. Псла, фланкуючи гирло р. Олешні. Між ними міг бути 

прямий візуальний зв'язок.  

Значно нижче за течією, відокремлено від вищеописаної системи, лежить 

Сумине городище з селищем, оточене з трьох боків річками. Воно датується 

пізнішим періодом, а саме – ХІ-ХІІІ ст. Рештки усіх цих городищ у XVII ст. 
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послужили опорними точками для повторної української колонізації цих 

земель. 

 

 

 

2-й етап. 

Ми не поділяємо поширеної думки про одномоментне заснування Сум 

1652 (чи якогось іншого) року. Освоєння українцями цих теренів було 

тривалим процесом, що розпочався з появою у XVI ст. ''бортних уходів'', згодом 

– пасік, а потім – слобід, а завершився будівництвом потужної фортеці.  

Появу тут великих мас переселенців дослідники пов'язують з наслідками 

нещасливої битви під Берестечком 1651 р., після якої Богдан Хмельницький 

закликав українців переселятися на терени Слобожанщини. Історик Д. Багалій 

виділяє три великі хвилі переселення: 1652-1653 рр.; 1659 р.; 1663-1687 рр. Усі 

дослідники сходяться на тому, що побудова Сум припадає на першу хвилю 

переселення. Проте точна дата заснування міста досі не з'ясована. Д. Багалій на 

підставі документів середини XVII ст. заснування міста датує 1652 р., а 

завершення будівництва міської фортеці – 1653 р. З цим згодні епігони Д. 

Багалія, зокрема А. Слюсарський. Проте В. Юркевич, один із найталановитіших 

учнів М. Грушевського, доводив, що насправді ці події слід датувати 1657-1658 

рр., оскільки в оригіналах документів, що ними послуговувався Д. Багалій, 

стоять саме такі дати, свого часу хибно прочитані Д. Багалієм. Проте 

комплексне вивчення джерел не дозволяє нам стати однозначно на точку зору 

В. Юркевича: адже у численних описах Сум кінця XVIІI ст. подано датування 

1653 р. При цьому слід взяти до уваги, що автори тих описів користувалися 

зовсім іншими джерелами, ніж Д. Багалій і В. Юркевич. Отже, ми не можемо 
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прийняти за остаточну жодну з наведених тут дат, а тому мова піде про 

хронологічний проміжок 1653-1657 рр.
1
 

Місто Суми виникло так: понад 1000 чоловік переселенців з 

Правобережжя, з містечка Ставища під орудою отамана Герасима, сина 

Кіндратового, котрий походив із Галичини, ''пришли з женишками и детишками 

и пришед стоим на Псле реке подле речки Сум на Берлицком городище''. 

Царський указ про дозвіл оселитися на Суминому городищі датований 1655 р. 

Місто будувалося як фортеця проти частих тоді татарських нападів. Тому 

були максимально використані сприятливі військово-топографічні особливості 

місцевості – підвищеного мису правобережжя річки Псьол при впадінні в неї 

річок Сума (нині Сумка) і Сумка (нині Стрілка). Складна гідрографічна мережа 

з широкими заболоченими заплавами робила північні, західні і східні підступи 

до фортеці практично неприступними, а наявність крутих схилів міжрічкового 

плато спростило спорудження земляних укріплень: лише з північного боку 

необхідні були значні обсяги підсипки ґрунту. 

Згідно з дослідженнями 1999-2003 рр., проведеними сумськими 

археологами В. Приймаком та Є. Осадчим
2
, фортеця, збудована 

Г. Кондратьєвим, займала всю ширину мису й була майже квадратною в плані, 

200 х 250 м., мала чотири наріжних бастіона з дерев'яними баштами, земляні 

вали, рови з півночі та півдня і оборонну огорожу з дубових колод, діаметром 

до 60 см. 

Влітку 1656 р. сюди прибув воєвода К. Арсеньєв з 52 служилими людьми 

і в тому ж році доповідав у Москву: ''И город, Государь, со всеми крепостями я, 

холоп твой, отделал весь в дубовом лесу, башни и стены и бойницы и тайники 

сделал и черкас… устроил, а образец, Государь, городу и чертеж и книги 

строельные, я, холоп твой, пришлю тебе вскоре''. Відомо, що отаман Герасим 

                                                 
1
 Вечерський В. Фортифікації Сумщини // Пам'ятки України: історія та культура. – 2001. – 

№ 4. – С. 84-91. 

2
 Приймак В., Осадчий Є. Північний схід Дніпровського Лівобережжя у кінці XVI-XVII ст. 

(Історико-археологічні нариси). – Полтава, 2006. – С. 14-16. 
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Кондратьєв 1658 р. возив до Москви кресленик фортеці. Отже, міські 

фортифікації будувалися за заздалегідь розробленим проектом. В. Юркевич 

навіть встановив особу його автора – ним був ''черкашенин'', тобто українець, 

Яків Стандарний. 

К. Арсеньєв повністю перебудував укріплення, зведені під керівництвом 

Г. Кондратьєва, знівелювавши північну й південну лінії валів і ровів. Нова 

фортеця у плані становила трапецію і за структурою була дводільною: з 

південно-східного боку поблизу гирла р. Суми був квадратний у плані Замок з 

дерев'яно-земляними укріпленнями, в якому зосереджувалися зброя, артилерія, 

боєприпаси та продовольство. Він був ''рублен в дубовом лесу тарасами'', 

висота стін сягала 3,5 м. Замок мав рублені дубові башти – чотири наріжні й дві 

середстіні надбрамні. Периметр замкових укріплень становив понад 400 м. З 

замкового двору до р. Псьол ішов потаємний підземний хід. 

З північного заходу до Замку прилягав Город – найбільша укріплена 

частина поселення. З заходу і сходу Город обмежували берегові схили річок 

Псла і Сумки, а з напільного боку, на відстані 350 сажнів від стрілки мису, 

перешийок було перекопано ровом і біля нього насипано вал. Город мав 23 

глухі дерев’яні башти і 4 надбрамні. Дубова стіна мала висоту 3,5 м. Взагалі, 

Город був найбільшою фортецею всієї Слобідської України: його розмір по 

поздовжній вісі сягав 746 м, а це дорівнює довжині Московського Кремля. 

У 1658 р. створено Сумський козацький полк і місто стало його центром. 

Це сприяло його розвиткові й ускладенню фортифікаційної системи. У 1670-х 

рр. структура укріплень стала тридільною: Замок + Город + Посад. Посад, 

розташований у межиріччі Псла і Сумки південніше Города, був оточений 

земляним валом з дубовими стінами, дев’ятьма глухими, чотирма надбрамними 

баштами, п'ятьма хвіртками. З напільного боку влаштовано перекоп – новий 

сухий рів із валом, довжиною 230 сажнів. Рів тепер оточував усі три частини 

міста. Таким чином, периметр укріплень збільшилося вдвоє і становив 7500 м, а 

площа всіх укріплених частин досягла 60 га. Суми стали найбільшим містом 

Слобожанщини, з найпотужнішою фортецею. На її озброєнні в 1678 р. було 12 
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гармат. До 1765 р. у Сумській фортеці постійно перебувала Слобідська Комісія 

– вищий орган управління Слобідських полків у військових і цивільних 

справах. 

Фортецю постійно ремонтували, удосконалювали, тому число башт не 

лишалося стабільним, поступово зменшуючись (у XVII ст. – від 34 до 27). 

Розвиток системи укріплень ішов у бік заміни дерев'яних стін широкими 

земляними валами з бруствером і валгангом, з бастіонами, равелінами, 

ширшими і глибшими ровами. 

Під час Північної війни у кінці 1708 – на початку 1709 р. у Сумській 

фортеці деякий час перебувала ставка російського імператора Петра І. Тут він 

видав маніфест ''О злодействах изменника гетмана Мазепы во вред России''. 

Донині у середмісті зберігся так званий будинок війта, у якому, за переказами, 

квартирував Петро І. 

Після Північної війни фортецю було реконструйовано. Оборонна огорожа 

лишилася такою ж, як і в попередній період, але з'явилися наріжні ''раскатные 

бойницы'' у вигляді невеликих бастіонів. Їх було шість. На той час фортеця 

мала п'ять брам. У тогочасних документах зустрічаються назви двох із них – 

Московської та Псільської. 

На відміну від центральної укріпленої частини Сум, сельбище на 

лівобережжі р. Сумки (Засумка) та на лівобережжі р. Суми (Нове Місто і 

Холодна Гора) з'явилося тільки в 1680-х рр. Заплава р. Псла, заболочена, з 

багатьма затоками і озерами, лишалася незаселеною. Розвиток сельбища у 

передмістях відбувався уздовж берегів річок. У долинах річок зосереджувалися 

виробничі об'єкти: понад 10 водяних млинів, сукновальні, торгові лазні тощо. 

Наші дослідження дозволяють зробити висновок, що місто в межах 

укріплень разом з найближчими довколишніми передмістями було 

розплановане за заздалегідь розробленим проектом, одномоментно. З цим 

пов'язана дивовижна регулярність розпланування. Крім того, старі плани 

показують значний контраст у розплануванні центру і передмість. Загалом, 

розпланування всього міста належить до типу порядкових систем. Контраст 
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полягав у тому, що в межах Города і Посада вулична мережа була прямокутно-

прямолінійною, з дуже дрібною нарізкою кварталів. Натомість на південь від 

Посаду, а також на Засумці, Холодній Горі й Новому Місті старі плани 

фіксують велетенські квартали здебільшого нерегулярної форми, у 10-20 разів 

більші за площею, ніж центральні квартали. Ця риса є цілком закономірною: 

дрібніша нарізка кварталів і згущеність вуличної мережі в центрі відповідають 

більшому функціональному навантаженню центральної зони з більшою 

щільністю забудови. 

Город у поздовжньому напрямку перетинали три вулиці, головна з яких 

відповідає теперішній вулиці Соборній. У поперечному напрямку проходило 

чотири провулка. Трасування вулиць і провулків зумовили лінії укріплень та 

розташування фортечних брам і хвірток. У Городі було чотири майдани, з яких 

Соборний – найбільший. Посеред нього стояли три дерев'яні церкви: Спасо-

Преображенський собор, тепла церква апостола Матвія, Миколаївська церква. 

Посеред іншого невеликого майдану стояла дерев'яна Воскресенська церква. 

Інші два майдани мали торговельне призначення. 

Розпланування Посаду відрізнялася від розпланування Города густішою 

вуличною мережею: у поздовжньому напрямку проходило вісім вулиць, 

причому головні з них були безпосереднім продовженням основних вулиць 

Города. Упоперек пролягли сім провулків. Вулична мережа цієї частини міста 

відзначалася меншою регулярністю, оскільки вуличні траси мали повороти й 

вигини. У межах посаду також було чотири майдани: два з них прилягали до 

південного фронту укріплень Города й утворювали своєрідну анфіладу, яка 

слугувала, зокрема, й для організації транзитного руху через місто в напрямку 

захід-схід. Західна площа, яка називалася Покровською, була головним міським 

торгом. Посеред неї з 1657 р. стояла дерев'яна Покровська церква з дзвіницею. 

На східній прямокутній у плані площі невідомої назви містилися 

адміністративні установи – полкова канцелярія, суд, комісарство. Обидва 

майдани були геометричним центром міста, оскільки містилися на перетині 

двох композиційних вісей: головної вулиці, протрасованої з півдня на північ 
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(нині вулиці Петропавлівська-Соборна), та головного шляху з заходу на схід, 

що відповідає вулицям Іллінській та Харківській. Тож не випадково саме тут 

були сконцентровані основні загальноміські функції. 

Розпланування передмість теж було порядковим, проте мальовничішим і 

нерегулярнішим. Тут головні вулиці проходили паралельно берегам річок Псла, 

Суми і Сумки, уздовж головних шляхів на с. Луку (вул. Троїцька), Лебедин 

(вул. Петропавлівська), с. Косівщину (вул. Іллінська). Інші вулиці й провулки 

були прокладені, як правило, перпендикулярно до річищ. На Засумці, Холодній 

Горі й Новому Місті спершу заселялися терени, прилеглі до берегів річок, а 

згодом – ділянки на вододілах. 

Таким чином ще на початковому етапі формування міста було визначено 

основу розпланувального каркасу Сум – взаємно перпендикулярні вісі північ-

південь (вулиці Петропавлівська, Соборна, Троїцька) та захід – схід (вулиця 

Іллінська, Покровська площа, гребля через заплаву р. Псла по трасі пізнішої 

вулиці Харківської). Перша з зазначених вісей була головною, вона перетинала 

все місто, поєднуючи такі його частини, як Перекоп, Посад, Город, Нове Місто. 

Вісь захід-схід мала підпорядковане значення.  

Від самих початків міста його об'ємно-просторову композицію визначали 

вододільні ландшафтно-містобудівні комплекси. Схилові й заплавні комплекси, 

як зони інертного ландшафту, у формуванні об'ємно-просторової композиції 

беруть участь тільки як тло. А заплава р. Псла є ніби природним п'єдесталом 

для виразних форм рельєфу мисоподібного міжрічкового плато, на якому 

міститься історичне середмістя. Ці форми рельєфу увінчані забудовою та 

архітектурними домінантами. Об'ємно-просторовій композиції Сум XVII-

XVIІI ст. властиві такі риси: 

1. Просторова й візуальна відокремленість структурних частин міста: 

вододільний комплекс Города і Посаду неширокими відкритими долинами 

річок відділяється від довкілля. Це зумовлювало чіткі візуальні взаємозв'язки 

між різними структурними частинами міста. Водночас внутрішній простір 
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Замку, Города і Посаду ізольований від довкілля завдяки наявності земляних 

валів з дерев'яними стінами. 

2. Архітектурні домінанти (собор, церкви, дзвіниці) ставилися у зонах 

найвищої композиційної активності – на головному й локальному вододілах. 

Основні міські храми, що виникли з 1652 по 1730 р. були розташовані таким 

чином, що в плані утворювали хрест. Центром цієї композиції була 

Воскресенська церква на стрілці мису. Така композиція є традиційною для 

російського містобудування. Незвичайним у композиції Сум XVII-XVIІI ст. 

була наявність трьох рівнозначних домінант: Воскресенської церкви як центру 

розпланувального хреста, Спасо-Преображенського собору в центрі Города як 

головного міського храму та Покровської церкви на перетині головних 

розпланувальних вісей міста. Остання домінанта ще й фіксувала південну межу 

Города. Навряд чи така система могла виникнути спонтанно; ми вбачаємо в 

цьому реалізацію певного містобудівного задуму. 

3. Роль церковних архітектурних домінант як орієнтирів: на церкви були 

зорієнтовані головні міські вулиці. При переході з однієї частини міста до іншої 

орієнтирами були силуети церков, оскільки лише їх було видно понад 

фортечними валами. Крім того, протягом XVII-XVIІI ст., аж до руйнування 

фортечних башт, більшість вулиць Города і Посаду були зорієнтовані на ці 

башти. 

4. Наявність лише замкнутих перспектив вулиць у межах Города й 

Посаду і лише розімкнених, відкритих – на периферії. 

5. Об'ємно-просторова композиція була строго ієрархічною: найвищі 

позначки на рельєфі посідали головні частини міста з архітектурними 

домінантами загальноміського значення, які були високими й багатоверхими. 

Їм забезпечувався панорамний огляд із долин річок Псла і Сумки. Другорядні 

домінанти, що відзначали центри міських районів Засумка, Холодна Гора, Нове 

Місто, ставилися нижче по рельєфу, на локальних вододілах, тож зони їх 

візуального розкриття були обмеженішими. 
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6. Рядова забудова у центрі й на передмістях була садибною, 

одноповерховою, з розміщенням будинків уздовж вулиць. Цим забезпечувався 

масштабний контраст рядової забудови з архітектурними домінантами. 

Заміна дерев'яних архітектурних домінант на муровані розпочалася в 

Сумах на початку XVIIІ ст. Муровану Воскресенську церкву розпочали 

будувати наприкінці XVII ст. на замовлення і коштом полковника Сумського 

слобідського полку Герасима Кондратьєва. Будівництво завершено вже після 

смерті фундатора його сином Андрієм. Храм освятили в 1702 р. Церква 

тридільна, триверха, двоповерхова, з усіма прямокутними компартиментами. 

Вирішена в стильових формах, характерних для слобожанського реґіонального 

варіанту українського відродження, з поєднанням традиційно української 

об'ємно-просторової композиції з російськими формами фасадного декору. 

Мурована церква Покрова Богородиці закладена на головному торговому 

майдані міста в 1783 р. й після освячення в 1790 р. стала головною 

містобудівною домінантою цієї частини міста. Вона була тридільна, триверха, з 

трьома восьмигранними компартиментами однієї висоти (не збереглася). 

 

 

 

3-й етап. 

У 1769 р. капітан геодезії Олексій Закудін склав фіксаційний план Сум. 

На його основі було розроблено проект перепланування міста, ''конфірмований'' 

російською імператрицею Катериною ІІ 20 квітня 1786 р. На цей момент Суми 

мали населення близько 10 тисяч душ, 1234 будинки й близько 700 га міської 

території. Суть містобудівних заходів 1780-х рр. полягала в запровадженні 

цілком регулярного геометричного розпланування: випрямлялися й 

розширювалися вулиці, розплановувалися нові міські майдани, збільшувався 

розмір кварталів та запроваджувався єдиний розпланувальний модуль. При 

цьому були визначені нові межі міста з включенням колишніх передмість. 

Система розпланування передбачалася близькою до ортогональної, перехресно-
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рядової, проте напрямки вулиць, які формували розпланувальний каркас у 

кожній частині міста, були радіальними. Ці вулиці сходилися до центру, до 

колишнього Города. Ця обставина пов'язана з бажанням автора проекту 

перепланування використати наявні вуличні траси, випрямивши їх. 

Ще у середині XVIIІ ст. Сумська фортеця втратила стратегічне значення і 

її укріплення перестали підтримуватися в належному стані. Тільки Замок 

використовувався за первісним призначенням, оскільки в ньому до початку 

ХІХ ст. розміщалися цейхгауз, караульні, різні сховища. При реалізації проекту 

перепланування міста у кінці XVIIІ – на початку ХІХ ст. фортечні вали було 

знесено.  

Практична реалізація проектного плану 1786 р. розпочалася у 1789 р. з 

регулювання вулиць у межах колишнього Города: вулиця Соборна була 

розширена, а вулиця Воскресенська – пробита заново через забудову, з 

вісьовою перспективою на Воскресенську церкву. Квартали забудови в межах 

Города збільшили й об'єднали, довівши їх кількість до дев'яти. На початку 

ХІХ ст. перепланувальні заходи поширилися на ту частину міста, яка 

називалася Перекопом. Тут реалізовано ортогональну вуличну мережу, три 

основні вісі якої пов'язані з вуличними трасами попередньої доби. При цьому 

збільшено розмір кварталів, а частина вулиць пройшла трасами знесених 

оборонних ліній. Значно розширилися, порівняно з попередньою добою, 

торговельні майдани, особливо після знесення фортечних валів: вони охопили 

центр з півдня й заходу (Покровська площа і Базарна уздовж набережної 

р. Сумки). 

Та загалом проектні вирішення 1786 р. були реалізовані лише частково. 

Причина полягає у формалізмі запропонованих містобудівних заходів, які мало 

враховували реальну ситуацію, ігнорували місцеві містобудівні традиції та 

специфічну топографію місцевості: межі міста пропонувалися умовно-

геометричними, у вигляді неправильного чотирикутника розмірами 4 х 4 км.; на 

нерегулярну вуличну мережу XVII-XVIIІ ст. механічно намагалися накласти 

абстрактно-геометричну систему прямолінійних вулиць. Позитивною якістю 
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проекту 1786 р. було поважне ставлення до архітектурних домінант 

попередньої доби, а також до капітальних будівель цивільного призначення. 

У 1839 та 1840 рр. Суми потерпіли від двох великих пожеж. 10 серпня 

1845 р. російський імператор Микола І конфірмував новий план Сум, 

розроблений харківським губернським землеміром Степаном Дмитрієвим. 

Зберігаючи основні засади плану 1786 р., він передбачав перепланування міста 

за ще жорсткішою геометричною схемою. Згідно з планом С. Дмитрієва була 

розпланована Засумська частина міста і прокладені деякі вулиці в районі 

Холодної Гори і Нового Міста (Новомістенська, Суджанська, Троїцька, 

Псільська). 

У цілому, за результатами реалізації заходів з перепланування міста кінця 

XVIIІ – першої половини ХІХ ст. можемо зробити висновок про спадкоємність 

містобудівних вирішень. На периферії Сум багато теренів зберегли вуличну 

мережу такою, якою вона склалася у XVII-XVIIІ ст. Але в цілому результатом 

містобудівних заходів кінця XVIIІ-ХІХ ст. стало об'єднання раніше 

відокремлених частин у цілісне містобудівне утворення, формування єдиної 

розпланувальної системи всього міста, що збереглася донині.  

Суто міська сельбищна територія не збільшилася. Основна увага 

зосереджувалася на впорядкуванні вже забудованих територій. Структура міста 

не зазнала принципових змін: центр до 1870-х рр. містився в межах колишнього 

Города. Основні громадські споруди концентрувалися уздовж головного 

міського діаметра – вулиць Петропавлівської, Соборної, Троїцької. Вони 

формували лінійний тип міського центру, північну межу якого на зламі ХІХ-

ХХ ст. зафіксувало Духовне училище по вул. Троїцькій, а південну – Сумський 

Михайлівський кадетський корпус в районі Лефицької Стінки. Перетворення 

міського центру з компактного на лінійний – найхарактерніша риса 

містобудівного розвитку Сум протягом ХІХ – початку ХХ ст. 

Деякий ріст сельбища у північному напрямку спостерігався на зламі ХІХ-

ХХ ст. у зв'язку з прокладенням залізниці та розвитком біля неї Павлівського 

цукрового заводу та Сумських машинобудівних майстерень. Поява цих, а також 
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деяких інших промислових підприємств, що тяжіли до залізниці та берегів 

річок, ускладнила функціональне зонування міста. На початку ХХ ст. 

розпочалося інтенсивніше, ніж раніше, освоєння заплави р. Псла: на 

правобережжі з'явився міський парк ім. Ліщинських, на лівобережжі – ферма 

Харитоненків, інші володіння мешканців Сум. Це започаткувало східний 

напрямок містобудівного розвитку, який став характерним для наступної 

історичної доби, так само, як і розпочате наприкінці ХІХ ст. освоєння під 

садибну забудову вигінних земель на північно-західних околицях міста. 

Реконструктивні заходи кінця XVIIІ-ХІХст. спричинили зміни в об'ємно-

просторовій композиції міста. Зникла візуальна закритість і відмежованість 

однієї структурної частини міста від іншої, оскільки зникли візуальні рубежі – 

невисокі земляні вали, а натомість з'явилися вісьові вуличні перспективи, що 

пронизують усе місто, композиційно об'єднуючи його (вулиці Петропавлівська-

Соборна). Відкриті простори Покровського і Базарного майданів виділили 

історичне середмістя (колишній Город) серед масиву міської забудови і 

посилили композиційний вплив його архітектурних домінант. Відповідно 

зросла й домінантна композиційна роль головної споруди Покровського 

майдану – однойменної церкви, особливо після того, як вона отримала 

муровану дзвіницю.  

Триярусна дзвіниця була збудована перед західним фасадом церкви в 

1821 р. Вирішена в стильових формах класицизму. Нижній ярус був хрещатим 

у плані. В ньому містилася церква. Рамена хреста на фасадах акцентувалися 

чотириколонними портиками іонічного ордера з трикутними фронтонами. 

Другий і третій яруси – четверики з арковими отворами дзвонів, прикрашені 

півколонами. Вінчав дзвіницю циліндричний підбанник зі сферичною банею і 

шпилем (не збереглася). 

Таким чином і після перепланування не зменшилася провідна 

композиційна роль вододільного архітектурно-ландшафтного комплексу та 

композиційне значення річкових долин як відкритих видових басейнів. 

Еволюція архітектурних домінант, що мали містобудівне значення, свідчить 
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про спадковість розвитку композиції міста. Всі храми, засновані у попередню 

добу, лишилися на своїх місцях. Більшість із них у кінці XVIIІ-ХІХст. 

збудовано наново з цегли. Їх трансформація відбувалася в напрямку досягнення 

більшої силуетної виразності за рахунок побудови високих дзвіниць (собор, 

Воскресенська й Покровська церкви) або спорудження храмів із високими 

дзвіницями на західних фасадах (Миколаївська, Іллінська, Троїцька, Іоано-

Богословська церкви). Більшість архітектурних домінант замикали вісьові 

перпективи вулиць і займали острівне становище посеред майданів, що 

забезпечувало їм максимальний композиційний вплив як у панорамах міста, так 

і на локальних ділянках міського середовища. Значно посилилася композиційна 

вісь уздовж вулиці Петропавлівської, яку з півдня у вісьовій перспективі 

замикала Петропавлівська церква, з півночі – соборна дзвіниця, а в серединній 

ділянці траси ритм вертикальних акцентів підтримувала вежа старого 

окружного суду (не зберігся), вежоподібні завершення будинку дворянського 

зібрання та Покровська церква. 

За планом 1786 р. розпочалася забудова дев'яти кварталів центру 

мурованими будинками за ''зразковими проектами''. Ці будинки були 1-2-

поверховими, ставилися уздовж червоних ліній вулиць із розривами. Суцільний 

фронт забудови утворювали тільки торгові ряди по вулицях Соборній, 

Воскресенській і провулку Монастирському. Усього до 1836 р. в Сумах було 

зведено 55 мурованих будинків. 

Після короткого періоду занепаду з 1839 по 1861 рр. з початком 

економічного піднесення змінюються парамерти міської забудови. З того часу і 

до 1917 р. у Сумах активно діють промисловці-меценати Харитоненки, 

Суханови, Ліщинські, Сумовські, Лінтварьови, Асмолови та інші. Завдяки ним 

місто поступово набуває упорядкованого європейського вигляду: 

забруковуються центральні вулиці, встановлюється вуличне освітлення, 

з'являються вишукані малі архітектурні форми (ліхтарі, огорожі, брами, 

альтанки, кіоски, монументи). Центральні вулиці прикрашають готелі, 

торговельні, фінансові, навчальні, адміністративні й громадські будівлі значних 
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розмірів і різноманітної стилістики в загальному річищі історизму. Внаслідок 

цього значно зростає масштаб забудови, дещо слабшає контраст між 

архітектурними домінантами й рядовими будівлями, а натомість виникає 

контраст між садибною забудовою периферійних районів (Засумка) та 

суцільною периметральною забудовою, яка сформувалася у середмісті.  

Формування на зламі ХІХ-ХХ ст. другого, суто елітарного центру міста в 

районі Троїцької вулиці на Новому Місті проявилося в об'ємно-просторовій 

композиції Сум після зведення в 1914 р. нової Троїцької церкви, яка за своїми 

масштабними, об'ємними й висотними параметрами явно конкурує з головною 

архітектурною домінантою міста – Спасо-Преображенським собором. Таким 

чином строго ієрархічна моноцентрична просторова система перетворилася на 

біцентричну. Цю ж тенденцію переходу від моноцентричної системи до 

поліцентричної розвинула поява в 1916 р. на Свищах архітектурного комплексу 

архієрейської резиденції з Пантелеймонівською церквою, яка стала важливою 

архітектурною домінантою, що добре проглядається з віддалених видових 

точок, приурочених до долини р. Стрілки. 

 

 

 

4-й етап. 

Першими містобудівними заходами радянської доби в Сумах стали 

складання в 1922 р. опорного плану, визначення нових меж міста та напрямків 

розміщення промислових підприємств (на південний схід від центру). Для 

будівництва робітничих селищ були відведені значні ділянки уздовж вулиць 

Лебединської, Шишкарівської, дороги у с. Тополі, в районі залізничної станції. 

Там з 1924 р. розпочалося спорудження одноповерхових садибних будинків за 

типовими проектами. Кількома роками пізніше на центральних вулицях 

(Сталіна, Дзержинськаго) з'явилися 2-3-поверхові багатоквартирні житлові 

будинки в суворих конструктивістських формах. На 1926 р. населення Сум 

становило 45 тисяч осіб. 
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Доба 1920-х – 1930-х рр. лишила, в цілому, негативний спадок, що 

деструктивно вплинув на об'ємно-просторову композицію міста. З 1930 р. 

розпочалося знесення церковних споруд. Усі знесені церкви були 

архітектурними домінантами в об'ємно-просторовій композиції міста. Так 

втрачені Покровська церква з дзвіницею, церкви Миколаївська на 

теперішньому майдані Незалежності та Різдва Богородиці на Холодній горі 

(вул. Горького).  

Миколаївська дерев'яна церква – одна з найстаріших у місті. Мурована 

Миколаївська церква була збудована в 1806 р. у класицистичних архітектурних 

формах. Дерев'яна церква Різдва Богородиці на Холодній горі відома з 1681 р. 

Мурована збудована у 1821 р., також у класицистичній стилістиці. Загалом, ці 

втрати спричинили суттєве збіднення як культурної спадщини України, так і 

архітектурного середовища м. Суми. Ці втрати автентичних старовинних 

будівель і споруд є незворотними. 

У 1939 р. Суми стали обласним центром. Його населення тоді становило 

63 тисячі осіб. Того ж року інститут ''Діпромісто'' розробив генеральний план 

міста, розрахований на проектний період 15-20 років. Його основна ідея 

полягала в реконструкції історичного району та найкоротшому його поєднанні 

з привокзальним промисловим районом на північній околиці міста шляхом 

реконструкції вулиці Кладовищенської та перетворення її на загальноміську 

магістраль. Для будівництва промислових підприємств відводилися ділянки на 

північній околиці, за залізницею. Житлові квартали планувалися у західному 

напрямку, в бік с. Косівщини, а також у південному, вздовж дороги на Ромни. 

Передбачалося радикально перепланувати Привокзальний і Холодногірський 

райони. Адміністративним центром, згідно з давньою історичною традицією, 

мала стати Красна (Покровська) площа, на якій було запроектовано будинки 

Рад, господарських організацій, готель, універмаг і неодмінний пам'ятник 

Леніну. Цей генплан не торкався земель у заплаві р. Псла. У цілому, цей 

документ, розроблений на високому фаховому рівні, зберігав спадкоємність 
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містобудівного розвитку Сум і пропонував перспективні положення, що не 

застаріли і в повоєнну добу. 

Під час другої світової війни місто зазнало руйнувань. Для оперативного 

вирішення комплексу питань відбудовчого характеру ''Діпромісто'' з 

урахуванням концепції генплану 1939 р. опрацював у 1945 р. нову схему 

генерального плану, яка визначала першочергові заходи з відновлення 

містобудівної інфраструктури та забудови. Згідно з цим документом на вільних 

землях північно-західної та південної околиць розпочалося зведення 

стандартних житлових будинків заводського виготовлення. У 1946 р. 

упорядковано центральні міські площі (Красну, Петровську), вулиці (Сталіна, 

Дзержинського, Кірова, Горького), Привокзальний район зі створенням 

Привокзального парку. Вулиці Леніна, Горького, Кірова і Дзержинського 

перетворилися на головні транспортні магістралі. 

У зв'язку з будівництвом на південно-східній околиці Суперфосфатного 

заводу (згодом – виробниче об'єднання ''Хімпром'') там виникло селище хіміків, 

що започаткувало новий житловий район, проект детального планування якого 

виконав московський інститут ''Діпрохім'' (згодом до проектування долучилися 

харківський філіал ''Діпроміста'' та сумський філіал Укрміськбудпроекту). 

Першими в 1953 р. були забудовані два прямокутні квартали з 37 

двоповерховими цегляними будинками. Центром цього селища є площа Миру з 

палацом культури і пам'ятником Леніну. Хіммістечко є цілісним архітектурним 

комплексом, характерним для першого повоєнного десятиріччя, з 

архітектурним середовищем, співмасштабним людині. З 1964 р. тут почали 

зводити стандартні п'ятиповерхові крупнопанельні житлові будинки. 

Серед провідних споруд повоєнного десятиріччя, що вплинули на 

архітектурну композицію середмістя, слід відзначити багатоповерхові будинки 

по вулиці Сталіна, 32 (нині Соборна, 1951 р.) і Сталіна, 60 (нині 

Петропавлівська, 1952 р.), які є великими житловими комплексами, мають 

наріжне розташування і акцентують перехрестя вулиць. Їхні неокласицистичні 
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форми гармонують із архітектурними пам'ятками ХІХ ст., а наріжні акценти 

організують довколишню забудову. 

У 1956 р. ''Діпромісто'' опрацював новий генеральний план Сум, 

затверджений у тому ж році. На той час місто вже чітко поділялося на два 

райони – правобережний і лівобережний (східний), а перспективи розвитку все 

більше пов'язувалися з містобудівною експансією на схід. Цей генплан 

передбачав досить активне освоєння лівобережної заплави р. Псла, розширення 

меж міста, підвищення поверховості забудови. Реконструкція центру 

відповідно до цього генплану посилила домінантну роль вулиці Леніна 

(колишня Сталіна, Петропавлівська-Соборна) як головної розпланувальної вісі 

та Красної площі як геометричного центру міста. Тут у 1962-1965 рр. збудовано 

універмаг, готель ''Україна'', житловий будинок, будинок художників із салоном 

та майстернями, реконструйовано старі будівлі, зроблено впорядження. Це 

збільшило масштаб забудови майдану, зробило його відповіднішим до ролі 

центрального містобудівного вузла обласного центру. На схід від площі тоді ж 

реконструйовано з розширенням колишній парк ім. Ліщинських, який став 

парком культури і відпочинку, та збудовано стадіон на 13 тисяч місць. 

Важливим містобудівним заходом стала реалізація довоєнного плану 

поєднання найкоротшим шляхом центру з залізничним вокзалом та північним 

промисловим вузлом шляхом прокладення через стару забудову в районі 

вулиць Кладовищенської і Дорошенківської проспекту Карла Маркса (нині 

проспект Тараса Шевченка), що мав стати розпланувальною віссю нового 

житлового району. Ці роботи розпочалися 1958 р., коли по вулиці 

Леваневського з'явилися два п'ятиповерхові будинки з наріжними вежами, що 

відзначали початок нового проспекту і створювали своєрідні пропілеї при в'їзді 

в місто з боку вокзалу. За проектом детального планування 1961 р. (архітектори 

А. Аль і А. Дейнека) проспект трактувався як логічне продовження головної 

розпланувальної вісі міста – вулиці Леніна. Він брав початок біля колишньої 

Петрівської площі (нині майдан Незалежності), перетинав заплаву р. Сумки й 

йшов по прямій аж до Привокзальної площі. Проспект, шириною 60 м, 
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забудовано в основному типовими п'ятиповерховими житловими будинками, 

поставленими в меридіональному напрямку. З південного боку є висотні 

акценти. Будівельні роботи в основному завершено 1965 р. З прокладенням 

цього проспекту містобудівна ситуація значно поліпшилася. Це один з 

небагатьох позитивних прикладів радикальної містобудівної реконструкції, 

спрямованої, проте, на спадковий розвиток історичних тенденцій еволюції 

старовинного міста. 

У зв'язку зі швидким розвитком Сум (за 20 років, з 1951 р. по 1971 р., 

місто зросло удвічі), генплан, заснований на принципах 1939 р., вже не міг 

слугувати ефективним місторегулювальним документом. Тому в 1966 р. 

інститут КиївНДІПмістобудування розробив новий генплан Сум, затверджений 

у 1969 р. На момент розроблення генплану населення міста зросло до 141 

тисячі осіб, територія – до 6319 га, до міста були приєднані села Нові Баси, 

Баси, Караван і Тополі. Найважливішою особливістю цього генплану було те, 

що в ньому вперше були закладені принципово нові напрямки містобудівного 

розвитку, об'єктивна необхідність в яких постала у зв'язку зі значним 

зростанням Сум і переходом у вищу категорію – із середніх міст у великі. 

Територія чітко поділялася на житлові й промислові зони, проте без жорсткого 

просторового відокремлення різних функціональних зон. Автори генплану 

цілком правомірно обрали концепцію компактного міста, що передбачала 

реконструкцію середмістя й територіальний розвиток на північ, захід і 

південний схід, у т. ч. на землях приміських радгоспів. Під нову житлову 

забудову відводилися так звані непродуктивні землі лівобережної заплави 

р. Псла. Будівництво нових житлових районів було заплановане на намиві 

уздовж річки по всій довжині міста від Луки на півночі до Басів на півдні. При 

цьому р. Псьол перетворювалася на головну поздовжню композиційну вісь 

міста. Із зрослою композиційною роллю річки пов'язані також пропозиції про 

винесення суконної фабрики. Генплан передбачав упорядження малих річок: 

р. Стрілка в межах центру заганялася в підземну трубу, а на р. Сумці 

планувалося збудувати муровану набережну. З огляду на зростання 
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транспортних потоків у центрі генпланом запропонована нова транспортна 

схема, що передбачала створення малого й великого транспортних кілець для 

відведення з центру транзитного транспорту. 

На жаль, не всі рішення цього генплану можна оцінити як фахові й 

цивілізовані. Негативні моменти пов'язані зі ставленням до історичної та 

культурної спадщини. Перш за все, нове будівництво, що охоплювало 

історичне середмістя по периметру з трьох боків, забудова заплави р. Псла – 

все це зводило до мінімуму зони вільного огляду панорами історичного 

середмістя. По-друге, відзначаючи ''случайность и измельченность застройки 

улицы Ленина'' пропонувалися такі радикальні заходи, як ''расчистка центра от 

ветхого жилого фонда'', розуміючи під цим будь-які старі будівлі. 

Загальноміський центр мав формуватися в межах історичного середмістя, 

причому основою архітектурних вирішень мали стати 9-16-поверхові будинки 

на прузі плато. Вершиною нігілізму була теза про знищення всіх існуючих 

міських кладовищ і влаштування на цих місцях зелених насаджень і 

промислових підприємств. На щастя, ці варварські пропозиції не були 

реалізовані. Проте нігілістичні тенденції, закладені в генплані, закономірно 

перейшли в проекти детального планування районів міста, що розроблялися 

протягом 1966-1970 рр.  

Так, у проекті детального планування (ПДП) центрального району 

заплановано забудувати багатоповерховими будинками всю вулицю Леніна, 

перекрити вулицю Кірова і замість неї рівнобіжно, уздовж пругу схилу, 

пробити нову вулицю. Передбачалося знесення більшої частини старої 

забудови історичного середмістя зі зміною розпланувальної мережі, 

перепланування Петрівського майдану й спорудження багатоповерхівок 

значної довжини. Адміністративний центр міста переносився з Красного 

майдану на Петрівський, у зв'язку з чим на місці знесених кварталів історичної 

забудови планувалися нові адміністративні й громадські будівлі. Ми вважаємо, 

що Сумам у ті часи пощастило: цей ПДП не був повністю реалізований, тож 
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''дев'яти- шістнадцятиповерхові красені'' виросли не скрізь, де їх запланували 

автори генплану і ПДП. 

У ПДП Засумського району пропонувалося значно скоротити вуличну 

мережу, а архітектурно-просторове вирішення зводилося до того, що квартали 

одноповерхової садибної забудови мали перетворитися на мікрорайони з 

багатоповерховою забудовою. Ці пропозиції були частково реалізовані 

протягом 1970-х – 1990-х рр. На щастя, не вдалося перекрити вулицю Кузнечну 

й поставити будинки упоперек вулиці Засумської, як не вдалося знести й 

приречений, згідно з ПДП, Пантелеймонівський ансамбль колишньої 

архієрейської резиденції. Ті ж самі прийоми знаходимо і в ПДП житлового 

району по вулиці Харківській: повне ігнорування історичного розпланування, 

житлові будинки, демонстративно поставлені поперек вулиць і весь 

''джентельменський набір'' радянського містобудівного нігілізму 1970-х рр. 

З огляду на слабке опрацювання архітектурно-композиційних аспектів 

вищезгаданих проектів у 1974 р. було оголошено конкурс на краще вирішення 

забудови центральної частини міста, площею 1600 га. Була заявлена 

необхідність розроблення єдиної містобудівної програми, яка визначала б 

майбутній образ міста з урахуванням його історичної, ландшафтної і 

розпланувальної неповторності. Конкурс виграв творчий колектив 

московського інституту ''Гипрогор'', який 1976 р. на основі конкурсного 

варіанту розробив ПДП центрального району міста в межах вулиць 

Привокзальної на півночі, 20 років Перемоги на півдні, Калініна на заході та 

Замостянської-Паризької Комуни на сході. Проект вдало об'єднував у єдину 

містобудівну систему історичне ядро міста, Засумський, Холодногірський, 

Привокзальний та новий Лівобережний райони. За цим проектом історичний 

центр не підлягав радикальній реконструкції, за винятком окремих 

містобудівних вузлів. Принципи, закладені в цьому проекті, в основному були 

реалізовані протягом 1970-х – 1980-х рр. На площі Леніна (колишня Петрівська, 

нині – майдан Незалежності) зведено: будинок обласних організацій (1979 р.), 

готель ''Суми'' (1980 р.), встановлено пам'ятник Леніну (1982 р., ліквідований у 
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2001 р.) та виконано впорядження. Створення цього нового адміністративного 

центру завдало втрат архітектурно-містобудівній спадщині цієї зони: знесено 

всю вулицю Миколаївську з цінними історичними будівлями; Воскресенська 

церква закрита від панорамного огляду семиповерховим будинком обласних 

організацій, опинившись на його задвірках. 

Після реконструкції площі Леніна і створення на ній адміністративного 

центру ділянка однойменної вулиці (нині вул. Соборна) була перетворена на 

суто пішохідну з винесенням транспорту на нову рівнобіжну магістраль – 

вулицю Героїв Сталінграду. Тоді ж сформувалася ще одна нова площа в 

історичному середмісті – Театральна, виникнення якої пов'язане з будівництвом 

нового театру (1978-1980 рр.). Проте масштабність театру та майдану, 

створеного за рахунок знесення кварталів історичної забудови, дещо порушує 

комплекс трьох шістнадцятиповерхових житлових будинків. На жаль, досі не 

вдалося створити єдину пішохідну зону історичного середмістя від майдану 

Незалежності до Театрального: цьому перешкоджає архаїчна транспортна 

розв'язка наПокровській площі. 

Крім уже згаданих будівель, протягом 1970-х – 1980-х рр. у центрі Сум 

зведено ще кілька цікавих за архітектурним вирішенням будівель. Це критий 

ринок в історичній торговельній зоні, обласна бібліотека, молодіжний клуб 

''Романтика''. Поблизу майдану Незалежності в долині р. Сумки у 1985 р. 

створено дитячий парк ''Казка'', який став окрасою міста. Одним із 

містобудівних заходів того ж часу стало спорудження мурованої набережної 

р. Сумки на ділянці від вулиці Горького до проспекту К. Маркса. В основу була 

покладена хибна архітектурна концепція створення помпезної набережної за 

типом петербурзьких, що в конкретних природних умовах закономірно 

призвело до того, що маленька річечка фактично опинилася в глибокій 

гранітній канаві. 

У результаті практичних заходів, реалізованих відповідно до розглянутої 

містобудівної документації, до певної міри була збережена спадковість 

розвитку містобудівної композиції. Збереглася, щоправда у значно 
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послабленому вигляді, провідна композиційна роль вододільних архітектурно-

ландшафтних комплексів. Роль головної архітектурної домінанти міста 

перейшла до готелю ''Суми'', поставленого на стрілці вододільного мису в зоні 

високої композиційної активності. Тепер ця потужна вертикаль відзначає у 

панорамах міста з далеких відстаней місцезнаходження середмістя. 

У сучасному центрі міста збереглася й містоформівна роль колишньої 

Сумської фортеці: її топографічні рештки присутні в містобудівній структурі: 

західний фронт укріплень непогано зберігся і проходить по парній стороні 

вулиці Кооперативної. Мешканці називають його Козацьким валом. Нині 

вулиці Соборна, Нижня Соборна, Покровська площа та Червоноармійський 

провулок фіксують межі колишнього Замку, Покровська площа – південну 

межу колишнього Города, а вулиці Гагаріна, Над’ярна, Антонова, Кузнечна 

фіксують трасування укріплень Посаду. Таким чином, давні лінії укріплень і 

сьогодні визначають розпланувальний каркас міського центру. 

Унаслідок забудови останніх 50 років значно збільшився контраст між 

районами садибної та мікрорайонами багатоповерхової забудови. Натомість 

виявився ''оберненим навпаки'' дуже важливий у містобудуванні масштабний 

контраст між провідними і рядовими будівлями. Адже дев'ятиповерхові 

житлові будинки (не кажучи вже про шістнадцятиповерхові) своїми розмірами 

значно перевищують провідні архітектурні домінанти міста минулих епох. На 

жаль, не вдалося уникнути й безпосереднього дисгармонійного сусідства 5-9-

поверхових житлових будинків з провідними історичними домінантами, що 

призвело до значного порушення композиційної структури міста. Найбільш 

безглуздим це ''поєднання старого і нового'' виглядає у двох містобудівних 

вузлах: навколо Іллінської церкви та наколо Троїцької церкви. Причому в 

останньому випадку цілком очевидним є бажання тодішньої влади закрити 

житловими будинками цю церкву зусібіч. Не набагато краще виглядає і 

поєднання п'ятиповерхівок зі старовинними особняками на вулицях 

Петропавлівській і Троїцькій. 
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Загалом можемо зробити висновок, що попри залучення до проектування 

в Сумах найкращих архітектурних сил міста, України й колишнього СРСР, 

попри значні вкладені кошти й зусилля архітекторів, містобудівників, органів 

влади й мешканців, котрі хотіли бачити своє місто красивим, цивілізованим і 

впорядкованим, ігнорування історико-культурних чинників розвитку, цілком 

природнє в радянському політичному контексті, жорстоко помстилося, 

виявившись у загальній дисгармонійності образу міста, втраті його історичної 

своєрідності. 

У 1999 р. в місті здійснено реконструкцію вулиці Соборної з 

реставрацією фасадів і відповідним упорядженням, у 2003 р. – вулиці 

Воскресенської. На черзі – реконструкція майдану Незалежності.  

На вулиці Петропавлівській у 2000 р. збудовано новий корпус 

Української академії банківської справи Національного банку України, що 

відтворює в загальних рисах об'ємно-просторову композицію однієї з провідних 

архітектурних домінант ХІХ ст. – колишньої міської думи (окружного суду), не 

копіюючи достеменно архітектурних форм тієї, хоча й важливої, проте досить 

провінційної будівлі.  

У грудні 2009 р. за участі тодішнього Президента України В. Ющенка в 

районі історичної вулиці Петропавлівської (на вул. Академічній) відкрито 

щойно збудовану будівлю Наукової бібліотеки Української академії банківської 

справи Національного банку України, одну з найбільших (станом на 2009 рік 

понад 120 тис. примірників) і найкраще оснащених профільних бібліотек не 

тільки в Україні, а й у СНД, з дуже добрим і функціональним архітектурним 

вирішенням. 

Значним архітектурним об'єктом сучасних Сум є стадіон «Ювілейний». 

Знаходиться він у центральній частині міста, в Міському парку ім. Кожедуба. 

Раніше на місці Ювілейного був інший стадіон — «Спартак», збудований у 

1949 р. У 1968 р. його масштабно реконструювали (вміщав 12 тисяч глядачів), а 

наприкінці 1980-х рр. знесли з тим, щоб побудувати на його місці новий 35-

тисячний стадіон. Проект розробили українські архітектори Володимир Биков 
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та Іван Лукаш, за що були удостоєні Державної премії України в галузі 

архітектури. Будівництво розпочалося 2 вересня 1999 р. Стадіон офіційно 

відкритий 20 вересня 2001 р., незадовго після святкування 10-річчя 

незалежності України і напередодні 350-річного ювілею Сум. На момент 

відкриття стадіон офіційно вміщував близько 28 тисяч глядачів. Частина місць 

була стоячими. В даний час всі місця обладнані індивідуальними сидіннями і 

майже всі знаходяться під навісом (за винятком перших рядів нижнього ярусу). 

 

 

 

5.3. Аналіз містобудівної документації та охоронного зонування. 

На початку 1980-х рр. у зв'язку з завершенням реалізації ПДП 

центрального району, значним розвитком забудови на лівобережжі значно 

зросла площа міста (до 9338 га), а транспортні схеми та інженерні мережі 

лишилися невідповідними новим масштабам міста. Тому постала необхідність 

коригування генплану. Новий генеральний план Сум розробив у 1983-1985 рр. 

КиївНДІПмістобудування на перспективу до 2005 р. У ньому передбачалося 

дальше освоєння заплавних земель лівобережжя під житлову забудову, 

зростання її поверховості, а також здійснення тактовної реконструкції 

історичного середмістя. Цей генплан започаткував більш цивілізований підхід 

до проблем розвитку історичного міста. 

Загальним недоліком усіх розглянутих генпланів і ПДП районів було 

цілковите ігнорування архітектурної та містобудівної спадщини. Щоправда, у 

генплані 1985 р. вже враховувалися пам'ятки архітектури, але тільки ті, що 

перебували на республіканському обліку. Але й вони не були забезпечені 

належними зонами охорони. 

Для того, щоб запобігти поглибленню цих кризових явищ у майбутньому 

і з наміром зберегти нерухому культурну спадщину міста, його історично 

сформовану своєрідність, автор цієї роботи В. Вечерський протягом 1991-1993 

рр. здійснив історико-містобудівні дослідження Сум із розробленням Історико-
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архітектурного опорного плану та Проекту зон охорони пам'яток. Крім нас, як 

керівника роботи, в ній взяла участь велика група співробітників НДІТІАМ, 

зокрема кандидат архітектури В. Моїсеєнко, архітектор Є. Водзинський, 

мистецтвознавці Т. Скибицька та Н. Стависька, фотограф О. Ранчуков. Велику 

допомогу дослідницькій групі надав тодішній головний архітектор Сум 

Ю. Кобиляков. 

За результатами цих досліджень складено перелік пам'яток архітектури й 

містобудування м. Суми (100 охоронних номерів), перелік значних 

архітектурних споруд (70 об'єктів), перелік найцінніших будівель традиційної 

забудови (104 об'єкти). В Історико-архітектурному опорному плані визначено 

вуличну мережу, яка могла б розглядатися як пам'ятка містобудування XVII-

XIX ст. (у межах історичного середмістя), місця концентрації об'єктів 

архітектурної спадщини (у районі вулиць Соборної-Петропавлівської та 

Троїцької-Псільської). Це дало можливість визначити історичну зону міста, яку 

обмежують зі сходу річище р. Псла, з півдня – вулиця Огарьова (нині вул. О. 

Береста), з півночі – вулиці Червонозоряна і Привокзальна, з заходу – вулиця 

Новомістенська, річища Сумки і Стрілки. Це дозволило нам оцінити зони 

охорони пам'яток, встановлені місцевою владою у 1985-1986 рр., як недостатні: 

і заповідна, і охоронна зони охоплювали лише незначні частини історичної 

зони. Тому запропоноване нами на основі Історико-архітектурного опорного 

плану охоронне зонування докорінно відрізнялося від того, яке було раніше. 

Тодішні наші дослідження підтвердили правомірність віднесення Сум до 

категорії історичних міст та поточнили ціннісну категоризацію: на підставі 

наших досліджень Суми слід було зарахувати до найвищої ціннісної категорії 

історичних міст України, тобто тих, де доцільно створювати державні історико-

культурні (історико-архітектурні) заповідники.  

При розробленні в 1993 р. зон охорони пам'яток міста ми передовсім 

класифікували всі міські території за ступенем історико-культурної цінності, а 

також за природною цінністю ландшафтів, ґрунтуючись на матеріалах 

Історико-архітектурного опорного плану. При цьому враховувалися усі об'єкти 
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нерухомої культурної спадщини всіх категорій, видів і типів, як узяті на 

державний облік, так і щойно виявлені, а також природні охоронювані об'єкти, 

території, цінні ландшафти. З'ясовано, що в історичному ареалі міста в цілому 

збереглися: система давнього розпланування, історичні панорами й силует, 

квартали, майдани, вулиці з пам'ятками архітектури та характерною рядовою 

забудовою минулих століть, археологічний культурний шар, ділянки цінного 

ландшафту. У межах історичної зони виділено два райони історичної забудови, 

де окремі пам'ятки архітектури, історичні будівлі, їх комплекси і ансамблі 

становлять суттєвий відсоток усього наявного фонду забудови. Це дев'ять 

кварталів забудови історичного середмістя між вулицею Героїв Сталінграду, 

Красною площею і річищем Стрілки, а також мис при впадінні у р. Псьол 

р. Сумки (початок історичної вулиці Троїцької). Тож ґрунтуючись на 

особливостях історично сформованого архітектурного середовища Сум, 

наявності цінного ландшафту, пам'яток культурної спадщини, ми визначили 

таку номенклатуру зон охорони пам'яток: 

Територія заповідника. 

Території окремих пам'яток культурної спадщини. 

Охоронні зони. 

Зони регулювання забудови. 

Зони охоронюваного ландшафту. 

Зони археологічних спостережень. 

Характер археологічних старожитностей у межах міста не давав підстав 

для встановлення окремих зон охорони археологічного культурного шару: межі 

такої зони входили б до складу території заповідника, режим якого передбачав 

збереження археологічних об'єктів. Запропонована територія заповідника мала 

обіймати обидва вищеописані райони історичної забудови; навколо території 

заповідника визначалася охоронна зона. Території та охоронні зони окремих 

пам'яток були дискретно розміщені в структурі міста. Зони охоронюваного 

ландшафту охоплювали, переважно заплавні території річок Псла, Сумки і 

Стрілки. Зони регулювання забудови прилягали до усіх зазначених зон і 
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охоплювали терени міста в межах на кінець ХІХ ст. – задля забезпечення 

збереження історичного розпланування та масштабності забудови. Зони 

археологічних спостережень були установлені в районі Липенського городища і 

в районі історичного Перекопу.  

У загальному балансі міської території зони охорони пам'яток обіймали 

1946,55 га або 23,27 % території м. Суми. Ця система охоронного зонування 

була затверджена рішенням Сумської міської ради від 27.10.1993 р. і з того часу 

не зазнала модернізації, незважаючи на радикальне оновлення містобудівного 

та пам'яткоохоронного законодавства протягом 1990-х – 2000-х рр. 

Все вищенаведене дозволяє оцінити зони охорони, встановлені місцевою 

владою у 1985-1993 рр. (див. додатки) як недостатні: заповідна зона, 

встановлена у 1985 р., охоплює лише частину південного району історичної 

забудови, а встановлена у 1986 р. охоронна зона охоплює більші терени, а 

проте також, лише незначну частину історичного ареалу.  

Тому охоронне зонування, яке базується на цьому історико-

архітектурному опорному плані, суттєво відрізняється від раніше встановлених 

зон охорони пам'яток. 
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РОЗДІЛ 6. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА м. СУМИ 

 

У цьому розділі ми подаємо узагальнену оцінку культурної спадщини 

населеного місця, що розкриває характерні риси і цінність сукупності об'єктів 

культурної спадщини. Культурна спадщина м. Суми включає понад 250 об'єктів 

різних типів, видів і категорій обліку – як пам'яток, так і щойно виявлених 

об'єктів культурної спадщини. Їх доповнюють 5 пам'яток, які є об'єктами 

природно-заповідного фонду. 

Серед об'єктів культурної спадщини 205 пам'яток і 49 щойно виявлених 

об'єктів культурної спадщини. Пам'ятки за категоріями обліку поділяються так: 

10 пам'яток національного значення; 

195 пам'яток місцевого значення. 

Пам'ятки за видами поділяються так: 

8 пам'яток архітектури та містобудування національного значення; 

82 пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення; 

2 пам'ятки монументального мистецтва національного значення; 

8 пам'яток монументального мистецтва місцевого значення; 

5 пам'яток історії та монументального мистецтва місцевого 

значення; 

83 пам'ятки історії місцевого значення; 

8 пам'яток архітектури та історії місцевого значення; 

5 пам'яток археології місцевого значення; 

4 пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення. 

Серед 17 щойно виявлених об'єктів культурної спадщини: 

8 об'єктів історії; 

4 об'єкти монументального мистецтва; 

1 об'єкт історії та монументального мистецтва; 

4 об'єкти археології. 
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Крім того, під час досліджень нерухомої культурної спадщини м. Суми 

нами виявлено ще 32 об'єкти, які пропонуються до занесення в перелік щойно 

виявлених об'єктів культурної спадщини. За видами вони розподіляються так: 

4 об'єкти містобудування; 

25 об'єктів архітектури; 

1 об'єкт історії; 

1 об'єкт монументального мистецтва; 

1 об'єкт археології. 

Всі об'єкти, які належать до категорій щойно виявлених об'єктів 

культурної спадщини та об'єктів, які пропонуються до занесення в перелік 

щойно виявлених об'єктів культурної спадщини, потребують виготовлення 

облікової документації та проходження відповідних експертних процедур для 

вирішення питання про занесення цих об'єктів до Державного реєстру 

нерухомих пам'яток України. 

Переліки (списки) всіх цих пам'яток та об'єктів наведені наприкінці цього 

тому. 

Крім того в місті зафіксовано і нанесено на історико-архітектурний 

опорний план понад 60 значних історичних будівель та близько 100 рядових 

історичних будівель. 
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6.1. Археологічна спадщина м. Суми 

 

 

1. Поселення 

Поселення розташоване в Зарічному районі у центральній частині 

м. Суми, між вулицями Антонова, Петропавлівською, Соборною, Гагаріна, 

Воскресенською та площею Незалежності в урочищі Козацький Вал. 

Знаходиться на довгому мисі, утвореним злиттям річок Псел, Сумка та Стрілка, 

висота над рівнем заплави становить 3 м (стрілка мису) – 10 м. Слід одразу 

зазначати, що під поселенням ми маємо на увазі ділянки археологічного 

культурного шару фортеці Суми, центру Сумського козацького полку. На 

даний час пам’ятку представлено трьома окремими ділянками. 

  Фортецю збудовано у 1655 р. козаками переселенцями із с. Ставище. У 

1658 р. перебудована під керівництвом воєводи Арсеньєва. Модернізувалася у 

1671, 1678 та 1704 роках. 

 Загальна довжина фортеці становить 1460 м, ширина коливається від  250 

до  290 м. Розміри внутрішнього замку 150 х 150 х 130 м. Укріплення посаду 

кілька разів перебудовувалися, його розміри 550 х 430 х 530 м. 

 Фортецю було описано архієпископом Філаретом (Гумілевським Д. Г.). 

Архівні матеріали опубліковані Іванюком Я. Г., Харламовим В. О. та 

Вечерським В. В. На початку ХХ ст. археологічні розвідки проводилися 

Ляскоронським В. Г., а також археологічні дослідження Моці О. П., 

Черненко О. Є., Приймака В. В. та Осадчого Є. М. Найбільш узагальнюючою 

працею стосовно укріплень фортеці, за останній час, можна вважати 

монографію Осадчого Є. М. 

За письмовими та графічними джерелами фортеця згадується у: листі 

Герасима Кондратьєва до московського царя Олексія Михайловича 1655 р. з 

проханням заснувати місто; доповідній воєводи Арсеньєва на ім’я 

московського царя Олексія Михайловича про будівництво нової фортеці в 
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Сумах 1658 р.; описі міста Суми 1671 р.; описі міста 1678 р.; план міста Суми 

1768 р.; план міста Суми 1786 р. 

За даними описів фортеці кінця XVII–XVIІI ст. по периметру укріплена 

дерев’яною стіною, мала 17 веж, з них 6 з проїжджими воротами, 10 бійниць, 6 

вилазів, а протяжність укріплень становила 7400 м. З напільного боку фортеця 

була укріплена ровом, який переносився під час розширення фортеці. Рів 

зафіксований на перехресті вулиці Воскресенської та провулку 9-го Травня. 

Його ширина становила 20 м, глибина 2 м. Рів фортеці проходив сучасною 

Покровською площею, а рів посаду вулицею Антонова. Описів першої 

Сумської фортеці не збереглося, тому реконструкція проводилася 

Осадчим Є. М. на основі аналізу залишків оборонних споруд. Перш за все це 

виявлення рову, не позначеного на жодному з планів міста. Він з’єднує два яри, 

відрізаючи таким чином мис у найвужчому місці. Крім того з південного боку 

виявлені залишки нижньої частини земляного ронделя. Залишки такого ж 

ронделя виявлені під час будівництва зі східного боку. Два інших ронделі, 

очевидно, були зруйновані в результаті пізнішого будівництва. З’єднавши три 

точки на плані отримуємо графічне відтворення плану фортеці. Вона була 

майже квадратною розмірами 200 х 250 м. Згідно з вимогами фортифікації 

фортеця  була захищена валами із дубовими стінами, залишки яких у вигляді 

колод були виявлені у 2002 р. По кутах фортеці були розташовані дерево-

земляні ронделі де знаходились кутові башти.  

Перша фортеця на території сучасних Сум була зведена отаманом 

Герасимом Кондратьєвим у 1655 р. Проте, укріплення були примітивними і 

скоріш її  можна вважати місцем тимчасового захисту, аніж повноцінною 

фортецею.  

Для керівництва будівництвом нової фортеці до Сум прибуває воєвода 

Арсеньєв, який починає перебудову укріплень. Був засипаний напільний рів 

старої фортеці, причому в засипці використовувалися колоди, покладені в три 

шари та пересипані чорноземом. Колоди мали оброблену поверхню та, скоріш 

за все, були залишками стіни. Розширення фортеці проходило в південно-
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західному напрямі – перенесення напільних укріплень на 100 м та укріплення 

посаду, який був обнесений стіною. Крім того було проведено підсипку ґрунту 

на стрілці мису та включення її до складу фортеці. У 1658 р. воєвода Арсеньєв 

доповідає до Москви про закінчення будівництва нової фортеці: «... город 

Сумин построен в дубовом лесу, по мере около всего города и с посадом 3426 

саженей, по городу 4 башни с проезжими вороты, 23 башни глухих, по острогу 

8 проезжих ворот, из города тайник к реке Пслу, вода в нём добра».  

Залишки цих укріплень було досліджено при реконструкції будинку 

«Старих різниць» по вулиці Кооперативній. В результаті будівельних робіт 

було знято близько 150 м берегового схилу. Це дало змогу дослідити значний 

відрізок фортечного муру. Потужність культурного шару тут коливається від 

2,5 до 3,5 м. Він складається з багатьох прошарків, які утворилися за останні 

355 років. Однак найбільш інформативними є найнижчі – шар похованого 

чорнозему потужністю до 0,6 м і насичений органікою та деревним тліном 

потужністю до 0,2 м. На всій дослідженій ділянці зафіксовані залишки дубових 

стовпів діаметром 0,5–0,6 м. Вони збереглися на висоту до 1 м та заглиблені в 

материк. Практично по середині дослідженої ділянки культурного шару по 

вул. Кооперативній зафіксований котлован споруди, яка перерізає шар 

чорнозему та заглиблена в материк. Ширина котловану становить 6 м, глибина 

понад 5 м від рівня сучасної поверхні. Заповнення котловану складається з 

будівельного сміття у верхній частині та чорнозему у нижній. У нижній частині 

заповнення по краю виявлені залишки дерев’яного зрубу. Діаметр колод 

становить 0,15–0,2 м. Дно споруди не виявлене, заповнення простежується 

нижче рівня будівельного майданчика. По краях споруди зафіксовані дерев’яні 

стовпи. Не виключено, що це залишки «тайника» – башти, у якій було 

улаштовано колодязь. Зважаючи на розташування стовпів по краю берегового 

схилу та їх кількість можна говорити про те, що ми маємо справу з залишками 

фортечного муру, точніше з її  внутрішньою частиною. Зовнішня була знищена 

при будівництві різниці в кінці ХІХ ст. Стіна була побудована з дубових колод, 

які були заглиблені в материк, а простір між ними був заповнений ґрунтом. 
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Такий тип устрою фортечного муру відомий за письмовими джерелами та 

археологічними даними дослідження фортець Бєлгородської оборонної смуги. 

Крім археологічних досліджень Осадчим Є. М. та Коротею О. А. було 

проведено роботи по картографуванню залишків фортечних укріплень. За 

планом 1768 р. розміри фортеці становлять 430 х 550 х 530 м. За обмірами 

довжина фортеці становить 460 м, ширина коливається від 250 до 290 м. В 

південно-західному куті фортеці розташовувався внутрішній замок в якому 

знаходився арсенал. Розміри замку 150 х 150 х 130 м. Укріплення посаду кілька 

разів перебудовувалися та збільшувалися.  

За описом міста Суми 1686 р. укріплення міста мають: «…острог 

дубового леса в вышину стена полторы сажени. В остроге 5 проезжих ворот, 

10 башен глухих, 3 калитки, а по мере того острогу острожной стены с 

башнями с вороты и с калитками 898 саженей. А от того острогу 

пригорожен другой острог дубового лесу, в вышину стена полторы сажени, в 

том остроге 4 проезжих ворот, 9 башен глухих, 5 калиток, а по мере того 

другого острогу острожной стены с башнями и с вороты и с калитками 866 

сажень. Около тех острогов выкопаны рыв. Около тех обоих острогов 

выкопан ров в глубину полторы сажени и в ширину тож и учинён вал 

небольшой, по мере всего того валу 3528 саженей». 

У описі м. Суми початку XVIIІ ст. є дані про те, що напередодні 

вторгнення шведських військ в Україну за наказом Петра І було проведено 

модернізацію та розширення фортець Слобожанщини. В документі сказано, що 

князем О. Меншиковим в Сумах було збудовано великий бастіон, але точного 

місця розташування його вказано не було.  

У 2008 р. під час будівництва будинку за адресою пл. Незалежності, 3 

було виявлено залишки бастіону. Фортифікаційна споруда була розташована за 

лінією фортечного валу, на одній висоті з його підошвою. Бастіон мав розміри 

20 х 10 м і був п’ятикутної форми. Його було збудовано з чорнозему та 

прошарків світло-жовтої глини з використанням дерев’яних колод, вбитих 
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вертикально в ґрунт. Розташування колод дозволило встановити форму 

бастіону – п’ятикутник з гострою вершиною та рівною основою. 

На території Сумської фортеці було збудовано майстерню по 

виготовленню гармат. У 1695 р. було відлито кілька гармат довжиною у 

2 аршини. Поступово укріплення руйнуються. За описом фортеці 1765 р.: «… 

крепость земляная, окружённая деревянною стеною с башнями и земляным 

валом окружностью в 1015 саженей в ней на одной южной стороне замок 

земляной же кругом него 266 саженей с одном потаённым выходом для воды к 

речке Пслу который засыпался землёю; около того замка и с одной стороны к 

речку Сумке от форштадта земляной вал ширина тому валу 7 саженей, 

ширина рву 7 саженей, глубина рву полторы сажени, ширина брустверу 1 

сажень, вышина валу со рвом две сажени с половиной. В одном валу против 

форштадта обветшалых 2 башни с проезжими воротами, а стрёх сторон от 

речки Сумки, Сумы и от речки Псла около форштадта – ров за давностью 

времён весь осыпался и заровнялся так, что и признать того места не 

можно”.  

 Слід також зауважити, що ймовірно на місці Сумської фортеці у більш 

ранні часи розміщувався інший археологічний комплекс. Згадка про існування 

в даному місці Берлицького або Суминого городища міститься в документах 

про заснування м. Сум (1655 та 1656 р.), однак жодних археологічних свідчень 

про дане городище не залишилося, а саме воно не вцілило. Здогадно його 

можна датувати давньоруським часом (ХІІ–ХІІІ ст.).  

Розміри мису близько 300 м х 150–200 м, висота над заплавою р. Псел 

близько 10 м. У 2003 р. під час реконструкції вулиці Воскресенської було 

зафіксовано залишки рову, що проходив паралельно вул. Терезова, не 

зафіксованого на плані Сумської фортеці 1768 р. Ширина рову близько 20 м. 

Укріплення, ймовірно, можуть бути пов’язаними з існуванням Берлицького або 

Суминого городища. Пізніше, в XVII–XVIII ст. рів було засипано, а над ним 

зафіксовано дерев’яну вимостку з дубових колод в три яруси, покладених з 

метою нівелювання поверхні. З городища походять фрагменти уламків ліпної 
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кераміки раннього залізного віку, пеньківської та колочинської культур. Всі 

вони походять з перевідкладеного шару потужністю до 4 м та знайдені по краях 

городища, що пов’язано з будівництвом великої фортеці воєводою Арсеньєвим 

у 1658 р. З 2003 року ведеться постійне спостереження за земляними роботами 

на території городища.  

Матеріали зберігаються в фондах Сумського краєзнавчого музею. 

 

 

2. Могильник курганний 

Курганний могильник розташовано на південній околиці міста у 

Зарічному районі, між вул. Лебединською та Кірова, територією старого 

аеропорту, друкарні та АЗС №3.  

Комплекс датовано VI-III ст. до н. е. До теперішнього часу на курганному 

могильнику не проводилися археологічні дослідження, але за аналогіями з 

дослідженими курганами у Полтавській та Харківській областях можна 

припустити, що могильник містить поховання епох бронзи та раннього 

залізного віку (скіфська лісостепова культура). Пам’ятку виявлено та 

обстежено у 1987 р. В. В. Приймаком. Під час розвідок для «Зводу пам’яток 

історії та культури України» обстежено Осадчим Є. М. у 2006 р. Під час 

виявлення могильник нараховував 6 курганів діаметром від 20 до 35 м, висотою 

0,8–1,2 м, у 2006 р. було додатково виявлено ще 3 насипи. На момент 

обстеження частина курганів задернована, частина розорюється.  

Матеріали обстеження, на даний час, зберігаються у фондах Сумського 

обласного краєзнавчого музею. 

 

 

3. Поселення 

 Поселення черняхівської культури розташоване на північній околиці 

м. Суми у Ковпаківському районі на території природного парку 
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«Веретинівський». Займає мис та частину берегової тераси р. Веретинівки 

(притоки р. Псел).  

Поселення відкрите Осадчим Є. М. у 2001 р. та обстежене ним у 2006 р.  

Розміри поселення становлять 170 х 70 м. Матеріали зустрічаються також і 

вздовж берега річки на протяжності близько 0,5 км. 

Мис задернований, зарослий багаторічними деревами. У відслоненнях та 

на поверхні зібрано гончарну кераміку черняхівської культури. Висота 

поселення над рівнем заплави становить 5–7 м. Потужність культурного шару 

становить 0,7 м. Розкопки не проводилися.  

Матеріали зберігаються у фондах Сумського краєзнавчого музею. 

 

 

4. Посад 

 Посад розташовано у Ковпаківському районі на північній околиці 

м. Суми (колишнє с. Тополі). Слід зазначити, що під посадом мається на увазі 

комплекс, що складається з городища та поселення. Пам’ятку датовано XI–

XIV ст. 

 Городище займає мис, що утворений долиною р. Псел та ярами. 

Досліджувалось у 1929 р. Макаренком М. О., у 1948 р. Ляпушкіним І. І., у 

1971 р. Сухобоковим О. В. та Кучерою М. П., у 1988 р. Приймаком В. В. та у 

2006 р. обстежене Приймаком В. В. та Осадчим Є. М. Площа городища 

становить 1 га. Висота над рівнем заплави до 30 м. Потужність культурного 

шару складає 1 м. З напільного боку городище укріплене валом та ровом, на 

даний момент майже непримітними. На момент обстеження у 2006 р. 

майданчик городища забудований та знівельований. 

Поселення розташоване на правому березі р. Псел, з напільної сторони від 

городища. Займає плато корінного берега річки на протязі близько 600 м, 

ширина поселення 50–100 м. Потужність культурного шару складає 0,5–1 м. 

Площа пам’ятки зайнята садибами, виробничими приміщеннями та городами. 

Поселення досліджувалося Ляпушкіним І. І., Кучерою М. П., 
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Сухобоковим О. В., Звагельським В. Б., Приймаком. В В. Останній провів 

розкопки у 1987 та 1988 рр. Також обстежене Осадчим Є. М. та 

Приймаком В. В. у 2006 р.  

У південно-східній частині поселення було досліджено напівземлянку  

ХІІ – середини ХІІІ ст., а також господарську споруду та яму другої половини 

ХІІІ–XIV ст. На момент обстеження частина поселення задернована, частина 

зайнята під городи та розорюється, частина зайнята під приватну забудову. 

Матеріали досліджень посаду зберігаються в ІА НАН України та 

Сумському краєзнавчому музеї. 

 

 

5. Ґрунтовий могильник 

Могильник черняхівської культури розташований у Ковпаківському 

районі в південно-західній частині міста по вул. Павлова, знаходиться під 

сучасною забудовою (буд. №№ 13, 15, 18, 20). Займає південний схил похилого 

берега струмка, що є лівою притокою р. Стрілка. На кресленні територія 

могильника показана пунктиром, оскільки для точного встановлення меж 

території пам’ятки потрібні більш ретельні археологічні дослідження. 

Могильник виявлено випадково у 1958 р. при будівельних роботах. Тоді 

ж Богусевичем В. А. було досліджено поховання за обрядом трупопокладення, 

ймовірно, північної орієнтації, що супроводжувалось 10 гончарними 

горщиками та кістяним гребінцем. У 1960 р. в результаті невеликих розкопок 

Махно Є. В. знайдено ямне трупопокладення, що супроводжувалося гончарним 

кухонним горщиком-приставкою, уламками гончарної лощеної миски та 

триручної вази, а також обгорілої 8-гранної сердолікової намистини. Крім того, 

зібрані дані про ще три безінвентарні поховання. 

 Гончарні горщики з вказаних поховань мають абсолютні аналогії серед 

посуду, розташованого неподалік черняхівського могильника в с. Сад, що 

дозволяє датувати Сумський могильник другою половиною IV ст. н. е. На 
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момент обстеження у 2006 р. частина могильника розорюється. Частина зайнята 

приватною забудовою. 

Колекція зберігається у фондах Сумського краєзнавчого музею. 

 

 

6. Поселення 

Поселення розташоване у Зарічному районі на східному березі озера 

Чеха, вздовж вулиць Харківської та Замостянської. Займає східний схил 

надзаплавної тераси озера. Датоване раннім залізним віком. Слід відзначити, 

що дане поселення представлене двома окремими ділянками. 

Поселення відкрите у 2000 р. Осадчим Є. М. Розміри поселення 

280 х 150 м. Висота над рівнем заплави становить від 4 до 20 м. Потужність 

культурного шару 0,2–0,6 м. На території поселення знаходяться приватні 

садиби, цвинтар та автозаправка. У 2000 р. в стінці котловану виявлений 

профіль житла з матеріалами скіфського часу. У 2003 р. під час будівництва на 

поселенні приватних котеджів у стінці котловану було виявлено профіль ще 

одного напівземлянкового житла стовпової конструкції з матеріалами 

скіфського часу. Розкопки не проводились.  

Матеріали зберігаються у фондах Сумського краєзнавчого музею. 

 

 

7. Поселення  

 Поселення датоване раннім залізним віком. Розташоване у Зарічному 

районі, на північному березі озера Дурівщина за 0,5 км на південь від 

поселення поблизу озера Чеха. Займає вузьку смугу північної частини берегової 

тераси озера. 

Поселення відкрите Осадчим Є. М. у 2000 р. 

Розміри поселення становлять 100 х 50 м. Висота над рівнем заплави 

становить 10 м. Потужність культурного шару 0,2–0,6 м. На території 
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поселення знаходяться приватні садиби. З поселення походять уламки кераміки 

скіфського часу. Розкопки не проводилися.  

Матеріали зберігаються у фондах Сумського краєзнавчого музею. 

 

 

8. Поселення 

Поселення епохи бронзи розташоване на території Ковпаківського району 

міста, ліворуч Лучанського мосту між вулицям Зарічною та Доватора.  

У 2006 р. виявлене Осадчим Є. М. та Коротею О. В. 

Поселення займає піщану дюну в заплаві правого берега р. Псел. З півдня 

поселення обмежене руслом р. Псел, з півночі старицею. Дюна має округлу 

форму розмірами 130 х 100 м. Висота над рівнем заплави становить 2 м. 

Культурний шар сірий ґумусований пісок потужністю 0,5 м. У західній частині 

поселення був закладений шурф. З нього походять фрагменти ліпної стінки 

горщика епохи бронзи та пізнього середньовіччя. Дрібні уламки кераміки епохи 

зустрічаються по всій території дюни. 

 

 

9. Поселення  

Багатошарове поселення розташоване у Зарічному районі на північному 

березі озера Чеха. Поселення займає дюноподібне підвищення берега.  

Виявлене та обстежене Осадчим Є. М. у 2004 р. 

Поселення обмежене розмірами дюни. Розміри поселення 110 х 30–35 м. 

Культурний шар – сильноґумусований пісок. Потужність культурний шару 

становить 0,25 м. Материк – жовтий пісок. Висота над заплавою 2–3 м.  У 

вивіреннях піщаного берега знайдено уламки ліпного посуду епохи бронзи 

(бондарихінська культура), раннього залізного віку та пізнього середньовіччя. 

У схилах берега виявлені залишки двох відкритих вогнищ у вигляді прошарку 

деревного вугілля та дрібних уламків ліпної кераміки. Для з’ясування розмірів 

поселення було закладено два шурфи. Шурф №1 закладений майже посередині 
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поселення, з нього походять окремі дрібні уламки ліпного посуду епохи бронзи 

та вуглини. Шурф №2 не виявив наявності культурного шару. 

 

 

10. Поселення 

Поселення скіфської лісостепової культури та черняхівської культури 

раннього залізного віку розташоване у Зарічному районі по вул. Санаторній, на 

південь від садиби Штерічевої. Займає мисоподібний виступ лівого берега 

р. Псел. Поселення має розміри 250 х 170 м, висота 5–7 м. Поверхня поселення 

рівна, заросла лісом, у східній частині розташований котлован, який зруйнував 

культурний шар. Потужність культурного шару становить 0,6–1 м. 
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6.2. Об'єкти культурної спадщини (історії, монументального 

мистецтва) 

Культурний потенціал міста визначається наявністю в ньому об’єктів 

культурної спадщини. Одними з важливих об’єктів, які формують культурну 

насиченість території міста та його своєрідний образ і міське середовище, – це 

пам’ятки (об’єкти) історії та монументального мистецтва. Згідно зі ст. 2 Закону 

України «Про охорону культурної спадщини» до пам’яток історії належать 

будинки, споруди, їх комплекси (ансамблі), окремі поховання  та  некрополі, 

місця масових поховань померлих та померлих (загиблих) військовослужбовців 

(у тому числі іноземців), які загинули у війнах, внаслідок депортації та 

політичних репресій на території України, місця бойових дій, місця загибелі 

бойових кораблів, морських та річкових суден, у тому числі із залишками 

бойової техніки, озброєння, амуніції тощо, визначні місця, пов'язані з 

важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, 

культурою та побутом народів. Згідно зі ст. 2 Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» до пам’яток монументального мистецтва належать 

твори образотворчого мистецтва: як самостійні (окремі), так і ті, що пов'язані з 

архітектурними, археологічними чи іншими пам'ятками або з утворюваними 

ними комплексами (ансамблями). 

У місті на державному обліку перебуває: 2 пам’ятки монументального 

мистецтва національного значення, 8 пам’яток монументального мистецтва 

місцевого значення, 83 пам’ятки історії місцевого значення; 5 пам’яток 

місцевого значення належать до пам’яток історії та монументального 

мистецтва. Також в місті існує 8 пам’яток архітектури, які мають й історичну 

цінність: Машинобудівний завод Бельгійського акціонерного товариства 

«Сумські машинобудівні майстерні» по вул. Горького, 58 (пам’ятка архітектури 

та історії місцевого значення); Будинок колишньої земської управи по 

вул. Кірова, 2, пов’язаний з революційними подіями 1905 року (пам’ятка 

архітектури та історії місцевого значення); Друкарня по вул. Кузнечній, 2 
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(пам’ятка архітектури та історії місцевого значення); контора садиби 

Сумовських по вул. Петропавлівській, 56, у якому  з 1917 по 1918 роки 

розміщались комітет  РСДРП(б) та штаб Червоної гвардії (пам’ятка архітектури 

та історії місцевого значення); Павлівський цукрово-рафінадний завод по 

вул. Привокзальній, 4 (пам’ятка архітектури та історії місцевого значення); 

головний будинок та головна контора садиби П.І. Харитоненка по 

вул. Троїцька, 4 (пам’ятки архітектури та історії місцевого значення); західний 

флігель садиби Лінтварьових, у якому  жив Чехов А.П. – російський 

письменник і розміщувався штаб 293-ї стрілецької дивізії по вул. Чехова, 79 

(пам’ятка архітектури та історії місцевого значення). 

До пам’яток національного значення відносяться: пам’ятник на 

родинному похованні Харитоненків (1894 р.) та пам’ятник на могилі доньки 

П.І. Харитоненка – Зінаїди (1891 р.), які розташовані на Центральному 

кладовищі по вул. 20 років Перемоги, поряд з церквою святих апостолів Петра і 

Павла. Автором - французький скульптор ІІ пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст. – 

А.О. Круазі. 

Пам’ятки місцевого значення представлені будинками, окремими 

похованнями, братськими могилами, меморіальними комплексами, 

скульптурами та скульптурними композиціями.  

До будинків, які мають історико-меморіальну цінність відносяться: 

будинок по вул. Антонова, 4, у якому жив засновник Сумського художнього-

історичного музею, художник і мистецтвознавець - Н.Х. Онацький; будинок по 

вул. Петропавлівській, 59, в якому відбулися перші збори міської організації 

РСДРП/б/ і засідання Сумської Ради робітничих і солдатських депутатів; 

будинок по вул. Петропавлівській, 83, у якому жив український поет Кандиба 

О.І. (Олександр Олесь); будинок по Покровській площі, 9, у якому зупинявся 

російський письменник В.Г. Короленко.   

Важливою групою нерухомих об’єктів культурної спадщини є історичні 

поховання: братські могили розташовані на Пришибському кладовищі по 
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вул. Римського-Корсакова, Баранівському кладовищі по вул. 3-я 

Червонопрапорна, Засумському кладовищі по вул. Баумана.  

У 1999 р. на державний облік були взяті поховання загиблих у 

Афганістані. Поховання розташовані на Засумському кладовищі по 

вул. Баумана, Центральному кладовищі по вул. 20 років Перемоги та 

Баранівському кладовищі по вул. 3-я Червонопрапорна. 

Велика концентрація як братських могил, так і окремих поховань на 

Центральному кладовищі по вул. 20 років Перемоги. 

Насичене історичними похованнями і Лучанське кладовище по 

вул. Чехова, на якому виділяються як окремі поховання, так і дві меморіальні 

ділянки, на яких розташовані: Група братських могил жертв фашизму, Братська 

могила радянських воїнів, Братська могила військовополонених моряків, 

Братська могила партизанок Рахманової М., Бадаєвої М., Степанової В., Група 

(112) братських могил радянських воїнів, Братська могила партизанів, Могила 

Мамонтова - радянського  воїна, Братська могила жертв фашизму та членів 

підпільної  комсомольської організації “Прапор”. На Лучанському кладовищі 

розташована могила брата А.П. Чехова - художника М.П. Чехова. 

Велика група пам’яток представлена пам’ятниками видатних 

особистостей: пам’ятник меценату І.Г. Харитоненку у сквері 

ім. І.Г. Харитоненко на Покровській площі; пам’ятник російському актору 

М.С. Щепкіну на Театральній площі; пам’ятник педагогу А.С. Макаренку на 

вул. Роменській перед центральним корпусом Сумського державного 

педагогічного університету; пам’ятник військовому діячу І.Ф. Федьку у сквері 

по вул. Петропавлівській розташований;  пам’ятник двічі Герою Радянського 

Союзу С.П. Супруну на вул. Троїцькій; пам’ятник Т.Г. Шевченку у сквері  

Т. Шевченка по вул. Соборній. 

На території заводу ім. Фрунзе по вул. Горького, 58 розташовані: бюсти 

Героїв Радянського Союзу – робітників заводу ім. Фрунзе: Терезова Є.М., 

Ройченка А.А., Мірошниченка П.А., Супруна С.П., Карабана Д.А.; пам’ятний 

знак робітникам заводу ім. Фрунзе, які загинули у Великій Вітчизняній війні; 
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пам’ятний знак на честь керівника міської підпільної комсомольської групи 

Д. Косаренка. 

На вул. Червонозоряній, неподалік від Павлівського цукрово-рафінадного 

заводу, встановлено пам’ятник робітникам Рафінадного заводу, які загинули у 

Великій Вітчизняній війні. 

Серед пам’ятних знаків, встановлених на території міста, важливе 

історичне значення має пам’ятний знак по вул. Іллінській, встановлений на 

честь 340-ї, 232-ї, 167-ї стрілецьких дивізій, що звільнили Суми у 1943 р. 

 Серед пам’яток є такі, що виконують акцентну роль у формуванні 

міського середовища, серед таких: меморіальний комплекс «Вічна Слава» по 

вул. Кірова, монумент «Слава героям Сумщини» на Привокзальній площі. 

Також в місті існує пам’ятник трудової слави - автомобіль ГАЗ-АА по 

вул. Роменській, 60.  

До щойно виявлених об’єктів культурної спадщини відносяться: 

поховання 2000 – 2004 років героям Радянського Союзу та героям 

соціалістичної праці, розташованих на Центральному кладовищі по вул. 20 

років Перемоги; могила Кириченка Г.Ф. – героя соціалістичної праці по 

вул. Баумана на Засумському кладовищі (1995 р.). У 2004 р. в сквері по 

вул. Кірова було встановлено пам’ятник уроженцям Сумщини, які загинули в 

Афганістані. У 2008 р. у сквері Пам’яті жертв голодомору було встановлено 

пам’ятний знак жертв Голодомору. Наказом управління культури і туризму 

Сумської облдержадміністрації № 20 від 24.03.2005 р. до щойно виявлених 

об’єктів культурної спадщини віднесено: гобелен «Дерево знання», який 

розташований в Обласній державній науковій бібліотеці по вул. Героїв 

Сталінграду, 10; монументальний рельєф (керамічне панно) «Т.Г. Шевченко та 

його герої», яке розташоване в колишньому магазині «Кобзар» по вул. Кірова, 

8; панно «Сім птахів – сім нот», яке розташоване в Обласному театрі драми та 

музичної комедії ім. М. Щепкіна на Театральній площі, 1. 

В результаті натурних обстежень міста було виявлено: 1 об’єкт 

монументального мистецтва та 1 об’єкт історії, які пропонуються до взяття на 
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державний облік. Це пам’ятник В.Ф. Маргелову – Герою Радянського Союзу, 

генералу армії, який розташований в сквері по вул. Кірова та будинок по 

вул. Кірова, 46, в якому з 1968 по 2010 роки жила та працювала заслужений 

художник України, член Міжнародної федерації художників ЮНЕСКО 

Гладких Олена. 

У 2008 р. 4 пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення 

були визнані такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України: пам’ятник М.В. Фрунзе по вул. Кірова (1976 р.), 

пам’ятник В.І. Леніну по вул. Миру (1985 р.), пам’ятник В.І. Леніну по 

вул. Парковій (1982 р.), пам’ятник В.І. Леніну по вул. Привокзальній (1957 р.).  

Таким чином, можемо бачити, що місто має великий культурний 

потенціал та історико-меморіальну цінність, яка втілюється у пам’ятках 

(об’єктах) історії та монументального мистецтва. 
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6.3. Архітектурне середовище міста та об'єкти архітектурної і 

містобудівної спадщини 
 

Цей розділ з'ясовує основні риси і особливості архітектурного 

середовища історичного центру Сум у таких межах: з північного заходу – колія 

залізниці, з півдня – Петропавлівський цвинтар і траса вул. 20-річчя Перемоги; 

з заходу – вул. Набережна р. Стрілки; зі сходу – р. Псьол. За межами 

історичного центру містяться такі цінні в історико-архітектурному відношенні 

території, як колишня слобода Лука з Лучанським та Новомістинським 

кладовищами, комплекс Сумського Михайлівського кадетського корпусу та 

передмістя Баси на південному сході. Вони також детально розглянуті у цьому 

розділі. 

Тож у цьому розділі ми розглядаємо: 

особливості історичного формування забудови та її сучасний стан і 

цінність; 

характеристику архітектурно-художніх особливостей будівель та споруд, 

традиційних для даного населеного місця, а також озеленення і благоустрій; 

середовищне зонування історичного центру та прилеглих територій. 

Архітектурно-містобудівне формування історичного центру тривало 

протягом кількох історичних епох, від середини ХVІІ ст. до кінця ХХ ст. Етапи 

цього процесу знайшли відображення в розплануванні, об'ємно-просторовій 

побудові та стильовій палітрі міської забудови. Вони були пов'язані з такими 

етапами розвитку міста як будівництво і реконструкція фортеці (середина ХVІІ 

– середина ХVIII ст.), регулярне класицистичне розпланування 

(перепланування) і забудова (друга пол. ХVIII – перша пол. XIX ст.), масове 

оновлення забудови вулиць та площ зі створенням додаткових архітектурних 

домінант і акцентів за часів історизму та модерну (друга пол. XIX – поч. 

ХХст.), поява нових архітектурних комплексів у 1930-х – 1980-х рр. 

Спираючись на суцільні натурні обстеження всієї території м. Суми, 

дослідження іконографічних, архівних та літературних джерел, з'ясовано такі 
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основні характеристики архітектурного середовища історичного центру 

м. Суми: 

1. Певна візуальна розрізненість, просторова "розмитість" значних за 

площею районів, розташованих на площинному рельєфі і об'єднаних єдиною 

композиційно активною загальноміською домінантою Спасо-

Преображенського собору. 

2. Домінантне становище Спасо-Преображенського собору як 

загальноміського орієнтиру, що діє на значних відстанях і фокусує більшість 

панорам історичного центру. 

3. Збереженість історично сформованого розпланувально-просторового 

"каркасу" міста, вузловими точками якого є комплекси церков (Воскресенська, 

Іллінська, Троїцька, Петропавлівська, Спасо-Преображенський собор та ін.) 

площ та скверів, на яких раніше стояли церкви (площі Покровська та 

Незалежності), або інші архітектурні домінанти. 

4. Оригінальність ландшафту долини р. Псел з численними зеленими 

насадженнями; органічне включення водних басейнів річок Псла та Сумки з 

береговими територіями в архітектурне середовище міста. Ця оригінальність 

найповніше виявлена в острівному розташуванні історичного центру в оточенні 

річок Псла, Сумки і Стрілки, що відображає мисову форму стародавнього 

городища. 

5.  Регулярність мережі кварталів, започаткована в ХVІІ ст. і доповнена в 

епоху класицизму периметральною забудовою. 

6. Переважання в архітектурному середовищі історичного центру 

спадщини історизму та еклектики в різних стилістичних модифікаціях, що є 

наслідком бурхливого містобудівного розвитку в кін. XIX – на поч. ХХ ст., в 

результаті якого постало існуюче нині архітектурне середовище історичного 

центру. 

7. Компактність міського ядра в межах центральних 9-ти кварталів (так 

званої заповідної зони, визначеної в 1985 р.). Для цього ядра характерні висока 

щільність 2-5-поверхової забудови, невеликі розміри кварталів, насиченість 
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архітектурного середовища об'єктами культурної спадщини та їх високий 

ціннісний потенціал. 

8.  Розрідженість забудови та значні розміри кварталів у районах, які 

оточують історичний центр. Наростаючий до периферії спад архітектурно-

художньої якості середовища за рахунок втрат і розривів міської тканини і 

заповнення її об'єктами, збудованими у 1970-х – 1990-х рр. 

9. Наявність декількох великих цілісних масивів історичного середовища 

з містобудівними комплексами вулиць, які мають всі підстави бути 

оголошеними пам'ятками містобудування (9 кварталів так званої заповідної 

зони обабіч Соборної вулиці; вулиці Троїцька та прилегла Псільська). 

10. Якісна неоднорідність архітектурного середовища в межах 

історичного центру; наявність різних його типів на суміжних територіях. 

11. Численність розрізнених, локальних вкраплень цінних архітектурних 

комплексів серед традиційної, нейтральної чи дисгармонійної забудови 

(комплекси Кадетського корпусу, Петропавлівський цвинтар, Лучанський 

маєток Линтварьових, Баси тощо). 

Історичний розвиток архітектурного середовища Сум, як і будь-якого 

іншого історичного міста, тісно пов'язаний з історією містобудівного розвитку і 

є його відбитком. Відтак акцентуємо формування певних функціональних зон, 

їх змінах і доповненнях, які визначають тип середовища. Так, зокрема, в Сумах 

можна простежити процес поступового переміщення адміністративного центру 

з Соборної вулиці (ХVІІ-ХVІІІ ст.) на Покровську площу і на початок 

Петропавлівської вулиці (кін. XIX – поч. XX ст.) і далі, на пл. Незалежності 

(XX ст.). З цими процесами пов'язане формування вузлових архітектурних 

комплексів відповідних вулиць і площ.  

Існуюче архітектурне середовище центру порівняно нове: за винятком 

поодиноких споруд ХVІІ – першої пол. XIX ст., нижня його межа припадає на 

кін. XIX ст. та поч. XX ст., коли архітектурно-будівельна діяльність у 

дореволюційних Сумах була найактивнішою. Наслідком цього стало 

виникнення, по-суті, нового міста, зміна ''інтер'єрів" його вулиць і площ. 
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Другою значною хвилею будівництва в центрі Сум були 1950-ті рр. Від тих 

часів лишилися, головним чином, окремі житлові будинки і комплекси, які 

завдяки неокласицистичній орієнтації своєї стилістики органічно увійшли в 

стару забудову. 

Масове житлове будівництво 1960-х – 1980-х рр. у кращому випадку є 

нейтральним, а здебільшого значно погіршує естетичні якості того 

архітектурного середовища, у формуванні якого беруть участь такі об'єкти 

забудови. Промовистим зразком цього є 9-поверхова житлова забудова довкола 

Іллінської церкви. 

Головною віссю розпланувально-просторової структури центру Сум є 

стародавній шлях напрямку північ-південь, на якому пізніше утворилися вулиці 

Троїцька, Миколаївська, Соборна і Петропавлівська. Суцільність цих 

розпланувально-просторових ланок порушена після знищення протягом 1930-х 

– 1980-х рр. однієї з вулиць – Миколаївської, яка з'єднувала площу 

Незалежності (Петровську, Леніна) через річку Сумку з вулицею Троїцькою 

(Дзержинського). На місці цієї вулиці утворився розрив історичної структури з 

естетично невиразною територією, яка стала зоною оптимального візуального 

сприйняття новоутвореного архітектурного комплексу площі Леніна. 

Далі розглянемо особливості архітектурного середовища відповідно до 

середовищного зонування історичного центру та периферійних територій, на 

яких збереглися комплекси об'єктів культурної спадщини. 

9 кварталів центру, колишня так звана заповідна зона. 

Найбільш яскравим в архітектурно-художньому відношенні, 

функціонально насиченим і багатошаровим є середовище дев'яти кварталів з 

центральною пішохідною Соборною вулицею. Це місце ранньослов'янського 

поселення VII-VIII ст., осередок колишньої Сумської фортеці, структура якої 

ще й досі прочитується в рельєфі і топонімах цієї місцевості. Цілісність цього 

містобудівного масиву обумовлена: 

1. Єдиним періодом забудови (за винятком Воскресенської церкви та 
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Спасо-Преображенського собору – перша пол. XIX – поч. XX ст.)
1
. 

2. Однорідністю кварталів (розміри садиб, способи прилягання будинків, 

вирішення дворових просторів). 

3. Поширенням функційно однотипних споруд (переважно 2-3-

поверховий житловий будинок чи готель з торговельними або іншими 

нежитловими приміщеннями в першому поверсі). 

На Соборній вулиці, в самому "серці" міста розташований головний його 

орієнтир – Спасо-Преображенський собор (1776-1788, реконструкція 1882-

1892 рр.). Унікальність його силуету та монументальність, добра видимість 

звідусіль сяючої позолоти куполів та розташування на центральній, найбільш 

людній магістралі – все це робить собор ключовим знаком центру Сум. 

З собором були візуально пов'язані ще дві архітектурні домінанти, які замикали 

перспективу вулиці – Миколаївська церква на Петровській площі та 

розташовані поряд на Покровській площі Введенська та Покровська церкви 

(знесені в 1930-ті рр.).  

До системи орієнтирів, які видимі з Соборної вулиці, належить також 

Воскресенська церква (1702 р.). Зона її впливу як містобудівного орієнтиру 

більш локальна, але за надзвичайною ясністю образу та форми, які пов'язані з 

численними історичними асоціаціями, церква сприймається як архітектурний 

символ Слобожанщини. 

Існуюча нині периметральна, зі щільним приляганням корпусів забудова 

кварталів заповідної зони була сформована впродовж другої пол. XIX – 

поч. XX ст. і ґрунтувалась здебільшого на мурованих підвалах тих споруд 

кін. ХVII – ХVIII ст., які були знищені сильними пожежами 1839-1840 рр. На 

початок XIХ ст. повністю визначилася розпланувальна та об'ємно-просторова 

структура цього масиву. Основним елементом забудови став 2-3-поверховий 

цегляний житловий будинок з крамницями або ж іншими закладами на 1-му 

                                                 
1
 Житлові будинки 1950-х рр. (№№ 25, 27, 32, 43) з'явилися в уже сформованому 

середовищі, в місцях, які пов'язані з новими комплексами площ Незалежності і Покровської, 

до яких вони органічно увійшли, не порушивши цілісність середовища Соборної вулиці. 
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поверсі. Типові риси вуличних комплексів межі ХІХ-ХХ ст. – подібність 

ритмічних членувань та принципів декору єдиних фасадів, які являли собою 

фронти забудови вулиць Соборної, Воскресенської та прилеглих до них 

провулків, - поєднуються тут з провінційним характером рядової забудови. Це 

стосується, насамперед, недостатньо яскравої виявленості стильових 

архітектурних ознак більшості споруд, що зумовило нейтральність пластики та 

акцентів рядової забудови (за деякими винятками). Основну її масу складають 

будинки еклектичної архітектури кін. XIX ст. з переважанням неоренесансної 

стилістики (вул. Воскресенська, 4, 8; Покровська пл., 6 та ін.). Цікавий осередок 

з неоготичним забарвленням на вул. Соборній являє собою колишній 

Гімназичний сквер (парк ім. Т. Шевченка), оточений будинками Першої 

жіночої гімназії (вул. Соборна, 39) та комерційного банку (вул. Соборна, 37). 

Взагалі, неоготична течія в архітектурі міста межі століть досить вагома й 

засвідчує творчу спрямованість діяльності одного з провідних архітекторів 

міста (ймовірно, ним був Г. Ф. Прядкін, котрий перебував на посаді головного 

архітектора міста з 1885 р. до поч. 1900-х рр.). Нечисленними, але виразними 

вкрапленнями модерну є кінотеатр "Оріон" (вул. Соборна, 46), поштамт 

(вул. Воскресенська, 13), торговий дім та житловий будинок по 

вул. Кооперативній, 3 і 15. 

Значну частку забудови розглядуваних 9-ти кварталів заповідної зони 

становить спадщина пізнього класицизму (вул. Соборна, 13, 15, 29, 33; 

пров. Терезова, 1 – вул. Воскресенська, 10; вул. Воскресенська, 9-11 тощо). У 

більшості своїй неодноразово перебудовані, з втратами деталей, ці будівлі, 

однак, суттєво впливають на образно-змістовне навантаження архітектурного 

середовища, посилюючи його провінційність, даючи уявлення про 

патріархальний уклад життя Сум першої пол. XIX ст. 

До особливостей забудови належить також масштабне співвідношення її 

незначної висоти з достатньою шириною вулиць, що відрізняє історичне ядро 

міста. Поодинокі високі споруди з'явилися тут у радянську добу й увійшли до 

сусідніх містобудівних вузлів. 
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На основі вищезазначеного можна зробити висновок про історично 

зумовлену нетиповість сумських вуличних комплексів межі ХІХ-ХХ ст. у 

порівнянні з центрами інших великих міст України. 

Незважаючи на однорідність архітектурного середовища цих 9-ти 

кварталів у цілому, на окремих ділянках існують певні відмінності, які 

обумовлені, головним чином, змінами типів функціональної діяльності. Так, на 

вул. Воскресенській рівень міської активності помітно знижується. Це 

обумовлено історично, оскільки, на відміну від вул. Соборної, де 

концентруються об'єкти торгівлі й розваг, на зламі ХІХ-ХХ ст. тут переважали 

готелі, гостині ряди, мебльовані кімнати тощо. Та спустившись провулками 

крізь колишній фортечний вал до вулиці Кооперативної (колишня Нижньо-

Всокресенська), можна знову відчути "пожвавлення" середовища. Але характер 

його вже дещо інший, демократичніший, ніж на Соборній, бо близькість 

Базарної площі з прилеглими торговими домами, м'ясними рядами, численними 

одноповерховими лавками створюють типове оточення ринку. 

Окремою темою архітектурного середовища цих 9-ти кварталів є дворові 

простори. Це внутрішні простори, перехідні від вуличних до інтер'єрних. За 

традицією, більшість дворових фасадів будинків мають тут двоповерхові 

обхідні галереї. Дерев'яні, на цегляній основі в першому поверсі, зашклені або 

ж відкриті, вони виконують функцію галерейного сполучення квартир, 

використовуючись також і як веранди, лоджії тощо (вул. Соборна 29, 

Покровська пл., 6, пров. Терезова 1-10, вул. Воскресенська 9/11 та ін.). Завдяки 

галереям простір двору збагачується додатковою "кулісою", яка об'єднує його 

невелику площу. На відміну від відчуженої атмосфери дворів-колодязів 

прибуткових будинків у великих містах (Київ, Харків), у таких дворах виникає 

відчуття затишку і психологічного комфорту. Проте, це лише поверхові 

візуальні враження, оскільки більшість цих дворів та будинків перебувають у 

занедбаному стані і потребують реставрації та пристосування. 

Тема дворів набуває нового ракурсу в напрочуд ясному, стилістично й 

функціонально чітко визначеному середовищі торгового двору кін. ХVIII – 
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поч. XIX ст. (вул. Соборна, між пров. 9-го Травня (Безсмертним) і 

вул. Червоноармійською (Нижньо-Соборною). Його формують торговий дім 

класицистичної архітектури, розташований фасадом до двору, і складські 

приміщення на обриві рельєфу, які з боку вул. Нижньо-Соборної переходять у 

високу підпірну стіну з камерами торгового призначення (підходи до них з боку 

вулиці втрачені). Первісну цілісність цього мальовничого фрагменту забудови 

доповнюють сходи по пров. 9-го Травня, з нижньої точки яких у гострому 

ракурсі відкриваються панорами на Спасо-Преображенський собор та вулицю 

Соборну. 

Покровська площа. 

Видовжена перпендикулярно до Соборної – Петропавлівської вулиць, від 

Базарної площі до мосту через р. Псел, Покровська площа займає центральне 

становище і є тим розпланувальним вузлом міста, до якого сходяться основні 

магістралі. Нині більшість території площі зайнята скверами, але первісно 

озелененою була тільки частина, яка виходила до р. Псел і прилягала до парку 

ім. Ліщинських (Центральний парк культури і відпочинку). На зламі ХІХ-

ХХ ст. площа набула значення адміністративного центру міста. Тут були 

споруджені: земська управа (вул. Кірова, 2) та Державний банк 

(Покровська пл., 1), величні неоренесансні форми яких формували нове 

обличчя міста як великого промислового центру. На Покровську площу 

виходили найкращі магазини й особняки, а на поч. XX ст. навпроти 

Покровської та Введенської церков стараннями вдячних сумчан був зведений 

пам'ятник І. Г. Харитоненку (знищений у 1924 р. й відтворений за доби 

незалежності). 

Сучасний вигляд площі вже не відзначається первісною єдністю. 

Найважливіші наріжні частини кварталів обабіч магістралі (за винятком № 6 на 

розі вул. Соборної) зайняли значні за розмірами, але типові споруди 1950-х – 

1970-х рр. – універмаг, ресторан "Театральний", житловий будинок № 43). Риси 

ансамблевості відзначають фрагмент забудови площі біля вул. Кірова 

(колишньої Лебединської). Новоутворену тут Театральну площу з театром 
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ім. М. С. Щепкіна (1980 р.) фланкують монументальні об'єми Художнього 

(Покровська пл., 1) та Краєзнавчого (вул. Кірова, 2) музеїв. Легким акцентом на 

її осі є історична дерев'яна альтанка з ажурним дерев'яним різьбленням, яка не 

тільки завершує ансамбль, а й стала одним із символів Сум. 

Заслуговують на увагу нечисленні малі архітектурні форми, які 

збереглися в центрі від поч. XX ст. До них можна віднести альтанку та газетний 

кіоск на Червоній площі. Їх легкі об'єми, прикрашені дерев'яним наскрізним 

різьбленням, доповнює обрамлення скверу з масивних металевих ланцюгів 

огорожі між старовинними ліхтарями. Вони архітектурно акцентують місце 

розташування пам'ятника І. Г. Харитоненку. Органічною часткою 

архітектурного середовища були донедавна металеві ажурні огорожі садиб, які 

тепер або ж зовсім зникли, або ж замінені невиразними новими. Прекрасним 

прикладом металевого мережива міста є ґрати огорожі садиби Сумовських з 

боку вул. Петропавлівської, виконані з орієнтацією на необарокові стильові 

форми особняка. 

Петропавлівська вулиця. 

Петропавлівська вулиця є центром старої частини міста з історичною 

назвою Перекоп. До вул. Олексія Береста (колишньої Казарменної, потім – 

Огарьова) вона проходить у зоні старої регулярної розпланувальної мережі, 

після якої  починаються квартали нового розпланування радянської доби. 

Частина траси до вул. Антонова, з найбільш естетично виразним середовищем, 

пролягає в межах колишньої фортеці. Далі, за трасою колишнього фортечного 

рову, який називався Перекопом (звідси й походить історична назва району), є 

невеликий підйом рельєфу. Закінчується вулиця чотирирядною 300-метровою 

липовою алеєю, яка існує з кін. XIX ст. і веде до Петропавлівського цвинтаря.  

Найвищий історико-архітектурний потенціал архітектурне середовище 

вулиці має у двох перших кварталах. Характер майже столичної 

репрезентативності, спокою і розміреності оточення зумовлені тут відсутністю 

жвавої торгівлі і домінуванням величних громадських споруд – Окружного 

суду (№ 57) та Дворянського зібрання (№ 63) в оточенні фонової забудови. 
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Яскравим ансамбем є візуально пов'язана з Окружним судом садиба 

Сумовських (№№ 54-56). Він вносить у середовище тональність палацової 

пишноти й вишуканості, якій співзвучне неоренесансне оздоблення 

Дворянського зібрання. Затишний куточок цінної фонової забудови з акцентом 

наріжного будинку, виконаного за типовим проектом періоду класицизму 

(вул. Академічна, 1), відображає характер історичного середовища 

периферійних вулиць історичного центру. 

Після Перекопської вулиці художня якість середовища значно 

знижується, пам'ятки архітектури (№№ 79, 91, 109, 98 та ін.) є поодинокими і не 

формують разом зі значними і рядовими історичними будівлями цілісних 

осередків. Фронти традиційної 2-3-поверхової забудови з розривами формують 

житлові будинки №№ 73, 75, 77, що йдуть від вул. Перекопської до реального 

училища (вул. Петропавлівська, 79) та від вул. Олексія Береста (лівий бік). 

Компактна зона типових котеджів для радянських офіцерів (1950-ті рр.) у кінці 

вулиці заслуговує на увагу як характерний приклад повоєнного житлового 

будівництва. Перспективу Петропавлівської вулиці замикають монументи 

воїнам Війська Польського (1972 р.) та борцям за радянську владу (1977 р.). 

За ними знаходиться комплекс Петропавлівського цвинтаря. 

Образність його середовища надзвичайно своєрідна: меморіальні та містично-

сакральні настрої поєднуються тут з естетичним відчуттям краси творів 

архітектури і мистецтва. Центром цвинтаря є класицистична Петропавлівська 

церква з довколишніми скульптурними надгробками членів визначних 

сумських родин – Харитоненків, Суханових, Кондратьєвих та ін. Некрополь, де 

осідає і зберігається родинна пам'ять та історична пам'ять міста, - найбільш 

"законсервована" зона, яка має чітко визначений емоційний, сакральний, 

історичний субстрат. 

Площа Незалежності. 

Площа була сформована як громадсько-адміністративний центр міста 

радянської доби, що виразно засвідчує ідейно-стилістична характеристика її 

образу. Створена за проектом детального планування 1968 р., вона складалася з 
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адміністративного будинку (1979 р.), висотного готелю "Суми" (1981 р.) та 

пам'ятника Леніну (1982 р., перенесений на вул. Перкову у 2000 р.). На площу 

звернені також пам'ятка архітектури, житловий будинок з акцентом бельведера 

по вул. Соборній, 32 і офісна будівля. яка своїм об'ємом закрила панораму на 

Спасо-Преображенський собор. Усі ці об'єкти мають домінантне становище в 

забудові і виступають як її орієнтири. Весь комплекс сприймається різким 

контрастом у тканині старого міста, оскільки суперечить його масштабу і 

стилістиці. Архітектурний комплекс теперішньої площі Незалежності є 

породженням своєї історичної епохи і адекватно відображає її естетичний ідеал, 

втілений в архітектурні форми на достатньому фаховому рівні. 

Розташування цього містобудівного вузла цікаво тим, що знаходячись на 

північному краю колишньої фортеці, він є межею районів так званого старого 

міста в межах фортеці з одного боку і Новомістинського масиву забудови з 

Троїцькою вулицею. 

Троїцька вулиця. 

Траса вулиці проходить у північно-східному напрямку, від р. Сумки 

паралельно річищу Псла до вокзалу і Павлівського (Червонозоряного) цукро-

рафінадного заводу. Мальовнича місцевість та порівняна віддаленість від 

центру наклали своєрідний відбиток на архітектурне середовище цієї вулиці. 

Під час інтенсивного її освоєння на зламі ХІХ-ХХст. торгівлю представляли тут 

тільки три заклади – Троїцька аптека Шторха і дві невеликі продовольчі 

крамниці. Більшість же забудови складали особняки заможних сумчан. Завдяки 

високим природним якостям місцевості (прилягання до р. Псел, поєднання 

центрального розташування в міській структурі з тишею і спокоєм природного 

оточення) тутешні землі були вигідні для заселення, а після розбудови біля 

гирла р. Сумки маєтку І. Г. та П. І. Харитоненків (№ 4) стали надзвичайно 

престижними. На поч. XX ст. на Троїцькій вулиці знаходились особняки 

міського голови Богатирьова (№ 8), управителя Торгового дому 

"І. Г. Харитоненко і син" Ф. Шрейнера (№ 15), власника сумського цегельного 
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заводу І. Асмолова (пл. Троїцька, 14) та інших представників торгово-

промислової еліти міста.  

Функціональне використання вулиці мало й інші особливості, пов'язані 

насамперед з духовно-просвітницькою діяльністю. На початку вулиці 

оформилась зона навчальних закладів, яка являла собою ланцюжок будинків – 

4-класного міського училища (№ 1), пансіону (№ 3) та навчального корпусу 

(№ 5) Олександрівської чоловічої гімназії, Другії жіночої гімназії з 

лютеранською кірхою (№ 7). Далі їх продовжували притулок для дівчат-сиріт 

ім. І. Г. Харитоненка з училищем (№ 28) та духовне училище (№ 48). 

Сакральними домінантами виступали Троїцька церква (№ 32), костел (№ 6) та 

кірха, яка складала з жіночою гімназією єдиний об'єм. "Дачний" характер 

місцевості північних кварталів зумовив заснування тут наприкінці 1890-х рр. 

дитячої лікарні Св. Зинаїди ім. І. Г. Харитоненка. 

Сучасне середовище Троїцької вулиці, наповнене новими процесами 

життєдіяльності, дещо позбавлене колишньої атмосфери спокою і розміреності. 

Вулиця не становить ансамблю в класичному розумінні цього терміну. 

Причиною цього є її велика довжина, візуальна порізненість окремих ділянок, 

неоднорідність забудови з певною часткою втрат і дисгармонійних об'єктів. Та 

попри це, неоднозначне архітектурне середовище вулиці є надзвичайно 

характерним з історичної точки зору та емоційно привабливим. 

Розпочинає вулицю неокласицистичний об'єм контори П. І. Харитоненка, 

на який орієнтований місток через р. Сумку, виконаний у тих же 

неокласицистичних формах. За поворотом після мосту розкриваються перші 

квартали найбільш репрезентативної забудови. Звідси й до пров. Чугуївського – 

найбільш концентроване архітектурне середовище, яке формують виключно 

пам'ятки архітектури (№№ 1, 3, 5, 7, 4, 6, 8, вул. Псільська, 2). Їх виразні, багаті 

пластикою форми складають різностильову мозаїку модернізованих мотивів 

готики, ренесансу та класицизму. Акцентами цієї ділянки є щипець-дзвіниця 

костьолу та декоративні вежі пансіону Олександрівської гімназії. Їх 

модельовані з червоної лицевої цегли, підкреслені білим деталі не тільки 
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споріднені за ознакою неоготичного стилю, а й виконані як складові єдиного 

ансамблю. 

Своєрідні міні-ансамблі становлять споруди Олександрівської гімназії 

(пансіон, навчальний корпус, вуличний флігель), садиба костьолу з будинком 

ксьондза та маєток Харитоненків (особняк, контора, дворовий флігель, нині 

втрачений). Усі вони відрізняються композиційною побудовою та внутрішньою 

атмосферою середовища. Так, розгорнутий до вулиці парадно-офіційний 

ансамбль гімназії створює єдину лінію з будинком 4-класного училища. Садиба 

Харитоненків, навпаки, має глибинно-просторову організацію території. 

Прирічні території берега р. Псел з боку Псільської вулиці ще з кін. XVIII 

– поч. XIX ст. були зайняті садибами міської знаті. Через століття тут з'явилася 

низка особняків, присадибні ділянки яких сягали р. Псла (вул. Псільська, 2, 4, 6, 

вул. Троїцька, 4 та ін.). Характер цієї зони визначає камерність містечкового 

середовища, яке у прилеглих провулках (Піонерський, Чугуївський) набуває 

рис майже сільської забудови. 

Загалом на Троїцькій вулиці переважає садибний тип забудови, який 

зберігся з кін. XIX ст. Частина садиб ще й досі має первісне розпланування з 

прилеглими до особняків територіями садів, парків, палісадників, службовими 

будівлями. Більш щільне прилягання ділянок і невеликі розміри кварталів 

спостерігаються на початку траси, до Троїцького собору. Далі ж квартали 

значно більші і нерідко зайняті однією садибою (наприклад, І. Асмолова з 

дендропарком, лікарні Св. Зинаїди, духовного училища). 

Троїцька церква (1901-1914 рр.) фіксує середину вулиці, де раніше 

містилася стара парафіяльна Троїцька церква на однойменній площі. За своїм 

містобудівним розташуванням і композиційною роллю церква є 

загальноміським орієнтиром, який поширює свій вплив на значні відстані, 

збагачуючи панораму міста. У забудові ж вулиці храм виступає архітектурною 

домінантою, ідейним і композиційним ядром, незважаючи на його спеціальне 

екранування в 1960-і рр. страхітливими "хрущовками". 
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За Троїцьким собором на вулиці переважає невиразна забудова 2-ї пол. 

ХХ ст. Цінне середовище локалізоване лише в неоготичному ансамблі дитячої 

лікарні Св. Зинаїди (№ 57), до якого прилягає дитяча аптека (№ 51), і садибі 

І. Асмолова з дендропарком, який є пам'яткою садово-паркового мистецтва. 

Неоготичні корпуси дитячої лікарні, заховані в парковому оточенні у своєму 

ізольованому середовищі утворюють характерну неоромантичну атмосферу, 

посилену виразними ракурсами фасадів, що відкриваються з обхідних алей та 

прилеглих дворів. 

За Привокзальною вулицею виділяються зони колишньої земської лікарні 

з амбулаторією (вул. Привокзальна, 31), Павлівського цукро-рафінадного 

заводу, Новомістинського та Лучанського кладовищ. 

На північній околиці м.Суми, яка називається Лукою, зберігся 

архітектурно-ландшафтний комплекс дворянської садиби Лінтварьових XVIII-

ХІХ ст. Міжнародного історико-культурного значення цьому комплексу надає 

та обставина, що з Лукою пов'язано український період життя і творчості 

великого російського письменника А. П. Чехова. 

Лука. 

Нині Лука
2
 є передмістям Сум, а колись це було цілком самостійне 

поселення – спершу слобода, а потім – село. Лука лежить на надзаплавній 

терасі правого берега р. Псьол. Наприкінці XVII ст. Лука належала сумському 

полковнику Герасиму Кондратьєву, засновникові Сум. Його стараннями тут у 

1687 р. засновано Іоано-Предтеченський жіночий монастир (скасований у 1787 

р.). Згідно з переписом 1773 р. населення Луки становило 893 чол. Землями тут 

володіли, окрім Кондратьєвих, ще й Самойлови, Лаврентьєви та інші власники. 

Частина Луки мала назву ''Куліші'', ''Кулішівка'', або хутір Кулішівський. Ним у 

другій половині XVIII ст. володів сенатор і генерал М. Б. Самойлов, котрий 

протягом 1780-1790 рр. збудував тут мурований панський будинок, який потім 

                                                 
2
 Лука – це давній український юридичний термін, що означав володіння сінокісною смугою 

в оточенні чужого лісу. На такі луки мали право їздити тільки з косами, без мисливської 

зброї, бо дичина в лісі належала тому ж, кому і ліс. 
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неодноразово перебудовувався. Цей будинок став ядром садибного комплексу. 

З 1790 р. ця садиба належала поручику М. К. Лаврентьєву, а з 1825 р. – його 

небожу П. М. Лінтварьову та нащадкам останнього. Відтак за садибою 

закріпилося найменування ''садиба Лінтварьових''. Ці Лінтварьови були 

нащадками сумського козацького сотника Андрія Марченка й відігравали 

провідну роль серед сумського дворянства. У 1825 р. в садибі було споруджено 

дерев'яний західний флігель, у серед. ХІХ ст. – мурований східний флігель. 

Обидва вони, разом із мурованим садибним будинком, збереглися донині. Інші 

житлові й господарські споруди садиби втрачені протягом ХХ ст. 

А. П. Чехов, котрий приятелював із власниками садиби, провів на Луці 

три літа – у 1888, 1889 та 1894 рр. Він мешкав у західному дерев'яному флігелі. 

Тут же проживали його брати і сестра. Тут жив, передчасно помер і похований 

на Лучанському кладовищі його брат, художник М. П. Чехов (1858-1889), 

смерть якого глибоко вразила письменника. Він пізніше не раз згадував ці 

місця і навіть мріяв оселитися на Луці. Так, перебуваючи в Італії, він писав: 

''Аббация и Адриатическое море великолепны, но Псел и Лука лучше''. На Луці 

були написані або так чи інакше пов'язані з нею чимало творів А. П. Чехова – 

''Неприятность'', ''Трагик поневоле'', ''Именины'', ''Красавицы'', ''Учитель 

словесности'', ''Рассказ неизвестного человека'', п'єса ''Леший'', а також одна з 

найкращих повістей – ''Скучная история''. Лучанські враження наклали 

відбиток на подальші життя і творчість письменника. Саме тут, за словами 

літературознавця С. В. Венгерова, відбувся перехід ''від літературної діяльності 

гумориста Антоші Чехонте до творчості Антона Чехова''. Безперечно, лучанські 

враження наповнили ностальгічний образ садиби з ''Вишневого саду''. 

Майбутню драматичну долю цих осередків краси і духовності – істинних 

феноменів дворянської культури ХІХ ст. – А. П. Чехов передбачав ще у 1888 р. 

на прикладі родини Лінтварьових: ''Я хотел бы, чтобы умная и милая 

линтварёвская семья не прожила свой век зря. Линтварёвы – прекрасный 

матерал; все они умны, честны, знающи, любящи, но всё это погибнет даром, 

ни за понюшку табаку, как солнечные лучи в пустыне''.  
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Окрім А. П. Чехова з родиною, тут бували інші видатні люди: поет 

О. М. Плєщеєв, художники В. Є. Маковський та К. В. Лебедєв, історик 

літератури Н. О. Котляревський, історик О. Я. Єфіменко, економіст 

В. П. Воронцов, князь Д. О. Хілков та інші. 

Зараз комплекс оточує одноповерхова садибна забудова. Територію 

розрізає навпіл вул. Чехова, прокладена через двір у першій половині ХХ ст., 

вже за радянської влади. Головна вісь садиби проходить із півдня на північ. 

Шлях із Сум раніше приводив до великої круглої клумби, розпланованої на вісі 

симетрії чолового фасаду головного будинку. Обабіч містилися сім флігелів 

(збереглося три), а позаду будинку – фруктовий сад, який частково зберігся. 

Нині комплекс має асиметричну композицію, центром якої є головний будинок. 

Окрім нього історико-архітектурну цінність мають тільки західний та східний 

флігелі. 

Головний садибний будинок, найвірогідніше, був збудований за проектом 

харківського архітектора П. Ярославського. Первісно він мав ризаліти на 

південному й північному фасадах, а також трипролітну аркаду на південному 

фасаді. Будинок зазнав перебудов у середині ХІХ ст.: закладено аркаду, на 

чоловому фасаді влаштовано бічні ризаліти з дерев'яною терасою між ними, 

розширено мезонін. Балкон мезоніна розібрали у другій пол. ХІХ ст. У 1950-х 

рр. забудовано терасу й влаштовано два тамбура. Перебудови двох флігелів 

звелися до влаштування нових входів і ґанків та забудови відкритого колонного 

портика на чоловому фасаді східного флігеля. 

Зараз головний будинок садиби одноповерховий, на підвалі, з мезоніном, 

прямокутний у плані, анфіладної системи розпланування. Підвал перекрито 

циліндричним склепінням. Решта приміщень мають плоскі перекриття. Усі 

фасади симетричні, вирішені в архітектурних формах пізнього провінційного 

класицизму. Декор лаконічний, включає карниз на дентикулах, трикутні 

сандрики над вікнами. Частково зберігся декор інтер'єрів. 

Західний (Чеховський) дерев'яний флігель прямокутний у плані, 

шестикамерний, анфіладної системи розпланування, з колонною гаереєю і 
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тамбуром на чоловому фасаді й відкритою терасою на садовому фасаді. Він 

рублений з брусів, стіни зовні і всередині потиньковані і побілені. Усі фасади 

симетричні, вирішені в архітектурних формах, властивих як провінційному 

класицизму, так і народному житлу Слобожанщини. Перебудови цього флігеля 

пов'язані з перебуванням А. П. Чехова: на його прохання в 1888 р. на чоловому 

фасаді зроблено тамбур, а в 1889 р. влаштовано другий вхід, з боку саду. 

Флігель капітально відремонтовано в 1970 р. На фасаді встановлено 

меморіальну дошку в пам'ять про перебування А. П. Чехова. 

Східний мурований флігель, що його А. П. Чехов називав ''терем-

теремок'', двоповерховий на підвалі, однокамерний, з чотириколонним 

тосканським портиком і трикутним фронтоном на чолі. Фасади вирішено в 

класицистичній стилістиці із застосуванням ордерних членувань – пілястр, 

карнизу на модульйонах тощо. 

Загалом садиба Лінтварьових на Луці, навіть безвідносно до А. П. Чехова, 

є унікальним на Слобожанщині комплексом добре збереженої поміщицької 

садиби ''середньої руки'', пам'яткою архітектури та історії. 

Розпланування самого поселення Луки нерегулярне, належить до 

ландшафтного типу. Трасування вулиць обумовлене річищем Псла, шляхом із 

Сум на Миропілля та переправою через річку (зараз на цьому місці є міст). 

Головною архітектурною домінантою Луки є церква Різдва Іоана 

Предтечі. Вона мурована, однобанна, з дзвіницею. Збудована коштом родини 

Лінтварьових 1837 р. на місці скасованого однойменного жіночого монастиря 

як парафіяльний храм для Луки й сусіднього села Баранівки. У 1907 р. до 

церкви прибудовано два приділа – Св.Трійці та Св.Іоана. Вони, на відміну від 

первісного об'єму, зовні нетиньковані. Церква вирішена в стилістиці пізнього 

провінційного класицизму: квадратова в плані, зі сферичною банею на 

циліндричному підбаннику, з двоярусною дзвіницею над західним притвором, 

чотириколонним портиком на західному фасаді. Зовнішній ордерний декор 

досить скромний – ніші, лопатки, руст і карнизи на модульйонах. Церква разом 

із садибним комплексом, хоча й дещо віддалені одне від одного, проте 
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становлять єдине просторове й історико-культурне ціле і тому мають 

зберігатися як єдиний комплекс.  

Нині ці унікальні пам'ятки (окрім церкви) використовуються не 

найкращим чином: лише в одному, так званому Чеховському флігелі, з 1960 р. 

діє Будинок-музей А. П. Чехова на правах філіалу Сумського краєзнавчого 

музею. Решта споруд практично не використовуються і, хоча на них і 

розроблені проекти реставрації, проте ще з кінця 1980-х рр. вони претворилися 

на безнадійний реставраційний довгобуд. 

Баси. 

На південно-східній околиці міста в колишньому селі Баси міститься 

садиба М. Штеричевої (вул.Санаторна, 1). Комплекс розташований на лівому 

рівнинному березі р. Псьол. До складу садиби входять палац або головний 

будинок та два флігелі. Усі будівлі містяться в парку, високі дерева якого 

ізолюють їх від довколишньої малоповерхової садибної забудови. Палац стоїть 

на вісі вул. Карбишева. У східному куті садиби, з боку вул. Санаторної, у 

другій пол. ХХ ст. зведені одно- двоповерхові корпуси лікарні. 

Садиба в Басах існує з кін. XVIII ст. і первісно належала родині Донець-

Захаржевських. На поч. ХІХ ст. на замовлення тодішньої власниці садиби 

поміщиці М. П. Штеричевої відомий місцевий архітектор Олександр 

Олександрович Паліцин (1749-1816 рр.) зводить тут мурований головний 

будинок, у верхньому поверсі якого була влаштована домова Вознесенська 

церква, а також флігелі й оранжереї. Перед будинком було влаштовано квітник 

і фруктовий сад. На задньому дворі містилися дерев'яні корпуси служб. 

Головний будинок реконструював у кін. ХІХ ст. цивільний інженер 

К. Г. Шольц. За радянської доби тут містилася Сумська районна лікарня. 

Протягом 1988-1990 рр. головний будинок реставровано. 

Розпланування комплексу загалом асиметричне, як асиметричний і 

головний будинок, що засвідчує характерні для раннього романтизму 

композиційні прийоми, вперше на Сумщині застосовані О. Паліциним. Усі 

будівлі муровані з цегли на вапняно-піщаному розчині, на цегляних підмурках. 
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Перекриття плоскі по дерев'яних балках. Дахи вальмові й щипцеві по 

дерев'яних кроквах, укриті покрівельною сталлю (головний будинок) та 

шифером (флігелі). 

Від першого будівельного етапу збереглося два муровані флігелі в 

стилістиці класицизму. На південний схід від головного будинку міститься 

прямокутний в плані півтораповерховий флігель, що складається з трьох 

об'ємів: видовженого й підвищеного центрального та прилеглих до поздовжніх 

стін понижених прибудов. Загальна об'ємно-просторова композиція цього 

флігеля дисиметрична. Всі фасади акцентовані пристінними портиками 

тосканського ордера. Стіни вінчає карниз на модульйонах. Вікна прямокутні, 

без лиштви. 

Між цим флігелем і головним будинком міститься маленький 

господарський флігель на кшталт традиційної української кам'яниці, проте з 

класицистичним декором фасадів. Він прямокутний у плані, одноповерховий на 

підвалі. Причілкові фасади вирішені приземистими чотириколонними 

тосканськими портиками з трикутними фронтонами, невеличкими сегментними 

вікнами в тимпанах і карнизами на модульйонах. 

Двоповерховий на підвалі головний будинок, що є центром архітектурної 

композиції садиби, збудований за проектом О. Паліцина у 1810-х рр. й 

реконструйований К. Г. Шольцем у 1890-х рр. у стильових формах англійської 

неоготики. Композиція плану й фасадів асиметрична. Розпланувально будинок 

поділяється на дві частини: північно-західна частина має багатокамерне 

розпланування, решта будинку – коридорне з двобічним розташуванням 

приміщень. На всіх фасадах є виступи у вигляді гранчастих еркерів, ризалітів 

чи веж. Фасади акцентовані щипцями складних геометризованих обрисів з 

декоративними навісними башточками-кавальєрами. Такі ж башточки 

акцентують наріжники будинку. Чоловий фасад акцентовано наріжною 

восьмигранною, високою, п'ятиярусною вежею з балконом на масивних 

кронштейнах, стрільницями, машикулями й зубцями-мерлонами. Нагорі 

влаштовано оглядовий майданчик. З боку паркового фасаду до трикутного в 
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плані одноповерхового ризаліту, на якому влаштовано балкон, асиметрично 

прилягає невисока тераса з пологими сходами. Вікна першого поверху 

стрілчасті, другого поверху – прямокутні, з геометризованими гуртами на 

кшталт сандриків. Вінчає фасади розвинений карниз з романо-готичною 

аркатурою. В інтер'єрі історико-мистецьку цінність мають парадні двомаршові 

дубові сходи у вестибюлі, а також поліхромне ліплення, що збереглося 

фрагментарно. 

Садибний комплекс у Басах є одним із мистецьки найдовершеніших із 

тих, що збереглися на Слобожанщині. Це рідкісний авторський витвір 

архітектора О. Паліцина. Як пам'ятка архітектури національного значення має 

охоронний № 1542. 

Михайлівський кадетський корпус. 

На південно-східній околиці міста знаходиться ще один фрагмент цінної 

забудови з особливою образною програмою. Це відокремлена, замкнена в собі 

територія колишнього Михайлівського кадетського корпусу (вул. Кірова, 149). 

Це один з найкращих і найбільших в Україні подібних закладів. Архітектурний 

комплекс кадетського корпусу на 500 інтернів закладено в 1903 р. на південній 

околиці міста в урочищі Лефицька Стінка на ділянці землі, подарованій ще 

перед 1891 р. відомим сумським промисловцем і меценатом Іваном 

Герасимовичем Харитоненком (1822-1891). Він пожертвував також 500 тисяч 

рублів і заповів сину й спадкоємцю Павлу Івановичу Харитоненку (1852-1914) 

порушити клопотання про відкриття у місті кадетського корпусу – закритого 

військового закладу з гімназичним курсом навчання. Офіційний дозвіл було 

отримано 1899 р. Проект виконав 1898 р. польський архітектор Кароль 

Іваницький. Комплекс збудовано в 1903-1905 рр. коштом П.Харитоненка 

(котрий виділив 600 тисяч рублів) під керівництвом інженера Лева Йосиповича 

Кублицького-Піоттуха, котрий у 1900-1905 рр. був директором Сумського 

кадетського корпусу. 

Комплекс займає значну територію, витягнуту з півночі на південь 

уздовж історичної вул. Лебединської (зараз – Кірова). За функціональною 
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ознакою цю територію можна поділити на дві розпланувально відокремлені 

зони: південну навчальну й північну житлову. До складу комплексу входять у 

межах навчальної зони головний навчальний корпус, будинок начальника, 

лазарет, котельня. У межах житлової зони – чотири житлові будинки, 

амбулаторія, майстерня, стайні. Всі будівлі муровані з цегли, потиньковані, з 

плоскими перекриттями й вальмовими дахами по дерев'яних кроквах, укритими 

покрівельною сталлю. Основні будівлі були оснащені найпередовішим на той 

час інженерним обладнанням: водогоном, каналізацією, електричним 

освітленням і навіть ліфтом (головний навчальний корпус). 

Будівлі комплексу вирішені в трьох стильових напрямках історизму: 

неокласицизм, неоготика і ''цегляний стиль''. Найбільшу історико-архітектурну 

цінність становлять головний навчальний корпус і будинок начальника.  

Головний навчальний корпус чолом зорієнтований на південний захід. 

Він – триповерховий, на підвалі, Ш-подібний у плані, симетричної об'ємно-

просторової структури, вирішений у неокласицистичних формах. Чоловий 

фасад розчленований трьома ризалітами. Стіни першого поверху рустовані, а 

другого і третього – членовані пілястрами іонічного ордера. Головний вхід 

акцентований чотириколонним іонічним портиком з трикутним фронтоном. 

Розпланування корпусу – коридорне з однобічним розташуванням 

приміщень, а також (у дворових крилах) коридорне двобічне і зальне. 

Збереглися інтер'єри вестибюля, їдальні та церкви, у яких активно використано 

чавунні колони та художній метал. 

Будинок начальника, розташований з північного боку головного 

навчального корпусу, вирішено в неокласицистичних формах. Він – 

двоповерховий, прямокутний у плані, з ризалітами та аттиком. Декор фасадів 

стриманий: рустовані стіни першого поверху, віконні наличники з сандриками, 

розкріповка стін. 

Найбільшу мистецьку цінність становлять добре збережені інтер'єри 

вестибуля з парадними сходами, залу, вітальні, кабінету й спальні. Кожна з 

кімнат декорована в певному стилі: зал – неоренесанс, кабінет – неокласицизм, 
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вітальня – рококо, спальня – модерн. У цих приміщеннях збереглися 

декоративна ліпнина стель, кахляні печі й каміни. 

У залі – дубова різьблена кесонована стеля з зображенням у кесонах 

виноградної лози, жезлів і келихів та фриз із різьбленими кронштейнами й 

малюнками гірлянд. Стіни членовані фільонками з алегоричними 

барельєфними зображеннями. Камін і кутова піч облицьовані рельєфними 

полив'яними кахлями золотаво-брунатного й оливкового забарвлення. Така ж 

піч збереглася і в кабінеті. Тут стелю декоровано алегоричними зображеннями 

сов, орлів, факелів, лаврових вінків, лев'ячих голів та профілями античних 

воїнів. 

Ліпні прикраси стелі й стін вітальні витримані в біло-золотих барвах. 

Головною окрасою приміщення є дві кутові печі, облицьовані білими кахлями з 

позолоченим орнаментом. У центрі кожної кахлі мініатюрний краєвид у сіро-

блакитних тонах. У декорі спальні використано улюблені в модерні мотиви 

німф, ірисів і лілей. 

Інші житлові будинки, призначені для проживання викладачів та обслуги, 

– триповерхові, видовжені, прямокутні в плані, секційної структури, зі 

сходовими клітками, виділеними на фасадах у вигляді ризалітів. Фасади 

вирішені в неокласицистичній стилістиці (корпус №8) та у формах ''цегляного 

стилю'' (корпуси №№ 10, 13). 

Комплекс у цілому відзначається високою цілісністю й мистецькими 

якостями, а також доброю збереженістю як фасадів, так і інтер'єрів, що ставить 

його в шерег найвидатніших архітектурних творів межі XIX і XX ст. Зараз тут 

міститься Військовий інститут артилерії ім. Богдана Хмельницького Сумського 

державного університету.  

Цей архітектурний комплекс досліджено в 1990-1991 рр. 

мистецтвознавцем Н. І. Ставиською та В. В. Вечерським, включено до Зводу 

пам'яток історії та культури України (том ''Сумська область''), проте унаслідок 

зволікання місцевих органів охорони культурної спадщини досі не поставлено 

на державний облік і не внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток 
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України. 

 

6.3.1. Класифікація забудови за ступенем історико-архітектурної 

цінності. 

За результатами проведених досліджень, на підставі законодавтва та 

чинних методичних документів забудова Сум класифікована за сімома 

ступенями цінності, які позначені на історико-архітектурному опорному плані: 

1. Пам'ятки архітектури та містобудування національного значення. 

2. Пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення. 

3. Щойно виявлені об'єкти культурної спадщини (архітектури, 

містобудування, монументального мистецтва, науки і техніки). 

4. Значні історичні будівлі. 

5. Рядові історичні будівлі. 

6. Фонова забудова. 

7. Дисгармонійні споруди. 

Пам'ятками архітектури та містобудування національного значення 

є об'єкти з найвищими архітектурними якостями, такими як виразність 

стильових ознак, оригінальність розпланувально-просторової структури, 

конструктивного вирішення, типу та жанру, наявність творів монументального 

мистецтва. Ці споруди відіграють формотворчу роль у об'ємно-просторовій 

композиції міста (вони є орієнтирами, архітектурними домінантами, 

акцентами). Важливими критеріями є також хронологічна глибина і авторство. 

Проте пам'ятки архітектури національного значення в Сумах не є ціннісно 

однорідними, що відображає специфіку архітектурного формування цього 

міста. Відтак до найвищої ціннісної категорії віднесені, наприклад, 

Воскресенська церква з дзвіницею, Спасо-Преображенський собор і Троїцька 

церква, архітектурна цінність яких є надзвичайно високою. А поряд з ними 

палац садиби Штеричевої в Басах, Іллінська та Петропавлівська церкви, які у 

порівнянні з вищезазначеними пам'ятками мають, скоріше, регіональне 

значення (для Слобожанщини та Лівобережжя). Далі ми охарактеризуємо 
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найвизначніші пам'ятки архітектури та містобудування національного 

значення. 

Церква Воскресіння Христового та дзвіниця. 

Ансамбль розташований у північній частині історичного середмістя в 

межах колишньої фортеці (пл. Незалежності, 19). Займає острівне положення 

посеред історичного Петрівського майдану, замикає перспективу 

вул. Воскресенської. Складається з двох споруд – церкви та дзвіниці, яка 

міститься перед північним фасадом храму. Первісно територію оточував 

невисокий мур (не зберігся). 

Церква, завершена будівництвом у 1702 р., стала не тільки першою 

мурованою будівлею Сум, а й провідною архітектурною домінантою міста. Її 

композиційно-видовий вплив посилювався локалізацією на стрілці мису біля 

впадіння у р. Псьол річок Суми і Сумки, завдяки чому церква панувала над 

широким простором лугових заплав цих річок. Її гострий, вишуканий силует 

візуально сприймався з далеких відстаней, композиційно об'єднуючи міську 

забудову. Дзвіниця, збудована у 1906 р. замість зруйнованої попередньої, 

завдяки своїй висотній композиції посилила домінантну роль церкви у 

загальноміській панорамі. Проте у другій половині ХХ ст., унаслідок забудови 

історичного середмістя 5-поверховими будинками, зони композиційно-

видового впливу значно звузилися, особливо після того, як у 1979 р. було 

споруджено семиповерховий будинок обласних організацій, що перекрив огляд 

ансамблю церкви з північного сходу та ізолював його від сформованого на 

нових композиційних засадах простору площі Лєніна (нині – пл. Незалежності). 

Тож нині ансамбль зберіг композиційну роль містобудівного акцента в 

міському інтер'єрі й тільки з боку вулиці Воскресенської та проспекта 

Т. Шевченка сприймається архітектурною домінантою в панорамі середмістя. 

Муровану церкву Воскресіння Христова розпочали будувати в 

кін. XVII ст. на замовлення і коштом полковника Сумського слобідського 

полку Герасима Кондратьєва. Будівництво завершено вже після смерті 

фундатора його сином Андрієм. Храм освятили в 1702 р. Він був тридільним, 
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триверхим, двоповерховим, з верхнім холодним храмом Воскресіння 

Христового й нижнім теплим св. Андрія Первозваного. З трьох боків перед 

входами були влаштовані прямокутні в плані ґанки-притвори. У серед. XIX ст. 

над північним і південним з них надбудовано другі поверхи, а головний вхід 

перенесено з західного на північний фасад з прибудовою критих сходів Г-

подібного плану, що ведуть у верхню церкву. Внаслідок цих перебудов 

композиція споруди набула хрещатого характеру. При церкві первісно була 

невисока масивна дзвіниця, увінчана шатром. Вона зруйнувалася в кін. ХІХ ст.  

У 1978 р. завершено реставрацію церкви й дзвіниці за проектом 

архітектора М. М. Говденко. У церкві розмістили музей народного-

декоративно-прикладного мистецтва Сумщини. В 2000 р. церкву з дзвіницею 

повернули релігійній громаді. 

Церкву вирішено в стильових формах українського Відродження з 

контамінацією форм і деталей московської архітектури кін. XVII ст. Такі 

контамінації характерні для архітектури Слобожанщини XVII-XVIIІ ст. На 

українські корені розпланувально-просторової композиції храму вказують такі 

риси як тридільність, триверхість, ярусність побудови верхів. Квадратові в 

плані вівтар (5,5 х 5,5 м), нава (7,7 х 7,7 м) і прямокутний бабинець (5 х 6 м) 

згруповані вздовж вісі схід-захід і завершені банями.  

В об'ємно-просторовій композиції підкреслена домінантна роль 

центрального верху, що має висоту до хреста 35 м. Верхи над вівтарем і 

бабинцем значно нижчі. Це у поєднанні з пониженими обсягами двоповерхових 

притворів створює розвинену пірамідальну центричну композицію з чітко 

виявленими поздовжньою і поперечною вісями, головною вертикальною віссю 

центрального верху й двома підпорядкованими вісями бічних верхів. Усі 

фасади загалом симетричні, проте сходова клітка, прибудована з півночі, 

вносить елемент дисиметрії в загальну побудову об'ємів. 

Кожен з трьох основних компартиментів – це баштоподібний об'єм типу 

''восьмерик на четверику''. Масивні восьмерики увінчані контрастними за 

формами витонченими ліхтариками з грушоподібними маківками, що мають 
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глибокі перехвати. Дуже пластичні абриси дахів трьох восьмериків. 

Особливістю цієї пам'ятки є підвищений, порівняно з бічними, середній 

четверик, причому восьмерики бабинця й вівтаря впритул прилягають до нього, 

утворюючи монолітну конструкцію. У цьому дослідник пам'ятки 

С. Таранушенко вбачав вплив архаїчних типів народного монументального 

будівництва. 

Двоповерховість будівлі підкреслена на фасадах широким антаблементом 

з профільованими тягами в рівні міжповерхового перекриття. Нижня тепла 

церква перекрита системою низьких коробових склепінь із розпалубками, що в 

поєднанні з арками, які з'єднують компартименти, підкреслюють глибинно-

просторову перспективу з горизонтальним розвитком простору в напрямку до 

вівтаря. Масштаб цього інтер'єру суто камерний. 

У верхній холодній церкві простір кожного об'єму висотно розкритий до 

зеніту бані. Перехід від четвериків до восьмериків здійснено за допомогою 

системи конічних тромпів. Середня баня вдвічі вища від бічних і має два 

заломи й світловий ліхтар. Восьмерики вівтаря і бабинця несуть восьмилоткові 

зімкнуті склепіння. Тут драматургія внутрішнього простору побудована на 

контрасті приземистих затемнених об'ємів притвора, переходу і сходової 

клітки, через які проходить мирянин, зі щедро освітленими висотно розкритими 

баштоподібними компартиментами, що поєднані широкими арками. Завдяки 

вертикальній спрямованості форм інтер'єр має героїчний масштаб. Проте цей 

інтер'єр справляє і дещо містичне враження з огляду на високий ступінь 

освітленості й наявність сильних рефлексів, внаслідок чого відсутні 

світлотіньові контрасти, а грані форм розмиті, що створює особливий ефект 

повітряності й нереальності. 

Принципи декорування фасадів й низка архітектурно-орнаментальних 

мотивів – ті ж самі, що і в найперших мурованих храмах Слобожанщини 

(Покровський собор у Харкові). Вони генетично пов'язані з мурованою 

архітектурою Московського царства тієї доби. Зовні грані всіх компартиментів 

підкреслені на рогах півколонками або пілястрами. Вікна облямовані 
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ордерними наличниками з розірваними сандриками. До унікальних 

особливостей екстер'єру належать наріжні пучки півколон з перехватами та 

віконні прорізи шестикутних обрисів. Пілястри стін центрального четверика 

вінчають капітелі оригінального рисунка. На південному фасаді зберігся 

єдиний первісний портал, що облямовує вхідні двері до вівтаря теплої церкви. 

Дверний отвір з лучковою перемичкою фланкують півколонки з капітелями 

простого профілю. Портал вінчає високий трикутний фронтон зі зрізаною 

вершиною. Центральна голівка фронтона увінчана шишкою. В цілому портал 

спрощено повторює ордерну схему двоколонного портика, поширену в 

московській архітектурі кінця XVII ст.  

Стіни церкви та дзвіниці муровані з цегли на вапняно-піщаному розчині, 

потиньковані й побілені. Після ремонту 2002 р. зовні мають пофарбування сіро-

зеленої барви. Усі профілі й форми декору набрані з лекальної цегли. 

Мальовань в інтер'єрі немає. Дахи укриті покрівельною сталлю по дерев'яних 

кроквах і залізних кружалах, пофарбовані в зелений колір. Маківки та хрести 

ковальської роботи позолочені. Під церквою первісно були великі склепінчасті 

підвали, пізніше засипані. 

Пам'ятка відзначається стрункими пропорціями, незвичайною 

вишуканістю форм і деталей. Завдяки високим архітектурно-мистецьким 

якостям й органічному синтезу різних архітектурних традицій сумська 

Воскресенська церква належить до найвизначніших витворів реґіональної 

Слобожанської архітектурної школи доби Гетьманщини. Як пам'ятка 

архітектури національного значення має охоронний № 619. 

Мурована дзвіниця, споруджена у 1906 р. на північ від церкви, належить 

до типу ''восьмерик на четверику'' й вирішена в архітектурних формах, схожих 

на форми церкви, з контамінацією необарокових форм з окремими 

неовізантійськими елементами. Вона квадратова в плані, має декоративне 

ярусне вінчання, що повторює форми церковного верху. Загальна висота 

дзвіниці дорівнює висоті центрального верху церкви. Насиченість декором 

наростає знизу вгору, так що витончена ускладненість восьмерика завершення 
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контрастує з лапідарністю першого ярусу. 

Четверик дзвіниці триповерховий. На першому поверсі міститься арковий 

проїзд на територію храму, оформлений неовізантійським перспективним 

порталом і закритий ажурною металевою ґраткою брами. До західної грані у 

1910-х рр. прибудовано невеликий корпус із восьмигранною капличкою, 

увінчаною декоративною маківкою. Другий поверх виділений на фасадах 

невеликими вікнами з наличниками й вишуканими сандриками. Третій поверх 

має великі арки дзвонів. Перехід від четверика до восьмерика здійснено за 

допомогою плоских трикутних пандативів. Усі грані восьмерика мають аркові 

отвори дзвонів, декоровані ордерними наличниками з розірваними сандриками. 

Восьмерик і верхній ярус четверика були призначені для дзвонів, тому 

перекриття між ними не було. Решта перекриттів – плоскі, по дерев'яних 

балках. Міжповерхові сходи дерев'яні. Дзвіниця мурована з цегли й побілена. 

Дахи і баня по дерев'яних кроквах і кружалах, укриті покрівельною сталлю. 

Як пам'ятка архітектури національного значення дзвіниця має охоронний 

№ 1531. 

Спасо-Преображенський собор. 

Мурований однобанний собор з дзвіницею розташований біля головної 

вулиці історичного середмістя (вул. Соборна, 31), так, що соборна дзвіниця 

виходить на червону лінію забудови. Міститься на території колишньої 

фортеці. Ділянка собору, досить значна за площею, виходить тилами на пруг 

плато, звернений до низинної заплави р. Псьол. Споруда є головною 

містобудівною домінантою м. Суми, добре проглядаючись як із вул. Соборної 

та прилеглих просторів заплави р. Псьол, так і з далеких відстаней. 

Перша дерев'яна соборна церква Преображення Господня була заснована 

на цьому місці 1653 р. Вона мала бічний вівтар в ім'я Олексія, чоловіка Божого. 

Ця церква згоріла у 1694 р. і тоді ж на її місці звели нову, також дерев'яну, яка 

згоріла 1754 р. Поряд зі згарищем одразу ж збудували дерев'яну церкву в ім'я 

апостола Матвія. Мурований собор засновано 1776 р. й освячено 1788 р. 

Збудовано коштом Якова Шубського, Євдокії Парафієвської та Федора 
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Філоненка. Храм був двоповерховим: у нижньому поверсі містився престол 

Преображення Господнього, у верхньому – престол Благовіщення Богородиці. 

У 1797 р. поряд із собором за проектом харківського архітектора Петра 

Антоновича Ярославського була закладена мурована дзвіниця, яку завершили 

1801 р. Проте 1812 р. її розібрали, оскільки вона опинилася в аварійному стані. 

Собор перебудовано в 1858 р. з двоповерхового на одноповерховий. 

Протягом 1882-1892 рр. коштом сумського купця, комерційного радника 

Дмитра Івановича Суханова (1825-1890), котрий був церковним старостою 

собору, за проектом архітектора Михайла Івановича Ловцова проведено 

радикальну реконструкцію собору зі значним розширенням його і прибудовою 

в 1882-1885 рр. дзвіниці заввишки 56 м. Нині собор має два бічні вівтарі – 

Благовіщенський і Димитрівський. У східній частині території собору в 1894 р. 

за проектом місцевого архітектора Г. Ф. Прядкіна збудовано муровану 

одноповерхову будівлю церковно-парафіяльної школи. Соборне подвір'я 

оточене мурованою огорожею з цегляними потинькованими стовпами та 

металевими литими ґратами. 

Собор – однобаневий, хрещатий у плані, видовжений вздовж вісі захід-

схід, з масивною півкруглою апсидою, оточеною низенькою обхідною 

галереєю. Центральний об'єм собору – восьмигранний, перекритий еліпсоїдною 

позолоченою банею на циліндричному світловому підбаннику. Бічні рамена 

перекриті зімкненими склепіннями. Західна частина храму тринавова, зальної 

структури, перекрита системою зімкнених і хрестових склепінь. Архітектура 

витримана у стильових формах історизму з контамінацією класицистичної 

структури й декору з неороманськими й необароковими деталями. Трансепт 

виділено на бічних фасадах портиками зі спареними двоярусними колонами, 

розділеними карнизом. Нижні колони коринфського ордера, верхні – іонічного. 

Тимпани трикутних фронтонів покриті орнаментальним ліпленням рослинного 

характеру. Біля основи підбанника, оточеного спареними колонами 

коринфського ордера, встановлено чавунні статуї апостолів Петра, Іоана, Якова 

й Андрія.  
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Домінантою споруди є п'ятиярусна дзвіниця з угнутими гранями, яка 

прилягає до собору з заходу під кутом. Верхні яруси дзвіниці з арковими 

вирізами для дзвонів фланковано пучками колон коринфського ордера. Вінчає 

дзвіницю плеската позолочена баня з маківкою. Нижній ярус дзвіниці слугує 

головним входом до храму. На четвертому ярусі дзвіниці встановлено годинник 

англійського виробництва 1884 р. 

Велику мистецьку цінність становить інтер'єр пам'ятки з трьома 

різьбленими іконостасами – головним чотириярусним та бічними триярусними 

– з різнобарвного мармуру (білого, світло-сірого, світло- й темно-рожевого) та 

червоного граніту в цокольних частинах. Шість колон головного іконостаса 

зроблено з малахіту. Архітектурно-просторова композиція й орнаментальні 

мотиви іконостаса мають яскраво виявлений еклектичний характер. Ікони 

головного іконостаса, що збереглися частково, були виконані художником 

В. Є. Маковським (1846-1920). 

Спасо-Преображенський собор у Сумах є добре збереженим визначним 

архітектурним витвором доби історизму. Як пам'ятка архітектури 

національного значення має охоронний № 617. 

Церква Св. Трійці. 

Мурований п'ятибанний з дзвіницею храм розташований у курдонері з 

відступом від головної вулиці північно-західної частини історичного середмістя 

(так званого Нового Міста, нині вул. Троїцька, 34) і є важливою містобудівною 

домінантою, що добре проглядається з різних частин м. Суми. Композиційно-

видовий вплив цієї домінанти дещо послаблено після того, як у 1960-х рр. 

поблизу храму по червоній лінії тодішньої вул. Дзержинського були зведені 

п'ятиповерхові житлові будинки з намірами затулити церкву. 

Перша мурована Троїцька церква на цьому місці була збудована у 1827 р. 

коштом місцевих дворян Михайла Лаврентьєва і Павла Лінтварьова. Вона була 

невеликою за розмірами, однобанною, з дзвіницею на західному фасаді. Поряд 

з нею 6 травня 1901 р. було закладено новий храм. Його будівництво велося 

протягом 1901-1905 рр. і було завершене в 1911-1914 рр. Трьохпрестольний 
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храм освячено 1914 р. Автор проекту – сумський архітектор Карл Густавович 

Шольц. У проектуванні інтер'єру брав участь відомий московський архітектор 

Олексій Вікторович Щусєв, а в художньому оформленні його – художники 

Михайло Васильович Нестеров та Гнат Гнатович Нивинський. Збудовано 

церкву коштом сумського промисловця і мецената Павла Івановича 

Харитоненка (1852-1914). 

Церква була чинною до 1959 р. Реставраційні роботи виконані в 1977-

1989 рр. (архітектори В. К. Хромченков і В. П. Смірнов). При цьому церква 

була пристосована під концертний зал органної музики: 1987 р. у вівтарі був 

установлений орган чехословацької фірми ''Ріґер-Клосс''. З поч. 1990-х рр. 

церкву повернули релігійній громаді. 

Архітектура церкви витримана в характерному для поч. XX ст. стилі 

неокласицизму. В основі композиції – тип п'ятибаневого хрестовокупольного 

храму з бічними банями по кутах. З заходу до церкви прилягає триярусна 

дзвіниця, з'єднана з церквою вузьким притвором. Верхні яруси дзвіниці 

вирішені за принципом ''восьмерик на четверику''. Дзвіниця увінчана ребристим 

куполом з люкарнами. Під усією будівлею є напівпідвал, перекритий системою 

хрестових склепінь і виділений на фасадах масивним рустованим цоколем. 

План основного об'єму являє собою квадрат із закругленими рогами, поділений 

пілонами на дев'ять дільниць і три нави. Бічні дільниці перекриті хрестовими 

склепіннями, а центральна увінчується сферичною банею на світловому 

циліндричному підбаннику, який спирається на підпружні арки. 

В екстер'єрі домінують параболічні обриси п'яти ребристих бань з 

люкарнами. Центральна – на циліндричному підбаннику, зі світловим ліхтарем, 

бічні – на чотиригранних підбанниках. Північний і південний фасади на вісях 

симетрії акцентовані чотириколонними портиками коринфського ордера з 

трикутними фронтонами. Рустовані стіни розчленовані пілястрами цього ж 

ордера. Вікна оздоблені пишними лучковими та трикутними сандриками й 

ліпними картушами над ними. Головний вхід із західного фасаду дзвіниці 

акцентований двоколонним портиком коринфського ордера. 
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Будівля мурована з цегли, потинькована й побілена. В інтер'єрі частково 

збереглися мальовання 1914 р. Дахи укриті покрівельною сталлю по кроквяних 

фермах. 

Троїцький храм у Сумах є добре збереженим визначним архітектурним 

витвором неокласицистичного напрямку в рамках стилістики історизму. Як 

пам'ятка архітектури національного значення має охоронний № 1530. 

Церква Св. Іллі. 

Закладена в 1836 р. Після пожежі 23 серпня 1839 р., що знищила майже 

все місто, будівництво було припинене, в 1844 р. відновлено і в 1851 р. 

завершено. Пам'ятка в стилі класицизму з незначними елементами еклектики, 

мурована з цегли й потинькована. За типом близька до хрестовокупольної, 

чотиристовпна, тринефна. У плані прямокутна зі зрізаними північно-східним і 

південно-східним кутами, з внутрішньою напівциркульною апсидою і 

прямокутним об'ємом дзвіниці з західного боку. Центр перекрито банею на 

високому циліндричному підбаннику з ліхтарем, апсида – конхою, інші 

компартименти – зімкненими склепіннями. 

Трансепт на бічних фасадах і середній неф на східному виявляються 

розкріповкою з фронтонами, в тимпанах яких по три декоративні арочки з 

кілеподібними завершеннями. Фасади розчленовані лопатками, завершені 

широким антаблементом з розвиненим карнизом, фриз прикрашений 

розетками. Віконні отвори – напівциркульні, облямовані простим наличником. 

Вікна в підбаннику вміщені в неглибокі прямокутні ніші, прикрашені 

ліпленням рослинного характеру.  

Дзвіниця триярусна. Нижній ярус двоповерховий з чотириколонним 

портиком тосканського ордера і трикутним фронтоном з розписом в тимпані. 

Другий ярус – восьмигранний, у чотирьох його гранях – напівциркульні отвори 

з трикутними фронтонами над ними. Верхній ярус – циліндричний, його 

напівциркульні отвори фланковані колонками тосканського ордера, увінчаний 

півсферичною банею і завершений високим шпилем. Як пам'ятка архітектури 

національного значення церква має охоронний № 618. 
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Церква Св. Петра і Павла. 

Зведена в стилі пізнього класицизму. Проект було затверджено у 1840 р., 

будівельні роботи розпочато у 1843 р. Збудований храм освячено у 1851 р. 

Пам'ятка мурована з цегли й потинькована. Вона однобанна, квадратова в 

плані, з напівкруглою внутрішньою апсидою, чотиристовпна. Центральна 

частина перекрита сферичною банею на циліндричному підбаннику. Інші 

компартименти перекриті циліндричними склепіннями. З західного боку є 

дзвіниця, з’єднана з церквою коротким переходом. Дзвіниця двоярусна: нижній 

ярус прямокутний у плані, горішній – квадратовий, з арковими отворами у 

кожній грані, увінчаний невисокою сферичною банею. Входи на трьох фасадах 

акцентовані чотириколонними портиками тосканського ордера, до яких ведуть 

широкі кам'яні сходи. Фасади мають виразне горизонтальне членування. 

Наріжники основного об'єму підкреслені пілястрами. Збереглося первісне 

оздоблення інтер'єру, у т. ч. олійний живопис. Підлога вистелена метлахською 

плиткою. Як пам'ятка архітектури національного значення церква має 

охоронний № 1532. 

Церква Св. Пантелеймона. 

Збудована за проектом харківського єпархіального архітектора 

Володимира Покровського протягом 1911-1915 рр. на передмісті Свищі як 

головний храм архієрейської резиденції. Деякий час був композиційним 

центром Пантелеймонівського монастиря від якого збереглися двоповерхові 

келії (архієрейський корпус), вартівня і господарчі споруди.  

Споруда зведена в формах псковсько-новгородської архітектури ХІІ-

ХІІІ ст. Вона цегляна, потинькована всередині. Фасади обличковані світлою з 

кремовим відтінком цеглою. Церква прямокутна в плані, тринефна, триапсидна, 

чотиристовпна, хрестовокупольного типу, увінчана однією банею. З західного 

боку є дзвіниця, що прилягає до північно-західного кута, і прямокутне 

приміщення із головним входом і сходами на хори. Під західною частиною є 

підвал. Середохрестя перекрито банею на високому циліндричному підбаннику 

з шоломовидним верхом. Решта компартиментів храму перекрито системою 
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циліндричних з розпалубками і хрестовими склепіннями, апсиди – конхами, 

підвал – циліндричними склепіннями. Дзвіниця храму прямокутна в плані, 

двоярусна. У нижньому ярусі розміщено сходи, горішній з арковими отворами 

призначався для дзвонів.  

Фасади розчленовані лопатками, на вісях завершені декоративними 

щипцями з нішами для розписів, декоровані поясами городків, розетками, 

орнаментами. Підбанник і апсиди прикрашені аркатурними фризами. На 

головному вході оригінальний портал у вигляді напівциркульної арки, що 

спирається на два стовпи у вигляді бочок, завершений високим щипцем із 

заломом. Площина щипця прикрашена розетками, смугою городків та трьома 

круглими нішами для живопису.  

Пам'ятка оригінальна своєю дисиметричною композицією, загальним 

об'ємно-просторовим вирішенням та стилістикою, що відображає 

архітектурний напрям історизуючого модерну поч. ХХ ст. Як пам'ятка 

архітектури національного значення має охоронний № 1533. 

Пам'ятки місцевого значення мають у Сумах досить високий ціннісний 

рівень. Це переважно житлові та громадські будівлі другої пол. XIX – 

поч. XX ст. з чітко окресленими стильовими ознаками, які вирізняються в 

забудові оригінальною пластикою фасадів та наявністю акцентних елементів. 

Їхня розпланувально-просторова композиція може бути досить поширеною, 

типовою, проте архітектура фасадів – завжди неповторна. Серед пам'яток цієї 

групи, зокрема, - окружний суд та дворянське зібрання (вул. Петропавлівська, 

57, 63), комплекс державного банку (Покровська пл., 1, вул. Гагаріна, 2), 

комплекс Олександрівської чоловічої гімназії та костьол на вул. Троїцькій 

(№№ 3-5, 6), численні прибуткові будинки. За містобудівним значенням – це 

об'єкти, які формують середовище, виступаючи в ньому як організуючі вузли 

або ж рядові елементи забудови. 

Серед них особливий інтерес становить промислова архітектура – об'єкти 

архітектури, історії, науки і техніки, на характеристиці двох з яких варто 

зупинитися докладніше. 
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Павлівський цукро-рафінадний завод. 

Комплекс найбільшого в Європі цукро-рафінадного заводу розташований 

на північно-східній околиці міста поблизу залізниці (пл. Привокзальна, 4) на 

першій і другій надзаплавних терасах правого берега р. Псьол. Заводський 

терен обмежують: з заходу – пл. Привокзальна і вул. Привокзальна, з півночі – 

вул. Рубіжна, зі сходу – р. Псьол, з півдня – вул. Червонозоряна. У цій 

місцевості пруг рельєфу проходить із півдня на північ зі значним перепадом 

висот, тому композиція комплексу сформувалася за лінійним принципом 

вздовж вісі південь-північ. Заводський терен чітко поділяється на дві зони: 

східну виробничу (в низині) та західну громадсько-житлову (на плато). 

Внаслідок цього виробничі споруди візуально ізольовані від міста й 

проглядаються тільки з заплави р. Псьол. З міським середовищем взаємодіють 

тільки житлові, адміністративні й громадські будівлі заводу. 

Центральним об'єктом комплексу є великий багатоповерховий мурований 

корпус власне заводу, в якому зосереджувалася більшість виробничих функцій. 

Уздовж його чолового західного фасаду проходить головна заводська вулиця. 

Навпроти – три невеликі корпуси механічних майстерень і будинок з 

квартирами персоналу, на північ – три рафінадні склади. На плато довкола 

передзаводського майдану компактно розташовані заводоуправління, пожежна 

частина і клуб. На південь – видовжена триповерхова робітнича казарма, на 

північ – двоповерхові житлові будинки. 

Павлівський цукрозавод в Сумах заснував у 1869 р. відомий місцевий 

промисловець, купець 3-ї гільдії, комерційний радник, міський голова Сум у 

1967-1873 рр. Іван Герасимович Харитоненко (1822-1891), найменувавши на 

честь свого сина і спадкоємця Павла. Завод був збудований за паровою 

системою. Первісно всі споруди були дерев'яними. Прибудови з метою 

розширення виробництва провадились у 1890 і 1901 рр. У цей же час у 

південно-західному куті заводського терену було споруджено муровану 

робітничу казарму, яку розширили 1904 р. 

26 листопада 1907 р. сталася пожежа, в якій згоріли всі дерев'яні будівлі 



 140 

заводу, якраз перед тим застраховані на значну суму. Отримавши кошти 

страхового відшкодування, нові власники заводу Павло Іванович Харитоненко 

та Олександр Антонович Крінер протягом 1908-1909 рр. спорудили мурований 

заводський комплекс, який включав центральну чотириповерхову споруду 

власне заводу з дев'ятьма паровими двигунами, механічні майстерні, склади, 

пожежну частину, заводоуправління та інші будівлі. А. Крінер протягом 

тривалого часу був управителем заводу й розробив свій спосіб виготовлення 

рафінаду. 1910 р. чисельність робітників становила 2100 чоловік. Павлівський 

завод став не тільки найзначнішим підприємством Сум, а й найбільшим 

цукровим заводом тодішньої Європи: у 1916 р. завод за добу виробляв 267 тонн 

цукру-рафінаду. 

Завод був устаткований за останнім словом техніки з використанням 

передового імпортного обладнання з Англії, Німеччини, Франції та інших 

країн. Тут були встановлені жомовий шнек і різальні машини системи ''Шкода'', 

вакуумні апарати й центрифуги систем Вестона і Кайля, випарні апарати 

системи Рільє, кристалізатори системи Бока, накалювальні печі системи Шатте, 

апаратура для гасіння вапна системи Міка тощо. Деякі з цих апаратів 

збереглися донині. Прикметною особливістю було те, що значна частина 

обладнання і машин була виготовлена на місцевому машинобудівному заводі 

''Сумські машинобудівні майстерні'' Бельгійського анонімного акціонерного 

товариства, серед найбільших акціонерів якого був і власник цукрозаводу 

П. Харитоненко. Все це дозволяє віднести Павлівський завод до визначних 

пам'яток технічного поступу початку ХХ ст. 

У січні 1918 р. на заводі було введено робітничий контроль, а 16 січня 

1919 р. його націоналізовано й 1923 р. перейменовано на Червонозоряну 

рафінарню. Після руйнувань часів громадянської війни відбудову заводу 

завершено у листопаді 1924 р. 

У 1927-1929 рр. на призаводсьному майдані за проектом місцевого 

архітектора Володимира Степановича Ляшенка збудовано монументальний 

робітничий клуб, який до 1980-х рр. був найбільшою в місті спорудою 
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культурно-просвітницького призначення. 

Завод зазнав руйнувань під час другої світової війни, зокрема, висаджено 

в повітря заводську теплоелектроцентраль (ТЕЦ). Завод відбудовано протягом 

1944-1946 рр. Нову ТЕЦ споруджено у 1948 р. 

У повоєнну добу в зв'язку з переходом на нову технологію виробництва 

цукру-рафінаду методом пресування з'явилися нові поточні лінії і відбувалася 

постійна й поступова реконструкція підприємства. Збудовано декілька нових 

виробничих будівель, у т.ч. новий картонажний цех з південного боку заводу. 

При цьому було збережено основні старі споруди. Серед них найвищу 

історико-архітектурну цінність становлять головний корпус заводу, механічні 

майстерні, заводоуправління, робітнича казарма, чотири житлові будинки 

дореволюційного часу, пожежна частина та клуб. Усі вони збудовані в 

раціоналістичних архітектурних формах пізнього ''цегляного стилю'' та 

конструктивізму (клуб) і нині використовуються цукрорафінадним заводом за 

призначенням, близьким до початкового. 

Із заводським комплексом пов'язані деякі історичні події. У 1902 р. 

робітники Павлівського заводу були серед організаторів і учасників першої в 

Сумах підпільної соціал-демократичної організації ''Факел'', розгромленої 

поліцією 1903 р. 1928 р. колектив інженерів Червонозоряної рафінарні під 

керівництвом В.В.Дроздова розробив і запровадив у виробництво принципово 

новий спосіб виготовлення рафінаду, який дозволяв скоротити технологічний 

цикл та обсяг ручної праці. Згодом його використовували на інших рафінадних 

заводах СРСР. В історію вітчизняної промисловості цей спосіб увійшов під 

назвою ''КІ'' (колектив інженерів). У 1941-1943 рр. на подвір'ї і в будинку 

робітничої казарми німецька військова влада розмістила табір радянських 

військовополонених. Близько 2000 чоловік з них тут загинули. У лютому 

1943 р. перед евакуацією табору нацисти розстріляли ще 150 

військовополонених. 

Корпус заводу є центральною, наймасивнішою спорудою всього 

комплексу. Ш-подібний у плані, з різною поверховістю основного обсягу й 
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бічних крил (від 2 до 4 поверхів). Видовжений чоловий фасад звернено на захід, 

у бік міста й центральної заводської вулиці, а бічні крила причілками виходять 

до р. Псел. Середнє крило прибудоване у 1948 р., решта споруди збереглася в 

первісному вигляді. 

Корпус споруджено в 1908-1909 рр. на місці згорілого дерев'яного 

корпусу. Тут під одним дахом були зосереджені основні технологічні процеси, 

починаючи з соковидобування, кінчаючи фасуванням цукру. Первісно тут 

містилися такі відділення: бурякове, сокодобувне, апаратне, відбілювальне, 

паточне, парове, фільтраційне. У північному крилі були адміністративні 

приміщення. Парове відділення, що містилося у причілковій частині середнього 

крила на місці теперішньої ТЕЦ, мало 9 парових машин. Завод мав відділення 

електроосвітлення з динамомашиною. 

Фасади заводу вирішено у стриманих раціоналістичних архітектурних 

формах. Найімпозантніше виглядає чоловий фасад. Він асиметричний. Його 

південна частина, що є причілком найбільшого з бічних крил, вінчається 

масивним ступінчастим щипцем. Стіни членують лопатки, які угорі мають 

тонко профільовані горизонтальні імпости. Донизу лопатки потовщуються на 

кшалт контрфорсів. Великі прямокутні вікна без облямувань займають усю 

площину кожного простінка. Решта чолового фасаду розчленована у 

метричному шерегу широкими лопатками, поміж якими містяться великі 

прямокутні вікна. Цю частину фасаду вінчає розвинений повний антаблемент із 

профільованим архітравом, гладеньким фризом і невеликим карнизом простого 

профілю. Інші фасади споруди вирішено в схожих архітектурних формах, без 

жодного декору. 

Споруда має несучі зовнішні цегляні стіни й внутрішній опорний 

сталевий каркас, колони якого складено з кількох швелерів, поєднаних 

заклепками. Міжповерхові перекриття плоскі, залізобетонні. В інтер'єрі 

виділяється центральний квадратний у плані триярусний простір з трисвітною 

середньою частиною і широкими галереями по периметру. Збереглися первісні 

міжповерхові сталеві сходи. Верхні перекриття всіх крил споруди – сталеві 
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клепані кроквяні ферми трикутної конфігурації з ґраткою типу Полонсо і 

поздовжнім світловим ліхтарем. Первісно дах був укритий покрівельною 

сталлю, нині – шифером. Стіни в екстер'єрі нетиньковані, мають традиційне 

пофарбування: простінки кольору жовтої вохри, лопатки і тяги білі. 

Робітнича казарма – це видовжений в меридіональному напрямку 

мурований 2-3-поверховий корпус Г-подібного плану, що фіксує південно-

західний кут заводського терену. Міститься на високому плато правого берега 

р. Псьол. Південний фасад виходить до вулиці, західний – до передзаводського 

майдану і парку. 

Збудовано 1890 р. коштом І. Г. Харитоненка (кутові секції), у 1904 р. 

розширено прибудовою додаткових північного і східного крил. У 1930-х рр. 

над кутовою частиною надбудовано третій поверх. 

Будинок має секційну структуру. Секції розділені капітальними стінами. 

Всі сходові клітки з двомаршевими сходами розміщено на дворовому боці 

корпусу. Розпланування секцій коридорне з двобічним розташуванням кімнат. 

Наріжна південна секція має зальну структуру першого поверху: тут містилася 

робітнича їдальня. В інтер'єрі збереглися два ряди сталевих колон, склепаних із 

швелерів. Перекриття плоскі, по сталевих прогонах, які спираються на колони. 

Усі фасади вирішено рівноцінно, у стриманих формах ''цегляного стилю'' 

з деякими елементами ''історичних стилів'': площини стін членують рустовані 

лопатки та міжповерховий неповний антаблемент з аркатурним фризом, 

профільованою тягою і смугою підвіконних ніш. Вінчає будівлю карниз 

значного виносу із розвиненим аркатурним фризом. Великі прямокутні вікна 

мають лучкові перемички з такими ж сандриками з рельєфно виділеними 

замковими каменями. 

Стіни ззовні не тинькувалися, мають традиційне двобарвне 

пофарбування. Перекриття плоскі, балкові, підлоги з дощок та керамічної 

плитки. Дах вальмовий по дерев'яних кроквах, укритий покрівельною сталлю і 

частково – шифером. 

У дворі зберігся двоповерховий мурований корпус лазні з пральнею. 
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Фасади стримано оформлені трикутним фронтоном з круглим вікном у тимпані, 

зубчастими карнизами, наріжними лопатками. Вікна мають плоскі облямування 

з горизонтальними сандриками. 

Пожежна частина – це прямокутний у плані видовжений мурований 

двоповерховий корпус, що обмежує з півночі передзаводський майдан. 

Споруджено після пожежі 1907 р., одночасно з головним виробничим 

корпусом. На першому поверсі містилися бокси для пожежної техніки, на 

другому – адміністративні приміщення. У другій пол. ХХ ст. перший поверх 

було переплановано й бокси перетворено на магазини. Тоді ж зроблено 

прибудови з тильного боку. 

Перший поверх на чоловому фасаді виділено ритмом широких лучкових 

арок, кожна з яких відповідала одному боксу. Другий поверх відділено 

горизонтальною профільованою тягою. Прямокутні вікна з лучковими 

перемичками згруповано попарно і по три у вигляді біфоріїв і трифоріїв на 

вісях арок першого поверху, під спільними рельєфними бровками. Споруда має 

плоскі балкові перекриття і вальмовий дах по дерев'яних кроквах, укритий 

шифером. 

Житлові будинки датуються кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Три житлові будинки 

розташовані розосереджено у північній частині комплексу. Два з них виходять 

на червону лінію забудови південного боку вул. Рубіжної. Тут проживали 

інженерно-технічні працівники й кваліфіковані робітники Павлівського заводу. 

Будинки муровані з цегли, двоповерхові, прямокутні в плані, секційної 

структури. Фасади вирішено у стриманих формах ''цегляного стилю'', подібних 

до архітектурних форм робітничої казарми: застосовано такі ж рустовані 

лопатки, аркатурні фризи, лучкові сандрики над вікнами з виділеними 

замковими каменями. Перекриття плоскі балкові, підлоги з дощок, дахи 

вальмові по дерев'яних кроквах, укриті шифером. 

Комплекс Павлівського цукро-рафінадного заводу в Сумах є унікальною 

комплексною пам'яткою промислової архітектури України. Комплекс виявлено 

й обстежено Вечерським В. В. ще в 1991 р., включено до Зводу пам'яток історії 
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та культури України (том ''Сумська область''). 

Машинобудівний завод ′′Сумські машинобудівні майстерні′′. 

Завод міститься в північній частині міста поблизу залізниці 

(вул. Горького, 58). З півдня його територію обмежує вул. Леваневського, з 

заходу – вул. Горького, з півночі – залізниця. Уздовж вулиці влаштовано 

огорожу й розміщено будівлі другої пол. ХХ ст., що ізолюють старовинні 

заводські споруди від міського середовища. 

1895 р. відомий сумський промисловець Павло Іванович Харитоненко 

спільно з бельгійськими підданими Еаном Робером та Альбертом Жилепом 

придбали 6 десятин (близько 6 га) міської землі праворуч від шляху Суми-

Суджа в куті, утвореному перетином цього шляху з лінією Харківсько-

Миколаївської залізниці. Протягом 1895-1896 рр. анонімне бельгійське 

акціонерне товариство збудувало тут машинобудівний, ливарний і котельний 

завод, який отримав найменування ''Сумські машинобудівні майстерні''. Він 

випускав широку номенклатуру виробів – від обладнання для цукрової та 

винокурної промисловості до сталевих тришарнірних арок перекриття 

Бесарабського ринку в Києві (1910 р.). Почавши з виготовлення парових котлів 

і машин, завод з 1900 р. став виробляти насоси, компресори, прокатні стани, 

центрифуги й інші механізми та обладнання для заводів, шахт і залізниць. 

Основні заводські цехи – ковальський, ливарний, механічний, модельний, 

котельний, паровозне і машинне відділення – були видовженими, з цегляними 

стінами, внутрішнім залізним каркасом і сталевими фермами Полонсо як 

конструкціями перекриття. Адміністративні корпуси були одноповерховими, 

цегляними й дерев'яними. 1912 р. на схід від тодішньої території заводу 

збудували мурований двоповерховий будинок міського 4-класного училища. 

У березні 1918 р. рішенням Сумської повітової ради робітничих депутатів 

завод був націоналізований. Під час громадянської війни його поруйнували, а 

устаткування у 1918 р. вивезли до Німеччини. Відбудову завершено в липні 

1922 р. Тоді територію заводу розширили на схід, включивши будівлю 

колишнього училища, в якій розмістили заводоуправління. 13 вересня 1925 р. 
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на заводі сталася велика пожежа. 1927 р. його реконструювали зі значним 

збільшенням виробничих потужностей. Тоді освоїли виробництво нової 

техніки: потужних насосів і вентиляторів для шахт Донбасу, машин і апаратів 

для хімічної промисловості. У березні 1928 р. тут виготовили перший 

вітчизняний компресор високого тиску. В 1930-х рр. завод виготовляв машини 

й обладнання для Магнітобуду, Кузнецькбуду, Березниківського хімкомбінату, 

Дніпропетровського алюмінієвого заводу та інших підприємств 1-ї п'ятирічки. 

Під час другої світової війни завод був значно зруйнований. 

Реконструкцію і відбудову здійснено в 1944-1948 рр. У повоєнні роки 

реконструкція виробництва тривала, зводилися нові виробничі будівлі. Тож 

нині на території ВАТ ''Сумське науково-виробниче об'єднання ім. М. Фрунзе'' 

збереглося лише п'ять старовинних будівель: цех №5, три будинки для 

персоналу та колишнє училище. 

Цех №5 споруджено в 1896 р., реконструйовано в 1925 р. Він 

прямокутний у плані з ризалітами, має довжину 260 м. Збудований за 

трипрогоновою схемою з зовнішніми несучими цегляними стінами, внутрішнім 

сталевим клепаним каркасом, що включає колони та трикутні кроквяні ферми з 

поздовжнім світловим ліхтарем та ґраткою типу Полонсо. Фасади вирішені в 

монументальних неокласицистичних архітектурних формах. Поздовжні фасади 

ритмічно членують лопатки та великі аркові вікна, облямовані архівольтами. 

Ризаліти вінчаються трикутними фронтонами. Західний причілковий фасад 

зберігся в первісному вигляді. Він симетричний і нагадує головний фасад 

середньовічної базиліки, з підвищеною середньою частиною та пониженими 

бічними. Середня частина фасаду, завершена трикутним щипцем, розділена 

лопатками на три прясла, в кожному з яких на першому ярусі – арковий отвір, а 

на другому – кругле вікно-розетка. У бічних частинах є ''ампірні'' сегментні 

вікна. Про здійснену реконструкцію будівлі свідчить напис у тимпані ''У.С.Р.Р. 

1925 р.''. На відміну від західного, східний фасад цеху був значно 

перебудований. Проте по центру фасаду зберігся первісний арковий отвір, 

облямований широким архівольтом із замковим каменем, на поверхні якого 
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виділяється напис: ''1896 год''. Цей фасад двоярусний, асиметричний. Широкі 

вікна мають лучкові перемички. 

Чотирикласне училище, збудоване 1912 р., міститься у дворі нового 

корпусу заводоуправління, північною стіною прилягаючи до будівлі 

виробничого цеху. Будинок прямокутний у плані, двоповерховий, в 

архітектурних формах пізнього історизму з оригінальною інтерпретацією 

стильових рис неоготики. Головний південний фасад симетричний, тривісний. 

Середня вісь не акцентована, а бічні виділені тривіконними кріповками фасаду, 

кожна з яких вінчається ускладненим геометризованим щипцем з зубцями, 

консольними башточками й зубчастим фризом. Вікна прямокутні, з плоскими 

облямуваннями. 

Збережені будівлі Сумських машинобудівних майстерень є рідкісною для 

міста пам'яткою промислової архітектури кін. ХІХ ст. Комплекс виявлено й 

обстежено Вечерським В. В. у 1991 р., включено до Зводу пам'яток історії та 

культури України (том ''Сумська область''). Наказом Міністерства культури 

України від 14.05.2012 № 478 комплекс споруд машинобудівного заводу 

бельгійського анонімного акціонерного товариства «Сумські машинобудівні 

майстерні» занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. 

 

Щойно виявлені об'єкти культурної спадщини. 

Серед них більшість становлять осібні архітектурні об'єкти та комплекси, 

ціннісний рівень яких близький до пам'яток місцевого значення. Окремий 

інтерес становить об'єкт культурної спадщини (архітектури, монументального 

мистецтва) радянської доби. Це театр драми і музичної комедії ім. М. Щепкіна. 

Монументальна споруда розташована в середмісті посеред прямокутного 

майдану, що був утворений шляхом знесення кварталів історичної забудови 

(Театральна пл., 1). Стоїть на краю підвищеного правого берега р. Псьол. 

Композиційно є ланкою, що поєднує ландшафтний парк у заплаві з 

центральним історичним майданом міста – Покровським. Попри горизонтальну 

композицію чолового фасаду, завдяки значній висоті сценічної частини театр 
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відіграє роль головної містобудівної домінанти в ансамблі майдану. Щоправда, 

його композиційне значення дещо применшують три 16-поверхові житлові 

будинки вздовж західного фронту майдану. 

Театр збудовано 1980 р. за проектом авторського колективу інституту 

Діпромісто (Київ) у складі архітекторів С.П.Сліпця, А.Ю.Чорнодіда, інженера-

конструктора І.Л.Петрової, а також митців В.І.Зарецького, М.Г.Тернавського, 

В.Ф.Шевченка, В.П.Єрмоленка та інших. До складу авторського колективу 

було включено також тодішнього першого секретаря Сумського міського 

комітету Комуністичної партії України М.П.Лушпу. 1981 р. авторам театру 

було присуджено Державну премію УРСР ім. Т.Шевченка. 

Композиційною віссю майдану є широка алея, прикрашена басейнами з 

водограями й партерною зеленню, що веде до головного входу в театр. Ця вісь 

збігається з поздовжньою віссю симетричної будівлі, що має традиційну 

розпланувально-просторову структуру з послідовним розміщенням вестибюля з 

гардеробами на першому поверсі, двосвітного фойє на другому поверсі, 

глядачевого залу на 950 місць із балконом та сцени з приміщеннями 

обслуговування. З західного боку гардероба, зверненого в бік міста, 

розташовано касовий зал, а симетрично йому з боку парку – зал для курців. 

Сцена розміром 24 х 18 м має планшет з поворотним колом діаметром 14 м. 

Сценічна коробка має повний набір сучасного театрального обладнання 

верхньої і нижньої механізації сцени. 

Будівлю піднято над рівнем майдану на триступінчастий подіум, у який з 

чолового боку врізано широкі прямі сходи. Лаконічне архітектурне вирішення 

фасадів ґрунтується на поєднанні монолітних глухих призматичних обсягів із 

горизонтальними смугами шкла, через які освітлюється фойє. Позбавлені 

декору лапідарні фасадні площини обличковано білим пісковиком. На 

чоловому фасаді, порушуючи аскетизм білої поверхні, графічно вирізняються 

чотири групи однакових декоративних світильників на масивних металевих 

кронштейнах. Завдяки ним образ будівлі набуває гостроти трактування, 

контрастності й виразності. 
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Споруда чітко розмежована на глядачеву й сценічну половини. В 

екстер'єрі це підкреслює розкріповка між ними на бічних фасадах і різне 

трактування обсягів. 

Інтер'єри театру вирішено чітко й лаконічно. Вестибюль і два рівня фойє 

поєднано широкими відкритими сходами, обличкованими білим мармуром. 

Фойє другого поверху має вихід на балкон чолового фасаду. Стіни личкує 

полірований мармур світлих тонів – травертин і газган. З ними контрастує 

чорний граніт підлоги вестибюля. 

В інтер'єрі широко застосовано архітектурно-художні композиції з 

використанням мотивів ужиткового мистецтва Слобожанщини. Фойє 

прикрашає декоративна горельєфна композиція на глухій стіні, виконана 

майстрами Сумського порцелянового заводу за ескізом видатного українського 

мистця, уродженця Сумщини В.Зарецького (1925-1990). Панно у стильовому 

ключі народного мистецтва зображує казкових павичів, що ширяють у повітрі. 

Пластику рельєфу збагачують поліхромні вкраплення: вжито інтенсивні 

червоні, сині, зелені, жовті барви, позолоту. Незважаючи на застосування 

кольору, панно в цілому виглядає світлою плямою на золотистому тлі стіни й 

створює святкове враження у поєднанні з багатоярусними люстрами та 

настінними світильниками з молочно-рожевого гутного скла. 

Глядачевий зал оформлено фанерованим дубом золотистих тонів, з яким 

контрастує яскраво-червона обшивка крісел. Пишно орнаментована парадна 

ткана завіса включає елементи театральної символіки й мотиви українського 

народного розпису. 

Масивні ручки вхідних дверей виконано у мідній чеканці, а вишуканіші 

ручки дверей до глядачевого залу відлито з бронзи за креслениками 

архітекторів. 

Театр ім. М. Щепкіна в Сумах став значним явищем в архітектурі й 

монументальному мистецтві України межі 1970-1980-х рр. Об'єкт досліджено 

Вечерським В. В., включено до Зводу пам'яток історії та культури України (том 

''Сумська область''), проте унаслідок зволікання відповідних державних органів 
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досі не поставлено на державний облік і не внесено до Державного реєстру 

нерухомих пам'яток України. 

Ще однією категорією забудови, яка позначається на історико-

архітектурному опорному плані, є втрачені об'єкти архітектурної спадщини. 

Найзначнішими серед них буди церкви і дзвіниці, які відігравали композиційну 

роль домінант. З 2002 р. постало (поки що на теоретичному рівні) питання про 

доцільність відбудови сумських церков, знищених комуністичним режимом. 

Розмірковуючи над цією проблемою, слід узяти до уваги, що навіть 

відтворивши архітектурну форму будівлі чи споруди, її матеріально-технічну 

структуру відтворити неможливо. При втраті обєкта архітектурної спадщини 

ми втрачаємо його не тільки як мистецьки досконалу архітектурну форму, але, 

передовсім, як історичне джерело. Тому відтворити втрачену пам'ятку (об'єкт 

архітектурної спадщини) в принципі неможливо. 

Значними історичними будівлями вважаються капітальні муровані 

споруди в доброму технічному стані, які за своїми ознаками не відповідають 

критеріям пам'яток, а відтак не можуть претендувати на статус об'єкта 

культурної спадщини. Проте вони відіграють суттєву роль у містобудівній 

композиції, формуючи, як правило, фронти забудови або ж наріжні ділянки 

кварталів. У Сумах – це рядова житлова забудова межі XIX – XX ст. 

(вул. Соборна, 34, 36, 38 тощо) та 1950-х рр. (вул. Кірова, 18, 19, 

вул. Покровська, 11 та ін.), деякі промислові споруди (казенний винний склад 

та завод Гріненка по вул. Петропавлівській, 121), торгові (універмаг на 

Покровській пл., 7) та громадські будівлі. Їх перелік наведено в додатку 9.2. 

Рядові історичні будівлі – найбільш мінливий тип історичної забудови, 

який визначається залежно від характеру архітектурної спадщини конкретного 

історичного міста й фіксує типові, традиційні особливості локального масового 

житлового будівництва. Самостійної художньої цінності рядові історичні 

будівлі не мають, але набувають її в контексті середовища. На відміну від 

рядових прибуткових будинків, які також були масовим типом житла кін. XIX – 

поч. XX ст. рядові історичні будівлі – здебільшого є витворами непрофесійних 
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будівничих, місцевих майстрів або ж самих власників. Це саме той прошарок 

забудови, який одержав назву традиційної забудови або міського 

архітектурного фольклору. Вона є традиційною за подібністю форм, які є 

інваріантами на основі однієї або декількох композицій-схем плану і фасаду. 

Для забудови Сум межі XIX-XX ст. традиційними є одно- двоповерхові 

будинки, цегляні, дерев'яні або ж змішані, з простим фасадом, основним 

мотивом якого є вікна. Як елементи декору вікон використовуються наличники, 

фільонки, замкові камені, тяги, найпростіше фігурне мурування у вигляді 

сухариків та поребриків (пров. Чугуївський, 5, 7, пров. Піонерський, 2, 4, 8, 1, 

вул. Горького, 15, 17, 16, 18, 20, 22). З поч. XX ст. і до нашого часу зберігається 

поширений тип традиційної забудови Сум – одноповерховий, цегляний, із 

вальмовим дахом будинок простої прямокутної конфігурації, сіни якого 

виділені на фасаді й прикрашені невеликим фронтоном. Такою забудовою 

зайняті квартали міста по вулицях Червоноармійській, Садовій, Пушкіна, 

Засумській та інших. 

До фонової забудови належать нейтральні в архітектурному та 

містобудівному відношенні об'єкти, які відіграють роль необхідного тла для 

пам'яток архітектури, тим самим формуючи тканину міста. Сама назва цієї 

категорії будівель свідчить, що вони є фоном, тлом для пам'яток та об'єктів 

культурної спадщини. 

Дисгармонійними є об'єкти забудови 1970-х – 2000-х рр., що дисонують 

з існуючим оточенням, заважаючи сприйняттю міських панорам та ландшафтів, 

пам'яток культурної спадщини. Вони позначені на історико-архітектурному 

опорному плані. 

 

 

 

 

 

 



 152 

6.4. Композиційно-видовий вплив пам'яток 

 

У цьому розділі дається аналіз архітектурно-просторової композиції і 

пейзажно-видової структури історичного центру та композиційного впливу 

об'єктів культурної спадщини. 

Нерухома культурна спадщина Сум, сконцентрована в центральній 

частині міста, визначає його історико-культурну цінність та своєрідність. 

Особливо важливу роль у формуванні умоглядного образу міста та 

традиційного характеру середовища відіграють історичні архітектурні 

домінанти, зосереджені як у найстарішій і добре збереженій частині міста в 

районі вулиць Соборної та Воскресенської, так і в Новомістенській частині 

єдиного історичного центру. Виразними складовими архітектурного 

середовища є також інші історичні будівлі та споруди – як акцентні, так і 

рядові, що формують середовище уздовж основних історичних вулиць 

Петропавлівської, Соборної, Воскресенської, Троїцької, Псільської. Досить 

активні і старовинні об'єкти, що знаходяться за межами історичного ядра міста. 

Особливістю Сум є майже повна тотожність історичних і сучасних вузлів 

містобудівної структури, що свідчить про спадкоємність розвитку міста.  

У радіусі одного кілометра навколо Спасо-Преображенського собору 

сконцентровані головні зони високої композиційної активності ландшафту, 

історичний центр та ядро сучасного центру міста. У радіусі двох кілометрів 

містяться: ландшафтний вузол, пов'язаний зі злиттям трьох річок; цінні 

історичні розпланування та забудова (місто за регулярним планом 1845 р.); 

сучасна центральна частина Сум. 

Спокійний рельєф місцевості з широкими вигнутими долинами річок 

визначає її візуально-композиційні якості, умови й особливості візуального 

сприйняття центральної частини міста та її пам'яток. З жодної видової точки 

комплекс пам'яток міста не сприймається цілком, він розкривається лише в ході 

візуально-моторного сприйняття. Пояснюється це тим, що центр досить 

великий, має лінійний характер (на двох взаємно перпендикулярних вісях, з 
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яких вісь південь-північ є головною). Він також просторово розчленований, бо 

окремі його підвищені частини розділені широкими озелененими долинами 

річок. Відносно цілісне візуальне сприйняття історичного центру можливе 

лише в межах одного кілометра довкола Спасо-Преображенського собору як 

головної історичної домінанти міста. Ця зона охоплює тільки історичне ядро 

міста, тобто його найстародавнішу і найціннішу в історико-культурному 

відношенні частину. Більшість пам'яток та об'єктів культурної спадщини 

(будівель і споруд), характерних для історичного міста споруд – це переважно 

невеликі і невисокі (2-3 поверхи, деякі – до 5 поверхів) будинки, що формують 

комфортне для людини за масштабними параметрами міське середовище. Вони 

візуально сприймаються в своєму найближчому оточенні, тобто в забудові 

безпосередньо прилеглих відтинків вулиць та кварталів. 

Визначну композиційну роль в об'ємно-просторовій структурі та 

архітектурному вигляді центру міста відіграють історичні архітектурні 

домінанти, найцінніші сумські пам'ятки архітектури. Вони нечисленні, але 

посідаючи найвигідніші для візуального сприяняття місця, мають надзвичайно 

широкий композиційний вплив на оточення, формують головні панорами і 

силует центру історичного міста. Їх зона видимості поширюється далеко за 

межі історичного центр. Вона визначається вододілами місцевості та межами 

задовільного візуального сприйняття (3 км.). Реальні видові зони цих споруд 

значно менші, бо їх візуальне сприйняття обмежують існуюча забудова і зелені 

насадження. 

Історичними домінантами міста, що мають важливу композиційну роль, є 

Воскресенська церква та її дзвіниця, Спасо-Преображенський собор, Троїцька 

церква, а також дещо меншою мірою – Іллінська церква та Пантелеймонівська 

церква. Петропавлівська церква також має високу дзвіницю, проте розташована 

вона на кладовищі серед високих дерев і майже не проглядається ззовні. Всі 

церкви мають своєрідну й виразну вертикальну композицію об'ємів. Міра їх 

композиційно-видового впливу зумовлюється висотою, розташуванням в 

містобудівній структурі та характером оточення. 
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За висотою історичні архітектурні домінанти Сум можна поділити три 

категорії: високі (40м і вище), середньої висоти (близько 30 м), невисокі (до 

25 м). Високими спорудами є Спасо-Преображенський собор, Воскресенська 

церква з дзвіницею і Троїцька церква; середньої висоти – Пантелеймонівська 

церква; невисокими – Іллінська та Іоанно-Предтеченська церкви. Найвищою 

історичною спорудою міста є дзвіниця Спасо-Преображенського собору – 56 м. 

Виключна роль в об'ємно-просторовій композиції міста належить Спасо-

Преображенському собору, Воскресенській церкві і Троїцькій церкві. Це 

зумовлено не тільки тим, що вони є найвищими й архітектурно 

найвиразнішими, а їх розташуванням на рельєфі. Вони стоять на вододілах 

неподалік від пругів схилів високих берегів річок у вузлових точках об'ємно-

просторової структури ландшафту. Вони розміщені у зонах найвищої 

композиційної активності, які максимально наближені одна до одної. 

Прикладом спадкоємного використання композиційних якостей ландшафту є 

будівництво на поч. XX ст. поруч з невеликою старою нової масивної Троїцької 

церкви з високою дзвіницею. З її зведенням історичний район "Нового міста" 

дістав архітектурну домінанту загальноміського значення, що яскраво вирізняє 

його в сучасних панорамах Сум. 

Ці історичні архітектурні домінанти, а також невелика Іллінська церква 

фіксували головні природні та розпланувальні вісі історичного міста. 

Воскресенська церква та Спасо-Преображенський собор стоять на завершенні 

витягнутого міжрічкового мису, в межах якого міститься історичний центр 

міста. Троїцька церква фіксує найвищу точку мисовидного пагорба північної 

високої частини міста. Іллінська церква, зведена неподалік злиття річок Стрілки 

і Сумки майже на вершині засумської тераси. Свого часу Іллінській церкві 

належала важлива композиційна роль у виявленні засумської частини міста в 

його панорамах і перспективах, у т. ч. у візуальному зв'язку з центральною 

частиною. Зараз все це втрачено внаслідок оточення церкви 9-поверховою 

житловою забудовою у 1970-х рр. Частково візуально ізольованими виявилися 

Воскресенська і Троїцька церкви, поруч з якими були зведені 5-поверхові 
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житлові будинки. У найсприятливіших умовах знаходиться Спасо-

Преображенський собор, у найближчому оточенні якого немає значних 

екрануючих споруд.  

Спасо-Преображенський собор – головна історична архітектурна 

домінанта міста – добре зберіг характерні риси й особливості свого видового 

розкриття в інтер'єрі історичного центру. Можливості його огляду з зовнішніх 

просторів дещо скоротилися у 1980-х рр. у зв'язку з реконструкцією історичної 

частини міста і, в першу чергу, в районі колишньої площі Леніна (нині площа 

Незалежності). Але з усіх історичних архітектурних домінант він має найкращі 

умови візуального сприйняття. Він, як і територія колишньої фортеці, 

знаходиться у вузловій точці ландшафту. Як і раніше, собор відіграє провідну 

роль у головному східному фасаді історичного центру, що розкривається з 

Харківського мосту і вул. Героїв Сталінграду.  

Спасо-Преображенський собор добре оглядається з зовнішніх просторів 

лівобережжя р. Псла, з боку парку, з дамби, що веде до південного мосту, з 

оглядового майданчика Меморіалу Вічної Слави, а також з високого лівого 

берега р. Сумки та з території прилеглих до неї парків, вздовж заплави р. Сумки 

до мосту через неї по вул. Калініна, з вул. Набережна Стрілки та вільного 

простору біля критого ринку. У забудові видові вісі з перспективним 

розкриттям собору є вздовж вулиць Соборної та Петропавлівської. Вісь 

останньої зорієнтована на соборну дзвіницю і тому вона оглядається по всій 

довжині вулиці. На дзвіницю прямо орієнтований провулок Терезова. Собор 

сприймається також з вул. Горького біля мосту через р. Сумку. Фронтально він 

розкривається з вул. Героїв Сталінграду та прилеглих до неї незабудованих 

територій. Зона видимості собору вздовж річок Сумки та Псла простягаться до 

2 км. 

Зона видимості Воскресенської церкви та дзвіниці на півночі та заході 

збігається з зоною видимості собору. Значно меншою вона є на північному 

сході й на сході. В забудові вона добре сприймається вздовж орієнтованої неї 
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вулиці Воскресенської, а також з більш віддалених видових точок – уздовж 

вул. Горького та вулиці, що веде до неї від моста через р. Сумку. 

Зона видимості Троїцької церкви на сході прилягає до набережної 

р. Псла, на північному сході поширюється до Луки і Баранівки; на заході та 

півдні вона пов'язана з долиною р. Сумки. Тут зона прилягає до набережної 

р. Сумки, вул. Героїв Сталінграду, Центрального парку та скверу на 

Покровській площі. 

Основними зонами видимості провідних історичних архітектурних 

домінант Сум є відкриті території пл. Незалежності та півкільця широких 

просторів уздовж вул. Героїв Сталінграду, набережної р. Сумки та набережної 

р. Стрілки. 

Зони видимості Пантелеймонівської та Іоанно-Предтеченської церков 

значно менші, ніж у провідних історичних архітектурних домінант міста. Ці 

невеликі церкви розташовані за межами історичного центру міста, тож 

домінують лише в навколишній одноповерховій садибній житловій забудові. 

Але ландшафтні та містобудівні умови їх розташування суттєво відрізняються. 

Пантелеймонівська церква стоїть на високому лівому березі р. Стрілки 

неподалік від схилів, але на значній відстані від річища. Поряд з нею – 

транспортний вузол, у якому сходяться Роменське шосе, вулиці Бауманська та 

Калініна і дорога до мосту через р. Стрілку. Пам'ятка оптимально сприймається 

з цих вулиць та шляхів, а також з орієнтованої на неї вул. Комсомольської і ще 

з двох невеликих вулиць, що підходять до неї з півдня. Від пам'ятки 

розкривається вид на історичний центр міста. З протилежного берега р. Стрілки 

Пантелеймонівська церква оглядається з вул. Шишкарівської, що йде вздовж 

пругу схилу, а також з самих схилів долини р. Стрілки там, де немає забудови 

та високої зелені. 

Іоанно-Предтеченська церква розташована в долині р. Псел на Луці біля 

вул. Орджонікідзе. Церква добре візуально сприймається з цієї вулиці, а також з 

більш віддалених видових точок – з крутих схилів високого правого берега 
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р. Псьол. Варто зазначити, що з цієї місцевості, з вул. Орджонікідзе та з 

залізниці можна побачити і Троїцьку церкву. 

Щойно виявлені об'єкти культурної спадщини також справляють певний 

композиційно-видовий вплив на довкілля, формуючи традиційний характер 

середовища в місцях свого розташування. Так, на схилах правого берега 

р. Псьол розташований Павлівський цукро-рафінадний завод. Великі старі 

корпуси заводу є важливим історичним архітектурним акцунтом. Заводський 

комплекс добре оглядається з пругу схилів правобережжя р. Псла, з північного 

мосту через р. Псел і орієнтованої на нього вул. Черепіна, з залізниці й заплави 

р. Псьол. 

Історичним архітектурним акцентом є і комплекс колишнього Сумського 

Михайлівського кадетського корпусу, розташований на вул. Кірова поблизу 

схилів крутого правого берега р. Псьол. Будівлі оглядаються з вул. Кірова та 

інших вулиць, що підходять до нього, а також з протилежного берега р. Псьол. 

Отже для м. Суми основними елементами видового розкриття пам'яток 

культурної спадщини та їх комплексів є такі: 

1. Найбільш значущі видові точки розташовані в таких місцях: Меморіал 

Вічної Слави по вул. Кірова; початок Харківського мосту на лівому березі 

р. Псьол; підйом вул. Харківської біля вул. Замостянської; біля містка на лівому 

березі р. Псьол; на початку вул. Горького і просп. Шевченка; у сквері на 

Красній площі. 

2. Основні видові вісі: вулиці Соборна, Петропавлівська, провулок 

Терезова, вулиці Воскресенська, Іллінська, Засумська, Горького, Троїцька, 

Новомістенська, Харківська. 

3. Основні видові фронти: вулиця Героїв Сталінграду, набережна 

р. Сумки, пруги схилів уздовж парків "Дружба" і "Казка", набережна 

р. Стрілки, дамба до південного мосту через р. Псел, лівий берег р. Псел нижче 

і вище південного мосту, берег р. Псел та вул. Заливна, північний міст, 

залізниця на Луці. 
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4. Зона формування видів на пам'ятки архітектури історичного центру 

(включно з новомістенською частиною) охоплюють: на сході – території, 

прилеглі до лівого берега р. Псел, та вздовж вул. Харківської; на заході – від 

вул. 20-річчя Перемоги біля вул. Петропавлівської до вул. Іллінської, вздовж 

вул. Пролетарської, Засумської до мосту через р. Сумку і вздовж вул. Калініна 

до вул. Холодногірської; на півночі – від вул. Калініна вздовж 

вул. Холодногірської, Новомістенської до вул. Леваневського біля стадіону і 

вздовж північного мосту. Ця зона охоплює лише центральну частину 

історичного сельбища. 

У зоні формування силуету, панорам і численних видів на пам'ятки та їх 

комплекси в 1960-х – 1980-х рр. було побудовано чимало нових будівель, 

немасштабних стосовно традиційного характеру середовища. Вони погіршують 

умови огляду пам'яток культурної спадщини та порушують цінні історичні 

панорами та краєвиди міста. Такими дисгармонійними будинками є 5-поверхові 

житлові будинки на Козацькому валу та на вул. Троїцькій і Новомістенській, 

промислові споруди біля парку "Казка" та Харківського мосту, будинки побуту 

та ресторану на Покровській площі, а також забудова південної частини площі 

Незалежності. Украй негативну композиційну роль відіграє в панорамах, які 

містять Троїцьку церкву, побудований поруч з нею 9-поверховий житловий 

будинок. Нейтралізація негативного впливу цих споруд потребує вирішення в 

майбутньому. 

Попри чималі втрати й порушення, пам'ятки та історична забудова 

відіграє важливу роль у формуванні архітектурного вигляду міста. Провідні 

історичні споруди не втратили своїх композиційних властивостей. Але і в 

минулі часи, коли вплив історичних архітектурних домінант був значно 

більшим, вони дещо губилися в широких просторах антропогенного ландшафту 

і лише виявляли, акцентували окремі частини містобудівного цілого, фіксували 

між ними візуальні зв'язки. 

Об'єднати ці частини вдалося лише в 1980-х рр. Великомасштабні й 

високі тогочасні громадські та житлові архітектурні комплекси центральної 
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частини міста підпорядкували собі простір, не спотворивши його характерної 

для Сум широти і м'якості. Провідну роль у цьому відіграють громадський 

комплекс площі Незалежності, який став головною об'ємно-просторовою і 

висотною домінантою всього міста, визначаючи, значною мірою, його 

архітектурно-містобудівну своєрідність на сучасному етапі. 
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РОЗДІЛ 7. ПРОЕКТНО-РЕГУЛЯТИВНИЙ РОЗДІЛ 

 

Відповідно до Закону України ''Про охорону культурної спадщини'' з 

метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, 

комплексів (ансамблів) навколо них повинні встановлюватися зони охорони 

пам'яток: охоронні зони, зони регулювання забудови, зони охоронюваного 

ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару. Межі та режими 

використання зон охорони пам'яток визначаються науково-проектною 

документацією на основі історико-архітектурного опорного плану та 

затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони 

культурної спадщини, тобто Міністерством культури України. 

З огляду на це в даному проектно-регулятивному розділі на основі 

скоригованого історико-архітектурного опорного плану м. Суми визначено: 

1. Території з цінним розплануванням і забудовою в структурі міста як 

базу для встановлення зон охорони пам'яток 

2. Основні принципи системи охоронного зонування території міста 

3. Межі територій та зон охорони пам'яток 

3. Режими використання територій та зон охорони пам'яток 

4. Межі та режими використання історичних ареалів 

 

 

 

7.1. Території з цінним розплануванням і забудовою в структурі 

міста 

Історично сформована вулична мережа центральної історичної частини 

Сум, яка простяглася вздовж річища Псла з півночі на південь від 

вул. Червонозоряної до вул. 20-річчя Перемоги, є цінним об'єктом 

містобудування XVII-XIX ст. Історико-архітектурним опорним планом 
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визначено місця концентрації об'єктів архітектурної спадщини (у районі вулиць 

Соборної-Петропавлівської та Троїцької-Псільської). Це дало можливість 

визначити історичний ареал міста, який обмежують зі сходу річище р. Псла, з 

півдня – вулиця 20-річчя Перемоги, з півночі – вулиці Червонозоряна і 

Привокзальна, з заходу – вулиця Новомістенська, річища Сумки і Стрілки. 

Для коректного визначення системи зон охорони пам'яток міста ми 

передусім класифікували всі міські території за ступенем історико-культурної 

цінності, а також за природною цінністю ландшафтів, ґрунтуючись на 

матеріалах Історико-архітектурного опорного плану. При цьому враховувалися 

усі об'єкти нерухомої культурної спадщини всіх категорій, видів і типів, як 

узяті на державний облік, так і щойно виявлені, а також природні охоронювані 

об'єкти, території, цінні ландшафти. З'ясовано, що в історичному ареалі міста в 

цілому збереглися: система давнього розпланування, історичні панорами й 

силует, квартали, майдани, вулиці з пам'ятками архітектури та характерною 

рядовою забудовою минулих століть, археологічний культурний шар, ділянки 

цінного ландшафту. У межах історичного ареалу виділено два райони 

концентрації історичної забудови, де окремі пам'ятки архітектури, історичні 

будівлі, їх комплекси і ансамблі становлять суттєвий відсоток усього наявного 

фонду забудови. Це дев'ять кварталів забудови історичного середмістя між 

вулицею Героїв Сталінграду, Красною площею і річищем Стрілки, а також мис 

при впадінні у р.Псьол р.Сумки (початок вулиці Троїцької). Тож ґрунтуючись 

на особливостях історично сформованого архітектурного середовища Сум, 

наявності цінного ландшафту, пам'яток культурної спадщини, ми визначили 

номенклатуру зон охорони пам'яток, яка подана нижче. 

Серед усіх міських територій найціннішою є територія історичного 

міського центру в межиріччі Псла, Сумки і Стрілки, яка сьогодні є частиною 

сучасного загальноміського центру Сум. Містобудівний розвиток у цих межах 

був дуже активним упродовж усієї історії міста – з 1650-х років і до 

теперішнього часу. Частину міста в цих межах ми називаємо історичним 

центром. Він розташований на підвищених позначках міжрічкового плато, 
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обмеженого долинами річок Псла, Сумки і Стрілки. Плато має мисовидний 

характер і вздовж його вододілу або рівнобіжно йому протрасовані головні 

вулиці історичного центру – Соборна, Петропавлівська і Воскресенська. До цих 

вулиць приурочені основні пам'ятки архітектури й містобудування Сум, і, що 

особливо важливо, - історичні містобудівні домінанти, такі як Спасо-

Преображенський собор та Воскресенська церква з дзвіницею. З огляду на таку 

ландшафтну й містобудівну ситуацію панорами й силует історичного центру 

добре проглядаються з долин і протилежних берегів річок Псла, Сумки і 

Стрілки. 

З метою коректного визначення умов збереження і напрямків регенерації 

історичного центру слід визначити ступінь історичної цінності розпланування і 

забудови, з урахуванням часу їх виникнення. 

Зазначена територія є найстародавнішою за часом виникнення, тому 

хронологічний критерій тут відіграє першорядну роль. Розпланувальна 

структура в межах історичного центру протягом ХХ ст. не зазнала 

принципових змін і має високу цінність як єдине ціле. Вона повинна 

зберігатися в тому вигляді, в якому дійшла до нашого часу (траси вулиць, 

червоні лінії, габарити площ, парцеляція, курдонери, фронти забудови, 

архітектурні акценти й домінанти, пропорційне співвідношення між шириною 

вулиці й висотою її забудови, яка виходить на червоні лінії). 

Крім того ця територія має велику наукову цінність, оскільки на ній 

виявлений фрагментарно досліджений археологічний культурний шар і 

міститься пам'ятка археології. 

При досліджені історичного центру ми визначили містобудівні вузли 

(вулиці, площі), які відіграють велику роль при формуванні своєрідного образу 

міста. До них відносяться: площі Червона та Незалежності, вулиці Соборна, 

Воскресенська та Петропавлівська, які повинні у перспективі отримати статус 

пам'яток містобудування. Ці історичні вулиці, площі, а також прилеглі вулиці й 

провулки потрібно зберігати в першу чергу. На них розташовано більшість 

пам'яток архітектури й містобудування, які перебувають на державному обліку, 



 163 

а також більшість пам'яток історії, монументального мистецтва та інших 

об'єктів культурної спадщини. 

Виходячи з цього, вся ця територія містить забудову першої категорії 

цінності з переважанням пам'яток архітектури національного й місцевого 

значення та об'єктів культурної спадщини. Це – найстародавніша частина Сум, 

розпланування і забудова якої мають найвищу цінність та ансамблеві якості. 

Тому територія в цих межах входить до складу комплексної охоронної зони 

історичного центру м. Сум з найбільш строгим режимом збереження 

архітектурної та містобудівної спадщини. У цих межах (на північно-західній та 

південно-західній периферії) є окремі маленькі ділянки з малоцінною 

забудовою, на яких можливе вибіркове нове будівництво, і є містобудівний 

вузол Театральної площі з багатоповерховою забудовою. 

Важливу роль у формуванні традиційного характеру середовища 

історичного центру Сум відіграють сквери на вулицях Соборній, Героїв 

Сталінграда та Червоній площі. Всі ці озеленені території підлягають 

безумовному збереженню як такі, що формують неповторний образ історичного 

міста Суми. 

Незважаючи на те, що архітектурне середовище історичного центру 

складається з багатьох різностильових і різночасових елементів, воно має 

неабияку культурну цінність саме як єдине ціле. Як показано в попередніх 

розділах, цінними є як більшість окремих елементів (будівлі і споруди), 

ансамблі і комплекси (вулиці, провулки, площі, сквери), так і системи зв'язків 

між ними. Все це в сукупності і визначає своєрідність міста як інтегративну 

якість урбаністичного цілого. 

При аналізі міського середовища історичного центру в його 

теперішньому стані слід вказати на такі його характерні риси та особливості: 

а) висока насиченість пам'ятками нерухомої культурної спадщини всіх 

видів, типів і категорій; 

б) високий ступінь збереженості історично сформованого розпланування 

міста кінця XVІІ – першої половини ХІХ ст.; 
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в) високий ступінь збереженості історичного житлового середовища; 

г) стилістична і хронологічна неоднорідність забудови історичного 

центру, яка, проте, сприяє формуванню художньо цілісного середовища; 

д) добра збереженість містобудівних домінант, архітектурних акцентів, 

громадських будівель; 

е) високий ступінь художньої виразності панорам і силуету історичного 

центру; 

ж) незадовільний технічний стан багатьох об'єктів історичної житлової 

забудови. 

Традиційний характер середовища історичного центру Сум був остаточно 

сформований в епоху пізнього класицизму (ампіру) на засадах класицистичного 

містобудування, традиції якого передбачають дотримання строгих масштабних 

співвідношень між шириною вулиці та висотою забудови, яка виходить 

безпосередньо на червоні лінії. Історично співвідношення поперечного 

перетину вулиць було близьким до відомої ще з Античності пропорції 

''Золотого перетину'', тобто 1 : 0,62, де 1 = ширині вулиці, а 0,62 = висоті 

будинків. При ширині центральних вулиць в 30 метрів це дає висоту будинків 

не більшу, ніж 18,6 метра. Сьогодні в історичному центрі Сум уся вулична 

забудова, що має історико-архітектурну цінність (крім архітектурних та 

містобудівних домінант), не перевищує висотних позначок 18 – 20 метрів, що 

забезпечує гармонійність і психологічну комфортність міського середовища. 

Тому ці математичні співвідношення ''Золотого перетину'' повинні й надалі 

неухильно зберігатися в процесі подальшої реконструкції та забудови 

історичного центру. 

Вищезазначене дозволяє стверджувати ансамблевий характер забудови 

історичного центру Сум і внаслідок цього розглядати територію історичного 

центру стосовно решти території міста як єдине, майже недиференційоване 

ціле, де повинні зберігатися історично сформовані ландшафт, розпланування, 

забудова і благоустрій. Такі містобудівні утворення підлягають обліку, охороні 
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й використанню як єдині об'ємно-просторові містобудівні системи в 

установлених межах. 

За межами історичного центру розташовані окремі ділянки з цінною 

забудовою і пам'ятками архітектури й містобудування. Це Лука, Баси, ансамбль 

Пантелеймонівської церкви, Іллінська церква, Петропавлівське кладовище з 

однойменною церквою. 

Інші території з наявною історичною забудовою, що оточують зазначені 

вище два райони концентрації історичної забудови, мають значно нижчу 

цінність і на них доцільно поширити режим зони регулювання забудови. 

Долини річок Псел і Сумка в межах їх прилягання до території 

історичного центру та до історичної садиби Лінтварьових на Луці є цінними 

ландшафтними територіями, безпосередньо пов'язаними з видовим розкриттям 

пам'яток. Відтак на цих природних територіях слід встановити зони 

охоронюваного ландшафту. 

Таким чином, територію сучасного міста можна диференціювати за 

ступенем історико-культурної цінності розпланування, забудови, ландшафту 

таким чином: 

1. Найбільшу цінність мають територія історичного центру, а також 

території розташованих дискретно в містобудівній структурі пам'яток 

архітектури й містобудування, історії, археології, монументального та садово-

паркового мистецтва, природи, що містяться за межами історичного центру. 

2. Важливу роль в об'ємно-просторовій композиції міста і збереженні 

його своєрідності відіграють території, які забезпечують візуальне сприйняття 

історичного центру (території в долинах р. Псел і Сумка) і дискретно 

розташованих пам'яток архітектури й містобудування, а також цінні ландшафти 

міських парків. 

3. Велику наукову цінність становлять території, на яких виявлений 

археологічний культурний шар (вони нанесені на відповідному кресленні у 

складі історико-архітектурного опорного плану). 
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4. Негативний вплив на об'ємно-просторову композицію і образ міста 

справляють нечисленні території з дисгармонуючою житловою та 

промисловою забудовою, передусім – в районі Іллінської церкви та на Луці. 

 

 

 

 

7.2. Основні принципи системи охоронного зонування території 

міста 

Зони охорони пам'яток є складовою частиною охоронного зонування як 

містобудівного засобу збереження культурної спадщини. До охоронного 

зонування, крім зон охорони пам'яток, належать території пам'яток. 

Територія пам'ятки - це земельна ділянка, на якій розташована пам'ятка і 

яка пов'язана з нею історично і функціонально та забезпечує її збереження і 

функціонування як об'єкта культурної спадщини. 

Виходячи з проведеної вище класифікації території міста за ступенем 

історико-культурної цінності визначена така номенклатура територій і зон 

охорони пам'яток: 

1. Території пам'яток 

2. Комплексні охоронні зони 

3. Охоронні зони дискретно розташованих пам'яток 

4. Археологічні охоронні зони 

5. Зони регулювання забудови 

6. Зони охоронюваного ландшафту 

7. Зони охорони археологічного культурного шару. 

Згідно з чинним законодавством ці території спеціально виділяються з 

метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, 

комплексів (ансамблів). При визначені номенклатури, меж і режимів 

використання територій зон охорони пам'яток ми керувались такими засадами: 
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Зони охорони пам'яток визначались, виходячи з наявності в місті пам'яток 

архітектури й містобудування національного значення (згідно з постановами 

Ради Міністрів УРСР від 24.08.1963 № 970 і від 06.09.1979 № 442); пам'яток 

архітектури й містобудування місцевого значення, а також пам'яток історії, 

археології, монументального мистецтва, садово-паркового мистецтва 

національного й місцевого значення, взятих на державний облік відповідно до 

законодавства. При цьому також враховувалося територіальне розміщення 

щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. 

При локалізації і визначенні територій пам'яток археології, їх охоронних 

зон, меж зон охорони археологічного культурного шару ми керувалися 

висновками розділу 6.1. 

Враховуються також території природно-заповідного фонду, позначені на 

історико-архітектурному опорному плані. 

Відповідно до чинного законодавства в Сумах пропонується затвердити 

кілька комплексних охоронних зон, серед яких найважливіші охоплюють 

лінійний історичний центр і групуються вздовж вулиць Петропавлівської-

Соборної-Троїцької. На півночі такі зони встановлені в районі Павлівського 

цукро-рафінадного заводу та на Луці. Комплексні охоронні зони 

встановлюються з метою охорони й доцільного використання неповторного 

історико-містобудівного утворення Сум. Комплексні охоронні зони 

створюються як зони спеціального режиму збереження традиційного характеру 

середовища, як того вимагає Закон України ''Про охорону культурної 

спадщини'. Така комплексна система охорони, на відміну від дисперсної (коли 

визначається багато охоронних зон – для кожної пам'ятки окремо) дозволяє 

зберегти цілісність і неповторність історично сформованого архітектурного 

середовища. 

Для забезпечення збереження окремо розташованих пам'яток культурної 

спадщини та їх найближчого оточення встановлюються охоронні зони для 

кожної з них. Режим використання території, встановлений у цих зонах, має 
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забезпечити фізичне збереження, сприятливе візуальне сприйняття пам'яток, їх 

доцільне використання, впорядження (благоустрій) території. 

Для історичних кладовищ, на яких сконцентровані пам'ятки культурної 

спадщини (Петропавлівське (Центральне міське), Засумське, Лучанське, 

Пришибське) визначені охоронні зони в межах цих кладовищ. 

Охоронні зони для багатьох окремо розташованих пам'яток, які не 

відіграють композиційної ролі містобудівних домінант та архітектурних 

акцентів, визначені в межах земельних ділянок, які займають ці пам'ятки. 

Оскільки ці території надто незначні за розмірами, в масштабі Генерального 

плану міста, на основному кресленику ми їх не показуємо. Вони мають бути 

показані у паспортах на відповідні пам'ятки, як це визначено чинним 

законодавством. 

Зони регулювання забудови – це території, які оточують комплексні 

охоронні зони і охоронні зони окремо розташованих пам'яток, або прилягають 

до них. Ці зони призначені для збереження традиційного характеру 

середовища, тобто історично сформованої структури міста, закріплення в ній і в 

ландшафті провідного значення пам'яток архітектури й містобудування 

(архітектурних акцентів і містобудівних домінант), для збереження масштабних 

співвідношень в розплануванні й забудові, забезпечення архітектурної єдності 

нових будівель з історично сформованим середовищем. У зону регулювання 

забудови ми включаємо велику частину зон композиційно-видового впливу 

пам'яток історичного центру з метою збереження цього впливу. 

На території міста нами визначено кілька зон регулювання забудови з 

диференційованим режимом використання території: в районі майдану 

Незалежності та вул. Героїв Сталінграду; вздовж вул. Петропавлівської з 

виходом вздовж вул. 20-річчя Перемоги на вул. Роменську; навколо 

комплексної охоронної зони по вул. Троїцькій до вул. Червонозоряної, 

Леваневського, Новомістенської; в районі Павлівського цукро-рафінадного 

заводу; на Луці (2 ділянки); в Басах.  
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Оскільки у Сумах історичний центр і пам'ятки культурної спадщини 

зберегли тісний зв'язок з природним оточенням і формують разом з ним 

своєрідний архітектурно-ландшафтний комплекс, для його збереження 

визначаються зони охоронюваного ландшафту. 

У наявній на сьогодні ландшафтній і містобудівній ситуації охороні 

підлягають у першу чергу ділянки збережених ландшафтів, пов'язані з 

річковими долинами – річок Псла і Сумки. Всі ці території пов'язані з історично 

сформованою розпланувально-просторовою композицією міста, з видовим 

розкриттям пам'яток архітектури й містобудування. З точки зору збереження 

природного середовища, видового розкриття історичного центру міста, 

особливо важлива частина зони охоронюваного ландшафту, що прилягає до 

історичного центру в місці впадіння р. Сумки у р. Псел. 

У зону охоронюваного ландшафту включається незабудована територія 

долини р. Псел від вул. Червонозоряної на півночі до вул. 20-річчя Перемоги на 

півдні. Сюди ж входять території долини р. Сумки від її гирла з включенням 

територій дитячого парку ''Казка'' та парку ''Дружба''. На Луці ділянка зони 

охоронюваного ландшафту визначена як територія по обох берегах р. Псел від 

мосту по вул. Орджонікідзе, прилегла до історичної садиби Лінтварьових. На 

території зони охоронюваного ландшафту є декілька ділянок, на яких існують 

окремі будівлі і споруди, що не спотворюють ландшафт. Треба тільки, 

виходячи з необхідності збереження композиційно-видового впливу пам'яток, 

обмежити подальший розвиток цієї забудови. Детальніше всі ці вимоги 

викладені в розділі ''Режими використання територій та зон охорони пам'яток''. 

Археологічні охоронні зони – це території найдавніших поселень у 

межиріччі Псла, Сумки і Стрілки, в районі Тополі, а також поселень і 

курганних могильників на околицях. 

Зони охорони археологічного культурного шару охоплюють кілька 

ділянок поселень на периферії міста, де з'ясована наявність археологічного 

культурного шару і де можлива наявність ще не відкритих пам'яток археології. 
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Виходячи з цього, основні зміни, порівняно з попереднім історико-

архітектурним опорним планом (1993 р.), стосуються таких принципових 

моментів: 

1. Вперше визначено 2 історичні ареали м. Суми – Центральний і 

Лучанський, встановлено їх межі та режими використання територій. 

2. Скасовується встановлена ще в 1985 р. заповідна зона, яка була 

визначена в межах 9 кварталів історичного центру, оскільки вона не відповідає 

вимогам сучасного законодавства з охорони культурної спадщини. Замість неї 

визначена комплексна охоронна зона, межі якої значно розширені на південь. 

3. Встановлено єдині комплексні охоронні зони в районі вул. Троїцької та 

в районі Павлівського цукро-рафінадного заводу. 

4. На Луці замість колишньої єдиної, значної за площею комплексної 

охоронної зони, визначено 3 локальні охоронні зони – в межах Лучанського 

кладовища, навколо садиби Лінтварьових та навколо Іоано-Предтечинської 

церкви. 

5. Значно скорочені номенклатура і площі зон регулювання забудови за 

рахунок тих територій, які не впливають безпосередньо на видове розкриття 

пам'яток та їх комплексів. 

6. Значно скорочені площі зон охоронюваного ландшафту за рахунок тих 

природних територій, які не пов'язані безпосередньо з пам'ятками, їх 

комплексами, та видовим розкриттям їх. 

7. Вперше конкретно і диференційовано визначені межі територій 

пам'яток археології, їх охоронних зон, а також зон охорони археологічного 

культурного шару. 

8. Режими використання територій пам'яток та зон охорони пам'яток 

визначено відповідно до вимог нормативно-правових документів. 

9. У загальному балансі міської території зони охорони пам'яток, 

визначені в 1993 р., займали 1946,55 га або 23,27 % території м. Суми, сьогодні 

– не більше 15 % загальної території міста. 
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7.3. Межі територій та зон охорони пам'яток 

Території пам'яток 

Межі територій пам'яток архітектури та містобудування, історії, садово-

паркового мистецтва, таких як Воскресенська церква з дзвіницею, Спасо-

Преображенський собор, Троїцька, Іллінська, Петропавлівська, Іоано-

Предтечинська церкви, садиби Сумовських, Харитоненків, Асмолових (з 

дендропарком), Лінтварьових на Луці, Штеричевої в Басах (з парком) визначені 

в межах земельних ділянок, які займають ці пам'ятки і комплекси пам'яток. 

 

Складніша справа з межами територій пам’яток та об’єктів 

археологічної спадщини. Опис меж територій пам’яток та об’єктів 

археологічної спадщини виконано за картою м. Суми масштабу 1:5000. Однак, 

слід зауважити, що надана карта не дає можливості зробити детальний опис. 

Оскільки не в усіх випадках території проходять у межах вулиць, домоволодінь 

тощо. Недостатня деталізація карти полягає у відсутності багатьох деталей, а 

також неспівпадінні з іншими картографічними матеріалами. В багатьох 

випадках це стосується й горизонталей, їх відсутності або ж відсутність 

позначення на них висот за Балтійською шкалою висот. Використання приладів 

GPS та накладанні результатів роботи на існуючу топооснову не дає бажаних 

результатів. Також не задовольняє співставлення геодезичних обмірів пам’яток 

з наданою картою. Оскільки чотири пам’ятки місцевого значення, що занесені 

до Державного реєстру, мають паспорти, нами було взято за основу їх 

креслення. Нанесення цих пам’яток виконано з великими труднощами через 

вищенаведені розбіжності. Отже більш детального опису меж територій, ніж 

наведено нижче, на даній топооснові виконати на даний момент неможливо.  
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1. Поселення  

Поселення розташоване між вул. Антонова, Петропавлівською, 

Соборною, Гагаріна, Воскресенською та пл. Незалежності. Складається з трьох 

окремо збережених ділянок. 

Ділянка 1. Територія пам’ятки охоплює площу на якій знаходяться 

Воскресенська церква з дзвіницею, сквер що поєднує дану площу із площею 

Незалежності та площу Незалежності, що вкрита плитами. 

Ділянка 2. Територія пам’ятки охоплює сквер Т. Шевченка у межах 

зелених насаджень. 

Ділянка 3. Територія пам’ятки повністю охоплює території площі 

Покровської та площі Театральної. 

 

2. Могильник курганний  

Територія пам’ятки розташована на полі між вул. Лебединською та 

Кірова, територією старого аеропорту, друкарні та АЗС №3. 

 

3. Поселення  

Територія пам’ятки розташовано між вул. Сонячною та береговою лінією 

р. Сумка на території природного парку «Веретинівський». 

 

4. Посад 

Пам’ятка розташована між вул. Тополянською, Горовою, Підгірною, 

Яровою та пров. Горовим. 

Початок відліку території пам’ятки від домоволодіння за адресою 

вул. Горова, 1; 

- від східного кута ділянки по вул. Горова, 1, у північно-західному 

напрямку, вздовж непарного боку вул. Горової до північного кута 

ділянки №35 цієї вулиці; 

- від північного кута ділянки №35 по вул. Горова, у північно-східному 

напрямку, до кінця вулиці; 
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- від північного закінчення вул. Горової, у північно-східному напрямку, 

по прямій (проходить між ділянками №23 та №24 по вул. Підгірній) до 

відмітки на межі городів; 

- від відмітки на межі городів, у південно-східному напрямку, по прямій 

до відмітки на східному боці ділянки №14 по вул. Підгірній; 

- від відмітки на східному боці ділянки №14 по вул. Підгірній, у 

південно-західному напрямку, по прямій до східного кута ділянки №10 

по вул. Підгірній; 

- від східного кута ділянки №10 по вул. Підгірній, у південному 

напрямку, вздовж вул. Підгірної до південно-східного кута ділянки №3 

даної вулиці; 

- від південно-східного кута ділянки №3 по вул. Підгірній, у південно-

східному напрямку, до відмітки на правому березі р. Псел; 

- від відмітки на правому березі р. Псел, у південно-західному 

напрямку, до відмітки на схилі правого берега р. Псел (у 

лісонасадженні); 

- від відмітки на схилі правого берега р. Псел (у лісонасадженні), у 

південно-східному напрямку, до відмітки у західній частині яру; 

- від відмітки у західній частині яру, у південно-західному напрямку, до 

огорожі підприємства (північно-східний кут); 

- від огорожі підприємства (північно-східний кут), у західному 

напрямку, вздовж огорожі підприємства та межі автокооперативу 

«Берізка» до відмітки на вул. Тополянській; 

- від відмітки на вул. Тополянській, у північно-східному напрямку, до 

відмітки на західній межі автокооперативу «Берізка»; 

- від відмітки на західній межі автокооперативу «Берізка», у північно-

західному напрямку, до південно-східного кута ділянки №30 по 

вул. Тополянській;  
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- від південно-східного кута ділянки №30 по вул. Тополянській, у 

північно-східному напрямку, вздовж проїзду Горового до відмітки на 

краю лісонасадження; 

- від відмітки на краю лісонасадження, у північно-західному напрямку, 

вздовж проїзду Горового до південно-східного кута ділянки №16 

проїзду Горового; 

- від південно-східного кута ділянки №16 проїзду Горового, у східному 

напрямку, до північно-західного кута лісонасадження; 

- від північно-західного кута лісонасадження, у північно-східному 

напрямку, до початку відліку території пам’ятки. 

 

5. Ґрунтовий могильник 

Могильник знаходиться під сучасною забудовою по вул. Павлова 

(№№ 13,15,18,20), на південному схилі берега струмка, що впадає в р. Стрілку. 

На теперішній час пам’ятку можна вважати малодослідженою. Отже ми не 

маємо змоги чіткого встановлення території пам’ятки. Тому пам’ятку на 

кресленні показано схематично, вона охоплює ділянки №№13, 15, 18, 20 та 

територію, що поєднує вказані ділянки. 

 

6. Поселення 

Поселення розташоване між вул. Харківською та Замостянською. 

Складається із двох окремо збережених ділянок. 

Перша ділянка. Частина об’єкта культурної спадщини розташована на 

невеликій ділянці між стежкою, що проходить вздовж південного берега 

оз. Чеха, та щільною приватною забудовою з боку вул. Замостянської. 

Друга ділянка. Друга ділянка розташована приблизно у межах ділянок 

№4 та №6 по вул. Замостянській. 
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7. Поселення 

Поселення розташоване на північній частині берега оз. Дурівщина, між 

озером та вул. Гайдара. 

 

8. Поселення 

Поселення розташоване по вул. Доватора, 0,1 км ліворуч моста через 

р. Псел. Територія поселення розміщується на березі озера, а саме його 

південно-західній, північно-західній та північно-східній частинах. Та частково 

займає ділянки приватної забудови, що розташовані на березі даного озера. По 

пров. Привольному частково займає ділянки №№7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 та 23; 

по пров. Саксаганського частково займає ділянку №3; по вул. Зарічній частково 

займає ділянки №№8, 10, 12, 12 А, 14, 16 та 18. 

 

9. Поселення 

Поселення розташоване на північному березі оз. Чеха. Являє собою 

вузьку смугу між берегом озера та пішохідною доріжкою. 

 

10. Поселення 

Поселення розташоване по вул. Санаторній у колишньому парку садиби 

родини Штерічевих. Займає більшу частину лісонасадження. 
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Охоронні зони пам'яток 

 

Межі комплексних охоронних зон проходять:  

1. Комплексна охоронна зона вздовж вул. Троїцької проходить по 

пров. Інститутському, вул. Троїцькій, вул. Супруна, охоплює територію парку 

Асмолова, по пров. Дзержинського, пров. Піонерському, вул. Псільській, 

пров. Чугуївському, кромці схилу р. Псел. Площа – 27,87 га. 

 

2. Комплексна охоронна зона вздовж вул. Петропавлівської та 

вул. Соборної проходить по вул. Перекопській, вул. Покровській, 

Першотравневій, Кузнечній, Кооперативній, площі Незалежності, 

вул. Червоноармійській, Гагаріна, Академічній. Площа – 43,10 га. 

 

3. Комплексна охоронна зона вздовж вул. Привокзальної проходить по 

вул. Червонозоряній, Троїцькій, Привокзальній, Орджонікідзе. Площа – 23,05 

га. 

 

4. Охоронна зона пам’яток по вул. Чехова, 79, 92 (садиби Лінтварьових на 

Луці): Площа – 9,26 га. 

- від перетину провулку без назви з пров. Плещеєва; 

- далі на південний захід та захід по пров. Плещеєва, перетинаючи 

вул. Чехова; 

- далі на захід вздовж південної межі землеволодіння № 65 по вул. Чехова 

до огорожі, яка огороджує теплиці; 

- далі на північ вздовж огорожі; 

- далі на схід по північній межі землеволодіння, яке розташоване між 

№ 101 та № 79, до перетину з вул. Чехова; 

- далі на північ та північний захід по вул. Чехова до землеволодіння № 95 

по вул. Чехова; 
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- далі на захід та північ по західній межі лісових насаджень до берегової 

лінії р. Псел; 

- далі на схід вздовж берегової лінії р. Псел; 

- далі на південь, перетинаючи зелені насадження, до вул. Мухіної; 

- далі на південь, перетинаючи вул. Мухіної, до перетину з вул. Івана 

Франка; 

- далі на схід по вул. Івана Франка до перетину з провулком без назви; 

далі на південь по провулку без назви до перетину з пров. Плещеєва. 

 

5. Охоронна зона пам’яток, розташованих на території Лучанського 

кладовища, визначена в межах огорожі Лучанського кладовища (між вулицями 

2-га Залізнична та Чехова). Площа – 5,97 га. 

 

6. Охоронна зона пам’яток, розташованих на Засумському кладовищі 

проходить: Площа – 12,12 га. 

- від перетину вул. Баумана з пров. Баумана; 

- далі на захід по пров. Баумана до перетину з вул. 1-ша Продольна; 

- далі на північ по вул. 1-ша Продольна до перетину з вул. 9-го Січня; 

- далі на схід по вул. 9-го Січня до перетину з вул. Баумана; 

далі на південь по вул. Баумана до перетину з пров. Баумана. 

 

7. Охоронна зона пам’яток, розташованих на території Центрального 

кладовища, визначена в межах огорожі Центрального кладовища. Площа – 

12,29 га. 

 

8. Охоронна зона пам’яток по вул. Миру, 24, 28 проходить: Площа – 3,05 

га. 

- від перетину вул. Нижньосироватської та вул. Марка Вовчка; 

- далі на північний захід по вул. Нижньосироватській до провулку без 

назви; 
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- далі на північний схід по провулку без назви до перетину з пров. Богуна; 

- далі на північний захід по пров. Богуна; 

- далі на північний схід вздовж будівель № 26 та № 24 по вул. Миру до 

перетину з вул. Миру; 

- далі на південний схід по вул. Миру до перетину з вул. Марка Вовчка; 

далі на південний захід по вул. Марка Вовчка до перетину з 

вул. Нижньосироватською. 

 

9. Охоронна зона пам’яток архітектури місцевого значення по проспекту 

Шевченка, 1, 2 локалізується в межах вул. Леваневського та проїздів без назв. 

Площа – 1,44 га. 

 

10. Охоронна зона пам’яток на території заводу ім. Фрунзе по 

вул. Горького, 58 обмежена адміністративною будівлею та проїздом без назви. 

Площа – 1,59 га. 

 

11. Охоронна зона пам’яток на території заводу ім. Фрунзе по 

вул. Горького, 58 обмежена вул. Горького, проїздом без назви та естакадою. 

Площа – 3,06 га. 

 

12. Охоронна зона пам’яток архітектури місцевого значення по вул. 

Петропавлівській, 74, 79 локалізується в межах вул. Антонова, вул. Береста та 

вул. Шишкарівською. Площа – 2,48 га. 

 

13. Охоронна зона пам’яток архітектури місцевого значення по вул. 

Петропавлівській, 91, 98, 105 локалізується в межах землеволодінь по 

вул. Петропавлівській від будівлі № 81 до № 113 по вул. Петропавлівській. 

Площа – 2,30 га. 
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Межі охоронних зон проходять: 

1. Охоронна зона пам’ятки історії місцевого значення по вул. Антонова, 4 

локалізується в межах вул. Антонова та вул. Кірова.  Площа – 0,18 га. 

 

2. Охоронна зона пам’ятки архітектури місцевого значення по вул. Вільний 

Лужок, 6/7 локалізується в межах вул. Вільний Лужок та провулку без назви. 

Площа – 0,16 га. 

 

3. Охоронна зона пам’ятки архітектури місцевого значення по пл. Горького, 

5 (палац культури Сумського машино-будівного заводу ім. Фрунзе) обмежена 

вул. Горького, вул. Холодногірською та пров. Вільним. Площа – 2,12 га. 

 

4. Охоронна зона пам’ятки архітектури національного значення по 

вул. Іллінській (Іллінської церкви) та пам’ятки історії місцевого значення по 

вул. Іллінській (пам’ятного знака) обмежена вул. Пролетарською, 

вул. Шевченка та вул. Енгельса. Площа – 2,51 га. 

 

5. Охоронна зона пам’ятки архітектури місцевого значення  по вул. 

Іллінській, 9 (середня школа № 13) локалізується в межах вул. Іллінської та 

вул. Робітничої. Площа – 0,84 га. 

 

6. Охоронна зона пам’ятки історії місцевого значення по вул. Карбишева 

(Баси) (Братської могили радянських воїнів) локалізується між вул. Карбишева 

та будівлями № 17-а та № 17 по вул. Карбишева. Площа – 0,33 га. 

 

7. Охоронна зона пам’ятки історії та монументального мистецтва місцевого 

значення по вул. Кірова (Меморіальний комплекс «Вічна Слава») локалізується 

в межах вул. Кірова та підпірної стінки. Площа – 1,10 га. 
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8. Охоронна зона пам’ятки історії місцевого значення по вул. Кірова 

(пам’ятник) обмежена проїздами без назв. Площа – 0,40 га. 

 

9. Охоронна зона пам’ятки історії місцевого значення по вул. Кірова 

(пам’ятник) обмежена вул. Кірова та проїздами без назв. Площа – 0,50 га. 

 

10. Охоронна зона пам’ятки архітектури місцевого значення по вул. 

Орджонікідзе, 87 (Іоанно-Предтеченської церкви) проходить: Площа – 1,03 га. 

- від перетину вул. Орджонікідзе та вул. Червонопрапорної на північний 

схід по вул. Червонопрапорній до домоволодіння № 81-а по 

вул. Червонопрапорній; 

- далі на схід вздовж домоволодіння № 81-а по вул. Червонопрапорній до 

кромки схилу; 

- далі на південь по кромці схилу до перетину з вул. Орджонікідзе; 

- далі на захід по вул. Орджонікідзе до перетину з вул. Червонопрапорною. 

 

11. Охоронна зона пам’ятки архітектури місцевого значення  по 

вул. Перекопська, 15 (особняк Чорнобильського) обмежена вул. Перекопською 

та проїздами без назв. Площа – 0,19 га. 

 

12. Охоронна зона пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення 

по вул. Петропавлівській (пам’ятник І.Ф. Федьку) обмежена 

вул. Петропавлівською, вул. Гоголя та вул. Б. Хмельницького. Площа – 0,53 га. 

 

13. Охоронна зона пам’ятки архітектури місцевого значення на 

Привокзальній площі (Монумент «Слава героям Сумщини») локалізується в 

межах пл. Привокзальної та провулку без назви. Площа – 3,90 га. 
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14. Охоронна зона пам’ятки архітектури місцевого значення по 

вул. Пролетарській, 60 (комерційне училище) обмежена вул. Пушкіна та 

провулками без назв. Площа – 0,52 га. 

 

15. Охоронна зона пам’ятки архітектури національного значення по 

вул. Роменській (Пантелеймонівської церкви) проходить по 

вул. Комсомольській, вул. Янки Купали, вул. Роменській. Площа – 2,74 га. 

 

16. Охоронна зона пам’ятки історії місцевого значення по вул. Роменській, 

79 (автомобіль ГАЗ-АА) обмежена вул. Роменською та проїздами без назв. 

Площа – 0,16 га. 

 

17. Охоронна зона пам’ятки монументального мистецтва місцевого значення 

по вул. Роменській, 87 (пам’ятник А.С. Макаренку) обмежена вул. Роменською 

та проїздами без назв. Площа – 1,60 га. 

 

18. Охоронна зона пам’ятки архітектури національного значення по вул. 

Санаторній, 1 (садибного будинку Штеричевої на Басах) проходить по 

вул. Санаторній, по межі зелених насаджень та провулку без назви. Площа – 

8,60 га. 

 

19. Охоронна зона пам’ятки, яка розташована на Пришибському кладовищі, 

визначена в межах огорожі Пришибського кладовища (між вул. Римського-

Корсакова та пров. Луначарського). Площа – 2,50 га. 
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Межі охоронних зон пам’яток археології 

Опис меж територій охоронних зон пам’яток археології та зон охорони 

археологічного культурного шару виконано за картою м. Суми масштабу 

1:5000. Однак, слід зауважити, що надана карта не дає можливості зробити 

детальний опис. Оскільки не в усіх випадках території охоронного зонування 

проходять у межах вулиць, домоволодінь тощо. Недостатня деталізація карти 

полягає у відсутності багатьох деталей, а також неспівпадінні з іншими 

картографічними матеріалами. В багатьох випадках це стосується й 

горизонталей, їх відсутності або ж відсутність позначення на них висот за 

Балтійською шкалою висот. Використання приладів GPS та накладанні 

результатів роботи на існуючу топооснову не дає бажаних результатів. 

Нанесення охоронних зон виконано з великими труднощами через 

вищенаведені розбіжності. Отже більш детального опису меж територій, ніж 

наведено нижче, на даній топооснові виконати на даний момент неможливо.  

 

 

1. Охоронна зона охоплює поселення (між вул. Антонова, 

Петропавлівською, Соборною, Гагаріна, Воскресенською та 

пл. Незалежності). Площа – 64,78 га. 

Початок охоронної зони від перетину вул. Кузнечної та Антонова: 

- від перетину вулиць вздовж вул. Антонова, у південно-східному 

напрямку, у вздовж парного боку вулиці до вул. Гагаріна; 

- від перетину вул. Антонова та Гагаріна у вздовж парного боку 

вул. Гагаріна до перетину із вул. Академічною; 

- від перетину вул. Гагаріна та Академічної у вздовж вул. Гагаріна, 

по її червоній лінії, до кінця вул. Героїв Сталінграду; 

- від кінцевої точки на вул. Героїв Сталінграду, у північно-

східному напрямку, до перетину із вул. Червоноармійською; 
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- від перетину вул. Героїв Сталінграду з Червоноармійською до 

закінчення вул. Червоноармійської: 

- від північного кінця вул. Червоноармійської, у північно-східному 

напрямку, вздовж горизонталі 130 м до провулку, що поєднує 

пл. Незалежності із вул. Героїв Сталінграду; 

- від відмітки на горизонталі (провулку), що поєднує 

пл. Незалежності із вул. Героїв Сталінграду, у південно-східному 

напрямку, до вул. Героїв Сталінграду; 

- від відмітки на вул. Героїв Сталінграду (вздовж її західного боку) 

до перетину вул. Героїв Сталінграду та Троїцька; 

- від перетину вул. Героїв Сталінграду та Троїцька (вздовж 

західного боку вул. Героїв Сталінграду) у вздовж кварталу 

навколо пл. Незалежності (правий берег р. Сумка) до перетину 

вул. Кооперативна та Набережна р. Стрілка; 

- від перетину вул. Кооперативна та Набережна р. Стрілка, у 

вздовж парного боку вул. Кооперативна, до її перетину із 

вул. Кузнечною; 

- від перетину вул. Кооперативної та Кузнечної, у вздовж 

непарного боку вул. Кузнечної, до її перетину із вул. Антонова 

(початку відліку). 

 

 

2. Охоронна зона охоплює могильник курганний (між 

вул. Лебединською та Кірова, територією старого аеропорту, друкарні та 

АЗС №3). Площа – 14,43 га. 

Початок охоронної зони від перетину вул. Кірова та огорожі 

підприємства (по вул. Кірова, 215); 

- від перетину вул. Кірова та огорожі підприємства (по вул. Кірова, 

215), у південно-східному напрямку, до вул. Лебединської; 
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- від відмітки на вул. Лебединській, у південному напрямку, 

вздовж вулиці до ґрунтової дороги напроти будівельного 

майданчика; 

- від відмітки на вул. Лебединській, у західному напрямку, у 

вздовж ґрунтової дороги до вул. Кірова; 

- від перетину ґрунтової дороги та вул. Кірова, у північному 

напрямку, по вул. Кірова до початку відліку. 

 

 

3. Охоронна зона охоплює поселення, що розташовано на території 

природного парку «Веретинівський». Площа – 11,83 га. 

Початок відліку охоронної зони від ділянки за адресою 

пров. Веретинівський, 13 (від східного кута ділянки); 

- від ділянки за адресою пров. Веретинівський, 13 (від східного 

кута ділянки), у південно-західному напрямку, у вздовж 

південного боку ділянок №№13, 21, 24, до сараїв розташованих у 

західній частині Веретинівського парку; 

- від сараїв розташованих у західній частині Веретинівського 

парку, перпендикулярно у західному напрямку, до дороги, що 

з’єднує вул. Веретинівську та Поліську; 

- від відмітки на дорозі, що з’єднує вул. Веретинівську та Поліську, 

у південному напрямку, вздовж східного боку дороги (вздовж 

лісонасадження) до середини дамби (північного берега р. Сумка); 

- від середини дамби (північного берега р. Сумка), у східному 

напрямку, у вздовж північного берега річки й озера до краю 

лісонасадження розташованого на східному березі озера; 

- від лісонасадження на східному березі озера, у північно-східному 

напрямку, вздовж лісонасадження до пішохідної доріжки; 

- від відмітки на пішохідній доріжці, у східному напрямку, вздовж 

доріжки до повороту даної доріжки; 
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- від повороту на пішохідній доріжці, у північно-східному 

напрямку, по прямій до лісонасадження (південне закінчення 

доріжки що проходить уздовж спортивного майданчика); 

- від лісонасадження (південне закінчення доріжки що проходить 

уздовж спортивного майданчика), у північно-західному напрямку, 

до території аграрного коледжу; 

- від відмітки на межі території аграрного коледжу, у південно-

західному напрямку, вздовж території аграрного коледжу до 

початку відліку охоронної зони. 

 

 

4. Охоронна зона охоплює посад розташований між 

вул. Тополянською, Горовою, Підгірною, Яровою та пров. Горовим. Площа 

– 34,50 га. 

Початок відліку охоронної зони від будівлі магазину розташованого на 

розвилці у північній частині вул. Тополянської; 

- від будівлі магазину, у південно-східному напрямку, вздовж 

парного боку вул. Тополянської до південного кута ділянки №30 

даної вулиці; 

- від південного кута ділянки №30 по вул. Тополянській, у 

південно-західному напрямку, до північно-східного кута ділянки 

№25А по вул. Тополянській; 

- від північно-східного кута ділянки №25А по вул. Тополянській, у 

південно-східному напрямку, вздовж даної ділянки до її південно-

східного кута; 

- від південно-східного кута ділянки №25А по вул. Тополянській, у 

північно-східному напрямку, по прямій у вздовж огорожі 

підприємства по пров. 2-му Воровського (північний бік провулку) 

до відмітки на лівому березі р. Псел; 



 186 

- від відмітки на лівому березі р. Псел, у північному напрямку, 

вздовж берегової лінії річки до лінії електропередач; 

- від лінії електропередач (її перетину із лівим берегом р. Псел), у 

північно-західному напрямку, у вздовж лінії по прямій до 

відмітки у лузі, що знаходиться у 50 м від межі території 

пам’ятки;  

- від відмітки у лузі, що знаходиться у 50 м від межі території 

пам’ятки, у північно-східному та північно-західному напрямках, 

на відстані 50 м від межі території пам’ятки (паралельно) до 

наступної відмітки у лузі з північного боку пам’ятки; 

- від відмітки з північного боку пам’ятки, у південно-західному 

напрямку, до початку відліку межі охоронної зони; 

 

 

5. Охоронна зона охоплює ґрунтовий могильник по вул. Павлова. 

Площа – 9 га. 

Початок відліку межі охоронної зони від північного кута ділянки №37 по 

вул. Успенського; 

- від північного кута ділянки №37 по вул. Успенського, у південно-

східному напрямку, у вздовж непарного боку вулиці до східного 

кута ділянки №9 даної вулиці; 

- від східного кута ділянки №9 по вул. Успенського, у південно-

західному напрямку, у вздовж парного боку вул. Пролетарської 

до південного кута ділянки №108 даної вулиці; 

- від південного кута ділянки №108 по вул. Пролетарській, у 

південному напрямку, до східного кута ділянки №5 по 

вул. Павлова; 

- від східного кута ділянки №5 по вул. Павлова, у західному 

напрямку, до північного кута ділянки №9 по вул. Павлова; 
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- від північного кута ділянки №9 по вул. Павлова, у південно-

західному напрямку, у вздовж пров. Маяковського до південно-

західного кута ділянки №3 даного провулку; 

- від південно-західного кута ділянки №3 по пров. Маяковського, у 

західному напрямку, у вздовж північного боку вул. Кругової до 

східного кута ділянки №21 по пров. Майданівський; 

- від східного кута ділянки №21 по пров. Майданвський, у 

північно-західному напрямку, у вздовж непарного боку 

пров. Майданівський до північного кута ділянки №29 даного 

провулку; 

- від північного кута ділянки №29 по пров. Майданівський, у 

вздовж північно-західної боку даної ділянки до горизонталі 

130,58 м;  

- від відмітки на горизонталі 130,5 м, у північному напрямку, 

вздовж даної горизонталі до північно-східного боку ділянки №13 

по пров. Павлова; 

- від північно-східного боку ділянки №13 по пров. Павлова, у 

північно-східному напрямку, у вздовж непарного боку даного 

провулку до північного кута ділянки №1 по пров. Павлова; 

- від північного кута ділянки №1 по пров. Павлова, у північному 

напрямку, по прямій через ділянку №26 по вул. Павлова та 

західну межу ділянки №37 по вул. Успенського до початку 

відліку межі охоронної зони. 
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Межі зон регулювання забудови 

 

Зона регулювання забудови в районі Лучанського історичного ареалу 

визначена навколо охоронних зон пам’яток в межах території історичного 

ареалу. 

Зона регулювання забудови Центрального історичного ареалу визначена 

навколо охоронних зон пам’яток в межах території історичного ареалу. З 

північного заходу зона регулювання виведена за межі ареалу, вона проходить: 

по вул. Набережна р. Стрілки та вул. Перекопській та примикає до межі 

історичного ареалу в районі вулиць Першотравневої та Покровської. 

Зона регулювання забудови навколо церкви Святого Пантелеймона з північного 

заходу примикає до межі Центрального історичного ареалу в районі вулиць 

Гоголя та Федька, вона проходить: 

- від перетину вул. 20 років Перемоги з вул. Гоголя; 

- далі на північний захід по вул. 20 років Перемоги; 

- далі на північний захід по пров. Костюковському до перетину з 

вул. Володарського; 

- далі на північний схід по вул. Володарського до провулку без назви; 

- далі на північний захід по провулку без назви до перетину з 

вул. Роменською; 

- далі на південний схід по вул. Роменській до перетину з 

пров. Грибоєдова; 

- далі на північний захід по пров. Грибоєдова до перетину з 

вул. Островського; 

- далі на північний схід по вул. Островського до перетину з 

вул. Шкільною; 

- далі на південний схід по вул. Шкільній до перетину з 

вул. Комсомольською; 
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- далі на південний захід по вул. Комсомольській до перетину з 

пров. Комсомольським; 

- далі на південний схід по пров. Комсомольському до перетину з вул. 2-га 

Набережна р. Стрілки; 

- далі на схід по вул. 2-га Набережна р. Стрілки до перетину з 

пров. Вавілова; 

- далі на південь по пров. Вавілова до перетину з вул. Шишкарівською; 

- далі на схід по вул. Шишкарівській до перетину з вул. Федька. 

Зона регулювання забудови визначена навколо охоронної зони садибного 

будинку Штеричевої в Басах, вона проходить: 

- від перетину вул. Карбишева та вул. Ювілейної; 

- далі на північний захід по вул. Ювілейній; 

- далі на південь по вул. Ювілейній; 

- далі на захід по провулку без назви; 

- далі на захід по межі території Басівського парку; 

- далі на північний схід по межі Басівського парку до огорожі садибного 

будинку Штеричевої; 

- далі на південь та південний схід вздовж флігеля садиби Штеричевої; 

- далі на північний схід по пішохідній доріжці, що йде вздовж флігеля 

садиби Штеричевої; 

- далі на південний схід вздовж межі зелених насаджень до 

вул. Санаторної; 

- далі на північний схід по вул. Санаторній; 

- далі на північний захід по вул. Санаторній; 

- далі на південь по провулку без назви; 

- далі на захід по провулку без назви; 

- далі на південь по межі Басівського парку; 

- далі на захід по межі Басівського парку; 

- далі на північ по межі Басівського парку; 

- далі на північний захід по межі Басівського парку; 
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- далі на північ по межі Басівського парку; 

- далі на південний схід по вул. Санаторній; 

- далі на північний схід по межі території Басівського парку; 

- далі на південний схід вздовж північної межі домоволодінь № 31-5 та 

№ 33 по вул. Санаторній; 

- далі на південний схід по пров. Санаторному до перетину з 

вул. Карбишева; 

- далі на північний схід по вул. Карбишева; 

- далі по провулку вздовж північну межу домоволодінь № 17-а та № 17 по 

вул. Карбишева; 

- далі на південь по вул. Карбишева до перетину з вул. Ювілейною. 

 

 

 

Межі зон охоронюваного ландшафту 

 

1.Зона охоронюваного ландшафту в районі Центрального історичного 

ареалу проходить вздовж річища р. Псел, включаючи долину р. Псел від вул. 20 

років Перемоги до вул. Червонозоряної. Включає в себе дитячий парк «Казка», 

молодіжний центр «Ромашака», долину р. Сумка від вул. Набережна р. Стрілки 

до впадіння її в р. Псел, включає парк ім. Кожебуда. Площа – 183,07 га. 

2. Зона охоронюваного ландшафту в районі Лучанського історичного 

ареалу проходить по вул. Мухіної, вул. Чехова, лівому берегу р. Псел та 

вул. Червонопрапорній. Площа – 15,18 га. 
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Межі зон охорони археологічного культурного шару 

 

1. Зона охорони археологічного культурного шару охоплює 

поселення між вул. Харківською та Замостянською. Площа – 8,37 

га. 

Із західного боку зона охорони обмежена ділянкою №67 по 

вул. Харківська; з північного боку обмежена стежкою, що тягнеться вздовж 

південного берега оз. Чеха до крайніх приватних будинків; зі східного боку 

обмежена земельними ділянками приватних будинків, горизонталлю 140,7 м та 

південним боком ділянки №5 по вул. Замостянській; з південно-східного боку 

обмежена пішохідною доріжкою між АЗС та будинками №№4, 6, 10 по 

вул. Замостянській та з південно-західного боку обмежена непарним боком 

вул. Харківської. 

 

 

2. Зона охорони археологічного культурного шару охоплює 

поселення на північній частині берега оз. Дурівщина. Площа – 1,97 

га. 

Початок відліку охоронної зони від південного кута ділянки №5 по 

вул. Гайдара; 

- від початку відліку, у південно-східному напрямку, вздовж вулиці 

до південного кута ділянки №19 цієї вулиці; 

- від ділянки №19 по вул. Гайдара, у південному та південно-

західному напрямках у вздовж безіменних доріг до південного 

краю озера; 

- від південного краю озера вздовж його східної берегової лінії до 

північного краю озера; 

- від північного краю озера до ділянки №5 по вул. Гайдара 

(початку відліку). 
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3. Зона охорони археологічного культурного шару охоплює 

поселення по вул. Доватора, 0,1 км ліворуч моста через р. Псел. 

Площа – 3,46 га. 

Початок відліку охоронної зони від східного кута ділянки №1А по 

пров. Привольному; 

- від східного кута ділянки №1А по пров. Привольному, у північно-

західному напрямку, вздовж непарного боку пров. Привольного 

до північного кута ділянки №1 пров. Саксаганського; 

- від північного кута ділянки №1 по пров. Саксаганського, у 

південно-західному напрямку, у вздовж межі ділянок №1 та №3 

по пров. Саксаганського, до західного кута ділянки №3 по 

пров. Саксаганського; 

- від західного кута ділянки №3 по пров. Саксаганського, у 

південно-західному напрямку, до східного кута ділянки №40 

(через дорогу); 

- від східного кута ділянки №40, у південно-західному напрямку, 

до західного кута ділянки №18 по вул. Зарічній; 

- від західного кута ділянки №18 по вул. Зарічній, у південно-

східному напрямку, у вздовж парного боку вул. Зарічної до 

південного кута ділянки №4 даної вулиці; 

- від південного кута ділянки №4 по вул. Зарічній, у північно-

східному напрямку, по прямій до початку відліку охоронної зони. 

 

 

4. Зона охорони археологічного культурного шару охоплює поселення 

розташоване на північному березі оз. Чеха. Площа – 0,25 га. 

Територія зони охорони являє собою неправильний чотирикутник, що 

 охоплює територію об’єкта. З північного боку територія зони обмежена 

пішохідною доріжкою, з південного – берегом оз. Чеха. 
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5. Зона охорони археологічного культурного шару охоплює 

поселення розташоване по вул. Санаторній. Площа – 7,55 га. 

Охоронна зона охоплює лісонасадження (колишній парк садиби родини 

Штерічевих). З північно-східного боку територія зони охорони обмежена 

вул. Санаторною та комплексом споруд колишньої садиби Штерічевих. З 

південно-східного боку територія обмежена кар’єром (західний бік кар’єру). З 

південно-західного боку береговою смугою озера (північний берег озера). З 

північно-західного боку територія зони охорони обмежена дорогою (біля 

західного берега озера) та комплексом будівель пологового будинку. 

 

 

 

 

7.4. Режими використання територій та зон охорони пам'яток 

 

Режим використання територій пам'яток (крім пам'яток археології) 

На територіях пам'яток заборонене нове будівництво, не пов'язане з 

реставрацією, музеєфікацією та реабілітацією пам'яток, регенерацією 

історичної забудови, прокладенням чи реконструкцією інженерних мереж, 

необхідних для функціонування пам'яток. 

На територіях пам'яток допускається тільки реставрація і реабілітація 

пам'яток та реконструкція інших будівель і споруд без збільшення їх висотних 

параметрів, а також компенсаційне будівництво замість знесених малоцінних та 

дисгармонійних будівель у рамках проекту регенерації території відповідної 

пам'ятки.  

Режим використання територій пам'яток також передбачає: 

збереження розпланування та історичного упорядження (благоустрою); 

необхідність проведення археологічних досліджень і музеєфікації 

археологічних об’єктів;  

заборону розкопування ''на знесення'' археологічного культурного шару;  
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необхідність резервування нерозкопаних ділянок культурного шару як 

еталону на майбутнє; 

забезпечення сприятливого для пам’яток гідрологічного режиму, 

пожежної безпеки, захисту від динамічних навантажень та інших негативних 

техногенних і природних впливів; 

проведення робіт щодо реставрації і пристосування пам’яток культурної 

спадщини, упорядження та озеленення території за проектами, погодженими з 

органами охорони культурної спадщини. 

 

 

 

Режим використання територій пам’яток археології та щойно виявлених 

об’єктів археологічної спадщини 

 У межах території пам’яток археології та щойно виявлених об’єктів 

археологічної спадщини встановлюється єдиний режим використання, що 

відповідає таким вимогам:  

- у межах територій пам’яток археології зберігаються об’єкти археологічної 

спадщини відповідно до визначеного для них предмета охорони, а також 

ландшафтні елементи, пов’язані зі збереженими ділянками стародавніх 

укріплень (вали, рови, ескарпи тощо); 

- на пам’ятках археології дозволяється здійснення наукових археологічних 

досліджень за умов подальшої консервації та музеєфікації (у тому числі in situ) 

виявлених старожитностей, а також збереження недоторканих (резервних) 

ділянок культурного шару для їх дослідження у майбутньому; 

- в межах територій пам’яток археології також дозволяється здійснення 

впорядкувальних робіт з благоустрою території, виконання протизсувних 

заходів, прокладання інженерних мереж за умови дотримання трас вже 

існуючих комунікацій; 

- у виняткових випадках за проектами, погодженими з державними органами 

управління у сфері охорони культурної спадщини, допускається нове 
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будівництво на незабудованих ділянках територій за умов відсутності на цих 

ділянках об’єктів, що потребують консервації та музеєфікації in situ; 

- будь-які проекти щодо землеустрою, будівництва, протизсувних та інших 

інженерних заходів, археологічних досліджень, реставрації пам’яток, 

реконструкції і благоустрою території в межах пам’яток повинні 

погоджуватися з державними органами управління у сфері охорони культурної 

спадщини; 

- будь-яким земляним роботам (у тому числі пов’язаним з новим будівництвом 

та інженерними заходами) у межах території пам’ятки повинні передувати 

наукові археологічні розкопки (з метою дослідження археологічного 

культурного шару) та спелео-археологічні розвідки (з метою виявлення 

стародавніх підземних споруд), а самі земляні роботи повинні здійснюватися за 

спеціальним дозволом державного органу управління у сфері охорони 

культурної спадщини під наглядом фахівця-археолога. 

 

 

 

Режим використання комплексних охоронних зон 

На території двох комплексних охоронних зон історичного центру 

(уздовж вулиць Соборної-Петропавлівської та уздовж вул. Троїцької) 

зберігаються пам'ятки та об'єкти культурної спадщини, забезпечується охорона 

традиційного характеру середовища: ландшафту, історично сформованих 

розпланування, парцеляції, забудови, цінних елементів історичного 

благоустрою. Тут, відповідно до Державних будівельних норм, допускається 

лише регенерація, що включає реставрацію та пристосування пам'яток, 

збереження значних та традиційних будівель, фонової забудови, відтворення 

втрачених цінних об'єктів, а саме окремих будівель і споруд чи їх елементів, а 

також збереження ландшафту. Регенерація забезпечує збереження видового 

розкриття історичних ансамблів і комплексів. 
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За спеціальними проектами, погодженими з відповідними органами 

охорони культурної спадщини, виконуються: 

роботи з регенерації історичного середовища, пов'язані зі збереженням та 

реставрацією історичного розпланування, реконструкцією будівель і споруд, 

благоустроєм території, озелененням; 

роботи з консервації, реставрації, реабілітації, пристосування, 

музеєфікації пам'яток; 

роботи з реконструкції вуличної мережі, інженерних мереж, влаштування 

майданчиків для паркування автотранспорту, зовнішнього освітлення, 

встановлення малих архітектурних форм, які необхідні для експлуатації 

пам'яток, забезпечення інших форм благоустрою, зумовлених вимогами 

сучасного функціонування міста; 

усунення будівель, споруд і зелених насаджень, які порушують 

традиційний характер середовища, заміна підприємств, майстерень, складів, які 

виводяться з цієї території, а також інших будівель і споруд, які підлягають 

знесенню, новими будівлями і спорудами або зеленими насадженнями, що не 

порушують традиційний характер середовища. 

Проектна документація щодо зазначених вище робіт погоджується з 

органами охорони культурної спадщини, відповідно до законодавства з 

охорони культурної спадщини. 

У межах комплексних охоронних зон забороняються містобудівні, 

архітектурні чи ландшафтні перетворення, будівельні, меліоративні, шляхові, 

земляні роботи без погодження органами охорони культурної спадщини.  

Не дозволяється прокладання транспортних комунікацій, інженерних 

мереж, які порушують підземні частини пам'яток або гідрологічний режим 

території, встановлення повітряних ліній електромереж і трансформаторних 

пунктів, обладнання, благоустрій, які не відповідають вимогам охорони 

пам'яток та збереження традиційного характеру середовища. 
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На територіях комплексних охоронних зон забезпечується сприятлива 

гідрогеологічна обстановка, чистота повітряного басейну, захист від 

динамічних впливів, пожежна безпека. 

Нове будівництво можливе тільки у виняткових випадках за проектами, 

погодженими з органами охорони культурної спадщини відповідно до 

встановленого порядку. При цьому розпланувальний модуль і парцеляція 

мають лишатися незмінними, а масштаб нових будівель, масштабність їхніх 

членувань, архітектурні форми, матеріали, кольорове вирішення фасадів 

повинні відповідати безпосередньо прилеглій історичній забудові.  

Гранична висота нових будівель і споруд не повинна перевищувати 12 

метрів від рівня денної поверхні.  

У Комплексній охоронній зоні в районі Павлівського цукро-рафінадного 

заводу допускається будівництво промислових споруд. При цьому гранична 

висота нових будівель і споруд не повинна перевищувати 20 метрів від рівня 

денної поверхні.  

Проектуванню має передувати історико-містобудівне обгрунтування зі 

всебічним композиційним обгрунтуванням рішень, що приймаються. 

 

 

 

Режим використання охоронних зон окремих пам'яток та окремих груп 

пам'яток (крім пам'яток археології) 

Режим використання територій охоронних зон окремо розташованих 

пам'яток та окремих груп пам’яток аналогічний режиму використання 

територій, встановленому для комплексних охоронних зон. В охоронних зонах 

здійснюється реставрація та реабілітація пам'яток, забезпечується охорона 

традиційного характеру середовища, усунення споруд і насаджень, які 

порушують традиційний характер середовища, відтворення втрачених цінних 

об'єктів. Нове будівництво можливе тільки у виняткових випадках за 

проектами, погодженими з відповідними органами охорони культурної 
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спадщини. При цьому гранична висота нових будівель і споруд не повинна 

перевищувати 10 метрів від рівня денної поверхні. 

На територіях охоронних зон: 

зберігаються пам'ятки, історично сформовані розпланування, забудова, 

включаючи значні, традиційні та фонові будівлі, елементи ландшафту; 

за спеціальними проектами, погодженими з відповідними органами 

охорони культурної спадщини, виконуються роботи, пов'язані з консервацією, 

реставрацією, пристосуванням, музеєфікацією пам'яток, благоустроєм їх 

території; 

забезпечується сприятлива для збереження пам'яток гідрогеологічна 

обстановка, захист від динамічних впливів; 

забороняються містобудівні, архітектурні чи ландшафтні перетворення, 

будівельні, меліоративні, шляхові, земляні роботи без дозволу відповідних 

органів охорони культурної спадщини, будівництво інженерних і транспортних 

мереж, складів, гаражів та інших будівель та споруд, які можуть спотворити 

традиційний характер середовища пам'яток; 

На територіях охоронних зон пам'яток монументального мистецтва, 

історії, а також пам'яток, які охоплюють історичні кладовища 

(Петропавлівське, Лучанське, Замостянське, Пришибське) забороняється будь-

яке будівництво, не пов'язане з реставрацією пам'яток, реконструкцією 

інженерних мереж, благоустроєм території. 

На територіях охоронних зон на Луці, а також охоронної зони 

Пантелеймонівськоїх церкви, має зберігатися садибний характер забудови. 

Гранична висота нових будівель не повинна перевищувати 7 метрів від рівня 

денної поверхні. 

Погодження проектної документації та дозволи на проведення робіт 

надають: 

в охоронних зонах пам'яток місцевого значення – місцевий орган охорони 

культурної спадщини; 
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в охоронних зонах пам'яток національного значення – центральний орган 

виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини. 

 

 

 

 

Режим використання охоронних зон пам’яток археології 

 На всіх ділянках охоронних зон пам’яток археології встановлюється 

єдиний режим використання територій: 

погодженню з відповідним державними органами управління у сфері 

охорони культурної спадщини землевпорядної документації на земельні 

ділянки, розташовані у межах цієї зони, повинна передувати археологічна 

експертиза, виконана на підставі натурного обстеження або розвідкового 

шурфування у межах відповідних земельних ділянок; 

будь-які земельні, будівельні та меліоративні роботи у межах цієї зони 

здійснюються лише з дозволу відповідних державних органів управління у 

сфері охорони культурної спадщини під наглядом фахівця-археолога; 

до початку земляних або будівельних робіт у межах цієї зони повинно 

здійснюватися розвідкове шурфування в межах територій, передбачених 

планами розміщення будівництва за рахунок замовника (кошти на ці 

дослідження повинні бути передбачені у проектно-кошторисній документації, 

що погоджується в установленому законодавством порядку; 

якщо внаслідок здійснених розвідок у межах територій, передбачених 

планами розміщення будівництва, будуть знайдені залишки археологічних 

об’єктів, до початку будівництва на цих ділянках необхідно виконати повні 

археологічні дослідження (розкопки). 
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Режим використання зон регулювання забудови 

У зонах регулювання забудови зберігається пов'язана з пам'ятками цінна 

історична забудова і розпланування, характерні містобудівні утворення та 

виразні елементи ландшафту, закріплюється і відтворюється значимість 

пам'яток в архітектурно-просторовій композиції та історичному середовищі 

міста; забезпечуються сприятливі умови огляду пам'яток. 

Для забезпечення огляду пам'яток та їх комплексів і збереження 

особливостей їх видового розкриття в панорамах і перспективах: 

зберігаються оглядові точки, найсприятливіші для візуального 

сприйняття пам'яток; 

не допускається екрануванння пам'яток новобудовами та зеленими 

насадженнями зі сприятливих боків огляду та зведення нових будинків і 

споруд, які негативно впливають на композиційну значущість пам'яток. 

На територіях зон регулювання забудови, відповідно до розділу 3.4.2 ДБН 

Б.2.2-2-2008 нове будівництво та реконструкція об’єктів регламентуються за 

розташуванням, функціональним призначенням, висотою, площею забудови, 

масштабом, масштабністю членувань, матеріалом та кольором, визначених 

проектами розроблених відповідно до історико-містобудівних обгрунтувань, 

містобудівних умов та обмежень наданих в установленому порядку.  

При цьому в межах зазначених зон режими регулювання забудови 

визначається режим допустимих перетворень (мінімальні, обмежені) на 

території кожної зони. 

У зонах регулювання забудови не дозволяється розміщувати промислові 

підприємства, транспортні, складські та інші споруди, що створюють значні 

вантажні потоки, забруднюють повітряний та водний басейни, вогне- та 

вибухонебезпечні об'єкти, а також об'єкти, що є дисгармонійними до 

середовища, яке охороняється. 

У зонах регулювання забудови не дозволяється будівництво 

транспортних розв'язок, естакад, мостів та інших інженерних споруд, що 
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порушують традиційний характер середовища пам'яток, крім споруд які 

зводяться із застосуванням технічних прийомів і конструкції, що не дисонують 

з пам'ятками та історичною частиною міста. 

Будівництво, реконструкція, земляні та інші роботи в зонах регулювання 

забудови можуть здійснюватися лише за проектами, погодженими з органами 

охорони культурної спадщини. 

Для всіх територій зон регулювання забудови режим використання 

територій передбачає здійснення реконструкції будівель і споруд. Ступінь 

реконструкції визначається цінністю наявних об'єктів культурної спадщини, 

розташуванням зони в історичних ареалах чи за їх межами, особливостями 

об'ємно-просторового устрою, а також відповідно до вимог збереження 

традиційного характеру середовища. 

У разі будівництва нових чи реконструкції з розширенням існуючих 

будівель і споруд у межах зон регулювання забудови необхідні всебічні 

композиційні обґрунтування рішень щодо поверховості, типу будинків, 

розміщення, композиційних зв'язків з історичним центром, які мають 

виконуватися в рамках передпроектних проробок чи історико-містобудівного 

обгрунтування. 

Для зон регулювання забудови: вздовж вул. Петропавлівської до вул. 20-

річчя Перемоги; навколо комплексної охоронної зони по вул. Троїцькій до вул. 

Червонозоряної, Леваневського, Новомістенської гранична висота нових 

будівель і споруд, що виходять на червоні лінії вулиць, не повинна 

перевищувати 18,6 метрів від рівня денної поверхні. Нові будівлі, які 

розміщуються у глибині кварталів, можуть бути вищими за 18,6 метрів, але не 

більше, ніж на 60%. 

У зонах регулювання забудови на Луці, в Басах, по вул. Псільській, на 

ділянці, обмеженій вул. Троїцькою, Героїв Сталінграду, річищами Сумки і 

Псла, а також між вулицями Гоголя і Декабристів (південно-західна частина 

зони регулювання забудови) має зберігатися садибний характер забудови. 
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Гранична висота нових будівель не повинна перевищувати 9 метрів від рівня 

денної поверхні. 

 

 

 

 

Режим використання зон охоронюваного ландшафту 

У зонах охоронюваного ландшафту забезпечується охорона природного 

середовища, збереження і відтворення цінних природних і пейзажних якостей 

пов'язаного з пам'ятками ландшафту, ліквідація чи візуальна нейтралізація 

будівель, споруд і насаджень, що спотворюють цей ландшафт. 

Забезпечується охорона особливостей рельєфу, водоймищ, рослинності і 

відтворення їх історичного вигляду, збереження візуальних зв'язків пам'яток з 

природним та переважно природним оточенням, що має історичну цінність, 

захист берегових, лукових територій від зсувів та розмиву, укріплення схилів, 

ярів, їх озеленення; рекультивація територій, зруйнованих внаслідок 

антропогенної діяльності, проведення інших природоохоронних заходів. 

На території зон охоронюваного ландшафту можлива господарська 

діяльність, якщо вона не порушує характеру ландшафту і не потребує зведення 

капітальних будівель і споруд. 

Відкриті галявини та простори лук можуть використовуватись для 

епізодичних масових свят та гулянь з встановленням тимчасових збірно-

розбірних споруд, а також як лукопарки та гідропарки з відповідними 

технічними заходами та впорядженням, що не впливають негативно на 

ландшафт та не змінюють його характеру. 

На всіх територіях зони охоронюваного ландшафту забороняється 

будівництво капітальних будівель, споруд, інженерних мереж, доріг, 

прокладення повітряних ліній електропередач та інші будівельні і земляні 

роботи, не пов'язані з охороною, регенерацією і відновленням охоронюваного 

ландшафту. 
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Режим використання територій природно-заповідного фонду 

До природно-заповідного фонду України належать: 

природні території та об'єкти - природні заповідники, біосферні 

заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, 

заказники, пам'ятки природи, заповідні урочища; 

штучно створені об'єкти - ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні 

парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва (ст. 1 Закону України «Про 

природно заповідний фонд України»). 

На землях природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного 

призначення забороняється будь-яка діяльність, яка негативно впливає або 

може негативно впливати на стан природних та історико-культурних 

комплексів та об'єктів чи перешкоджає їх використанню за цільовим 

призначенням (ст. 7 Закону України «Про природно заповідний фонд 

України»). 

Збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

забезпечується шляхом: 

встановлення заповідного режиму; 

організації систематичних спостережень за станом заповідних природних 

комплексів та об'єктів; 

проведення комплексних досліджень з метою розроблення наукових 

основ їх збереження та ефективного використання; 

додержання вимог щодо охорони територій та об'єктів природно-

заповідного фонду під час здійснення господарської, управлінської та іншої 

діяльності, розробки проектної і проектно-планувальної документації, 

землевпорядкування, лісовпорядкування, проведення екологічних експертиз; 

запровадження економічних важелів стимулювання їх охорони; 

здійснення державного та громадського контролю за додержанням 

режиму їх охорони та використання; 
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встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму їх 

охорони та використання, а також за знищення та пошкодження заповідних 

природних комплексів та об'єктів; 

проведення широкого міжнародного співробітництва у цій сфері; 

проведення інших заходів з метою збереження територій та об'єктів 

природно-заповідного фонду. 

Території та об'єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог, 

встановлених Законом України «Про природно заповідний фонд України» та 

іншими актами законодавства України, можуть використовуватися: 

у природоохоронних цілях; 

у науково-дослідних цілях; 

в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; 

в освітньо-виховних цілях; 

для потреб моніторингу навколишнього природного середовища. 

 

 

Режим використання ботанічних садів та дендрологічних парків: 

ділянки землі та водного простору з усіма природними ресурсами 

вилучаються з господарського використання і надаються ботанічним садам, 

дендрологічним паркам у порядку, встановленому законодавством України; 

забороняється будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням 

покладених на них завдань і загрожує збереженню колекцій флори. 

У межах ботанічних садів, дендрологічних парків для забезпечення 

необхідного режиму охорони та ефективного використання можуть бути 

виділені зони: 

експозиційна - її відвідування дозволяється в порядку, що встановлюється 

адміністрацією ботанічного саду, дендрологічного парку; 

наукова - до складу зони входять колекції, експериментальні ділянки 

тощо, на відвідування її мають право лише співробітники ботанічного саду, 
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дендрологічного парку у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків, а 

також спеціалісти інших установ з дозволу адміністрації саду; 

заповідна - відвідування її забороняється, крім випадків, коли воно 

пов'язано з проведенням наукових спостережень; 

адміністративно-господарська. 

 

 

Режим використання парків-пам’яток садово-паркового мистецтва: 

На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва забороняється 

будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і 

загрожує їх збереженню.  

На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва забезпечується 

проведення екскурсій та масовий відпочинок населення, здійснюється догляд за 

насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з 

підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, 

вживаються заходи щодо запобігання самосіву, збереження композицій із 

дерев, чагарників і квітів, трав'яних газонів.  

На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва може 

проводитися зонування відповідно до вимог, встановлених для ботанічних 

садів.  

Утримання та реконструкція парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 

провадиться за проектами, що розробляються спеціалізованими науковими та 

проектними установами і затверджуються органами, у підпорядкуванні яких 

перебувають ці парки, за погодженням з: 

центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього 

природного середовища - щодо парків-пам'яток садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення; 

органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони 

навколишнього природного середовища на місцях – щодо парків-пам'яток 
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садово-паркового мистецтва місцевого значення (ст. 38 Закону України «Про 

природно заповідний фонд України»). 

 

 

Режим використання пам’яток природи: 

Пам'ятками природи оголошуються окремі унікальні природні утворення, 

що мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, пізнавальне і 

культурне значення, з метою збереження їх у природному стані (ст. 27 ЗУ «Про 

природно заповідний фонд України»). 

На території пам'яток природи забороняється будь-яка діяльність, що 

загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни первісного їх 

стану (ст. 28 Закону України «Про природно заповідний фонд України»). 

Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних 

об'єктів, оголошених пам'ятками природи, беруть на себе зобов'язання щодо 

забезпечення режиму їх охорони та збереження (ст. 28 Закону України «Про 

природно заповідний фонд України»). 

 

 

 

Режим використання зон охорони археологічного культурного шару 

 На всіх ділянках зони охорони археологічного культурного шару 

встановлюється єдиний режим використання територій: 

будь-які земляні, будівельні та меліоративні роботи у межах цієї зони 

здійснюється лише з дозволу відповідних державних органів управління у сфері 

охорони культурної спадщини під наглядом фахівця-археолога; 

якщо під час археологічного нагляду будуть виявлені істотні археологічні 

об’єкти, вони повинні бути дослідженні більш ретельно шляхом виконання 

археологічних шурфів або, в разі необхідності, розкопів (лише у межах ділянок 

культурного шару, що руйнується земельними або будівельними роботами). 
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7.5. Межі та режими використання історичних ареалів 

 

Історичний ареал – це найбільш освоєна в минулому і добре збережена 

частина території населеного місця, що відрізняється традиційним характером 

середовища і значною кількістю об'єктів культурної спадщини від інших, менш 

освоєних або погано збережених частин населеного місця. Історичний ареал є 

спеціально виділеною у населеному місці територією історико-культурного 

значення із затвердженими межами, яка фіксується в усіх землевпорядних і 

містобудівних документах та розглядається як специфічний об'єкт 

містобудівного проектування.  

Історичні ареали визначаються тільки в містах, занесених до 

затвердженого Кабінетом Міністрів України Списку історичних населених 

місць України. Історичний ареал охоплює історично сформовану частину 

населеного місця, що зберегла старовинні вигляд, розпланування і характер 

забудови. У межах певного населеного місця може бути визначено один або 

кілька історичних ареалів. 

Режим використання території історичного ареалу визначається його 

історико-культурним потенціалом, а саме: кількістю, видами, типами і 

категоріями об'єктів культурної спадщини, наявністю чи відсутністю 

заповідників, загальною містобудівною структурою, а також встановленими 

зонами охорони пам'яток. 

Межі історичних ареалів населених місць визначаються спеціальною 

науково-проектною документацією при опрацюванні історико-архітектурних 

опорних планів цих населених місць. Режим використання територій 

історичних ареалів населених місць фіксують розроблені на основі історико-

архітектурних опорних планів зони охорони пам'яток і Правила охорони і 

використання історичних ареалів. 
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Відповідно до нормативно-правових актів, що регулюють питання 

визначення і використання територій історичних ареалів, визначено два 

історичні ареали в межах м. Суми: 

1. Центральний історичний ареал. 

2. Лучанський історичний ареал. 

 

 

 

Межі історичних ареалів 

1. Центральний історичний ареал: Площа – 423,67 га. 

-  від перетину вул. 20 років Перемоги з річищем р. Псел; 

- далі на захід по вул. 20 років Перемоги до перетину з вул. Кірова; 

- далі на південь по вул. Кірова до домоволодіння № 98 по вул. Кірова; 

- далі на захід та південний захід по огорожі Центрального кладовища по 

вул. 20 років Перемоги; 

- далі на північний захід по вул. Кірова; 

- далі на північний схід по огорожі Центрального кладовища по вул. 20 

років Перемоги; 

- далі на північний схід вздовж домоволодіння № 5 по вул. 20 років 

Перемоги;  

- далі на північ по вул. Гоголя до перетину з вул. Б. Хмельницького; 

- далі на північний захід по вул. Б. Хмельницького до перетину з 

вул. Федька; 

- далі на північний схід по вул. Федька до перетину з вул. Шишкарівською; 

- далі на північний схід по вул. Шишкарівській до перетину з 

вул. Антонова; 

- далі на північний захід по вул. Антонова до перетину з вул. Покровською; 

- далі на північний схід по вул. Покровській до перетину з 

вул. Першотравневою; 
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- далі на північний захід по вул. Першотравневій до перетину з 

вул. Набережною р. Стрілки; 

- далі на північний схід по вул. Набережній р. Стрілки до перетину з 

вул. Енгельса; 

- далі на північний захід по вул. Енгельса до перетину з 

вул. Пролетарською; 

- далі на північ по вул. Пролетарській до домоволодіння № 10 по 

вул. Іллінській; 

- далі на південний схід, вздовж домоволодіння № 10, по вул. Іллінській до 

перетину з вул. Шевченка; 

- далі на південний захід по вул. Шевченка до перетину з вул. Іллінською; 

- далі на південний схід по вул. Іллінській до перетину з вул. Набережною 

р. Стрілки; 

- далі на північний схід по вул. Набережній р. Стрілки, пересікаючи 

р. Сумку, до перетину з пров. Сумським; 

- далі на схід по пров. Сумському до перетину з вул. Горького; 

- далі на північ по вул. Горького до перетину з пров. Красовицького; 

- далі на схід та північний схід по пров. Красовицького до перетину з 

проспектом Шевченка; 

- далі на північ по проспекту Шевченка до перетину з 

вул. Новомістенською; 

- далі на схід по вул. Новомістенській до перетину з вул. Газети Правда; 

- далі на північ по вул. Газети Правда до перетину з вул. Леваневського; 

- далі на схід по вул. Леваневського до перетину з вул. Троїцькою; 

- далі на північ по вул. Троїцькій до перетину з вул. Привокзальною; 

- далі на схід та північ по вул. Привокзальній до перетину з 

вул. Орджонікідзе; 

- далі на схід по вул. Орджонікідзе; 

- далі на південь по підпірній стінці, яка йде вздовж абсолютних позначок 

138,90 та 131,50; 
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- далі на південь між абсолютною позначкою 130,00 та естакадою до 

берегової лінії р. Псел; 

- далі на південь та південний захід вздовж берегової лінії р. Псел до 

перетину з вул. 20 років Перемоги. 

 

 

2. Лучанський історичний ареал:  Площа – 62,01 га. 

- від перетину вул. Орджонікідзе та вул. 2-га Залізнична; 

- далі на північ по вул. 2-га Залізнична; 

- далі на схід по північній межі Лучанського кладовища; 

- далі на північний схід по північно-західній межі територій садиб №№ 29, 

39, 41 по вул. Чехова; 

- далі на північ та захід вздовж огорожі, яка огороджує водосховище та 

теплиці; 

- далі на північ, перетинаючи абсолютну позначку 153,70 та р. Псел, до 

берегової лінії р. Псел; 

- далі на схід по береговій лінії р. Псел до мосту, що з’єднує 

вул. Червонопрапорну та вул. Орджонікідзе; 

- далі на південь по вул. Орджонікідзе; 

- далі на південь по провулку без назви, перетинаючи вул. Червоних 

Партизан, до перетину з вул. П. Морозова; 

- далі на захід по вул. П. Морозова, перетинаючи вул. Червонопрапорну; 

- далі на захід по вул. Орджонікідзе до перетину з вул. 2-га Залізнична. 
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Режими використання історичних ареалів та обмеження господарської 

діяльності на територіях історичних ареалів 

 

Режими використання історичних ареалів у кожному з них 

визначаються режимами використання територій та зон охорони пам'яток, 

установленими на територіях цих ареалів. 

У межах обох історичних ареалів пріоритетним напрямом 

містобудівної діяльності є збереження традиційного характеру середовища 

історичних ареалів, охорона і раціональне використання розташованих в їх 

межах пам'яток і об'єктів культурної спадщини, збереження містоформуючої 

ролі культурної спадщини. 

У межах обох історичних ареалів опрацюванню проектної документації 

на будівництво, реконструкцію будівель і споруд повинно передувати 

розроблення історико-містобудівних обгрунтувань. 

Частина територій історичних ареалів, а саме території пам'яток зон 

належать до земель історико-культурного призначення. 

У Центральному історичному ареалі гранична висота нових будівель 

і споруд визначається тими обмеженнями, які встановлені режимами 

використання відповідних територій та зон охорони пам'яток, але вона не 

повинна перевищувати 18,6 метрів від рівня денної поверхні. Гранична 

висота окремих нових будівель, які можуть розміщуватися в південній 

частині цього ареалу в зоні регулювання забудови, можуть бути вищими за 

18,6 метрів, але не більше, ніж на 60%, що має бути обгрунтовано у кожному 

конкретному випадку історико-містобудівним обгрунтуванням. 

У Лучанському історичному ареалі має зберігатися існуючий 

садибний малоповерховий характер характер забудови. 

Розроблення історико-містобудівних обгрунтувань, які передують 

розробленню проектної документації на будівництво чи реконструкцію 

будівель (споруд) у межах історичних ареалів м. Суми, забезпечує місцевий 

орган охорони культурної спадщини. Історико-містобудівне обгрунтування 
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погоджує центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної 

спадщини, тобто Міністерство культури України в особі Департаменту 

культурної спадщини та культурних цінностей. Ці повноваження, в разі 

необхідності, можуть бути в установленому порядку делеговані місцевому 

органу охорони культурної спадщини. 

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та 

ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних 

робіт в історичних ареалах, надання дозволів на проведення робіт в 

історичних ареалах, погодження проектів відведення та надання земельних 

ділянок, погодження зміни землевласника, землекористувача в історичних 

ареалах здійснює відповідно до законодавства з охорони культурної 

спадщини центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної 

спадщини, тобто Міністерство культури України в особі Департаменту 

культурної спадщини та культурних цінностей.  
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Таблиця №1: Перелік історичних ареалів м. Суми, комплексних охоронних 

зон, охоронних зон та зон охорони археологічного культурного шару 

№ Назва Площа в га 

1. Центральний історичний ареал 

 

 

423,67 

2. Лучанський історичний ареал 

 

 

62,01 

3. Комплексна охоронна зона вздовж 

вул. Троїцької 

 

 

27,87 

4. Комплексна охоронна зона вздовж 

вул. Петропавлівської та вул. Соборної 

 

 

43,10 

5. Комплексна охоронна зона вздовж 

вул. Привокзальної 

 

 

23,05 

6. Охоронна зона пам’ятки історії місцевого 

значення по вул. Антонова, 4 

 

 

0,18 

7. Охоронна зона пам’ятки архітектури 

місцевого значення по вул. Вільний Лужок, 

6/7 

 

 

0,16 

8. Охоронна зона пам’ятки архітектури 

місцевого значення по пл. Горького, 5 

(палац культури Сумського машино-

будівного заводу ім. Фрунзе 

 

 

2,12 

9. Охоронна зона пам’яток на території заводу 

ім. Фрунзе по вул. Горького, 58 

 

 

1,59 

10. Охоронна зона пам’яток на території заводу 

ім. Фрунзе по вул. Горького, 58 

 

3,06 
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11. Охоронна зона пам’ятки архітектури 

національного значення по вул. Іллінській 

(Іллінської церкви) та пам’ятки історії 

місцевого значення по вул. Іллінській 

(пам’ятного знака) 

 

 

2,51 

12. Охоронна зона пам’ятки архітектури 

місцевого значення  по вул. Іллінській, 9 

(середня школа № 13) 

 

 

0,84 

13. Охоронна зона пам’ятки історії місцевого 

значення по вул. Карбишева (Баси) 

(Братської могили радянських воїнів)  

 

 

0,33 

14. Охоронна зона пам’ятки історії та 

монументального мистецтва місцевого 

значення по вул. Кірова (Меморіальний 

комплекс «Вічна Слава») 

 

 

1,10 

15. Охоронна зона пам’ятки історії місцевого 

значення по вул. Кірова (пам’ятник) 

 

 

0,40 

16. Охоронна зона пам’ятки історії місцевого 

значення по вул. Кірова (пам’ятник) 

 

 

0,50 

17. Охоронна зона пам’яток по вул. Миру, 24, 

28 

 

 

3,05 

18. Охоронна зона пам’ятки архітектури 

місцевого значення по вул. Орджонікідзе, 

87 (Іоанно-Предтеченської церкви)  

 

 

1,03 

19. Охоронна зона пам’ятки архітектури 

місцевого значення  по вул. Перекопська, 15 

(особняк Чорнобильського) 

 

0,19 
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20. Охоронна зона пам’яток архітектури 

місцевого значення по вул. 

Петропавлівській, 74, 79 

 

 

2,48 

21. Охоронна зона пам’яток архітектури 

місцевого значення по вул. 

Петропавлівській, 91, 98, 105 

 

 

2,30 

22. Охоронна зона пам’ятки історії місцевого 

значення по вул. Петропавлівській 

(пам’ятник І.Ф. Федьку) 

 

 

0,53 

23. Охоронна зона пам’ятки монументального 

мистецтва, історії місцевого значення на 

Привокзальній площі (Монумент «Слава 

героям Сумщини») 

 

 

3,9 

24. Охоронна зона пам’ятки архітектури 

місцевого значення по вул. Пролетарській, 

60 (комерційне училище) 

 

 

0,52 

25. Охоронна зона пам’ятки архітектури 

національного значення по вул. Роменській 

(Пантелеймонівської церкви) 

 

 

2,74 

26. Охоронна зона пам’ятки історії місцевого 

значення по вул. Роменській, 79 (автомобіль 

ГАЗ-АА) 

 

 

0,16 

27. Охоронна зона пам’ятки монументального 

мистецтва місцевого значення по вул. 

Роменській, 87 (пам’ятник А.С. Макаренку) 

 

 

1,60 

28. Охоронна зона пам’ятки архітектури 

національного значення по вул. Санаторній, 

1 (садибного будинку Штеричевої на Басах) 

8,60 
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29. Охоронна зона пам’яток архітектури 

місцевого значення по проспекту Шевченка, 

1, 2 

 

 

1,44 

30. Охоронна зона пам’яток по вул. Чехова, 79, 

92 (садиби Лінтварьових на Луці) 

 

 

9,26 

31. Охоронна зона пам’яток, розташованих на 

Засумському кладовищі 

 

 

12,12 

32. Охоронна зона пам’яток, розташованих на 

території Центрального кладовища 

 

 

12,29 

33. Охоронна зона пам’ятки, яка розташована 

на Пришибському кладовищі 

 

 

2,50 

34. Охоронна зона пам’яток, розташованих на 

території Лучанського кладовища 

 

 

5,97 

35. Зона охоронюваного ландшафту в районі 

Центрального історичного ареалу 

 

 

 

183,07 

36. Зона охоронюваного ландшафту в районі 

Лучанського історичного ареалу 

 

 

 

15,18 

37. Охоронна зона пам’ятки археології 

місцевого значення – Поселення (XVIII – 

XIX ст.) 

 

 

 

64,78 

38. Охоронна зона пам’ятки археології 

місцевого значення – Могильник курганний 

(ІV – ІІІ ст. до н. е.) 

 

 

 

 

14,43 
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39. Охоронна зона пам’ятки археології 

місцевого значення – Поселення (ІІІ – V ст.) 

 

 

11,83 

40. Охоронна зона пам’ятки археології 

місцевого значення – Посад (ХІ – ХІV ст.) 

 

 

34,50 

41. Охоронна зона пам’ятки археології 

місцевого значення – Грунтовий могильник 

(ІІ - V ст.) 

 

 

9,00 

42. Зона охорони археологічного культурного 

шару щойновиявленого об’єкта – Поселення 

(ранній залізний вік) 

 

 

8,37 

43. Зона охорони археологічного культурного 

шару щойновиявленого об’єкта – Поселення 

(ранній залізний вік) 

 

 

1,97 

44. Зона охорони археологічного культурного 

шару щойновиявленого об’єкта – Поселення 

(епоха бронзи) 

 

 

3,46 

45. Зона охорони археологічного культурного 

шару щойновиявленого об’єкта – Поселення 

(епоха бронзи) 

 

 

0,25 

46. Зона охорони археологічного культурного 

шару пропонованого археологічного об’єкта 

 

 

7,55 
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ВИСНОВКИ 

 

У процесі досліджень літературних і архівних джерел, картографічних і 

іконографічних матеріалів, натурного вивчення самого міста, його природної 

підоснови, планування і забудови з застосуванням описаних вище методик 

вирішено поставлені завдання. Розкрито основні тенденції містобудівного 

розвитку Сум, класифіковано і картографовано нерухому культурну спадщину 

міста, складено комплексну оцінку культурної цінності архітектурних об'єктів 

міста, списки пам'яток та об'єктів культурної спадщини, переліки значних 

історичних будівель та рядових історичних будівель. Здійснена фотофіксація 

пам'яток та об'єктів культурної спадщини, а також архітектурного середовища 

міста. Розглянуто питання композиційно-видового впливу об'єктів культурної 

спадщини. 

Це дозволило розробити коригування історико-архітектурного опорного 

плану міста. В ньому визначено вуличну мережу, що становить історико-

містобудівну цінність, (в межах історичного центру), місця концентрації 

об'єктів культурної спадщини (в районі вул. Соборної-Петропавлівської з 

Покровською площею, і в районі початку вул. Троїцької-Псільської). Це дало 

можливість визначити Центральний історичний ареал, обмежений зі сходу 

річищем Псла, з півдня – вул. Олексія Береста, з півночі – вул. Червонозоряною 

і Привокзальною, з заходу – вул. газети ''Правда", Новомістенською, річищами 

рр. Сумки і Стрілки. Центральний історичний ареал як найцінніша в історико-

культурному відношенні частина міста виділена як об'єкт регенерації на 

програмній основі. Програму такої регенерації доцільно розробляти на стадії 

ДПТ центру. 

В межах історичного ареалу виявилося можливим виділити 2 райони 

історичної забудови як найбільш насичені пам'ятками та об'єктами культурної 

спадщини комплексні охоронні зони. Одна з цих зон лежить уздовж вулиць 

Соборної і Петропавлівської, друга – вздовж вул. Троїцької. 
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Комплексні історико-архітектурні дослідження такого значного масштабу 

по Сумам виконано не вперше, проте дана робота вперше враховує всі зміни в 

законодавстві та науковій методиці станом на 01.12.2011 р. У цьому полягає 

наукова новизна нашої праці, оскільки вона дає найповніше уявлення про 

культурно-історичний потенціал міста на сучасному етапі. 

Наші дослідження підтверджують правомірність віднесення Сум до 

категорії історичних міст й уточнюють місце Сум серед історичних поселень 

України як одного з найцінніших за кількістю, різноманітністю та високим 

ступенем збереженості культурної спадщини. Зберегти це для прийдешніх 

поколінь на наступних етапах розвитку міста – це одне з основних завдань, яке 

має бути коректно вирішене в Генеральному плані м. Суми. 
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2. Техархів НДПІмістобудування. – № 05295. – Генплан м. Суми: 

Пояснювальна записка. – Т. 1. - К.: КиївНДІПмістобудування, 1966. 

3. Техархів НДПІмістобудування. – № 05296. – Генплан м. Суми: 

Пояснювальна записка. – Т. 2. – К.: КиївНДІПмістобудування, 1966. 

4. Техархів НДПІмістобудування. – № 05337. – Суми: ПДП Центрального 

району: Розбивочне креслення червоних ліній. – К.: 

КиївНДІПмістобудування, 1966. 

5. Техархів НДПІмістобудування. – № 05297. – Суми: ПДП Засумського 

району: Пояснювальна записка. – К.: КиївНДІПмістобудування, 1966. 
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6. Техархів НДПІмістобудування. – № 05350. – Суми: ПДП 

Засумського району: Розбивочне креслення червоних ліній. – К.: 

КиївНДІПмістобудування, 1966. 

7. Техархів НДПІмістобудування. – № 05345. – Суми: ПДП Засумського 

району: Ескіз забудови. – К.: КиївНДІПмістобудування, 1966. 

8. Техархів НДПІмістобудування. – № 05537. – Суми: ПДП житлового району 

по вул. Холодногірській: Ескіз забудови, розбивочне креслення червоних 

ліній. – К.: КиївНДІПмістобудування, 1967. 

9. Техархів НДПІмістобудування. – № 05530. – Суми: ПДП житлового району 

по вул. Харківській: Ескіз забудови. – К.: КиївНДІПмістобудування, 1967. 

10. Техархів НДПІмістобудування. – № 05635. – Суми: ПДП Привокзального 

району і Вольного Лужка: Ескіз забудови. – К.: КиївНДІПмістобудування, 

1968. 

11. Техархів НДПІмістобудування. – № 05543. – Суми: ПДП житлового району 

"Вольний Лужок": Розбивочне креслення червоних ліній. – К., 

КиївНДІПмістобудування, 1968. 

12. Техархів НДПІмістобудування. – № 4810. – Суми: ПДП району озера 

Чехове: Пояснювальна записка. – К.: КиївНДІПмістобудування, 1970. 

13. Техархів НДПІмістобудування. – № 02730. – Суми: ПДП району озера 

Чехове: Розбивочне креслення червоних ліній. – К.: 

КиївНДІПмістобудування, 1970. 

14. Техархів НДПІмістобудування. – № 3304 СП. – Схема районного 

планування Сумської області: Основні засади. – К.: 

КиївНДІПмістобудування, 1975. 

15. Техархів НДПІмістобудування. – № 9215 СП. – Генплан м. Суми: Основні 

засади. – К.: КиївНДІПмістобудування, 1983. 

16. Техархів НДПІмістобудування. – № 06385. – Генплан м. Суми. 

Пояснювальна записка. – Т. 1. – К.: КиївНДІПмістобудування, 1983. 

17. Техархів НДПІмістобудування. – № 06386– Генплан м. Суми. Пояснювальна 

записка. – Т. 2. – К.: КиївНДІПмістобудування, 1983. 
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18. Техархів НДПІмістобудування. – №06378. – Генплан м. Суми: Схема 

інженерно-будівельної оцінки території. – К.: КиївНДІПмістобудування, 

1983. 

19. Техархів НДПІмістобудування. – № 06380. – Генплан м. Суми: Основне 

креслення. – К.; КиївНДІПмістобудування, 1983. 

20. Техархів НДПІмістобудування. – № 06589. – Генплан м. Суми: Схема 

територіального розвитку міста. – К.: КиївНДІПмістобудування, 1984. 

21. Техархів НДПІмістобудування. – № 06727. – Генплан м. Суми: Фотоальбом. 

– К.: КиївНДІПмістобудування, 1985. 

22. Техархів НДПІмістобудування. – № 10241 СП. – Суми: ПДП району озера 

Чехове: Пояснювальна записка. – К.: КиївНДІПмістобудування, 1985. 

23. Техархів НДПІмістобудування. – № 11487 СП. – Суми: ПДП Західного 

району: Пояснювальна записка. – К.: КиївНДІПмістобудування, 1988. 

24. Техархів НДПІмістобудування. – № 25798. – Суми: Схема планування 

Східного планувального району: Пояснювальна записка. – К.: 

КиївНДІПмістобудування, 1988. 

25. Техархів НДПІмістобудування. – № 11789 СП. – Суми: План-схема. 1990. 

26. Техархів НДПІмістобудування. – № 11921 СП. – Суми: Проект розміщення 

будівництва на 1991-2000 рр.: Пояснювальна записка. – К.: 

КиївНДІПмістобудування, 1991.  

 

 

 

Звіти про археологічні дослідження: 

1. Звагельский В. Б., Приймак В. В. и др. Отчет о полевых исследованиях 

секции памятников археологии при Сумской областной организации 

Украинского общества охраны памятников истории и культуры в 1987 г. // 

Науковий архів ІА НАНУ. – Ф. е. 1987/176. №23227. – С. 1-4, 7. 
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2. Приймак В. В., Осадчий Є. М., Берест Ю. М., Артюшенко М. М. 

Звіт про дослідження Сумської археологічної експедиції у басейні р. 

Ворскли у 2002 р. // Науковий архів ІА НАНУ. – Ф.е. №2002/173. – С. 9.  

3. Приймак В. В., Коротя О. В., Осадчий Є. М. Звіт про археологічні розвідки 

для «Зводу пам’яток історії та культури України» на території Сумського 

району та м. Суми у 2006 р. // Науковий архів ІА НАНУ. – Ф.е. №2006/69. – 

С. 10, 14-16. 

4. СОКМ. – Коллекционная опись № 1 в 5 тетрадях на клад польских монет 

второй половины XVI – первой половины XVII века. – КП-14355, НУМ 188; 

Коллекционная опись № 1 в 2 тетрадях на клад польских монет второй 

половины XVI – первой половины XVII века. – КП-14356, НУМ 189; СОКМ. 

– КП – 3367, А-5779; СОКМ. – КП-14355. НУМ-188. СУ-172 /1 – 262; 

СОКМ. – КП – 14356. НУМ-189. СУ- 173/1 – 115. 

5. Сухобоков О. В., Приймак В. В., Горобцов А. А., Звагельський В. Б. Отчет о 

разведках на территории Сумской области для Свода памятников истории и 

культуры 1988 г. // Науковий архів ІА НАНУ. – Ф. е. 1988/176. №23227. – 

С. 3.  
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ПЕРЕЛІК 

ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. СУМИ 

 

Пам’ятки національного значення  

№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 
Датування 

Вид 

пам’ятки 

 

Категорія 

пам’ятки  

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

 

Охоронн

ий номер 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1.  Іллінська церква вул. Іллінська, 

10/45 

1836 – 1851 

рр. 

пам’ятка 

архітектури 

національна Постанова РМ 

України від 

24.08.1963 № 970 

618 

2.  Воскресенська церква пл. Незалежності, 

19 

1702 р. пам’ятка 

архітектури 

національна Постанова РМ 

України від 

24.08.1963 № 970 

619 

3.  Дзвіниця Воскресенської церкви пл. Незалежності, 

19 

1906 р. пам’ятка 

архітектури 

національна Постанова РМ 

України від 

06.09.1979 № 442 

1531 

4.  Пантелеймонівська церква вул. Роменська 1915 р. пам’ятка 

архітектури 

національна Постанова РМ 

України від 

06.09.1979 № 442 

 

1533 

5.  Садибний будинок Штеричевої в 

Басах 

Вул. Санаторна, 1 поч. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

пам’ятка 

архітектури 

національна Постанова РМ 

України від 

06.09.1979 № 442 

1542 

6.  Спасо-Преображенський собор вул. Соборна, 31 1776 – 1892 

рр. 

пам’ятка 

архітектури 

національна Постанова РМ 

України від 

24.08.1963 № 970 

617 

7.  Троїцький собор вул. Троїцька, 34 1901 – 1914 

рр. 

пам’ятка 

архітектури 

національна Постанова РМ 

України від 

06.09.1979 № 442 

1530 

8.  Петропавлівська церква вул. 20 років 

Перемоги, 

1851 р. пам’ятка 

архітектури 

національна Постанова РМ 

України від 

1532 
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№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 
Датування 

Вид 

пам’ятки 

 

Категорія 

пам’ятки  

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

 

Охоронн

ий номер 

0 1 2 3 4 5 6 7 

центральне 

кладовище 

06.09.1979 № 442 

9.  Пам’ятник на родинному 

похованні Харитоненків 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1894 р. пам’ятка 

монументальн

ого мистецтва 

національна Постанова КМУ від 

03.09.2009 № 928 

180001-Н 

10.  Пам’ятник на могилі доньки 

П.І. Харитоненка - Зінаїди 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1891 р. пам’ятка 

монументальн

ого мистецтва 

національна Постанова КМУ від 

03.09.2009 № 928 

180002-Н 
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Пам’ятки місцевого значення  

№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 
Датування 

Вид 

пам’ятки 

 

Категорія 

пам’ятки  

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

 

Охоронн

ий номер 

0 1 2 3 4 5 6 7 

11.  Будинок, у якому  жив Онацький 

Н.Х.- засновник Сумського 

художнього-історичного музею, 

художник і мистецтвознавець 

 

вул. Антонова, 4 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст., 

1913 – 1918 

рр. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

Облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

12.  Особняк пров. 

Академічний, 6 

кін. ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

47-См 

13.  Братська могила радянських 

воїнів 

Баси (на північний 

схід від станції 

Баси) 

1941 – 1945 

рр., 1947 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому                                 

від 11.05.1976 № 278  

14-См 

14.  Братська могила радянських 

воїнів  

Баси, 

вул. Карбишева 

 

1941 – 1945 

рр., 

1961 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому  від 

11.05.1976 № 278 

14-См 

15.  Братська могила радянських 

воїнів 

вул. Баумна, 

Засумське 

кладовище 

1941 – 1945 

рр., 

1967 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому                                  

від 11.05.76 № 278 

8-См 

16.  Могила Сенченка І.В., який 

загинув у Афганістані  

вул. Баумна, 

Засумське 

кладовище 

1979-1988 рр., 

1988 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

17.  Могила Усика Л.С., який загинув 

у Афганістані 

вул. Баумна, 

Засумське 

кладовище 

1979-1986 рр., 

1986 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

18.  Могила Гребченка С.С. - Героя 

Радянського Союзу 

вул. Баумна, 

Засумське 

кладовище 

1941-1945 рр., 

1991 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  

голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  
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№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 
Датування 

Вид 

пам’ятки 

 

Категорія 

пам’ятки  

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

 

Охоронн

ий номер 

0 1 2 3 4 5 6 7 

19.  Могила Докашенка М.Г. -  Героя 

Радянського  Союзу 

вул. Баумна, 

Засумське 

кладовище 

1941-1945 рр., 

1992 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  

голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

20.  Могила Дудника Ф.Ф. -  Героя 

Радянського Союзу 

вул. Баумна, 

Засумське 

кладовище 

1941-1945 рр., 

1987 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  

голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

21.  Могила Іванова П.П. –  Героя 

Радянського Союзу 

вул. Баумна, 

Засумське 

кладовище 

1941-1945 рр., 

1992 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  

голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

22.  Могила Шкурка Р.А. - Героя 

Радянського  Союзу 

вул. Баумна, 

Засумське 

кладовище 

1941-1945 рр., 

1980 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  

голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

23.  Могила Носачова А.П. – 

народного артиста України 

вул. Баумна, 

Засумське 

кладовище 

1913-1990 рр., 

1990 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  

голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

24.  Особняк вул. Вільний 

Лужок, 6/7 

поч. ХХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

1-См 

25.  Житловий будинок вул. 

Воскресенська, 7 

поч. ХХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

53-См 

26.  Гранд-готель вул. 

Воскресенська, 8 

кін. ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

54-См 
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№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 
Датування 

Вид 

пам’ятки 

 

Категорія 

пам’ятки  

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

 

Охоронн

ий номер 

0 1 2 3 4 5 6 7 

27.  Поштамт вул. 

Воскресенська, 13 

1911 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

55-См 

28.  Флігель Сумського відділення 

Державного банку 

вул. Гагаріна, 2 поч. ХХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

2-См 

29.  Палац культури Сумського 

машинобудівного заводу ім. 

М. Фрунзе 

 

пл. Горького, 5 1953 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

3-См 

30.  Пам’ятний знак на честь жертв 

наслідків аварії на  ЧАЕС 

вул. Горького 1986 р., 

1995 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

31.  Машинобудівний завод 

Бельгійського акціонерного 

товариства «Сумські 

машинобудівні майстерні» 

 

вул. Горького, 58 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

пам’ятка 

архітектури 

та історії 

місцева Наказ Міністерства 

культури України від 

14.05.2012 № 478  

 

32.  Бюсти Героїв Радянського Союзу 

– робітників заводу ім. Фрунзе: 

Терезова Є.М., Ройченка А.А., 

Мірошниченка П.А., 

Супруна С.П., Карабана Д.А.  

 

вул. Горького, 58 

(територія заводу 

ім. Фрунзе) 

1981 р. пам’ятка 

історії 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому від 

23.12.1981 № 614  

 

 

33.  Пам’ятний знак робітникам 

заводу ім. Фрунзе, які загинули у 

Великій Вітчизняній війні 

 

 

вул. Горького, 58 

(територія заводу 

ім. Фрунзе) 

1967 пам’ятка 

історії 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  
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34.  Пам’ятний знак на честь 

керівника міської підпільної 

комсомольської групи 

Д. Косаренка 

 

вул. Горького, 58, 

(територія заводу 

ім. Фрунзе) 

1965 р. пам’ятка 

історії 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

 

35.  Пам’ятний знак на честь 340-ї, 

232-ї, 167-ї стрілецьких дивізій, 

що звільнили Суми у 1943 р. 

 

вул. Іллінська 1973 р. пам’ятка 

історії 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

 

36.  Середня школа № 13 вул. Іллінська, 9 1936 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

187-См 

37.  Пам’ятник робітникам міліції, що 

загинули при захисті Радянської 

держави 

 

вул. Кірова 1917 – 1967 

рр. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому  від 

11.05.1976 № 278 

 

38.  Меморіальний комплекс «Вічна 

Слава» 

вул. Кірова 1975 р., 

1981 р.,  

1941 – 1945 

рр. 

пам’ятка 

історії та 

монументальн

ого мистецтва 

місцева Наказ МКТ України 

від 05.07.2011 

№ 511/0/16-11 

 

1295-См 

39.  Пам’ятник працівникам НКВС вул. Кірова 1967 р. пам’ятка 

історії 

місцева Рішення  Сумського   

облвиконкому 

від 11.05.1976 № 278  

 

40.  Пам’ятник працівникам радгоспу 

«Сумський», які загинули у 

Великій Вітчизняній війні 

 

 

вул. Кірова 1967 р. пам’ятка 

історії 

місцева Рішення  Сумського   

облвиконкому 

від 11.05.1976 № 278  
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41.  Будинок колишньої земської 

управи, пов’язаний з 

революційними подіями 1905 

року 

вул. Кірова, 2 1886 р., 

1905 – 1907 

рр. 

пам’ятка 

архітектури та 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45; 

Рішення  Сумського   

облвиконкому 

від 11.05.1976 № 278  

16-См 

42.  Будинок О. Лінтварьової вул. Кірова, 30 ІІ-а пол. ХІХ 

ст. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

163-См 

43.  Братська могила радянських 

військовополонених 

вул. Кірова, 165 1941 – 1945 

рр., 

1950 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

10-См 

44.  М’ясні торгові ряди (різниця) вул. 

Кооперативна, 2 

1910 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

164-См 

45.  Торговий будинок купця 

Кулішова 

вул. 

Кооперативна, 3 

1910-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

17-См 

46.  Житловий будинок вул. 

Кооперативна, 7 

кін. ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

18-См 

47.  Житловий будинок вул. 

Кооперативна, 9 

кін. ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

19-См 

48.  Житловий будинок вул. 

Кооперативна, 15 

1910-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

20-См 
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49.  Друкарня вул. Кузнечна, 2 поч. ХХ ст. пам’ятка 

архітектури 

та історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276; 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

24-См 

50.  Готель «Хімік» вул. Миру, 24 1955 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

176-См 

51.  Палац культури «Хімік» вул. Миру, 28 1956 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

181-См 

52.  Житловий будинок пл. Незалежності, 

13 

ІІ-а пол. 

XVIII ст. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

25-См 

53.  Іоанно-Предтеченська церква вул. 

Орджонікідзе, 87 

1837 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

175-См 

54.  Особняк Чорнобильського вул. Перекопська, 

15 

1910-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

48-См 

55.  Пам’ятник військовому діячу 

І.Ф. Федьку 

вул. Петропавлівс

ька, сквер 

1967 р., 

1897 –  

1939 рр. 

пам’ятка 

історії 

місцева Наказ МКТ України 

від 05.07.2011 

№ 511/0/16-11 

31-См 

56.  Житловий будинок вул. Петропавлівс

ька, 49 

ІІ-а пол. ХІХ 

– поч. ХХ ст. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

32-См 
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18.09.1985 № 276 

57.  Житловий будинок вул. Петропавлівс

ька, 50 

1924 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

33-См 

58.  Житловий будинок вул. Петропавлівс

ька, 52 

1880-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

 

 

34-См 

 Садиба Сумовських: вул. 

Петропавлівська, 

54, 56, 58 – вул. 

Покровська, 9 

     

59.  Головний будинок садиби 

Сумовських 

вул. Петропавлівс

ька, 58 

 

кін. ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

36-См 

60.  Контора садиби Сумовських, у 

якому  з 1917 по 1918 роки 

розміщались комітет  РСДРП(б)  

та штаб Червоної гвардії  

вул. Петропавлівс

ька, 56 

 

кін. ХІХ ст. – 

поч. ХХ ст.; 

1957 р. 

пам’ятка 

архітектури 

та історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276; 

Рішення  Сумського 

облвиконкому 

 від 11.05.1976 № 278  

35-См 

25-См 

61.  Служби садиби Сумовських вул. Петропавлівс

ька, 54 – 

вул. Покровська, 9 

кін. ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

46-См 

62.  Окружний суд вул. Петропавлівс

ька, 57 

1914 – 1917 

рр. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

 

37-См 
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63.  Будинок, в якому відбулися перші 

збори міської організації 

РСДРП/б/ і засідання Сумської 

Ради робітничих і солдатських 

депутатів 

 

вул. Петропавлівс

ька, 59 

1917 р. пам’ятка 

історії 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому  від 

11.05.1976 № 278 

 

 

64.  Житловий будинок вул. Петропавлівс

ька, 60 

1952 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

 

174-См 

65.  Чоловіча гімназія М. Ізмайлова вул. Петропавлівс

ька, 62 

кін. ХІХ ст. – 

поч. ХХ ст. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

38-См 

66.  Дворянське зібрання вул. Петропавлівс

ька, 63 

1890-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

39-См 

67.  Житловий будинок вул. Петропавлівс

ька, 74 

1930 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

170-См 

68.  Реальне училище вул. Петропавлівс

ька, 79 

1890-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

40-См 

69.  Меморіальний знак на честь 

Героя Радянського Союзу 

В.В. Трофимова та партизанки 

Марії Бадаєвої 

 

вул. Петропавлівс

ька, 79, сш № 4 

1933 – 1935 

рр., 1935 – 

1937 рр., 1981 

р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

23.12.1981 № 614 
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70.  Будинок, у якому жив  

Кандиба О.І. (Олександр Олесь) –  

український поет 

вул. Петропавлівс

ька, 83 

кін. ХІХ ст., 

1893 – 1917 

рр., 

1988 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

71.  Садибний будинок Чурилова вул. Петропавлівс

ька, 91 

1880-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

41-См 

72.  Музична школа Чурилова 

(особняк) 

вул. Петропавлівс

ька, 98 

ІІ-а пол. ХІХ 

ст. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

 

171-См 

73.  Садибний будинок полковника 

Маринича 

вул. Петропавлівс

ька, 105 

1910-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

42-См 

74.  Пам’ятник І.Г. Харитоненку - 

меценату 

пл. Покровська, 

сквер ім. 

І.Г. Харитоненко 

1996 р. пам’ятка 

монументаль

ного 

мистецтва 

місцева Наказ МКТ України 

від 15.09.2010 

№ 706/0/16-10 

2552-См 

75.  Кіоск пл. Покровська поч. ХХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

165-См 

76.  Альтанка пл. Покровська поч. ХХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

21-См 

77.  Головний корпус Сумського 

відділення Державного банку 

пл. Покровська, 1 поч. ХХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

22-См 
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78.  Будинок, у якому  зупинявся  

Короленко В.Г. – російський 

письменник 

 

пл. Покровська, 9 1900 р. пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому  від 

23.02.1971 № 111 

24-См 

79.  Торгові ряди пл. Покровська, 

13, 15, 15-а 

кін. ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

23-См 

80.  Особняк вул. Покровська, 1 кін. ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

43-См 

81.  Особняк вул. Покровська, 2 кін. ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

44-См 

82.  Міський театр Корепанова вул. Покровська, 6 1909 – 1912 

рр. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

45-См 

83.  Монумент «Слава героям 

Сумщини» 

пл. Привокзальна 1967 р. пам’ятка 

монументаль

ного 

мистецтва, 

історії 

місцева Наказ МКТ України 

від 15.09.2010 

№ 706/0/16-10 

34-См 

84.  Клуб Червонозоряного цукро-

рафінадного заводу 

вул. Привокзальна

, 2 

1927 – 1929 

рр. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

49-См 

85.  Павлівський цукрово-рафінадний 

завод 

вул. Привокзальна

, 4 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст., 

1869 – 1909 

рр. 

пам’ятка 

архітектури 

та історії 

місцева Розпорядження голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  
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86.  Амбулаторія (Земська лікарня) вул. Привокзальна

, 31 

1915 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

50-См 

87.  Комерційне училище вул. 

Пролетарська, 60 

1910-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

51-См 

88.  Будинок ксьондза вул. Псільська, 1 1900 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

184-См 

89.  Садибний будинок Богдановичів вул. Псільська, 2 І-а пол. ХІХ 

ст. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

159-См 

90.  Особняк Кайдановського вул. Псільська, 4 1910-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

182-См 

91.  Особняк Ліщинських вул. Псільська, 6 кін. ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

183-См 

92.  Братська могила радянських 

воїнів   

вул. Римського-

Корсакова, 

Пришибське 

кладовище 

1941 – 1945 

рр., 

1970 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського  

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

13-См 

93.  Пам’ятник педагогу 

А.С. Макаренку 

вул. Роменська, 87 1976 р. пам’ятка 

монументаль

ного 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому від 

23.12.1981 № 614  
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94.  Автомобіль ГАЗ-АА вул. Роменська, 79 1936 р., 

1985 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського  

облвиконкому від 

15.02.1988 № 31 

1298 

95.  Пам’ятник Т.Г. Шевченку вул. Соборна, 

сквер ім. 

Т. Шевченка 

1814 – 1861 

рр., 1957 р., 

1989 р. 

пам’ятка 

монументаль

ного 

мистецтва 

місцева Наказ МКТ України 

від 05.07.2011 

№ 511/0/16-11 

32-См 

96.  Житловий будинок вул. Соборна, 25 1950 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

173-См 

97.  Житловий будинок вул. Соборна, 27 поч. ХІХ ст., 

1948 р. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

167-См 

98.  Комплекс міської садиби 

(головний будинок та два 

флігеля) 

 

вул. Соборна, 29, 

29-а, 31-а 

кін. XVIII – 

ІІ-а пол. ХІХ 

ст. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

27-См 

99.  Житловий будинок вул. Соборна, 32 1951 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

166-См 

100.  Міська ратуша вул. Соборна, 33 кін. XVIII – 

сер. ХІХ ст. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

28-См 
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101.  Комерційний банк вул. Соборна, 37 1916 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

29-См 

102.  Жіноча гімназія вул. Соборна, 39 1890-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

30-См 

103.  Готель вул. Соборна, 44 1903 – 1907 

рр. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

31-См 

104.  Житловий будинок вул. Соборна, 46 кін. ХІХ ст. – 

1910-і рр. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

168-См 

105.  Кінотеатр «Оріон» вул. Соборна, 48 1910-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

172-См 

106.  Пам’ятник російському актору 

М.С. Щепкіну 

пл. Театральна 1788 – 1863 

рр., 1989 р. 

пам’ятка 

монументаль

ного 

мистецтва 

місцева Наказ МКТ України 

від 05.07.2011 

№ 511/0/16-11 

2560-См 

107.  Садибний будинок пров. Терезова, 3 ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

185-См 

108.  Садибний будинок Асмолова пл. Троїцька, 14 

 

ІІ-а пол. ХІХ 

ст. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

52-См 
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109.  Дитячий садок пл. Троїцька, 16 1930-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

185-См 

110.  Пам’ятник С.П. Супруну – двічі 

Герою Радянського Союзу 

вул. Троїцька 1947 р. пам’ятка 

монументальн

ого мистецтва 

місцева Наказ МКТ України 

від 03.02.2010 

№ 58/0/16-10 

2248-См 

111.  Міське чотирикласне училище вул. Троїцька, 1 поч. ХХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

4-См 

 Олександрівська чоловіча 

гімназія 

вул. Троїцька, 3, 5, 

7 

     

112.  Пансіон Олександрівської 

чоловічої гімназії 

вул. Троїцька, 3 кін. ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

5-См 

113.  Учбовий корпус Олександрівської 

чоловічої гімназії 

вул. Троїцька, 5, 7 1873 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

8-См 

 Садиба П.І. Харитоненка вул. Троїцька, 4      

114.  Головний будинок вул. Троїцька, 4 1890-і рр. пам’ятка 

архітектури 

та історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45; 

Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

 № 29 від 27.01.1999 

7-См 

115.  Головна контора маєтків 

П.І. Харитоненка 

вул. Троїцька, 4 1910-і рр. пам’ятка 

архітектури 

та історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45; 

6-См 
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Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

116.  Костьол вул. Троїцька, 6 1900 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

9-См 

117.  Житловий будинок вул. Троїцька, 8 кін. ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

160-См 

118.  Особняк Шрейнера вул. Троїцька, 15 кін. ХІХ - 

поч. ХХ ст. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

10-См 

119.  Дитячий притулок ім. 

І.Г. Харитоненка 

вул. Троїцька, 28 поч. ХХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

11-См 

120.  Особняк вул. Троїцька, 33 1890-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

12-См 

121.  Духовне училище вул. Троїцька, 48 1890-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

161-См 

122.  Дитяча аптека вул. Троїцька, 51 поч. ХХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

 

162-См 
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 Комплекс дитячої лікарні Св. 

Зінаїди ім. І.Г. Харитоненка 

вул. Троїцька, 57      

123.  Головний корпус дитячої лікарні 

Св. Зінаїди ім. І.Г. Харитоненка 

вул. Троїцька, 57 1896 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

13-См 

124.  Бічний корпус (корпус № 2) 

дитячої лікарні Св. Зінаїди 

ім. І.Г. Харитоненка 

 

вул. Троїцька, 57 1896 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

14-См 

125.  Інфекційний корпус дитячої 

лікарні Св. Зінаїди 

ім. І.Г. Харитоненка 

 

вул. Троїцька, 57 1896 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

22.02.1984 № 45 

15-См 

126.  Пам’ятник робітникам 

Рафінадного заводу, які загинули 

у Великій Вітчизняній війні 

 

вул. 

Червонозоряна 

1941 – 1945 

рр., 1967 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 №278  

 

127.  Середня школа № 19 вул. 

Червонозоряна, 3 

1936 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

188-См 

128.  Братська могила радянських 

воїнів  

вул. 

Червонопрапорна 

3-я, Баранівське 

кладовище 

1943 р., 

1967 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому  від 

11.05.1976 № 278 

9-См 

129.  Могила  Драновського В.Л., який 

загинув у Афганістані  

вул. 

Червонопрапорна 

3-я, Баранівське 

кладовище 

1979 – 1989 

рр., 

1994 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови  

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  
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130.  Могила Тимченка П.С. - Героя 

Радянського  Союзу 

вул. 

Червонопрапорна 

3-я, Баранівське 

кладовище 

1941 – 1945 

рр., 

1990 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови  

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

131.  Могила Данька М.М. – 

українського поета 

вул. 

Червонопрапорна 

3-я, Баранівське 

кладовище 

1926 – 1993 

рр., 

1994 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови  

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

 Меморіальна ділянка № 1 вул. Чехова, 

Лучанське 

кладовище 

     

132.  Група братських могил жертв 

фашизму 

вул. Чехова, 

Лучанське 

кладовище 

1941 - 1945 

рр., 

1967 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

12-См 

133.  Братська могила радянських 

воїнів 

вул. Чехова, 

Лучанське 

кладовище 

1941 - 1945 

рр., 

1967 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

12-См 

134.  Братська могила 

військовополонених моряків 

вул. Чехова, 

Лучанське 

кладовище 

1942 р. пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

11-См 

135.  Братська могила партизанок 

Рахманової М., Бадаєвої М., 

Степанової В. 

вул. Чехова, 

Лучанське 

кладовище 

1941 - 1945 

рр., 

1967 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

12-См 

 Меморіальна ділянка № 2 вул. Чехова, 

Лучанське 

кладовище 

     

136.  Група (112) братських могил 

радянських воїнів 

вул. Чехова, 

Лучанське 

кладовище 

1941 – 1945 

рр., 

1967 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

11-См 
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137.  Братська могила партизанів вул. Чехова, 

Лучанське 

кладовище 

1941 - 1945 

рр., 

1950 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

11-См 

138.  Могила Мамонтова - радянського  

воїна 

вул. Чехова, 

Лучанське 

кладовище 

1943 р., 

1947 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

11-См 

139.  Братська могила жертв фашизму 

та членів підпільної  

комсомольської організації 

“Прапор” 

 

вул. Чехова, 

Лучанське 

кладовище 

1941 - 1945 

рр., 

1952 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

11-См 

140.  Могила художника М.П. Чехова, 

брата А.П. Чехова  

вул. Чехова, 

Лучанське 

кладовище 

1852 – 1889 

рр., 

1912 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

18-См 

141.  Могила Шумейка І.В –

радянського воїна 

вул. Чехова, 

Лучанське 

кладовище 

1941 – 1945 

рр., 

1967 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

11-См 

142.  Могила Назаренка В. Д., який 

загинув у Афганістані 

вул. Чехова, 

Лучанське 

кладовище 

1979-1987 рр., 

1987 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

 Садиба Лінтварьових на Луці вул. Чехова, 79, 92      

143.  Головний будинок садиби 

Лінтварьових 

вул. Чехова, 92 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

57-См 

144.  Східний флігель садиби 

Лінтварьових 

вул. Чехова, 92 1820-і рр. пам’ятка 

архітектури 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276 

58-См 
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145.  Західний флігель садиби 

Лінтварьових 

Будинок, у якому  жив  

Чехов А.П. – російський 

письменник і розміщувався штаб 

293-ї стрілецької дивізії 

 

вул. Чехова, 79 1820-і рр. 

1888 – 1889 

рр., 

1941 – 1945 

рр., 1960 р., 

1971 р. 

пам’ятка 

архітектури 

та історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

18.09.1985 № 276; 

Рішення Сумського 

облвиконкому 

від 23.02.1971 № 111  

56-См 

23-См 

146.  Житловий будинок просп. Шевченка, 

1 

1955 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

179-См 

147.  Житловий будинок просп. Шевченка, 

2 

1955 р. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

180-См 

148.  Купецький будинок зі складами пров. 9-го травня кін. XVIII – 

поч. ХІХ ст. 

пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

177-См 

149.  Братська могила борців за 

радянську владу 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1919 р.,  

1977 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 №278  

4-См 

150.  Братська могила, в якій поховані 

командир7-го Сумського полку 2-

ї Української радянської  дивізії 

Бочкін І.Ю. та червоноармійці 

Зінченко і Могила 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1919 р., 

1975 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 №278  

 

5-См 



 257 

№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 
Датування 

Вид 

пам’ятки 

 

Категорія 

пам’ятки  

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

 

Охоронн

ий номер 

0 1 2 3 4 5 6 7 

151.  Братська могила жертв фашизму вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1941-1945 рр., 

1978 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

1292 

152.  Братська могила радянських 

воїнів 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1943 р., 

1951 р., 

1967 р. 

пам’ятка 

історії та 

монументаль

ного 

мистецтва 

місцева Наказ МКТ України 

від 05.07.2011 

№ 511/0/16-11 

3-См 

153.  Братська могила польських воїнів вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1944 р., 

1958 р., 

1972 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Наказ МКТ України 

від 05.07.2011 

№ 511/0/16-11 

7-См 

154.  Група індивідуальних могил 

радянських воїнів 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1941 - 1945 

рр., 

1947 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

 

6-См 

155.  Могила Азімова О.Ю., який 

загинув у Афганістані 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1988 рр., 

1988 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

156.  Могила Андреева В.К. , який 

загинув у Афганістані 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1982 рр., 

1982 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

 від 27.01.1999 № 29 

 

157.  Могила Добровольського М.М., 

який загинув у Афганістані 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1982 рр., 

1982 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  
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158.  Могила Дегтярьова А.П., який 

загинув у Афганістані 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1980 рр., 

1980 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

159.  Могила Дорошенка С.В., який 

загинув у Афганістані  

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1982 рр., 

1982 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

160.  Могила  Жиганова С. М., який 

загинув у Афганістані  

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1985 рр., 

1985 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

161.  Могила Куріцина С.І., який 

загинув у Афганістані  

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1983 рр., 

1983 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  

голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

162.  Могила  Лимаренка О.Г., який 

загинув у Афганістані 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1981 рр., 

1981 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  

голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

163.  Могила Москвичова С.Б., який 

загинув у Афганістані 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1982 рр., 

1982 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  

голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

164.  Могила Пилипенка І.І., який 

загинув у Афганістані 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1988 рр., 

1988 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  
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165.  Могила Сумця В.К., який загинув 

у Афганістані 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1983 рр., 

1983 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

166.  Могила Суровцева О.В., який 

загинув у Афганістані 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1980 рр., 

1980 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

167.  Могила Ткаченка С.О., який 

загинув у Афганістані 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1985 рр., 

1985 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

168.  Могила Тряскіна С.О., який 

загинув у Афганістані 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1984 рр., 

1984 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

169.  Могила Феденка О.О., який 

загинув у Афганістані 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1979-1985 рр., 

1985 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

170.  Могила Акимова М.П.- Героя  

Радянського Союзу 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1941-1945 рр., 

1983 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

171.  Могила Африканова О.Ф. -  Героя 

Радянського  Союзу 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1941-1945 рр., 

1974 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  
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172.  Могила Куроєдова М.І. - Героя 

Радянського Союзу 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1941-1945 рр., 

1992 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

173.  Могила Логвина П.А. -  Героя 

Радянського Союзу 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1941-1945 рр., 

1991 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

174.  Могила Нагорного І.Я. – повного 

кавалера ордена “Слава” 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1941-1945 рр. 

 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

175.  Могила Пархоменка М.Г. - повного 

кавалера ордена “Слава” 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1912-1976 рр., 

1977 р. 

 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

176.  Могила Давидова А.К. – генерал-

майора артилерії 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1912-1975 рр., 

1975 р. 

 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

177.  Могила Калініна М.В. – генерал-

майора 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1887-1970 рр., 

1970 р. 

 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

178.  Могила Морозова А.П. - генерал-

майора артилерії 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1924-1991 рр., 

1991 р. 

 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  
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179.  Могила Скуби М.К. – генерал-

майора танкових військ  

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1898-1986 рр., 

1987 р. 

 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

180.  Могила Солодченка І.Г. -  генерал-

майора артилерії 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1890-1950 рр., 

1951 р. 

 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

181.  Могила Сапухіна П.А. – краєзнавця вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1893-1970 рр., 

1971 р. 

 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

182.  Могила Тарасенка О.Г. – народного 

артиста України 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1909 - 1991 

рр. 

 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

183.  Могила Кустенка О.М. – 

українського письменника 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1913 - 1993 

рр., 

1994 р. 

 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

184.  Могила Ступака Ю.П. – 

українського критика-

мистецтвознавства 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1911 - 1979 

рр., 

1980 р. 

 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

 

185.  Родинне поховання Харитоненків 

підприємців: Івана Герасимовича, 

Наталії Максимівни, Павла 

Івановича (та його дітей)  

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1852 - 1914 

рр., 

ІІ пол. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  
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186.  Могила Ігнатія Марголіса  -

капітана Війська Польського 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1944 р., 

1958 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому 

від 11.05.1976 № 278  

17-См 

187.  Могила учасника громадянської 

війни, командира партизанського 

загону А. Багацького  

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1940 р., 

1955 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

1294 

188.  Могила Храброва М.С. – генерал-

майора 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1943 р.,  

1947 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

11.05.1976 № 278  

 

16-См 

189.  Могила радянських  льотчиків вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1941 - 1945 

рр., 

1987 р. 

пам’ятка 

історії 

місцева Розпорядження  голови 

облдержадміністрації 

від 27.01.1999 № 29  

1293 

190.  Могила підприємця, старости 

Спасо-Преображенського собору 

М.О. Суханова 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1865 – 1909 

рр., 1910 р. 

пам’ятка 

історії, 

монументаль

ного 

мистецтва 

місцева Наказ МКТ України 

від 05.07.2011 

№ 511/0/16-11 

2558-См 

191.  Могила почесного громадянина, 

мецената Д.І. Суханова 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1825 – 1890 

рр. 

пам’ятка 

історії, 

монументаль

ного 

мистецтва 

місцева Наказ МКТ України 

від 05.07.2011 

№ 511/0/16-11 

2559-См 

192.  Пам’ятник на могилі 

Є.С. Богатирьової 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

1889 р. пам’ятка  

монументаль

ного 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому  від 

23.03.1971 № 111; від 
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№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 
Датування 

Вид 

пам’ятки 

 

Категорія 

пам’ятки  

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

 

Охоронн

ий номер 

0 1 2 3 4 5 6 7 

кладовище мистецтва 11.05.1976 № 278 ; від 

23.12.1981 № 614  

193.  Пам’ятник на могилі 

О.М. Богатирьової 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

1906 р. пам’ятка  

монументаль

ного 

мистецтва 

місцева Рішення  Сумського 

облвиконкому  від 

23.03.1971 № 111; від 

11.05.1976 № 278 ; від 

23.12.1981 № 614  

 

194.  Склеп на Петропавлівському 

кладовищі 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

поч. ХІХ ст. пам’ятка 

архітектури 

місцева Розпорядження 

Представника 

Президента України 

від 28.12.1992 № 349 

178-См 
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Щойно виявлені об’єкти культурної спадщини 

№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 
Датування 

Вид 

пам’ятки 

 

Категорія 

пам’ятки  

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

 

Охоронн

ий номер 

0 1 2 3 4 5 6 7 

195.  Могила Кириченка Г.Ф. – Героя 

Соціалістичної Праці 

вул. Баумна, 

Засумське 

кладовище 

1995 р. історії щойно 

виявлений 

об’єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ управління 

культури і туризму 

Сумської 

облдержадміністрації 

від 24.03.2005 № 20 

 

196.  Гобелен “Дерево знання” (1988 

р.) 

вул. Героїв 

Сталінграду, 10 

Обласна державна  

наукова бібліотека 

2004 р. монументальн

ого мистецтва 

щойно 

виявлений 

об’єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ управління 

культури і туризму 

Сумської 

облдержадміністрації 

від 24.03.2005 № 20 

 

197.  Пам’ятник уродженцям 

Сумщини, які загинули в 

Афганістані 

вул. Кірова, сквер 2004 р. монументальн

ого мистецтва 

щойно 

виявлений 

об’єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ управління 

культури і туризму 

Сумської 

облдержадміністрації 

від 24.03.2005 № 20 

 

198.  Монументальний рельєф (керамічне 

панно) “Т.Г. Шевченко та його 

герої” (1990 р.) 

вул. Кірова, 8 

колишній магазин 

«Кобзар» 

2004 р. монументальн

ого мистецтва 

щойно 

виявлений 

об’єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ управління 

культури і туризму 

Сумської 

облдержадміністрації 

від 24.03.2005 № 20 

 

199.  Пам’ятний знак жертв Голодомору сквер Пам’яті 

жертв голодомору 

2008 р. історії та 

монументальн

ого мистецтва 

щойно 

виявлений 

об’єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ управління 

культури і туризму 

Сумської 

облдержадміністрації 

від 11.02.2009 № 15 

 

200.  Панно “Сім  птахів - сім нот” (1982 

р.) 

Театральна площа, 1  

Обласний театр 

драми та музичної 

2004 р. монументальн

ого мистецтва 

щойно 

виявлений 

об’єкт 

Наказ управління 

культури і туризму 

Сумської 
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№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 
Датування 

Вид 

пам’ятки 

 

Категорія 

пам’ятки  

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

 

Охоронн

ий номер 

0 1 2 3 4 5 6 7 

комедії ім. 

М. Щепкіна 

культурної 

спадщини 

облдержадміністрації 

від 24.03.2005 № 20 

201.  Могила Германа І.М. – Героя 

Радянського Союзу 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

2000 р. історії щойно 

виявлений 

об’єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ управління 

культури і туризму 

Сумської 

облдержадміністрації 

від 24.03.2005 № 20 

 

202.  Могила Труда А.І. – Героя 

Радянського Союзу 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

2000 р. історії щойно 

виявлений 

об’єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ управління 

культури і туризму 

Сумської 

облдержадміністрації 

від 24.03.2005 № 20 

 

203.  Могила Красія С.П. – Героя 

Радянського Союзу 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

2002 р. історії щойно 

виявлений 

об’єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ управління 

культури і туризму 

Сумської 

облдержадміністрації 

від 24.03.2005 № 20 

 

204.  Могила Полякова Л.Є. – Героя 

Радянського Союзу 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

2003 р. історії щойно 

виявлений 

об’єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ управління 

культури і туризму 

Сумської 

облдержадміністрації 

від 24.03.2005 № 20 

 

205.  Могила Смірнова В.П. – Героя 

Соціалістичної Праці 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

2004 р. історії щойно 

виявлений 

об’єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ управління 

культури і туризму 

Сумської 

облдержадміністрації 

від 24.03.2005 № 20 

 

206.  Могила Додакова І.А. – Героя 

Соціалістичної Праці 

вул. 20 років 

Перемоги, 

2004 р. історії щойно 

виявлений 

Наказ управління 

культури і туризму 

 



 266 

№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 
Датування 

Вид 

пам’ятки 

 

Категорія 

пам’ятки  

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

 

Охоронн

ий номер 

0 1 2 3 4 5 6 7 

центральне 

кладовище 

об’єкт 

культурної 

спадщини 

Сумської 

облдержадміністрації 

від 24.03.2005 № 20 

207.  Могила Кондратьєва Г.І. – повного 

Георгіївського кавалера 

вул. 20 років 

Перемоги, 

центральне 

кладовище 

2004 р. історії щойно 

виявлений 

об’єкт 

культурної 

спадщини 

Наказ управління 

культури і туризму 

Сумської 

облдержадміністрації 

від 24.03.2005 № 20 
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Пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення  

№ 

п/п 
Назва пам’ятки 

Адреса 

розташування 
Датування 

Вид 

пам’ятки 

 

Категорія 

пам’ятки  

№ та дата рішення 

про взяття під 

охорону 

 

Охоронн

ий номер 

0 1 2 3 4 5 6 7 

208.  Басівський парк Баси,  

вул. Санаторна 

кін. ХІХ ст. садово-

паркового 

мистецтва 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

20.06.1972 № 305 

 

209.  Веретинівський парк Веретенівка, 

сільгосптехнікум 

сер. ХІХ ст. садово-

паркового 

мистецтва 

місцева Рішення Сумського 

облвиконкому від 

20.06.1972 № 305 

 

210.  Парк агробіостанції Сумського 

педуніверситету 

західна околиця 

міста 

1935 р. садово-

паркового 

мистецтва 

місцева Рішення Сумської 

облради від 

13.07.1971 № 355 

 

211.  Сумський парк ім. І.О. Асмолова 

(дендропарк) 

вул. Троїцька ріг 

пл. Троїцької, 14 

кін. ХІХ ст. садово-

паркового 

мистецтва 

місцева Рішення Сумської 

облради від 

13.07.1971 № 355 
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ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ АРХЕОЛОГІЇ м.СУМИ 

  

№ 

з/п 
Назва пам’ятки  Адреса розташування Датування 

Категорія 

пам’ятки 

 

Назва документу про взяття 

на облік 
Охоронний № 

1.  Поселення між вул. Антонова, Петропавлівською, 

Соборною, Гагаріна, Воскресенською та 

пл. Незалежності 

XVIII-XIX ст.  

 

місцевого 

значення 

Наказ МКТ від 15.09.2010 р. 

№706/0/16-10 

 

2550-См 

2.  Могильник курганний між вул. Лебединською та Кірова, 

територією старого аеропорту, друкарні та 

АЗС №3 

ІV-III ст. до н. е. 

 

місцевого 

значення 

Наказ МКТ від 15.09.2010 р. 

№706/0/16-10 

 

2551-См 

3.  Поселення між вул. Сонячною та береговою лінією 

р. Сумка, територія природного парку 

«Веретинівський» 

III-V ст. 

 

місцевого 

значення 

Наказ МКТ від 15.09.2010 р. 

№706/0/16-10 

 

2554-См 

4.  Посад  між вул. Тополянською, Горовою, 

Підгірною, Яровою, пров. Горовим 

XI-XIV ст. місцевого 

значення 

Наказ МКТ від 15.09.2010 р. 

№706/0/16-10 

 

2555-См 

5.  Ґрунтовий могильник під сучасною забудовою по вул. Павлова 

(№№ 13,15,18,20), південний схил берега 

струмка, що впадає в р. Стрілку 

II-V ст. місцевого 

значення 

Розпорядження Представника 

Президента від 19.07.1994 

№227 

 

6.  Поселення між вул. Харківською та Замостянською ранній залізний вік щойно 

виявлений 

Наказ управління культури 

від 24.03.2005 р. 

 

7.  Поселення північна частина берега озера Дурівщина ранній залізний вік щойно 

виявлений 

Наказ управління культури 

від 24.03.2005 р. 

 

8.  Поселення  вул. Доватора, 0,1 км ліворуч моста через 

р. Псел 

епоха бронзи щойно 

виявлений 

Наказ управління культури 

від 24.03.2005 р. 

 

9.  Поселення північний берег озера Чеха епоха бронзи щойно 

виявлений 

Наказ управління культури 

від 24.03.2005 р. 

 

10.  Поселення 

 

вул. Санаторна VI-III ст. до. н. е.,  

III-V ст. н. е. 

пропонований –  
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Перелік 

пам’яток природи місцевого значення м. Суми 

 

№ п/п Назва пам’ятки Адреса розташування 

0 1 2 

1.  Дуб віком 200 років вул. Антонова, 3/1 

2.  Клен гостролистий віком 110 

років 

вул. Кірова, 127 

3.  Липові насадження віком понад 

120 років  

Вул. Петропавлівська від будівельного 

технікуму до вул. 20 років Перемоги 

4.  2 дуби віком по 200 років Петропавлівська, 102, 106 

5.  Група з 6-ти дерев Вул. Якіра, 17 
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Перелік 

об’єктів м. Суми,  

які пропонуються до занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України  

 

№ 

п/п 
Назва пам’ятки Адреса розташування Датування Вид пам’ятки 

 

Категорія пам’ятки  

0 1 2 3 4 5 

1.  Флігель садиби Штеричевої Баси, вул. Санаторна, 1 поч. ХХІ ст. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

2.  Господарський флігель садиби 

Штеричевої 

 

Баси, вул. Санаторна, 1 поч. ХХІ ст. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

3.  Особняк вул. Белінського, 2 поч. ХХ ст. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

4.  Воскресенська вулиця вул. Воскресенська XVIII – поч. XX ст. містобудування на державному обліку не 

перебуває 

5.  Готель вул. Воскресенська, 4 кін. ХІХ ст. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

6.  Міська садиба вул. Воскресенська, 9-11 

ріг пров. Терезова 

ХІХ ст. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

7.  Пам’ятник В.Ф. Маргелову – 

Герою Радянського  Союзу, 

генералу армії 

 

вул. Кірова, сквер поч. ХХІ ст. монументального 

мистецтва 

на державному обліку не 

перебуває 

8.  Гоголівське училище вул. Кірова, 39 1908 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

9.  Будинок, в якому з 1968 по 2010 

роки жила та працювала 

заслужений художник України, 

член Міжнародної федерації 

художників ЮНЕСКО Гладких 

Олена 

вул. Кірова, 46 сер. ХХ ст. історії на державному обліку не 

перебуває 
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№ 

п/п 
Назва пам’ятки Адреса розташування Датування Вид пам’ятки 

 

Категорія пам’ятки  

0 1 2 3 4 5 

 Сумський Михайлівський 

кадетський корпус: 

вул. Кірова, 149    

10.  Головний навчальний корпус вул. Кірова, 149 1903 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

11.  Будинок начальника корпусу вул. Кірова, 149 1903 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

12.  Амбулаторія вул. Кірова, 149 1903 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

13.  Лазарет вул. Кірова, 149 1903 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

14.  Котельня вул. Кірова, 149 1903 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

15.  Стайня вул. Кірова, 149 1903 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

16.  Житловий корпус № 8 вул. Кірова, 149 1903 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

17.  Житловий корпус № 9 вул. Кірова, 149 1903 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

18.  Житловий корпус № 10 вул. Кірова, 149 1903 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

19.  Житловий корпус № 13 вул. Кірова, 149 1903 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

20.  Петропавлівська вулиця вул. Петропавлівська ХІХ – поч. ХХ ст. містобудування на державному обліку не 

перебуває 

21.  Конюшня і каретний сарай садиби 

Чурилова 

 

вул. Петропавлівська, 91 поч. ХХ ст. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

22.  Прибутковий будинок пл. Покровська, 6 поч. ХХ ст. архітектури на державному обліку не 

перебуває 
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№ 

п/п 
Назва пам’ятки Адреса розташування Датування Вид пам’ятки 

 

Категорія пам’ятки  

0 1 2 3 4 5 

23.  Торгові лавки пл. Покровська, 17 ІІ пол. ХІХ – поч. 

ХХ ст. 

архітектури на державному обліку не 

перебуває 

24.  Лікарня вул. Привокзальна 1910-ті рр. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

25.  Особняк вул. Псільська, 7 поч. ХХ ст. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

26.  Архієрейський корпус біля 

Пантелеймонівської церкви 

 

вул. Роменська 1915 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

27.  Будинок сторожа Архієрейського 

корпусу біля Пантелеймонівської 

церкви 

 

вул. Роменська 1915 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

28.  Соборна вулиця вул. Соборна XVIII – поч. XX ст. містобудування на державному обліку не 

перебуває 

29.  Театр драми і музичної комедії ім. 

М. Щепкіна 

пл. Театральна, 1 1980 р. архітектури на державному обліку не 

перебуває 

30.  Торгові ряди пров. Терезова, 7 ріг вул. 

Соборної, 40 

1849 р., ІІ-а пол. 

ХІХ ст. 

архітектури на державному обліку не 

перебуває 

31.  Троїцька вулиця вул. Троїцька ХІХ – поч. ХХ ст. містобудування на державному обліку не 

перебуває 
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Перелік 

значних історичних будівель м. Суми 

 

№ 

п/п 
Назва  Адреса розташування Датування 

0 1 2 3 

1.  Садибний будинок вул. Академічна, 1  1-а пол. ХІХ 

ст. 

 

2.  Житловий будинок вул. Академічна, 5  поч. ХХ ст. 

 

3.  Земська школа (сш № 14) вул. Баумана  

 

1914 р. 

4.  Адміністративний будинок вул. Баумана  

 

1956 р. 

5.  Прибутковий будинок вул. Воскресенська, 2  ІІ-а пол. ХІХ 

ст. 

 

6.  Житловий будинок вул. Воскресенська, 16 / пров. 9-го 

травня  

 

кін. ХІХ ст. 

7.  Стадіон «Ювілейний» 

 

вул. Гагаріна 2001 р. 

8.  Обласна бібліотека 

ім. Н. Крупської 

 

вул. Героїв Сталінграду, 10  1987 р. 

9.  Житловий будинок вул. Горького, 1  

 

1950-і рр. 

10.  Житловий будинок вул. Горького, 6  

 

кін. ХІХ ст. 

11.  Житловий будинок вул. Горького, 10  

 

кін. ХІХ ст. 

12.  Житловий будинок вул. Горького, 13  

 

кін. ХІХ ст. 

13.  Житловий будинок вул. Горького, 19  

 

кін. ХІХ ст. 

14.  2 житлові будинки вул. Засумська, 3  сер. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

15.  Житловий будинок вул. Іллінська, 9  1-а пол. ХІХ 

ст. 

 

16.  Садибний будинок і флігель 

(2 будівлі) 

вул. Іллінська, 25  кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

17.  Садибний будинок вул. Іллінська, 27  кін. ХІХ ст. 

 

18.  Особняк пров. Інститутський, 6  

 

 

поч. ХХ ст. 
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№ 

п/п 
Назва  Адреса розташування Датування 

0 1 2 3 

19.  Багатоквартирний житловий 

будинок 

 

вул. Кірова, 18  1950-і рр. 

20.  Багатоквартирний житловий 

будинок 

 

вул. Кірова, 19  1950-і рр. 

21.  Адміністративний будинок 

 

вул. Кірова, 32  1940-і рр. 

22.  Корпус № 30 Артилерій-

ського училища 

 

вул. Кірова, 149  1940-і рр. 

23.  Прибутковий будинок вул. Кооперативна, 5  кін. ХІХ ст. 

 

24.  Синагога вул. Кооперативна, 17  

 

кін. ХІХ ст. 

25.  Житловий будинок вул. Кооперативна, 23  кін. ХІХ ст. 

 

26.  Житловий будинок вул. Кузнечна, 3  

 

поч. ХХ ст. 

27.  Прибутковий будинок вул. Кузнечна, 4  

 

поч. ХХ ст. 

28.  Готель ''Суми'' пл. Незалежності, 1  

 

1981 р. 

29.  Адміністративний будинок пл. Незалежності, 2  

 

1979 р. 

30.  Житловий будинок вул. Перекопська, 11  

 

кін. ХІХ ст. 

31.  Житловий будинок вул. Перекопська, 16  

 

кін. ХІХ ст. 

32.  Житловий будинок вул. Петропавлівська, 65  кін. ХІХ ст. 

 

33.  Житловий будинок вул. Петропавлівська, 68  кін. ХІХ ст. 

 

34.  Садибний комплекс: 

головний будинок і служби 

 

вул. Петропавлівська, 89  поч. ХХ ст. 

35.  Житловий будинок вул. Петропавлівська, 103  кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

36.  Комплекс з 8-ми садибних 

будинків 

вул. Петропавлівська, 110-124 

(парні номери)  

 

1951 р. 

37.  Житловий будинок вул. Петропавлівська, 111  

 

кін. ХІХ ст. 

38.  Житловий будинок вул. Петропавлівська, 113  

 

кін. ХІХ ст. 

39.  Казенний винний склад вул. Петропавлівська, 121  

 

1890-і рр. 
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№ 

п/п 
Назва  Адреса розташування Датування 

0 1 2 3 

40.  Будівля колишнього 

борделю 

 

пл. Покровська, 2  сер. ХІХ ст. 

41.  Універмаг 

 

пл. Покровська, 7  1965 р. 

42.  Будинок проектних 

організацій 

 

пл. Покровська, 11  1950-і рр. 

43.  Житловий будинок вул. Покровська, 5  

 

кін. ХІХ ст. 

44.  Житловий будинок вул. Покровська, 7  

 

кін. ХІХ ст. 

45.  Багатоквартирний житловий 

будинок 

вул. Покровська, 11  1950-і рр. 

46.  Житловий будинок вул. Покровська, 14  кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

47.  Особняк вул. Пролетарська, 30  кін. ХІХ ст. 

 

48.  Садибний комплекс: 

головний будинок і служби 

(2 будівлі) 

 

вул. Псільська, 3  кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

49.  Поміщицький садибний 

будинок 

 

вул. Псільська, 5 / пров. 

Чугуївський, 6  

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

50.  Особняк вул. Псільська, 10  кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

51.  Житловий будинок вул. Пушкіна, 18  

 

поч. ХХ ст. 

52.  Житловий будинок вул. Садова, 34  

 

поч. ХХ ст. 

53.  Житловий будинок вул. Садова, 40  

 

поч. ХХ ст. 

54.  Житловий будинок вул. Садова, 69  

 

поч. ХХ ст. 

55.  Житловий будинок з 

магазином 

 

вул. Соборна, 34  кін. ХІХ ст. 

56.  Житловий будинок вул. Соборна, 36  ІІ-а пол. ХІХ 

ст. 

 

57.  Житловий будинок вул. Соборна, 38  кін. ХІХ ст. 

 

58.  Прибуткові будинки й 

магазин (3 будівлі) 

пров. Терезова, 1, 3 / вул. 

Козацький вал, 4  

ІІ-а пол. ХІХ 

– поч. ХХ ст. 

59.  Житловий будинок вул. Троїцька, 10  поч. ХХ ст. 
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№ 

п/п 
Назва  Адреса розташування Датування 

0 1 2 3 

60.  Житловий будинок вул. Троїцька, 11  кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

61.  Житловий будинок вул. Троїцька, 14  поч. ХХ ст. 

 

62.  Житловий будинок пров. Чугуївський, 1  

 

кін. ХІХ ст. 

63.  Житловий будинок пров. Чугуївський, 2  

 

кін. ХІХ ст. 

64.  Особняк вул. Шевченка, 17  

 

поч. ХХ ст. 
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Перелік 

рядових історичних будівель м. Суми 

 

№ 

п/п 
Назва  Адреса розташування Датування 

0 1 2 3 

1.  Прибутковий будинок 

 

вул. Воскресенська, 5   поч. ХХ ст. 

2.  Прибутковий будинок 

 

вул. Воскресенська, 10 поч. ХХ ст. 

3.  Житловий будинок вул. Гагаріна, 7  кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

4.  Житловий будинок вул. Героїв Сталінграду, 27 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

5.  Житловий будинок вул. Горького, 15 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

6.  Житловий будинок вул. Горького, 16 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

7.  Житловий будинок вул. Горького, 17 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

8.  Житловий будинок вул. Горького, 18 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

9.  Житловий будинок вул. Горького, 20 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

10.  Житловий будинок вул. Горького, 22 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

11.  Житловий будинок вул. Енгельса, 1  поч. ХХ ст. 

 

12.  Житловий будинок вул. Засумська, 22 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

13.  Житловий будинок вул. Засумська, 26 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

14.  Житловий будинок вул. Засумська, 29 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

15.  Житловий будинок вул. Засумська, 44 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

16.  Житловий будинок вул. Засумська, 56 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 
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№ 

п/п 
Назва  Адреса розташування Датування 

0 1 2 3 

17.  Житловий будинок вул. Іллінська, 5 

 

кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

18.  Житловий будинок вул. Іллінська, 9 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

19.  Житловий будинок вул. Іллінська, 21  кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

20.  Житловий будинок вул. Іллінська, 29 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

21.  Житловий будинок пров. Інститутський, 16   поч. ХХ ст. 

 

22.  Житловий будинок пров. Інститутський, 22 поч. ХХ ст. 

 

23.  Житловий будинок вул. Кірова, 22   кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

24.  Житловий будинок вул. Кірова, 26 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

25.  Житловий будинок вул. Кірова, 53 поч. ХХ ст. 

 

26.  Житловий будинок вул. Кірова, 55 поч. ХХ ст. 

 

27.  Житловий будинок вул. Кірова, 69 поч. ХХ ст. 

 

28.  Житловий будинок вул. Кірова, 87 поч. ХХ ст. 

 

29.  Житловий будинок вул. Кооперативна, 19 кін. ХІХ ст. 

 

30.  Житловий будинок вул. Кооперативна, 21 кін. ХІХ ст. 

 

31.  Прибутковий будинок вул. Кузнечна, 1  поч. ХХ ст. 

 

32.  Житловий будинок вул. Кузнечна, 6 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

33.  Житловий будинок вул. Кузнечна, 10 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

34.  Житловий будинок вул. Кузнечна, 12 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

35.  Житловий будинок вул. Кузнечна, 16 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 
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п/п 
Назва  Адреса розташування Датування 

0 1 2 3 

36.  Житловий будинок вул. Кузнечна, 28 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

37.  Житловий будинок вул. Петропавлівська, 64 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

38.  Житловий будинок вул. Петропавлівська, 64-а  кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

39.  Житловий будинок вул. Петропавлівська, 75   кін. ХІХ ст. 

 

40.  Житловий будинок вул. Петропавлівська, 77 кін. ХІХ ст. 

 

41.  Житловий будинок вул. Петропавлівська, 81  поч. ХХ ст. 

 

42.  Житловий будинок вул. Петропавлівська, 96  поч. ХХ ст. 

 

43.  Житловий будинок вул. Петропавлівська, 119  поч. ХХ ст. 

 

44.  Житловий будинок пров. Піонерський, 1 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

 

45.  Житловий будинок пров. Піонерський, 2 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

46.  Житловий будинок пров. Піонерський, 4 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

47.  Житловий будинок пров. Піонерський, 8  кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

48.  Житловий будинок пров. Пляжний, 3 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

49.  Житловий будинок пров. Пляжний, 11 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

50.  Житловий будинок вул. Покровська, 3 поч. ХХ ст. 

 

51.  Житловий будинок вул. Покровська, 8 поч. ХХ ст. 

 

52.  Житловий будинок вул. Покровська, 10 поч. ХХ ст. 

 

53.  Житловий будинок вул. Покровська, 13 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

54.  Житловий будинок вул. Покровська, 15 кін. ХІХ – 
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0 1 2 3 

поч. ХХ ст. 

 

55.  Житловий будинок вул. Покровська, 18 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

56.  Житловий будинок вул. Покровська, 20 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

57.  Житловий будинок вул. Покровська, 22 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

58.  Житловий будинок вул. Покровська, 24 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

59.  Житловий будинок вул. Покровська, 30 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

60.  Житловий будинок вул. Покровська, 34 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

61.  Житловий будинок вул. Пролетарська, 53   поч. ХХ ст. 

 

62.  Житловий будинок вул. Псільська, 25   поч. ХХ ст. 

 

63.  Житловий будинок вул. Псільська, 33 поч. ХХ ст. 

 

64.  Житловий будинок вул. Псільська, 58 поч. ХХ ст. 

 

65.  Житловий будинок вул. Пушкіна, 4 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

66.  Житловий будинок вул. Пушкіна, 8 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

67.  Житловий будинок вул. Пушкіна, 14 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

68.  Житловий будинок вул. Пушкіна, 16 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

69.  Житловий будинок вул. Троїцька, 12  кін. ХІХ ст. 

 

70.  Житловий будинок вул. Троїцька, 18  поч. ХХ ст. 

 

71.  Житловий будинок вул. Робітнича, 40 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

72.  Житловий будинок вул. Робітнича, 82 кін. ХІХ – 
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0 1 2 3 

поч. ХХ ст. 

 

73.  Житловий будинок вул. Робітнича, 83 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

74.  Житловий будинок вул. Робітнича, 86 кін. ХІХ – 

поч. ХХ ст. 

 

75.  Житловий будинок вул. Садова, 3 поч. ХХ ст. 

 

76.  Житловий будинок вул. Садова, 7 поч. ХХ ст. 

 

77.  Житловий будинок вул. Садова, 8 поч. ХХ ст. 

 

78.  Житловий будинок вул. Садова, 14 поч. ХХ ст. 

 

79.  Житловий будинок вул. Садова, 36 поч. ХХ ст. 

 

80.  Житловий будинок пров. Чугуївський, 5 кін. ХІХ ст. 

 

81.  Житловий будинок пров. Чугуївський, 7  кін. ХІХ ст. 

 

82.  Житловий будинок пров. 2-й Продольний, 6 кін. ХІХ – 

поч. ХІХ ст. 

 

83.  Житловий будинок вул. 20 років Перемоги, 5  поч. ХХ ст. 
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9.3. Порівняльна таблиця міської топоніміки 

 

№ 

п/п 

Найменування вулиці, 

провулку, площі 

станом на поч. ХХ ст. 

Інші найменування 

вулиці, провулку, 

площі протягом ХХ ст. 

Сучасне найменування 

вулиці, провулку, 

площі 

1 2 3 4 

1. Аннинська вул. 

 

 Калініна вул. 

2. Бабичівка вул. 

 

 Низовий пров. 

3. Бахменківський пров. 

 

 Новоселицький пров. 

4. Безіменний пров. 

 

 Лєскова вул. 

5. Безсмертний пров. 

 

 9-го Травня пров. 

6. Бережний пров. 

 

 Степана Разіна вул. 

7. Берестовська вул. 

 

 Пушкінська вул. 

8. Бирченкова вул. 

 

 Пляжний пров. 

9. Білопільська вул. 

 

 Металургів вул. 

10. Братушкинська вул. 

 

 Раскової вул. 

11. Вигонна вул. 

 

 Панфілова вул. 

12. Воскресенська вул. 

 

Фрунзе вул. Воскресенська вул. 

13. Германовський пров. 

 

 Павлова вул. 

14. Гиргичів пров. 

 

 Над'ярний пров. 

15. Губенкова вул. 

 

 Дзержинського пров. 

16. Гречкин пров. 

 

 ''Правди'' пров. 

17. Гриненківський пров. 

 

 Шевченка вул. 

18.  Грищенкова вул.  Кошового Олега вул. 
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19. Дворянська вул. 

 

 Пролетарська вул. 

20. Демиденківська вул. 

 

 Павлова вул. 

21. Дрижанівський пров. 

 

 Радянська вул. 

22. Дрижин пров. 

 

 Ковалівський пров. 

23. Думська вул. 

 

Першотравнева вул. Академічна вул. 

24. Духовний пров. 

 

 Червонозоряна вул. 

25. Іллінська вул. Червоногвардійська 

вул. 

Іллінська вул. 

26. Казарменна вул. 

 

Огарьова вул. Олексія Береста вул. 

27. Капранівська вул. 

 

 Депутатська вул. 

28. Кладовищенська вул. 

 

 Рибалка вул. 

29. Ковалівська вул. 

 

 Пролетарська вул. 

30. Колесніковська вул. 

 

 Реміснича вул. 

31. Кондратьєвський пров. 

 

 Інститутський пров. 

32. Коперновська вул. 

 

 Матросова вул. 

33. Копиловський пров. 

 

 Ватутіна пров. 

34. Костюковська вул. 

 

 Робітнича вул. 

35. Кривенківська вул. 

 

 Р. Люксембург вул. 

36. Крутьківський пров. 

 

 1-й Перекопський пров. 

37. Кустовська вул. 

 

 Гагаріна вул. 

38. Кучуфчин пров. 

 

 Шкільна вул. 

39. Лебединська вул. 

 

 Кірова вул. 

40. Лучанська вул. 

 

Свердлова вул. Лучанська вул. 
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41. Лучанський пров. 

 

 Свердлова пл. 

42. Майданівський пров. 

 

 Суворова пров. 

43. Мамонівська вул. 

 

 Вавілова вул. 

44. Матвіївський пров. 

 

 Робітнича вул. 

45. Митрофанівська вул. 

 

 Якіра вул. 

46. Монастирський пров. 

 

 Терезова пров. 

47. Нижньо-Воскресенська 

вул. 

 

 Кооперативна вул. 

48. Нижньо-Соборна вул. 

 

 Червоноармійська вул. 

49. Німецька вул. 

 

 Газети ''Правда'' вул. 

50. Новонімецька вул. 

 

 Сербська вул. 

51. Новоселицька вул. 

 

 1-го Травня вул. 

52. Павлівський пров. 

 

 Айвазовського пров. 

53. Перекопський пров. 

 

 2-й Перекопський пров. 

54. Петровська пл. 

 

до 1991 р. –Леніна пл. Незалежності пл. 

55. Петропавлівська вул. до 1956 р. – 

Сталіна вул., до 1991 р. 

– Леніна вул. 

Петропавлівська вул. 

56. Піскунівський пров. 

 

 Стадіонний пров. 

57. Покровська пл. 

 

Красна (Червона) пл. Покровська пл. 

58. Покровська вул. 

 

Жовтнева вул. Покровська вул. 

59. Полинський пров. 

 

 Вавілова пров. 

60. Пономаренківський 

пров. 

 

 Гліба Успенського вул. 

61. Поперечний пров.  Рилєєва пров. 
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62. Псарівський пров. Промисловий пров. Лікаря Зіновія 

Красовицького пров. 

63. Реальна вул. 

 

 Антонова вул. 

64. Рибальченків пров. 

 

 1-го Травня вул. 

65. Сапухівка вул. 

 

 Даргомижського вул. 

66. Свищанський пров. 

 

 Шкільна вул. 

67. Сінна вул. 

 

 Енгельса вул. 

68. Соборна вул. до 1956 р. – 

Сталіна вул., до 1991 р. 

– Леніна вул. 

Соборна вул. 

69. Суджанська вул. 

 

 Горького вул. 

70. Супрунівська вул. 

 

 Комсомольська вул. 

71. Сурочинський пров. 

 

 9-го Травня пров. 

72. Сухановський пров. 

 

 Піонерський пров. 

73. Тараненківський пров. 

 

 Борців Революції вул. 

74. Троїцька вул. 

 

Дзержинського вул. Троїцька вул. 

75. Троїцька пл. 

 

Свердлова пл. Троїцька пл. 

76. Троїцький пров. 

 

 Свердлова пров. 

77. Тюремна вул. 

 

 Праці вул. 

78. Філатовська вул 

 

 Прокоф'єва вул. 

79. Царина вул. 

 

 Засумська вул. 

80. Шамраївський пров.  Червоногвардійський 

пров. 

81. Юрченків пров. 

 

 Сільський пров. 

82. Ярошівський пров. 

 

 Вавілова вул. 

83.  Карла Маркса просп. Шевченка просп. 
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Вулиці, провулки, площі, які зберегли старі найменування 

 

1. 1-й Поздовжній пров. 

2. 2-й Поздовжній пров. 

3. Базарна пл. 

4. Берегова вул. 

5. Білоусівський пров. 

6. Вокзальна (Привокзальна) вул. 

7. Гончарна вул. 

8. Гудимівський пров. 

9. Дачний пров. 

10. Засумська вул. 

11. Книшовський пров. 

12. Ковальська вул. 

13. Козацький вал вул. 

14. Косівщинська вул. 

15. Костюків (Костюківський) пров. 

16. Куликівська вул. 

17. Лазарцовський пров. 

18. Набережна Псла вул. 

19. Набережна Стрілки вул. 

20. Над'ярна вул. 

21. Новомістинська вул. 

22. Перекопська вул. 

23. Псільська вул. 

24. Псільський пров. 

25. Роменська вул. 

26. Садова вул. 

27. Самсоненківський пров. 
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28. Степаненківська вул. 

29. Суджанський пров. 

30. Холодногірська вул. 

31. Чугуївський пров. 

32. Шишкарівська вул. 
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Зниклі вулиці, провулки, площі 

 

1. Бондарівщина вул. 

2. Гоголівська пл. 

3. Дорошенкова вул. 

4. Жандармський пров. 

5. Засумська пл. 

6. Іванівський пров. 

7. Іллінська пл. 

8. Кладовищенський пров. 

9. Клочківська вул. 

10. Кононенкова вул. 

11. Кравченків пров. 

12. Краснянський пров. 

13. Криничний пров. 

14. Миколаївська вул. 

15. Миколаївська пл. 

16. Перша, Друга, Третя, Четверта, П'ята, Шоста, Сьома, Восьма 

Новопоселенські вул. 

17. Павлівська пл. (нині стадіон Рафінадного заводу). 

18. Пашков пров. 

19. Петропавлівський вигін 

20. Подольний пров. 

21. Покришкин пров. 

22. Симоненків Яр пров. 

23. Смирновський пров. 

24. Стронин пров. 

25. Троїцька пл. 

26. Хворостянка вул. 

27. Церковний пров. 
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9.4. Документи про встановлення зон охорони пам'яток 

 

 

 

У С С Р  

Сумский областной Совет народных депутатов 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 22.02.84 № 45 

г. Сумы 

 

Об утверждении памятников 

архитектуры местного значения 

и охранных зон. 

 

В соответствии с законом Украинской УССР "Об охране и использовании 

памятников истории и культуры" и постановлением Совета Министров УССР 

от 06.09.79 г. № 442 "О дополнении списка памятников архитектуры и 

градостроительства Украинской ССР, состоящих под охраной государства" 

исполком областного Совета народных депутатов решил: 

1. Утвердить список памятников архитектуры местного значения 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить охранные зоны памятников архитектуры согласно 

приложению № 2. 

3. Исполкомам Сумского, Ахтырского и Роменского городских 

Путивльского, Тростянецкого и Лебединского районных Советов народных 

депутатов при застройке населенных пунктов придерживаться 

соответствующих охранных зон. 

4. Отделу по делам строительства и архитектуры установить контроль за 

охраной памятников архитектуры в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

Председатель исполкома                   В. А. Шевченко 

 

Секретарь исполкома                         П. Ф. Карпенко 
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Приложение № 2 

к решению облисполкома 

от 22.02.84 № 45 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

памятников архитектуры, на которые 

разработаны охранные зоны 

 

 

1. Пророко-Ильинская церковь, г. Сумы. 

2. Троицкий собор, г. Сумы. 

3. Спасо-Преображенский собор, г. Сумы. 

4. Усадебный дом и ландшафтный парк в с. Кияница. 

5. Спасо-Преображенский собор, г. Путивль. 

6. Молчанский монастырь, г. Путивль. 

7. Церковь Николая Казацкого, г. Путивль. 

8. Покровский собор, г. Ахтырка. 

9. Введенская церковь, г. Ахтырка. 

10. Воздвиженская церковь, г. Ахтырка. 

11. Круглый двор, г. Тростянец. 

 

 

 

 

Секретарь исполкома П. Ф. Карпенко 
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УССР 

Сумской городской Совет народных депутатов 

Исполнительный комитет 

РЕШЕНИЕ 

от 18.07.85 г. № 232  

г. Сумы. 

 

Об объявлении центральной части 

города заповедной зоной. 

 

С целью обеспечения условий для более качественной реконструкции 

центра города с реставрацией и восстановлением ценных исторических зданий, 

на основании рекомендации Киевского института "Укрпроектреставрация" об 

объявлении центрального ядра города (ограниченного ул. Кооперативная, ул. 

Красноармейская, пл. Ленина и Красной площадью) заповедной зоной, 

Исполком Сумского городского Совета народных депутатов  

РЕШИЛ: 

 

1. Центральную часть города, ограниченную ул. Кооперативной, 

ул. Красноармейской, пл. Ленина и Красной площадью, сохранившую 

историческую и архитектурную особенность застройки Сум по генеральному 

плану XVIII века объявить заповедной зоной. 

2. Запретить производство любых ремонтно-строительных работ и 

благоустройство без предварительного научно-градостроительного 

обоснования, согласования с органами архитектуры и разрешения 

горисполкома. 

3. Обязать заведующего жилищно-эксплуатационным отделом 

горисполкома тов. Ященко П. И.,  заведующего отделом коммунального 

хозяйства горисполкома т. Бойко С. Л., главного архитектора города 

т. Ильченко Н. Т., руководителей служб и организаций, арендующих 

помещения в заповедной зоне и эксплуатирующих инженерные сети и 

сооружения, строго руководствоваться настоящим решением по заповедной 

зоне. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

первого заместителя председателя исполкома т. Маркевича Ю. Н. 

 

Первый заместитель  

председателя исполкома                                          Ю. Н. Маркевич 

 

Секретарь исполкома                                             Л. И. Осипова 
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УССР 

Сумской областной Совет  народных депутатов 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.03.86 № 92 

г. Сумы. 

 

Об утверждении зоны охраны исторической 

застойки центра г. Сумы. 

 

В соответствии с Законом Украинской ССР "Об охране и использовании 

памятников истории и культуры" и постановлением Совета Министров УССР 

от 29.03.85 "О генеральном плане развития г. Сумы", на основании 

рекомендаций Киевского института "Укрпроектреставрация", с целью 

обеспечения условий для проведения качественной реконструкции центра 

города с учетом реставрации и восстановления наиболее ценных зданий 

исполком областного Совета народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить зону охраны исторической застройки центра г. Сумы, 

ограниченную речкой Сумкой с севера, улицами Героев Сталинграда, Гагарина 

с востока, ул. Перекопской с юга, улицами Кузнечной, Кооперативной с запада. 

2. Обязать исполком Сумского городского Совета народных депутатов 

установить контроль за проведением реконструкции исторического центра 

города в соответствии с действующим законодательством. 

 

Председатель исполкома В. А. Шевченко 

Секретарь исполкома И. В. Бакум 
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УССР 

Сумской городской Совет народных депутатов 

Исполнительный комитет 

 

РЕШЕНИЕ 

от 17.01.1991 г. № 6. 

г. Сумы. 

 

Об утверждении временных границ и  

режимов зон охраны недвижимых  

памятников истории и культуры г. Сумы. 

 

С целью обеспечения эффективной комплексной градостроительной 

охраны памятников истории и культуры, сохранения историко-архитектурной 

среды, реконструкции исторического центра города, в соответствии с 

законодательством Украинской ССР, Исполком Сумского городского Совета 

народных депутатов  

РЕШИЛ: 

 

1. Временные границы и режим зон охраны памятников истории и 

культуры г. Сумы, разработанные КиевВНИИТАГ, утвердить согласно 

приложению 1. 

2. Обязать Управление архитектуры и градостроительства, отдел 

культуры горисполкома при решении вопросов реконструкции города, 

использования заповедных территорий, охранных зон, зон регулирования 

застройки и охраняемого ландшафта строго придерживаться норм 

действующего законодательства об охране памятников истории и культуры, а 

также положений настоящего документа. 

3. Главному архитектору города, начиная с 1991 г. обеспечить 

разработку полноценного историко-архитектурного опорного плана с проектом 

зон охраны памятников истории, культуры и природы г. Сумы в соответствии с 

новейшими нормативными и методическими документами. 

4. Управлению архитектуры и градостроительства города совместно с 

отделом культуры в 1991 г. подготовить предложения по организации в г. Сумы 

на базе существующих музейных учреждений и памятников архитектуры 

Сумского государственного архитектурно-исторического музея-заповедника. 

5. Контроль за соблюдением временных границ и режимов зон охраны 

недвижимых памятников истории и культуры г. Сумы возложить на 

Управление архитектуры и градостроительства города. 

 

Председатель исполкома А. А. Епифанов 

Управляющий делами горисполкома        Ю. В. Добровольский 
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УРСР 

Сумська міська Рада народних депутатів 

Виконавчий комітет 

 

РІШЕННЯ 

 

від 19.09.1991 р. № 257 

м. Суми. 

 

Про хід виконання рішення міськвиконкому 

від 16.07.85 р. № 232 "Про об'яву центральної 

частини міста заповідною зоною" і про хід 

проектування регенерації історичного ядра центру. 

 

 

Вислухавши інформацію головного архітектора м. Суми 

т. Кобилякова Ю. С., виконком відмічає, що рішення міськвиконкому від 

16.07.85 р. "Про об'яву центральної частини міста заповідною зоною" 

виконується не в повній мірі. Роботи по капітальному ремонту будинків, 

обробки фасадів, оформленню інтер'єрів, реклами і міського дизайну ведуться 

не відповідаючи статусу заповідної зони і проекту регенерації історичного ядра, 

виконаного Київським інститутом "Укрпроектреставрація", який являється 

генеральним проектним документом. Виконані роботи по реставрації 

пам'ятників архітектури Сумським відділом "Укрпроектреставрація" під 

заказом міського житлового управління на суму 60 тис. крб., не виплачуються. 

При відсутності проектів реставрації і необхідних матеріалів на проектування, 

Сумські спеціалізовані науково-реставраційні майстерні не можуть заключити 

договори підряду. 

Здача площі в аренду магазинам, малим підприємствам і організаціям 

ведуться не відповідаючи функціональній схемі історичного ядра, прийнятої 

виконкомом. В заповідній зоні розміщуються виробництва, які мішають 

веденню реконструкції. 

Виконком Сумської міської Ради народних депутатів 

ВИРІШИВ: 

 

1. Зобов'язати Управління архітектури й містобудування м. Суми 
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виступати заказчиком проектної документації по регенерації історичного ядра 

центру міста. 

2. ВЕВ міськвиконкому т. Ларікову В. Ф., фінвідділ т. Вохонько В. П., 

гол. архітектору м. Суми т. Кобилякову Ю. С., сроком до 1.12.91 р. 

визначитися в об'ємах і сроках фінансування проектних робіт на 1991-92 рр. 

3. ПЖРЕУ т. Єрмоленко Г. Н,, торговому відділу т. Целбунову А. А., 

оренду приміщень згодити з Управлінням архітектури і містобудування 

м. Суми в розрізі з прийнятого функціональною схемою регенерації 

історичного ядра. 

4. Головному архітектору міста т. Кобилякову Ю. С. в срок до 1.10.91. 

виділити групу учасників проектного процесу відповідним розпорядженням 

міськвиконкому з оформленням графіка видачі проектно-кошторисної 

документації. 

5. Головному архітектору міста т. Кобилякову Ю. С. взяти під особий 

контроль капітальний ремонт будинків і споруд в заповідній зоні, організацію, 

оформлення інтер'єрів і дизайн. 

6. ВЕВ т. Ларікову В. Ф. в срок до 1.12.91 р. провести економічний 

аналіз можливостей виділення територій під забудову в історичній частині 

міста малим підприємствам і кооперативам. 

7. Відділу по обліку і розподіленню житла т. Курченко Ю.А. в срок до 

1.12.91 р. оформити перспективний графік, починаючи з 1992 р. відселення 

жильців 4-го планіровочного кварталу і аварійних жилих домів для ведення 

реконструкції. 

8. Контроль за виконанням даного рішення доручити першому 

заміснику голови виконкому т. Губському В. Б. 

 

 

 

 

Голова виконкому О. А. Єпіфанов 

 

 

Керуючий справами виконкому                              Ю. В. Добровольський. 
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УКРАЇНА 

Сумська міська Рада народних депутатів 

ХІV сесія ХХІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 27.10.93 р. 

м.Суми 

 

Про історико-архітектурний опорний 

план і проект меж і режимів зон  

охорони нерухомих пам'яток культури 

і природи м. Суми. 

 

З метою забезпечення ефективної комплексної містобудівної охорони 

пам'яток історії та культури, збереження історико-архітектурного середовища, 

реконструкції історичного центру міста, згідно з законодавством України, сесія 

Сумської міської ради народних депутатів 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити історико-архітектурний опорний план і проект меж і 

режимів зон охорони нерухомих пам'яток культури і природи м. Суми, 

розроблених КиївНДІТІАМ (Додаток до рішення). 

2. Зобов'язати Управління архітектури та містобудування м. Суми, відділ 

культури міськвиконкому при вирішенні питань реконструкції міста, 

використання заповідних територій, охоронних зон регулювання забудови і 

охоронного ландшафту суворо дотримуватись норм діючого законодавства про 

охорону пам'яток історії та культури, а також положень затверджених 

документів. 

3. Управлінню архітектурі та містобудування м. Суми з відділом 

культури міськвиконкому підготувати матеріали по організації в м. Суми на 

базі існуючих музейних установ Сумського державного архітектурно-

історичного музею-заповідника. 

4. Управлінню архітектури і містобудування м. Суми разом з 

КиївНДІТІАМ в двомісячний термін після прийняття цього рішення визначити 

нерухомі пам'ятки загальнодержавного і регіонального значення, що не 

підлягають роздержавленню та приватизації, а також пам'ятки регіонального і  

місцевого значення, що можуть бути приватизовані. 

5. Вважати рішення виконкому від 17.01.91 р. № 6 "Про затвердження 

тимчасових меж і режимів зон нерухомих пам'яток історії і культури м. Суми'' 

таким, що втратило чинність. 

6. Контроль за додержанням зон охорони пам'яток культури і природи 

покласти на управління архітектури і містобудування м. Суми, а також на 

постійну депутатську комісію Ради по культурі (Стадніченко Л. М.). 

 

Голова міської Ради 

народних депутатів М. П. Усенко 
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