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Анотація. У статті розглядаються київські храми, які зводилися під час першої світової 
війни. Розкрита актуальність питання, пов’язані з втраченими об’єктами і дотепер є 
предметом наукових досліджень, хоча ці праці здебільшого мають документальні та 
іконографічні джерела. Разом з тим, через великі масштаби втрат серед пам'яток архітектури 
та недостатнє опрацювання цієї тематики на регіональному рівні. Надаються пропозиції 
щодо можливості проведення реконструктивних та реставраційних робіт відносно 
недобудованого храму- пам’ятника в ім'я Святого чудотворця Миколая на Звіринці, а також 
встановлення пам’ятного знака (хреста) по колишній вул. Ново-Павлівській на місці знесеної 
греко-католицької церкви. 
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Аннотация. В статье рассматриваются киевские храмы, которые возводились во время 
первой мировой войны. Раскрыты актуальные вопросы, связанные с потерянными объектами, 
которые до сих пор являются предметом научных исследований, хотя эти работы в основном 
имеют документальные и иконографические источники. Вместе с тем, из-за больших 
масштабов потерь среди памятников архитектуры и недостаточной проработки этой 
тематики на региональном уровне, предоставляются предложения относительно 
возможности проведения реконструктивных и реставрационных работ относительно 
недостроенного храма-памятника во имя Святого чудотворца Николая на Зверинце, а также 
установление памятного знака (креста) по бывшей ул. Ново-Павловской на месте снесенной 
греко-католической церкви. 

Долгое время захоронения умерших военнослужащих по разным причинам 
осуществляли в тех же местах, что и покойников из числа гражданского населения города. В 
1888 году по приказу императора Александра III по всей стране были устроены военные 
кладбища. Так, в Киеве были определены участки для них на Байковой горе, вблизи Брест-
Литовского шоссе, возле Киево-Шулявской Свято-Магдалиновской церкви (не сохранилась), 
на территории Лукьяновского православного кладбища и др. 

Православная церковь также не осталась в стороне от решения подобных дел. Похожая 
ситуация происходила и во время Первой мировой войны. Так, в 1914 году начальник 
Киевского военно-окружного санитарного управления обратился к киевскому городскому 
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голове с ходатайством об отводе специального участка городской земли для захоронения 
низших военных чинов, умерших в госпитале и военных лазаретах, потому что мест для них 
в Госпитальному кладбище не хватало. После октябрьского переворота 1917 г., естественно, 
происходят отказ от всего, что было связано с христианством, и внедрялись изменения в 
сфере официальной мемориальной культуры. Сейчас здание храма стоит в глубине 
территории Института проблем прочности НАН Украины и используется как его 
лаборатория.  

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта проведения реставрации, 
реконструкции, восстановления, реновации исторических зданий сделан вывод о 
необходимости разработки государственной программы «Реставрация, реконструкция, 
капитальный ремонт гражданских зданий и сооружений, имеющих историческую и 
архитектурно-художественную ценность». Считаем, что такая программа будет 
способствовать включению историко-архитектурного наследия в социокультурную жизнь 
Украины.  

Ключові слова: перша світова війна, братські військові кладовища, каплиці, 
пам’ятники, хрести, храм-пам’ятник, православний храм, греко- католицький храм, 
реконструкція, реставрація, реновація. 
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Abstract. The article discusses the Kiev churches that were built during the First World War. 
Discloses topical issues associated with lost objects, which are still the subject of scientific research, 
although these works generally have a documentary and iconographic sources. At the same time, 
due to the large scale of losses among architectural monuments and the insufficient study of this 
topic at the regional level, proposals are made regarding the possibility of reconstructing and 
restoration work on the unfinished church-monument in the name of St. Nicholas the 
Wonderworker on Zverinets, as well as the installation of a memorial sign (cross) on the former 
Novo-Pavlovskaya street on the site of the demolished Greek Catholic Church.  

For a long time dead soldiers burial for various reasons was carried out in the same places as 
the dead among the civilian population of the city. In 1888, by order of Emperor Alexander III, 
military cemeteries were established throughout the country. In Kiev plots for them were identified 
on the Baykova Gora, near the Brest-Litovsk Highway, near the Kiev-Shuliav Holy Magdalene 
Church (not preserved), on the territory of the Lukyanovsky Orthodox Cemetery, etc. 

The Orthodox Church also did not stand aside from the solution of such cases. A similar 
situation occurred during the First World War. So, in 1914, the head of the Kiev Military District 
Sanitary Administration appealed to the Kiev mayor with a request to assign a special plot of city 
land for burial of lower military ranks who died in the hospital and military infirmaries, because 
there were not enough places for them in the Hospital cemetery. After the October Revolution of 
1917, naturally, everything that was connected with Christianity was abandoned, and changes were 
introduced in the sphere of official memorial culture. Now the temple building stands deep in the 
territory of the Institute of Strength Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine and 
is used as its laboratory.  

Based on the analysis of domestic and foreign experience in the restoration, reconstruction, 
restoration, renovation of historical buildings, it is concluded that it is necessary to develop a state 
program “Restoration, reconstruction, overhaul of civil buildings and structures of historical, 
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architectural and artistic value”. We believe that such a program will contribute to the inclusion of 
historical and architectural heritage in the sociocultural life of Ukraine. 

Keywords: World War I, fraternal military cemeteries, chapels, monuments, crosses, 
memorial church, Orthodox Church, Greek Catholic church, reconstruction, restoration, renovation. 

Вступ. Інформацію про втрачені українські церкви Києва, які переважно містяться в 
історичних та мистецтвознавчих працях, подано стисло із зазначенням основних дат та подій, 
що потребує проведення додаткових досліджень. 

Питання, пов’язані з втраченими об’єктами і дотепер є предметом наукових досліджень, 
хоча ці праці здебільшого мають документальні та іконографічні джерела. Разом з тим, через 
великі масштаби втрат серед пам'яток архітектури та недостатнє опрацювання цієї тематики 
на регіональному рівні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі, піднятій у даній статті, при-
свячена низка наукових праць провідних вчених України та української діаспори. Так, у 
книзі Ю. С. Асєєва «Стили в архитектуре Украины», наведені стильові напрямки в 
архітектурі України, в тому числі й Києва. Розглядаються найбільш типові об’єкти різних 
стильових періодів. Приділяється також увага питанням охорони і реставрації пам'яток 
архітектури. 

У монографії А. Е. Ясієвича «Архитектура Украины на рубеже ХІХ-ХХ веков», 
розглянуто основні стилістичні напрямки в творчості українських архітекторів у цей період. 

Робота Т - Геврика «Втрачені архітектурні пам’ятки Києва», основана на експонатах 
фотовиставки із зібрання Українського музею у Нью- Йорку, втрачених пам'яток архітектури 
Києва. У книзі надаються результати історичних досліджень цієї проблеми 

Книга М. Б. Кальницького «Храми Києва», є культурно- історичним та довідковим 
виданням, де містяться відомості про існуючі та втрачені сакральні будівлі м. Києва. 

У дослідженні В. В. Чепелика «Український архітектурний модерн», висвітлюється 
формування цього напрямку у різних регіонах нашої країни. У монографії Л. А. Проценко 
«Історія Київського некрополя», наводяться історичні матеріали щодо місць поховань у 
Києві від стародавніх часів до сьогодення. Вперше надано матеріали стосовно поховань 
періоду 1917 - 1920 рр. 

Постановка завдання. Мета даної статті провести дослідження та розробити 
пропозиції щодо відновлення, реставрації та увічнення памяті київських храмів – свідків 
історії першої світової війни. 

Основний матеріал і результати. 28 липня 1914 р. керівництво Сербії відмовилося 
виконувати ультиматум Австро-Угорщини, яка вимагала негайно розслідувати вбивство 
спадкоємця трону Франца Фердинанда. Місяць тому його застрелили у Сараєво сербські 
націоналісти. У відповідь на відмову австрійці оголосили війну балканській державі. 
Головним «покровителем» Сербії була Російська імперія. Наступного дня тут розпочали 
загальну мобілізацію. Ще за три дні Німеччина союзник Австро-Угорщини – оголосила 
війну Росії. Так розпочалася Перша світова війна, що тривала до 18 листопада 1918 року [1]. 

1 серпня 1914 року Російська імперія, а разом з нею і більша частина території сучасної 
України, вступили у Першу світову війну. Українці опинилися між двох ворожих імперій - 
Російської та Австро-Угорської. За підрахунками істориків, у складі російської імперської 
армії воювало близько чотирьох мільйонів українців, у лавах австро-угорського війська - 
близько 700 тисяч, коло мільйона з них ніколи не повернулися до рідної домівки, їхні могили 
розкидані повсюди, в Європі – на землях нинішньої Австрії, Німеччини, Польщі, 
Словаччини, Румунії, Білорусі, України, Сербії, Росії. 

Пам’ятників воїнам, які загинули на полях боїв Першої світової війни, на жаль, 
споруджувалося дуже мало, і більшість з них не дійшла до нас. Для того, щоб розглянути 
київський некрополь з похованнями цього періоду, слід дещо зануритися в далеку історію 
стародавнього Києва, який з давніх-давен був містом-фортецею [2]. 
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Ще на межі VI-VII сторічь у місті з'явилися перші укріплення у вигляді ровів і валів. У 
Києві постійно зосереджувалася велика кількість війська, а з 1862 року було створено штаб 
Київського військового округу. 

Тривалий час поховання померлих військовослужбовців з різних причин здійснювали в 
тих же місцях, що і небіжчиків із числа цивільного населення міста. У 1888 році за наказом 
імператора Олександра III по усій країні були влаштовані військові кладовища. Так, у Києві 
були визначені ділянки для них на Байковій горі, поблизу Брест-Литовського шосе, біля 
Києво-Шулявської Свято-Магдалинівської церкви (не збереглася), на території 
Лук'янівського православного кладовища та ін. 

Православна церква також не залишилася осторонь вирішення подібних справ. У 1909 
році Святий Синод з метою увічнення пам'яті про воїнів, які загинули під час російсько-
японської війни, запропонував записувати їхні імена на внутрішніх стінах притворів тих 
церков, парафіянами яких вони вважалися, або на особливих дошках, встановлених у тих 
самих притворах за згодою місцевих притчів і за дозволом єпархіального керівництва. 

Схожа ситуація відбувалася і під час Першої світової війни. Так, у 1914 році начальник 
Київського військово-окружного санітарного управління звернувся до київського міського 
голови з клопотанням про відведення спеціальної ділянки міської землі для поховання 
нижчих військових чинів, що померли у госпіталі та військових лазаретах, бо місць для них 
на Госпітальному цвинтарі не вистачало. 

Одночасно Олександрійський комітет опікунства над пораненими звернувся до 
імператора Миколи II із пропозицією, щоб воїнів, які померли в госпіталях і лазаретах, 
ховали в населеному пункті лише в одному місці - на Братському кладовищі, в якому 
повинен бути виконаний відповідний благоустрій: засадження деревами, обнесення 
огорожею і та інші. Крім того, на території кладовища дозволялося зводити каплиці, 
пам’ятники, хрести, які увічнювали пам'ять про жертви війни [3]. 

Втіленням цього задуму переймалися і земські, і громадські установи, які разом з 
комітетом і Св. Синодом домоглися його схвалення імператором, що сприяло Київській думі 
ухвалити створення таких Братських кладовищ на міських цвинтарях. Але згодом вона 
змінила своє рішення, визначивши для Братського військового кладовища земельну ділянку 
на Звіринці з одночасним спорудженням на ній храму-пам’ятника в ім'я Святого чудотворця 
Миколая [4]. 

Проект храму розробив архітектор П. П. Фетисов, а деталізував його архітектор 
В. М. Риков. Запроектований у рідкісному для Києва неоруському стилі з використанням 
елементів модерну. Перекритий восьмигранним шатром на складному поясі з кокошників, 
проект храму дещо нагадував церкву Вознесіння у с. Коломенське (1532) поблизу Москви. 
Його було передбачено двопрестольним: верхній вівтар присвячувався Святому чудотворцю 
Миколаю, а нижній (у підземному поверсі) - Св. Олексію. Крім того, передбачалося 
влаштувати склеп для поховання вищих армійських чинів. Архітектурний образ храму 
простий і ясний, стрімкий і монументальний, відрізняється цілісністю та оригінальністю 
форм (Рис. 1). 

Урочиста церемонія закладання храму відбулася 12 червня 1916 року у присутності 
вдовствуючої імператриці Марії Федорівни. Священиками сусіднього Свято-Троїцького 
Іонівського монастиря було проведено хресний хід. 

Почали надходити грошові пожертвування на утримання майбутнього Братського 
кладовища, де на терасах схилу горба мали ховати загиблих офіцерів і нижніх чинів [5-11]. 

У 1917 році в Києві було засноване місцеве відділення «Товариства пам'яті воїнів, які 
загинули на війні з Австрією, Німеччиною та Туреччиною у 1914-1916 роках», а 22 липня 
військове духовенство Київського гарнізону відслужило панахиду за воїнами, що спочивали 
на новому Братському кладовищі та ще на двох військових кладовищах на Звіринці з нагоди 
третіх роковин від початку першої світової війни. 

У 1917 році будівництво завершилося начорно і без зведення шатрового завершення з 
куполом, виконання зовнішнього і внутрішнього опорядження. Через події жовтневої 
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революції та громадянської війни храм лишився недобудованим і неосвяченим, крім того, він 
сильно постраждав під час вибуху в звіренецьких порохових складах у червні 1918 р. 

Після жовтневого перевороту 1917 р., природно, відбуваються відмова від усього, що 
було пов’язане з християнством, та впроваджувалися зміни у сфері офіційної меморіальної 
культури. При цьому робиться спроба витиснення колишньої поховальної обрядовості, і 
заміна її новою. Пропагандується проведення кремації та будівництва крематоріїв. У 1920-
1930-х роках були розроблені проекти крематоріїв для різних міст. 

Рис. 1. Проект храму пам’ятника в ім'я Святого чудотворця Миколая 
на Звіринці у Києві. Головний фасад 
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У Москві на території Донського монастиря був відкритий перший крематорій. У кінці 
1934-го року журнал «Соціалістичний Київ» інформував читачів про те, що в 1935 році буде 
упорядковано нове кладовище на Звіринці, а недобудований храм пропонувалося 
перетворити на крематорій. Але вже було не до того, оскільки Звіринець визначили місцем 
для створення Центрального ботанічного саду Академії наук УРСР. Під нього відводилося 
117 га землі із будівлями Свято-Троїцького монастиря та приватною забудовою. Однак 
розроблення проекту затягнулося, його затвердили лише в 1938 році (Рис. 2). 

У 1950-ті роки міськрада передала недобудовану споруду храму разом із ділянкою 
площею 2,5 га Інституту металокераміки і спецсплавів АН УРСР. Об’єм церкви був 
почленований металевими перекриттями, на яких влаштували лабораторні приміщення. 
Неподалік від храму в 1966 р. були зведені два нових корпуси, а в 1977 р. – третій. Колишнє 
Братське кладовище було знищене. 

Зараз будівля храму стоїть у глибині території Інституту проблем міцності НАН 
України і використовується як його лабораторія. Будівля храму добре проглядається у 
панорамах Печерська та Звіринця. 

Рис. 2. Недобудований храм пам’ятник в ім'я Святого чудотворця Миколая 
на Звіринці у Києві. Малюнок В. А. Куцевича. Початок 50-х років XX ст. 

ISSN 2707-403X. РЕГІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ. 2019. №13. 148-157



 ТЕОРІЯ АРХІТЕКТУРИ. РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ'ЯТНИКІВ 

154 

Ще один храм у Києві став пам’яткою історії першої світової війни. Так, хід військових 
подій спричинили наплив до Києва численних полонених та біженців-українців з Галичини. 
Через це адміністрація міста мусила надати згоду щодо спорудження української греко-
католицької церкви. Так, на Ново-Павлівській вулиці, на півдорозі до вул. Гоголівської та 
Обсерваторної у 1915-1916 роках на потребу вояків австрійської армії - галичан - була 
зведена греко-католицька (уніатська) церква. Це була невелика одно купольна дерев'яна 
церква XIX сторіччя покрита гонтом, яку розібравши, привезли з Галичини, зайнятої 
російськими військами, і знову звели у Києві [12]. Українці греко-католики ходили до неї і 
по війні, в 1920-х роках (Рис. 3-5) . У 1935 році церкву було знесено, а на місці її 
розташування влаштовано спортивний майданчик.  

Рис. 3. Дерев'яна греко-католицька церква у Києві.  
Загальний вигляд. Фото С.І.Притикіна, березень 1935 р. 
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Рис. 4. Дерев'яна греко-католицька церква у Києві.  
Інтер’єр купола. Фото С.І.Притикіна, березень 1935 р. 

Рис.5. Іконостас дерев'яної греко-католицької церкви у Києві 
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Висновки. За радянські часи історії першої світової війни на приділялося великої уваги, 
так як ідеологічно вона вважалася імперіалістичною. Але, мабуть, настав час вшанувати 
доброю пам'яттю полеглих та підняти питання про можливість відновлення храму- 
пам'ятника на Звіринці з упорядкуванням залишків Братського військового цвинтаря. На 
місці, де діяла греко- католицька церква, рекомендується встановити пам’ятний хрест, щоб 
нагадував про полонених і біженців-українців з Галичини. 

На основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду проведення реставрації, 
реконструкції, відновлення, реновації історичних будівель зроблено висновок про 
необхідність розроблення державної програми «Реставрація, реконструкція, капітальний 
ремонт цивільних будівель і споруд, які мають історичну та архітектурно-художню цінність». 
Вважаємо, що така програма сприятиме включенню історико-архітектурної спадщини в 
соціокультурне життя України [14]. 

Історичні роздуми про вплив війни на життя суспільства на початку XX сторіччя 
викликають на проведення паралелей з воєнною ситуацією, яка склалася в Україні в 2014 
році - майже сто років тому. 
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