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Дрегулі Артему
копія: Управління інформаційного
забезпечення та доступу до
публічної інформації
Ш ановний пане Артем!
Департамент культур виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністр іції) (далі - Департамент) опрацював Ваш запит щодо
надання інформації стосовно [ситуації, яка склалася навколо археологічних досліджень
на Поштовій площі у Подільс жому районі міста Києва.
В Департаменті на ві конанні знаходиться е-петиція від 24.07.2017 № 6129
«Врятувати безцінні історичь і артефакти та археологічні розкопи на Поштовій площі»
(автор -- Галімов A.A.). С пііьно з автором петиції Департаментом розроблено план
заходів, спрямованих на реалізацію порушених в ній питань, який затверджено
Київським міським головою І у листопаді 2017 року. Планом заходів передбачено
створення постійно дію чої робочої групи з реалізації Петиції за участі представників
громадськості та автора ш тиції, зупинення будівельних робіт на ділянці, що
досліджується до завершен ія археологічних досліджень, узгодження технології
виконання будівельних роб |т і методів проведення археологічних досліджень,
продовження археологічних досліджень та вивчення знайдених артефактів, їх
консервація, реставрація та м) зеєфікація тощо.
Станом на сьогодні на с б’єкті археологічні дослідження та будь-які інші роботи,
в тому числі будівельні не пре юдяться.
Заступником голови Ки і'вської міської державної адміністрації Резніковим О.Ю
було проведено круглий сті і з представниками М іністерства культури України,
Українського національного к )мітету ICOMOS, Українського національного комітету
М іжнародної ради музеїв, Н іціональної комісії України у справах Ю НЕСКО при
Міністерстві закордонних с црав України, Центру археології Києва НАНУ та
громадськості присвячений підготовці проведення у 2018 році міжнародної
конференції з питань консер ації артефактів та музеєфікації пам’ятки археології ділянки прибережного міського кварталу Середньовічного Києва ХІ-ХІН сторіч на
Поштовій площі у м. Києві.
Також, проведено виївну нараду з питань, пов’язаних із визначенням
оптимального технічного рішення укріплення паль огороджувального котловану з
метою забезпечення безпечь ого проведення археологічних досліджень ділянки
прибережного міського кварталу Середньовічного Києва на Поштовій площі, за

участю представників ДП «ДНДІБК», КП «Київський метрополітен», КП «СУППР».
За результатами наради бул ) прийняте рішення ДП «ДНДІБК» виконати інженерні
розрахунки на базі математг чної моделі щодо стійкості будівельних конструкцій та
можливості проведення ар хеологічних досліджень до відмітки 98,00 м без
влаштування монтажної пли и-перекриття («обичайки») на відмітці 100,00 м. Також,
проведена відповідна роботі, зокрема замовником робіт на Поштовій площі, по
замовленню альтернативного! проекту укріплення підземної споруди для можливості
продовження археологічних досліджень.
14 березня 2018 р о к і відбувся Круглий стіл, присвячений археологічним
дослідженням на Поштовій площі у м. Києві за участю міжнародних фахівців із
Польщі та США. М етою засідання була презентація міжнародним фахівцям знайдених
артефактів «in situ», ознайоїу лення їх із результатами вже проведених досліджень та
обговорювання головних про 5лємних питань, які на сьогодні є найважливіші, а саме: в
який спосіб консервувати знахідки які є і можуть бути там знайдені; які перспективи
цього розкопу; чи можлива музеєфікація того що знайдено, в який спосіб, де саме;
можливість створення м узек безпосередньо на місці самого розкопу. Були вислухані
думки як зарубіжних так і вітчизняних експертів щодо порушених питань.
04.04.2018 член Амери санського союзу консерваторів Ю рій Янчишин прочитав
лекцію на тему: «Консервація та реставрація деревини». На заході були присутні
представники М іністерства культури України, Національного науково-дослідного
реставраційного центру У к )аїни, Українського національного комітету ICOMOS,
Українського національного комітету М іжнародної ради музеїв, Інституту археології
НАН України, Центру архе< шогії Києва НАН України, М узею історії міста Києва,
Музею О.Гончара та громадс зкості.
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