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13

Дедалі більше країн опиняються перед викликами природних, політичних 
і суспільних катаклізмів. Із 1980 по 2012 рік 7,6 мільйона осіб потерпіли від 
збройних конфліктів. Іще 1,5 мільярда людей живуть у країнах, уражених 
громадянськими війнами та збройними конфліктами, — сказано в Доповіді 
про світовий розвиток за 2011 рік. Втрати людського життя й культурної 
власності щороку зростають. Важко оцінити збитки, завдані культурній 
спадщині в час криз.

Не є винятком і Україна, яка в останні три роки пережила 
масові протести, зазнала воєнних дій, утратила свої тери-
торії та культурні цінності. У захисті музейних колекцій 
і національної культурної спадщини від вандалізму, гра-
бунку та обстрілів, у розробленні планів швидкого реагу-
вання на надзвичайні ситуації, у створенні стратегії від-
новлення, в підвищенні індивідуальних та інституційних 
спроможностей, у створенні мереж дієвих активістів нас 
здебільшого спонукали ентузіазм, інтуїція, соціальна від-
повідальність, відданість своїй місії збереження культури 
та підтримка зарубіжних колег. Зроблено було чимало, 
але чи достатньо? Наші іноземні колеги ділилися з нами 
своїми знаннями й енергією, щоб зробити нас сильнішими 
та ефективнішими. Чому це важливо? Як вважають авто-
ри статті, надрукованої в цьому збірнику, Корін Веґенер і 
Мар’ян Оттер, вибір — за нами. Якщо ми діятимемо й далі 
окремо в різних організаціях, ми майже напевно прире-
чемо себе на невдачу, коли наступного разу наші колеги 
потребуватимуть допомоги в зруйнованій війною країні. 
Однак якщо ми об’єднаємося для підтримки всіх націо-
нальних організацій Блакитного щита, створених із метою 
захисту культурної спадщини під час збройних конфлік-
тів, то зможемо зробити так, щоб до нашого голосу дослу-
халися задля відвернення нових утрат.

ПЕРЕДНЄ СЛОВО  
КУЛЬТУРА НЕ МОЖЕ ЧЕКАТИ   

Ігор Пошивайло 
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Культура не може чекати  Ігор Пошивайло. Переднє слово 1514

Тож як можна захистити культурну спадщину під час розгортання кризи? 
Коли настає слушна мить для втручання та як діяти? І хто може допомогти 
в цьому?

Відповідаючи на ці виклики, культурна політика багатьох країн світу спря-
мовується на дедалі більші потреби спільнот щодо забезпечення ефектив-
ного та своєчасного реагування на кризову ситуацію і драматичного руй-
нування культурного надбання. Серед її пріоритетів — визначення сфери 
спільного планування між культурними й гуманітарними секторами з тим, 
щоб потерпілі громади могли брати участь у процесі відновлення, вироб-
лення економічно ефективних стратегій зниження ризику та готовності 
до надзвичайних ситуацій у сфері культурної спадщини, розроблення ме-
тодик і навчальних курсів, які проводять міжнародні організації, зокрема 
ЮНЕСКО та Міжнародний центр вивчення питань збереження і відновлен-
ня культурних цінностей (IККРОМ).

«Культура не може чекати» — під таким гаслом 2015 року в Амстердамі 
стартував міжнародний чотиритижневий навчальний курс «Перша до-
помога культурній спадщині в часи кризи» («First Aid to Cultural Heritage 
in Times of Crises») і продовжився 2016-го у Вашингтоні. Організатори —  
IККРОМ, Смітсонівський інститут (США) та національні комісії ЮНЕСКО за 
підтримки низки місцевих партнерів. Тренери з Нідерландів, США, Італії, 
Великої Британії, Франції, Швеції, Японії, Ливану, Іраку, Єгипту, Південного 
Судану, України передавали представникам різних країн свій практичний 
досвід застосування комплексних профілактичних заходів, оперативно-
го прийняття рішень та надання першої допомоги музейним зібранням і 
пам’яткам культури в умовах надзвичайних ситуацій, пов’язаних із масо-
вими протестами, збройними конфліктами, терактами та стихійним лихом. 
Майданчиками занять виступали академії мистецтв, музеї, археологічні та 
історичні місця.

Участь у міжнародних програмах представників України дала можливість 
виробити методологічні принципи та практичні рекомендації щодо збе-
реження державної частини Музейного фонду України в надзвичайних 
ситуаціях, підвищити ефективність роботи створеного при Міністерстві 
культури в 2014 році волонтерського штабу музейної безпеки, почати 
створення національної мережі «рятувальників культури», а також про-
вести серію тренінгів і семінарів, зокрема «Перша допомога культурній 
спадщині у надзвичайній ситуації» (Запорізький обласний краєзнав-
чий музей, 2014; Музей Івана Гончара, Національний музей-заповідник 
українського гончарства в Опішному, 2015), «Безпечний музей: управлін-
нями ризиками і можливостями» (Державний природничий музей НАН 
України, 2016). Науково-дослідну тему «Безпека культурної спадщини в 
умовах надзвичайних ситуацій: культурна політика держави і міжнарод-
ні стратегії» було впроваджено в програму діяльності Українського цен-
тру культурних досліджень.

У січні 2016 року Україна приєдналася до Міжнародного центру вивчен-
ня питань збереження та відновлення культурних цінностей і стала його  
135-м членом. У липні того ж року створено національну систему ІККРОМ, 
яка складається з виконавчого комітету, координатора та базової інститу-
ції ІККРОМ в Україні.

Однак, підсумовуючи результати нашого національного поступу в цій ца-
рині, можемо стверджувати, що в країні відсутні готовність до адекватного 
реагування на надзвичайні ситуації, належна координація дій та юридич-
но-правова база, а чинні, проте застарілі інструкції часів СРСР потребують 
цілковитої модернізації або заміни. Тому особливо актуальним для Украї-
ни сьогодні є запровадження комплексної системи збереження культурної 
спадщини на різних рівнях — планування безпекових заходів, швидкого 
реагування на кризові ситуації, стабілізації пошкоджених об’єктів, відшко-
дування завданих збитків, мапування об’єктів культурної спадщини, сис-
темний моніторинг культурних цінностей на тимчасово окупованих та 
анексованих територіях. 

Це видання є маленьким кроком до вирішення великих проблем. Воно ви-
ходить у світ внаслідок реалізації проекту «Перша допомога культурній 
спадщині під час конфлікту: міжнародні стратегії для України» завдяки 
підтримці Фонду Принца Клауса (Нідерланди) та посольства США в Україні. 
Ми вдячні також ІККРОМ, Смітсонівському інституту, Мініс терству культу-
ри України, Українському центру культурних досліджень, громадській ор-
ганізації «Музей Майдану», Українському Фулбрайтівському колу, Україн-
ському центру розвитку музейної справи, Блакитному щиту України, 
українським національним комітетам ІКОМ та ІКОМОС, Національному цен-
тру народної культури «Музей Івана Гончара», Національному музею-за-
повіднику українського гончарства в Опішному, Запорізькому обласному 
краєзнавчому музею, Державному природничому музею НАН України, 
тренерам та експертам, авторам матеріалів цього збірника й консультан-
там — усім, хто так чи інакше долучився до збереження нашої культурної 
спадщини у часи кризи.

Цей чи не перший у незалежній Україні збірник на таку тему призначаєть-
ся не лише для вузького кола фахівців, а й для широкого кола небайдужих 
пасіонарних громадян, що відчувають, як і канадський філософ Маршалл 
Маклюен: на кораблі «Земля» немає пасажирів, ми всі — екіпаж.



РОЗДІЛ І 

АНАЛІЗ КОНТЕКСТУ:  
КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА, ВИКЛИКИ, 
ПРАВОВА БАЗА, ДІЙОВІ ОСОБИ, 
ЛОКАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

§ Чому важлива безпека культури? 

§ Дилеми захисту культурної спадщини 

§ Безпека культури у міжнародному законодавстві

§ Культурна політика у сфері безпеки музейних колекцій

Д
ж

ер
ел

о:
 W

ik
ip

ed
ia

Джерело: Вікіпедія
| Руїни Михайлівського золотоверхого монастиря, збудованого на початку ХІІ століття. Київ, літо 1936 року
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ПЕРША ДОПОМОГА КУЛЬТУРНІЙ СПАДЩИНІ
ПІД ЧАС КОМПЛЕКСНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
(СХЕМА)

Апарна Тендон (Італія)

�  Критичні події

�  Контекстуальна та правова база

�  Дійові особи та місцевий потенціал

�  SWOT-аналіз культурної спадщини

�  Набуття доступу

�  Підготовка до розгортання дій

�  Перша оцінка пошкоджень

�  Оцінка ризиків

�  Консультації зі спільнотами й досягнення консенсусу

�  Пріоритети для втручання

�  Планування дій із безпеки та стабілізації

�  Безпека

�  Евакуація

�  Порятунок, сортування та стабілізація (рухомі цінності)

�  Сортування та стабілізація на місці (нерухомі цінності)

�  Тимчасове сховище

�  Повна оцінка пошкоджень

�  Підготовка до відновлення
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НА МІСЦІ

ВІДНОВЛЕННЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ДІЇ З БЕЗПЕКИ

ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ
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Сьогодні йде війна в країні, що зробила великий внесок у всесвітню 
культурну спадщину, в країні, багатій на історичні пам’ятки, створення 
яких у давнину сприяло розвиткові нашої цивілізації та які нині 
допомагають відстежити процес становлення людства. Ми маємо 
шанувати ці пам’ятки, настільки таку змогу дає війна.

Ця заява, як і інші заходи з охорони культурних ціннос-
тей, стала безпосереднім результатом узгоджених зусиль 
урядів, військовиків і фахівців з охорони культурної спад-
щини багатьох країн — союзників у роки Другої світової 
війни щодо захисту культурної спадщини Європи. Утім, 
незліченні знакові об’єкти, що стосуються нашого спільно-
го культурного надбання, було пошкоджено, розграбовано 
або зруйновано під час конфлікту. У відповідь на це країни 
світу зібралися 1954 року в Гаазі (Нідерланди) для підготу-
вання проекту Конвенції про захист культурних цінностей 
у разі збройного конфлікту з метою надалі не допускати 
ніколи подібних утрат культурної спадщини під час війни.

Проте порівняно нещодавні події у Боснії, Афганістані й 
Іраку свідчили про те, що культурна спадщина й у наші 
дні залишається уразливою під час збройного конфлікту. 
У Сараєві було спалено національну бібліотеку, а фасад 
Національного музею Боснії та Герцеговини обстріляли 
снайпери; в Афганістані зіпсовано, знищено чи викраде-
но й продано за кордон експонати Кабульського музею та 
зруйновано великі статуї Будди в Баміані; у квітні 2003 року 
Національний музей Іраку розграбували, і відсутність без-
пеки в інших районах країни давала змогу розкрадати та 
плюндрувати й далі тисячі археологічних пам’яток.

Можна багато чого навчитися з уроків минулого, оскільки 
деякі заклади культури, які мали колекції, завдяки ретель-
ному плануванню зуміли захистити всі чи більшість своїх 
зібрань під час збройних конфліктів. Варто перейняти 

ЗАХИСТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ  
ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

Корін Веґенер (США)

Мар’ян Оттер (Нідерланди)

Д
ж

ер
ел

о:
 Im

gu
r

| Військовослужбовець США стоїть у руїнах пам’ятника Битві народів початку  
ХХ століття. Лейпциг, Німеччина, 1945 рік
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чимало корисного з досвіду діячів культури, що допомогли врятува-
ти культурні цінності, які опинилися під загрозою в зоні бойових дій.  
На майбутнє органи охорони культурної спадщини й відповідні фахівці 
повинні об’єднати свої зусилля під прапором Міжнародного комітету 
Блакитного щита і його дочірніх організацій, створенню яких сприяла 
Гаазька конвенція 1954 року як найефективніший механізм захисту 
культурних цінностей.

УРОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

З історії відомо, що культурні цінності зазвичай потерпають під час 
збройних конфліктів. «Переможців не судять» — такою була філософія 
війни аж до закінчення наполеонівських воєнних кампаній. До початку 
Другої світової війни вже існували міжнародно визнані норми, які за-
бороняли розграбування культурних цінностей під час збройних кон-
фліктів. Гаазькі конвенції 1899 й 1907 років (Гаага II та Гаага IV) мали 
регулювати ведення війни. Згідно з ними захоплення культурних цін-
ностей категорично заборонялося. Проте гітлерівці провели добре ор-
ганізовану операцію з грабунку художніх творів, викрадаючи культур-
ні цінності з музеїв, церков і приватних колекцій у кожній окупованій 
ними країні. Хоча всі країни, які брали участь у війні, були відповідальні 
за руйнування незчисленних історичних будівель, пам’ятників та інших 
об’єктів культурної спадщини під час бойових дій, деякі з держав до-
кладали величезних спільних зусиль для захисту культурної спадщини 
в умовах війни.

У середині 30-х років ХХ століття чимало європейських музеїв і куль-
турних закладів започаткували довгострокове планування дій у разі 
війни шляхом складання списків важливих об’єктів, координації пере-
везення музейних предметів автомобільним або залізничним транспор-
том і пошуком відповідних місць для евакуації та зберігання їх. Музеї 
складували матеріали для виготовлення ящиків і зміцнення будівель під 
час бомбардувань.

Коли почалася війна, багато хто з музейних працівників брав участь 
в евакуації свого закладу, відправляючи найцінніші колекції подалі в 
місця безпечного зберігання. У паризькому Луврі галереї спорожніли. 
В Амстердамі відому картину Рембрандта «Нічна варта» згорнули та 
сховали. В Італії славнозвісного «Давида» Мікеланджело замурували в 
спеціально спорудженій вежі, а довкола тріумфальної арки Костянтина 
поставили захисну конструкцію. Фреску Леонардо Да Вінчі «Таємна ве-
черя» прикрили дерев’яною стіною, укріпленою мішками з піском, що 
врятувало цей шедевр від бомби, яка влучила в церкву та зруйнувала 
більшу її частину. Хоча музеї в Сполучених Штатах залишалися від-

критими для відвідувачів, чимало закладів культури включно з музеєм  
Метрополітен та Національною галереєю мистецтва у США перевезли 
свої найцінніші об’єкти у віддалені сховища.

Коли війна почалася, діячі у сфері охорони культурної спадщини в кіль-
кох країнах зініціювали низку комплексних програм захисту культурних 
цінностей як у межах своїх держав, так і за кордоном. Один із відповід-
них комітетів в Америці допоміг створити команди порятунку пам’ятни-
ків, витворів мистецтва й архівів (Monuments, Fine Arts, and Archives — 
MFAA) при деяких армійських підрозділах. Такі команди, які здебільшого 
складалися з професіоналів музейної справи, мистецтвознавців та фахів-
ців з охорони культурної спадщини, що проходили військову службу в 
іншій ролі, відповідали за визначення важливих культурних об’єктів на 
військових картах для того, щоб пілоти й артилерія могли уникнути ура-
ження їх. Команди MFAA рухалися за фронтом та входили у звільнені 
міста відразу за бойовими підрозділами з метою захистити й урятувати 
культурні об’єкти. У деяких країнах також було організовано підрозділи 
на зразок команд MFAA, які співпрацювали з американськими колегами. 
Ближче до завершення війни, коли війська союзників виявили схови-
ща з тисячами музейних експонатів, викрадених нацистами, команди 
MFAA одержали нове масштабне завдання перевезти ці предмети в різ-
ні місця для каталогізації та реституції їх у країну походження. Діяль-
ність команд MFAA, відзначених Конгресом США за збереження тисяч 
об’єктів культурної спадщини, визнано однією з найефективніших, що 
будь-коли вели військовослужбовці для захисту культурних цінностей 
у воєнний час.

Приклади того, як у минулому фахівці з охорони культурної спадщи-
ни, готуючись до війни, просували на урядовому рівні проекти захисту 
культурних цінностей під час збройного конфлікту, можуть стати в при-
годі нинішнім професіоналам щодо вбезпечення музейних колекцій під 
час і після можливих бойових дій.

КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ПІД ЧАС ВІЙНИ У ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОМУ СТОЛІТТІ

Не лише Друга світова війна дає чимало позитивних прикладів підготов-
ки музеїв до великих збройних конфліктів. Мужні вчинки наших колег, 
які бачимо пізніше в районах конфліктів, також є повчальними. Зокрема, 
це стосується Іракського національного музею. ЗМІ спочатку повідом-
ляли, що понад сто сімдесят тисяч об’єктів, тобто всі експонати музею, 
було вкрадено. Згодом з’ясувалося, що зібрання нараховувало близько 
півмільйона одиниць збереження, значну частину яких не було ката-
логізовано, також там зберігали задля захисту експонати з інших регі-
ональних музеїв. Насправді зникли близько п’ятнадцяти тисяч об’єктів. 
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Керівництво музею перевезло та сховало більшу частину колекцій за 
кілька тижнів до вторгнення в країну військ США. Утрати могли б бути 
набагато істотнішими, якби музейні працівники не спланували ретельно 
свої дії та не евакуювали предмети з виставкових галерей заздалегідь. 
До того ж музейники цементними блоками перекрили кілька входів до 
фондових приміщень, щоб перешкодити доступу до них грабіжників, а 
також покрили десятки нерухомих скульптур і фризів піною для захисту 
від бомб та встелили мішками з піском підлогу Ассирійської галереї, 
щоб уберегти великі кам’яні фризи в разі падіння їх унаслідок вибухів. 
Зрештою задовго до вторгнення співробітники намалювали на даху му-
зею блакитний щит — міжнародний знак захисту культурних цінностей.

Хоча такі запобіжні заходи відіграли важливу роль у збереженні біль-
шої частини колекції, деякі помилки, навіть дрібні, призвели до прикрих 
наслідків. Наприклад, через відсутність системи контролю доступу до 
ключів грабіжники змогли проникнути у фондосховища. Тільки з одного 
сховища вкрали понад чотири тисячі стародавніх циліндричних печаток.

Сили коаліції в Іраку не мали підрозділів на зразок команд MFAA, які 
діяли під час Другої світової війни. Хоча донині в більшості країн такі 
підрозділи існують, тільки незначна кількість їхнього складу служить у 
сучасних військах, й через це воєначальники зазвичай не мають змоги 
одержати експертну пораду. До того ж, якщо не рахувати надання ін-
струкції з уникнення пошкодження культурних цінностей під час воєн-
них операцій, військовослужбовців явно недостатньо готують у цьому 
плані. Деякі європейські країни мають підрозділи щодо такого військо-
во-цивільного співробітництва, включаючи незначну кількість резер-
вістів, які є фахівцями у сфері охорони культурної спадщини. Однак 
розгортанню їхньої діяльності часто перешкоджають правила цих країн 
стосовно дозволу на в’їзд у район бойових дій. Одним із наслідків таких 
обмежень стало те, що 2003 року команда фахівців з охорони культур-
ної спадщини, які працювали зі співробітниками Національного музею 
Іраку, виявилася надто малою, в неї входили кілька цивільних осіб та 
військовослужбовців зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Італії та 
Нідерландів і жоден із них не був реставратором.

Після розграбування Іракського національного музею його працівникам 
довелося мати справу із численними пошкодженими об’єктами. Те, що 
мародери не змогли забрати із собою, вони здебільшого розбивали зі 
злості або для того, щоб одержати цінні фрагменти на продаж. Музей-
ники не мали достатнього досвіду й сучасних знань із консервації та 
реставрації музейних предметів (санкції ООН не давали змоги персона-
лові пройти фахову підготовку), тож пошкоджені експонати залишили 
в рестравраційній лабораторії. Чимало фахівців з охорони культурної 
спадщини, в тому числі консерватори й археологи, готові були надати 
допомогу музеєві, але їм відмовили в доступі, оскільки вони не входили 
до державної або неурядової допомогової організації, членам яких було б 

легше в’їхати до країни та здійснювати рятувальні операції. Кілька спе-
ціалістів у галузі культури змогли потрапити в Ірак завдяки тимчасо-
вому посвідченню представника преси або ж тому, що їхній уряд упов-
новажив їх лише дати оцінку ситуації, а не вести рятувальні роботи. 
Отож минув майже рік, доки уряд Італії послав реставраторів навчати 
іракських музейників.

Щоб уникнути цих проблем у майбутньому, фахівці з охорони культур-
ної спадщини мають працювати разом. Найочевидніший і найдієвіший 
спосіб для цього — діяти в межах неурядової організації на кшталт таких 
гуманітарних об’єднань, як «Лікарі без кордонів» або Міжнародний ко-
мітет Червоного Хреста, тобто через Міжнародний комітет Блакитного 
щита (International Committee of the Blue Shield — ICBS) та його органи.

МІЖНАРОДНИЙ КОМІТЕТ БЛАКИТНОГО ЩИТА

ICBS утворено на ініціативу держав — учасниць Гаазької конвенції 1954 року, 
яка була першим міжнародним договором, зосередженим винятково на 
захисті культурної спадщини в разі збройного конфлікту. Держави — 
учасниці Гаазької конвенції утворюють мережу з більш ніж сотні країн, 
які погодилися зменшувати наслідки збройних конфліктів та вживати 
превентивних заходів у мирний час, а не під час воєнних дій, коли роби-
ти це вже здебільшого запізно (ані Сполучені Штати, ані Велика Брита-
нія не ратифікувала Гаазьку конвенцію, однак у 2004 році Велика Бри-
танія заявила про свій намір зробити це, також здійснено певні кроки 
щодо ратифікації і з боку сенату США).

ICBS заснували 1996 року для захисту культурної спадщини шляхом ко-
ординації підготовки та реагування на надзвичайні ситуації. Однак Між-
народний комітет Блакитного щита, власне, складається лише з голів 
органів, які входять до його складу, — Координаційної ради асоціацій 
аудіовізуальних архівів, Міжнародної ради архівів, Міжнародної ради 
музеїв, Міжнародної ради з охорони пам’яток та історичних місць, а та-
кож Міжнародної федерації бібліотек і архівів.

Другий протокол Гаазької конвенції, розроблений у 1999 році, надав 
Міжнародному комітетові Блакитного щита специфічну функцію відпо-
відно до конвенції. Поміж іншим, він спонукає країни — учасниці Гаазької 
конвенції реєструвати пам’ятники та інші нерухомі об’єкти культурної 
спадщини у Міжнародному списку культурних цінностей, які перебува-
ють під посиленим захистом ЮНЕСКО; маркувати деякі важливі будівлі 
та пам’ятники спеціальним захисним знаком конвенції (блакитним щи-
том); створити систему захисту культурної спадщини, яка має особливе 
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значення для людства; організувати у війську спеціальні підрозділи, 
відповідальні за захист культурних цінностей. Другий протокол називає 
Блакитний щит неурядовою організацією з відповідною компетенцією 
щодо рекомендування конкретної культурної цінності для внесення в 
цей список. ICBS та органи, що входять до його складу, мають офіційні 
відносини з ЮНЕСКО й можуть давати поради та допомагати державам — 
учасницям Гаазької конвенції.

У низці країн створено національні комітети Блакитного щита, що мо-
жуть відігравати вирішальну роль у діях, виконання яких вимагає Га-
азька конвенція. Наразі існує близько двох десятків заснованих ICBS 
національних комітетів, іще двадцять перебувають у процесі форму-
вання. Музеї, бібліотеки, архіви є членами цих національних комітетів. 
Національні комітети Блакитного щита можуть зосереджуватися на 
внутрішніх або міжнародних потребах та проблемах, наслідках стихій-
ного лиха, збройних конфліктах окремо або на всьому цьому водночас. 
Ці комітети можуть також сприяти підвищенню обізнаності щодо за-
грози для культурних цінностей під час збройного конфлікту й іноді 
діяти як консультанти для підготовки фахівців у сфері культури або 
здійснення фахової експертизи. Два національні комітети — у Нідерлан-
дах та в Сполучених Штатах — можуть дати приклади заходів, яких слід 
уживати для захисту культурних цінностей.

Під час повені в Чехії у серпні 2002 року міністерства культури та за-
кордонних справ Нідерландів фінансово допомагали Національному 
комітетові Блакитного щита Нідерландів, заснованому 2000 року, при 
закупівлі обладнання для збереження паперових експонатів у кількох 
чеських музеях. Зазначений комітет також організував перевезення об-
ладнання та допомогу з боку науковців Голландського національного 
архіву, які на основі власного досвіду розпочали масштабну роботу з 
консервації паперових експонатів. Розгортання цієї ініціативи усклад-
нювали проблеми координації та логістики. Утім, дві тисячі кубометрів 
паперу заморозили для збереження їх перед тим, як ужити подальших 
заходів для порятунку та реставрації музейних предметів (набутий тоді 
досвід дав змогу Національному комітетові Блакитного щита Нідерлан-
дів надати аналогічну допомогу після пожежі 2004 року в Бібліотеці 
герцогині Анни Амалії в Німеччині).

Національний комітет Блакитного щита Нідерландів міг у цьому разі 
активно діяти, оскільки не існувало безпосередньої загрози для життя 
людей, представники влади максимально співпрацювали з ним, і успіш-
ність реалізації проекту була незаперечною. Важливо й те, що прохан-
ня про допомогу надійшло саме від Національного комітету Блакитного 
щита Чехії. Цей проект здійснювали на основі постійних культурних 
стосунків, що й зумовило його ефективність. Такі дії нескладно зреалі-
зувати й повторити в інших випадках стихійного лиха.

Американський комітет Блакитного щита (USCBS) заснували 2006 року у 
відповідь на пограбування Іракського національного музею та пробле-
ми, що виникли при наданні йому міжнародної допомоги. USCBS, який 
є некомерційною організацією, як і всі національні комітети, зосере-
джується на проведенні навчання захисту культурних цінностей у вій-
ськових частинах США, які діють в Іраку, Афганістані та інших країнах, 
сприяє ратифікації Сполученими Штатами Гаазької конвенції 1954 року 
й координує діяльність національних організацій культурної спадщи-
ни та інші національні комітети Блакитного щита з метою забезпечити 
розгортання мережі фахівців із охорони культурної спадщини для кон-
сультування й надання допомоги щодо захисту культурних цінностей, 
які потерпіли або зазнали загрози в результаті збройного конфлікту.

Військова тренінгова програма є найактивнішим різновидом діяльності, 
що забезпечує армійські підрозділи інструктажем із цивільних питань. 
USCBS, Американський археологічний інститут та Американський інсти-
тут консервації історичних і мистецьких творів (АІК) надають експертів 
з охорони культурної спадщини в різних сферах для проведення одно-
денних курсів з ідентифікації та захисту культурних цінностей різного 
типу. Це, в свою чергу, дає армійцям базові знання з цивільних справ 
для консультування командирів бойових частин, підтримуваних ними, 
щодо того, як вирішувати проблеми при захисті культурних цінностей. 
Навчання військовиків, яке фінансують ці організації, здійснюється на 
безоплатній основі. 

АСОЦІАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ КОМІТЕТІВ БЛАКИТНОГО ЩИТА

Оскільки ICBS складається лише з голів органів, що входять до його скла-
ду, йому бракує можливості набирати персонал для надання допомоги 
об’єктам культурної спадщини в надзвичайній ситуації. Із цієї причи-
ни ICBS та національні комітети Блакитного щита заснували у вересні 
2006 року Асоціацію національних комітетів Блакитного щита (ANCBS). 
ANCBS сприяє просуванню національних комітетів Блакитного щита як у 
секторі з питань охорони культурної спадщини, так і поміж інших орга-
нізацій, що надають допомогу. Нарешті вона паралельно з інформацій-
но-експертним центром складає інтернаціональний перелік доступних 
фахівців у галузі запобігання стихійному лиху та підготовки до інших 
надзвичайних ситуацій, який оприлюднено на веб-сайті.

Гаага надала фінансову та матеріально-технічну підтримку ANCBS для 
розміщення штаб-квартири асоціації в цьому місті. Робоча група ANCBS 
розробила організаційний статут і створила веб-сайт. Із 2008 року 
ANCBS спрямовує свою діяльність на виконання трьох основних завдань. 
По-перше, це проведення експертизи для органів охорони культурної 
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вирішальну роль у захисті та збереженні культурної спадщини в зоні 
бойових дій. Національні комітети Блакитного щита стали дужчими, 
коли об’єдналися в ANCBS, забезпечивши тим самим створення інфор-
маційного центру для задоволення запитів і підтримки міжнародної 
мережі фахівців з охорони культурної спадщини, які мають великий 
досвід та потрібні навички й завжди готові надати допомогу, 

Якщо ми як професіонали в сфері охорони культурної спадщини діяти-
мемо й далі окремо в різних організаціях, ми майже напевно приречемо 
себе на невдачу, коли наступного разу наші колеги потребуватимуть 
допомоги в зруйнованій війною країні. Однак якщо ми об’єднаємося для 
підтримки всіх організацій Блакитного щита, створених задля захисту 
культурної спадщини під час збройних конфліктів, то зможемо зробити 
так, щоб до нашого голосу дослухалися задля відвернення нових утрат.

спадщини, які звертаються у питаннях превентивних заходів, збере-
ження та відновлення культурної спадщини через базу даних самодо-
помоги на веб-сайті ANCBS (у співпраці з експертними організаціями 
в цій галузі). По-друге, асоціація планує сприяти дальшому розвиткові 
та вдосконаленню вмінь команди експертів у галузі охорони культур-
ної спадщини, які надаватимуть безпосередню допомогу відповідним 
органам у разі стихійного лиха або збройного конфлікту, й забезпечи-
ти матеріально-технічними засобами розгортання діяльності цих екс-
пертів там, де вони найпотрібніші (аналогічно таким організаціям, як 
«Лікарі без кордонів»). По-третє, національні комітети Блакитного щита 
стимулюють ужиття профілактичних заходів шляхом підвищення обі-
знаності щодо цього відповідних урядових і військових організацій та 
поліпшення координації з ними.

Успішність реалізації цих планів значною мірою залежить від рівня учас—
ті громад та залучення їх у кожній країні до національних комітетів Бла-
китного щита й заснування національних комітетів там, де їх іще немає.  
Як і у випадку з інституціональними планами надзвичайного реагування, 
цей тип координації не може бути здійснено одноразово в розпал катастро-
фи та на тлі боротьби за сфери впливу між різними зацікавленими сторо-
нами. Це має бути довгостроковий скоординований взаємовигідний процес, 
що передбачає залучення до нього культурних організацій.

У минулому одним із найважливіших заходів щодо захисту культурних 
цінностей під час збройних конфліктів було превентивне планування, 
здійснюване відповідними інституціями. Під час Другої світової війни 
музеї, яким удалося врятувати свої колекції, почали планувати такий 
захист за  кілька років наперед, використовуючи ті ж самі методи ава-
рійного планування, що й завжди, але розширивши найгірші сценарії аж 
до можливої війни. Аварійне планування важливіше сьогодні з огляду 
на зумисне знищення та розграбування, зафіксовані під час відносно 
нещодавніх конфліктів, і можливість терактів у багатьох місцях. Орга-
ни охорони культурної спадщини мають визнати, що уряд і військови-
ки часто не мають досвіду або людей для надання допомоги, особливо 
якщо це пов’язано з рятуванням життя. Тому заклади культури повинні 
самі взяти на себе відповідальність за захист своїх колекції та плану-
вання такого захисту з урахуванням найгіршого сценарію.

Фахівці з охорони культурної спадщини також відповідають перед ко-
легами в усьому світі за співпрацю щодо захисту цієї спадщини під час 
збройного конфлікту. Міжнародний комітет Блакитного щита є найло-
гічнішою парасолевою організацією, яка сприятиме об’єднанню їхніх 
зусиль. Національні комітети Блакитного щита, згуртувавши чимало ор-
ганізацій з охорони культурної спадщини та окремих фахівців у своїх 
країнах, можуть більше впливати на законодавців, підвищувати інфор-
мованість громадськості, а також поліпшувати координацію з відповід-
ними військовиками, що, як засвідчила ситуація в Іраку, здатні відіграти 
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Високі Договірні Сторони, прагнучи надати договірної форми 
положенням резолюції, схваленої 16 грудня 1933 року 
всіма державами, представленими на VII Міжнародній 
конференції американських держав у Монтевідео, що 
рекомендувала урядам американських держав, котрі ще 
не підписали Пакт Реріха, ініціатором якого є Музей Ре-
ріха у Сполучених Штатах, приєднатися до цього Пакту, 
спрямованого на всесвітнє визнання прапора, вже визна-
ченого й добре відомого, щоб захистити в разі загрози всі 
пам’ятки, що становлять культурну спадщину народів та 
перебувають як у державній, так і в приватній власності, 
ухвалили рішення укласти відповідний договір із метою 
забезпечити поважання та охорону культурних цінностей 
у воєнний і в мирний час та домовилися про таке.

Стаття I

Історичні пам’ятки, музеї, наукові установи, художні, освітні 
й культурні заклади вважаються нейтральними та як такі 
поважаються сторонами, що воюють, і перебувають під їх-
нім заступництвом.

Так само поважаються та перебувають під заступництвом 
співробітники зазначених вище установ і закладів.

Такі ж самі повага та заступництво поширюються на істо-
ричні пам’ятки, музеї, наукові установи, художні, освітні 
та культурні заклади як в умовах війни, так і в мирний час.

ДОГОВІР ПРО ОХОРОНУ

ХУДОЖНІХ ЗАКЛАДІВ І НАУКОВИХ УСТАНОВ 

ТА ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК

(ПАКТ РЕРІХА)

Вашингтон, 15 квітня 1935 року 
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| Делегати Другої міжнародної конференції, присвяченої Пакту Реріха. Брюгге, Бельгія, 1932 рік
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Стаття VII

Документи щодо приєднання, а також щодо ратифікації чи денонсації 
цього договору зберігаються в Панамериканському союзі, який пові-
домляє про отримання їх інші держави, що підписали цей договір або 
приєдналися до нього.

Стаття VIII

Цей договір може бути денонсовано в будь-який час будь-якою з дер-
жав, які підписали його або приєдналися до нього, при цьому денонсація 
набуває чинності через три місяці після повідомлення про неї інших 
держав, що підписали цей договір або приєдналися до нього.

Набуття чинності цим договором засвідчили від імені своїх урядів повно-
важні представники держав після цілковитого здійснення їхніх повнова-
жень у відповідній і належній формі та скріпили договір своїми печат-
ками, зазначивши дату навпроти своїх підписів.

Стаття II

Нейтралітет, заступництво й поважання стосовно пам’яток та установ, 
згаданих у попередній статті, визнаються на всій території, яка перебу-
ває під юрисдикцією кожної з держав, що підписалася та приєдналася 
до цього договору, незалежно від національної належності зазначених 
пам’яток та установ.

Відповідні уряди погоджуються вжити потрібних заходів у царині внутріш-
нього законодавства своїх країн для забезпечення такого заступництва 
й поважання.

Стаття III

Для позначення пам’яток та установ і закладів, зазначених у статті I, 
може бути використано відмітний прапор (червоне коло з трьома чер-
воними кружальцями всередині на білому тлі) відповідно до зразка, 
який додано до цього договору.

Стаття IV

Уряди держав, що підписали цей договір і приєдналися до нього, одно-
часно з підписанням договору або приєднанням до нього чи в інший час 
надають Панамериканському союзу перелік пам’яток та закладів, яким 
хочуть забезпечити захист, передбачений цим договором.

Панамериканський союз, у свою чергу, надає іншим урядам перелік 
пам’яток та установ, згаданих у цій статті, а також інформує інші уряди 
про будь-які зміни в зазначеному переліку.

Стаття V

Пам’ятки й установи та заклади, зазначені у статті I, позбавляють приві-
леїв, передбачених у цьому договорі, в разі використання їх із військо-
вою метою.

Стаття VI

Держави, які не підписали цей договір у момент його відкриття для 
підписання, можуть у будь-який час підписати його або приєднатися  
до нього.
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Проблема миру в усьому свiтi, охорона пам’яток культури людства 
давно привертали увагу Миколи Костянтиновича Рерiха. Про охорону 
пам’яток у Росiї вiн постiйно писав на сторiнках російської преси. Перед 
загрозою небувалих руйнувань першої свiтової вiйни, перед картиною 
руїн Лувена та Реймса вiн звертається до верховного командування 
росiйської армiї, закликаючи до охорони культурних надбань на театрi 
воєнних дiй. 

У повоєння примара нового зiткнення народiв не полишає 
Реріха, i вiн знову 1930 року звертається до всього свiту iз 
закликом невiдкладно обговорити питання охорони культур-
них пам’яток. Микола Костянтинович писав у своєму звер-
неннi: «У різний спосіб прагне людство Миру. Кожен у серцi 
своєму усвiдомлює, що це творче дiйство є виявом Нової Ери. 
Недоречно висловлювати міркування про надання переваги 
певному типу куль чи конвенцiї, яка визначає, що один чи два 
броненосцi з далекобiйними гарматами важливіші для свiто-
вої єдності. Але уявiмо собi навiть i такi вбивчi мiркування 
як примiтивнi східці до того ж таки великого поняття Миру, 
яке колись подолає войовничi iнстинкти людства духовною 
радістю творення. Проте все ж бо залишається той факт, 
що гармати хоча б одного з отих броненосцiв можуть так 
само знищити найвидатнiші скарби мистецтва та науки, як 
i цiлий флот. Ми оплакуємо бiблiотеку Лувена й неповторну 
красу соборiв Реймса та Iпра. Ми пам’ятаємо безлiч скарбiв, 
які загинули пiд час усесвітнього сум’яття, але ми не хочемо 
промовляти слова ворожнечі. Скажемо просто: «Зруйновано 
людською помилкою й вiдновлено людською надiєю». Однак 
згубнi помилки в тiй чи iншiй формi все ж таки можуть пов-
торитися, й чимало пам’яток про подвиги людства може бути 
знову зруйновано. Проти цих хиб невігластва ми повиннi не-
гайно вжити заходiв. Навiть на початковому етапі цi заходи 
охорони дадуть багато корисного. Нiхто не заперечуватиме, 
що прапор Червоного Хреста добре прислужився й нагадав
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| Микола Реріх. «Pax Cultura». 1931 рік

МИКОЛА РЕРІХ  
ПРО ЗАХИСТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ЛЮДСТВА

Юрій Реріх
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Пакту Рерiха. Конференцiя також прийняла рішення встановити відно-
сини з рiзними державами з метою визнання Пакту як мiжнародного 
документа. У листопадi 1933 року вiдбулася Третя мiжнародна конфе-
ренцiя у Вашингтонi (США). Її проведення пiдтримали вже 35 країн, якi 
рекомендували пiдписання Пакту урядам усiх держав. 

15 квiтня 1935 року Пакт Рерiха стає мiжнародним документом. У цей 
день його підписали в Бiлому домi в присутностi президента Франклiна 
Рузвельта Сполучені Штати Америки та 20 країн Латинської Америки.

У жовтнi цього ж самого року Мiжнародний союз за прийняття Пакту 
Рерiха в Брюгге органiзував Мiжнародний день мистецтва в боротьбi 
за мир. Однак ідеї Пакту миру було забуто в пожежi Другої свiтової 
вiйни...

Після вiйни iдеї Пакту знову почали привертати увагу громадськості.

В Iндiї за Пакт охорони культурних пам’яток висловилися прем’єр-
мiнiстр Iндiї Джавагарлал Неру, вiце-президент Iндiї С. Радгакрiшнан, 
професори Чандрасекгара Венката Раман, Маулана Абул Калам Азад, 
доктор Гумаюн Кабiр та багато iнших. Пакт Рерiха підтримала Всеiндiй-
ська конференцiя культурної єдностi в 1946 роцi. 1948 року сказав своє 
слово на користь Пакту й уряд вiльної Iндiї.

У 1950 роцi Комiтет Пакту Рерiха надiслав докторові Торрезу Боде, 
головному директорові ЮНЕСКО, копiю Пакту з усiєю документацiєю 
щодо iсторiї руху починаючи вiд 1930 року.

У 1954 роцi в Гаазi на основi Пакту Рерiха було пiдписано заключний 
акт міжурядової Конвенції про захист культурних цiнностей у разі 
збройного конфлiкту. Наступного року цей пакт ратифiкували всi  
39 країн, якi пiдписали заключний акт конвенцiї в Гаазi, в тому числi 
Радянський Союз.

Це лише одна сторiнка з життя Миколи Костянтиновича Рерiха, яка 
розповідає про  його боротьбу за мир та охорону культурних надбань 
людства. У цiй багаторiчнiй боротьбi він керувався не вузькими нацiо-
нальними інтересами, а щирим прагненням зберегти всесвітнє культур-
не надбання.

Наведено за виданням: 
Рерих Н.К. Зажигайте сердца. — 3-е изд.—  

М.: Молодая гвардия, 1990. — 192 с.

свiтовi про людянiсть та спiвчуття. Із цiєю метою проект мiжнародного 
мирного договору, який охороняє всi скарби мистецтва й науки пiд визна-
ним у всьому світі прапором, представлено закордонним урядам. Цей план 
передбачає запровадження особливого прапору для міжнародно визнаної 
нейтральної територiї.

Від самого початку рух за Знамено миру, як почали називати цей прапор 
на захист культурних пам’яток, привернув увагу всiх, кому дорогі культур-
ні надбання людства. Французькi юристи-мiжнародники розробили юри-
дичну форму основного документа Пакту.

У 1930 роцi проект Пакту подали до Комiтету в справах музеїв при Лiзi 
Нацiй, який, схваливши проект Пакту, передав його на розгляд Мiжнарод-
ному комітетові iнтелектуальної спiвпраці.

Паралельно з вищезгаданими заходами, здiйсненими в компетентних уста-
новах Лiги Нацiй, численнi громадськi органiзацiї та відомі дiячi свiтової 
культури й науки приєднали свiй голос до звернення М.К. Рерiха. Великий 
поет Iндiї Рабiндранат Таґор, який сам був полум’яним борцем за мир, пи-
сав 1931 року: «Я пильно стежив за Вашою великою гуманiтарною працею 
на благо всiх народiв, для яких Ваш Пакт миру з його знаменом для захисту 
всiх культурних скарбiв буде винятково дiєвим символом. Я щиро радiю, 
що цей пакт прийнято Комiтетом у справах музеїв Лiги Нацiй, i я глибоко 
переконаний, що вiн матиме суттєві наслiдки для культурного взаєморо-
зумiння народiв».

У Бельгiї пан Г.К. Тюльпiнк запропонував зробити мiсто Брюгге, таке 
багате на пам’ятки минулого, центром поширення ідей Пакту миру.  
У 1931 роцi Тюльпiнк заснував Мiжнародний союз за прийняття Пакту 
Рерiха. У вереснi цього ж року в Брюгге скликається Перша мiжнародна 
конференцiя, присвячена Пакту Рерiха. Конференцiя, в роботi якої взяли 
участь представники урядiв i делегати від громадських та культурних ор-
ганiзацiй, прийняла план дiй із поширення iдей Пакту миру. Було звернуто 
особливу увагу на пропаганду цих iдей у школах i серед молодi, а також 
установлено постiйний контакт із такими організаціями, як Мiжнародний 
комiтет у справах мистецтва та Бюро конференцiї з обмеження озброєн-
ня. Виконуючи постанови Першої мiжнародної конференцiї, Музей iменi  
М.К. Рерiха у Парижi та Мiжнародний союз за прийняття Пакту Рерiха в 
Брюгге активно виступили за приєднання до Пакту миру всiх держав.

У серпнi 1932 року було скликано Другу мiжнародну конференцiю  
в Брюгге. Одночасно з конференцiєю органiзували виставку фотографiй 
пам’яток, які пiдлягають охоронi. У цiй виставцi, де було представлено 
понад 6000 фотографiй вiдомих архiтектурних пам’яток, узяли участь 
22 країни.

Друга мiжнародна конференцiя ухвалила заснувати в Брюгге спецiаль-
ну установу для всесвiтнього сприяння запровадженню в життя iдей  
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Високі Договірні Сторони, 

констатуючи, що культурні цінності зазнали значних утрат 
під час останніх збройних конфліктів та що внаслідок роз-
витку військової техніки вони дедалі більше зазнають за-
грози руйнування; 

переконані, що втрати, яких зазнають культурні цінності 
кожного народу, є втратою для культурної спадщини всьо-
го людства, оскільки кожен народ робить свій внесок у сві-
тову культуру;

беручи до уваги, що збереження культурної спадщини має 
велике значення для всіх народів світу та що важливо забез-
печити міжнародний захист цієї спадщини;

керуючись принципами захисту культурних цінностей у 
разі збройного конфлікту, встановленими у Гаазьких кон-
венціях 1899 й 1907 років та у Вашингтонському пакті від 
15 квітня 1935 року; 

беручи до уваги, що для ефективності захисту цих ціннос-
тей його має бути організовано ще за мирного часу за допо-
могою вжиття як національних, так і міжнародних заходів; 

вирішивши вжити всіх можливих заходів для захисту 
культурних цінностей, 

домовилися про таке.

КОНВЕНЦІЯ
ПРО ЗАХИСТ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
У РАЗІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Гаага, 14 травня 1954 року
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| Маркування культурних об’єктів відмітним знаком Блакитного щита, як це визначено  
в Гаазькій конвенції 1954 року, на будівлі бібліотеки Інсбруцького університету в АвстріїД
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можливих наслідків збройного конфлікту, вживаючи заходів, які вони 
вважають за потрібні.

 

Стаття 4

Поважання культурних цінностей

1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються поважати культурні цінності, 
розташовані на їхній території, а також на території інших Високих 
Договірних Сторін, забороняючи використання цих цінностей, споруд 
для їхнього захисту та безпосередньо прилеглих до них ділянок із ціля-
ми, які можуть призвести до руйнування або пошкодження цих ціннос-
тей у разі збройного конфлікту, й утримуючись від будь-якого ворожо-
го акту, скерованого проти цих цінностей.

2. Зобов’язання, зазначені в пункті 1 цієї статті, може бути порушено 
лише в разі, якщо воєнні потреби настійливо вимагатимуть такого по-
рушення.

3. Високі Договірні Сторони зобов’язуються, крім того, забороняти будь-
які акти крадіжки, грабунку або незаконного привласнення культурних 
цінностей у будь-якій формі, а також будь-які акти вандалізму щодо 
зазначених цінностей, запобігати їм і, якщо треба, припиняти їх. Вони 
забороняють реквізицію рухомих культурних цінностей, розташованих 
на території іншої Високої Договірної Сторони.

4. Вони повинні утримуватися від ужиття будь-яких репресивних захо-
дів, скерованих проти культурних цінностей.

5. Висока Договірна Сторона не може звільнятися від зобов’язань, які 
містяться у цій статті, щодо іншої Високої Договірної Сторони, ґрунтую-
чись на тому, що ця остання не вжила заходів з охорони, передбачених 
у статті 3.

 

Стаття 5

Окупація

1. Високі Договірні Сторони, які окупували повністю або частково тери-
торію іншої Високої Договірної Сторони, мають по змозі підтримувати 
зусилля компетентних національних органів влади окупованої території 
для забезпечення охорони та збереження її культурних цінностей.

2. У разі, якщо потрібне термінове втручання для збереження культур-
них цінностей, розташованих на окупованій території та пошкоджених 

РОЗДІЛ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ

 

Стаття 1

Визначення культурних цінностей

Згідно з цією Конвенцією культурними цінностями вважаються неза-
лежно від їхнього походження та власника:

а) цінності, рухомі чи нерухомі, які мають велике значення для 
культурної спадщини кожного народу, такі як пам’ятки архі-
тектури, мистецтва або історії, релігійні чи світські, археологіч-
ні місця, архітектурні ансамблі, що як такі мають історичну або 
мистецьку значущість, твори мистецтва, рукописи, книжки, інші 
об’єкти художнього, історичного чи археологічного значення, а 
також наукові колекції або важливі зібрання книжок, архівних 
матеріалів чи репродукцій цінностей, зазначених вище;

б) будівлі, основним і чинним призначенням яких є збережен-
ня чи експонування рухомих культурних цінностей, зазначених 
у пункті (a), такі як музеї, великі бібліотеки, сховища архівів, а 
також укриття, призначені для збереження в разі збройного кон-
флікту рухомих культурних цінностей, зазначених у пункті (a);

в) центри, в яких зосереджено значну кількість культурних цін-
ностей, зазначених у пунктах (a) та (б), так звані центри зосере-
дження культурних цінностей.

 

Стаття 2

Захист культурних цінностей

Захист культурних цінностей відповідно до цієї Конвенції включає охо-
рону та збереження цих цінностей.

 

Стаття 3

Охорона культурних цінностей

Високі Договірні Сторони зобов’язуються готуватися ще в мирний час 
до охорони культурних цінностей, розташованих на їхній території, від 
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РОЗДІЛ II

ПРО СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Стаття 8

Надання спеціального захисту

 

1. Під спеціальний захист може бути взято обмежене число укриттів, 
призначених для збереження рухомих культурних цінностей у разі 
збройного конфлікту, центрів зосередження культурних цінностей та 
інших нерухомих культурних цінностей, які мають дуже велике значен-
ня, за умови:

а) що вони перебувають на достатній відстані від великого індустрі-
ального центру чи будь-якого важливого військового об’єкта, 
який являє собою уразливий пункт, наприклад аеродрому, радіо-
станції, підприємства, що працює на національну оборону, порту, 
великої залізничної станції або важливої лінії комунікацій;

б) що їх не використовують із військовою метою.

2. Притулок для рухомих культурних цінностей може бути також узято 
під спеціальний захист, хоч би яким було його місцезнаходження, якщо 
його побудовано таким чином, що, цілком імовірно, бомбардування не 
зможе завдати йому шкоди.

3. Центр зосередження культурних цінностей вважають таким, що ви-
користовується з військовою метою, якщо його використовують для 
переміщення особового складу або матеріальної частини військ навіть 
транзитом. Цей центр також вважається таким, який використовують 
із військовою метою, якщо в ньому здійснюється діяльність, що прямо 
стосується військових операцій, розміщення особового складу військ 
або виробництва військових матеріалів.

4. Культурні цінності, перераховані в пункті 1, не вважаються такими, 
що використовуються з військовою метою, якщо вони охороняються 
озброєною вартою, спеціально призначеною для цієї охорони, або якщо 
поряд розміщено поліцейські сили, на які зазвичай покладається забез-
печення громадського порядку.

5. Якщо будь-яка з культурних цінностей, перерахованих у пункті 1 
цієї статті, розташована поблизу важливого військового об’єкта, зазна-
ченого в згаданому пункті, її, проте, може бути взято під особливий 
захист, якщо Висока Договірна Сторона, яка просить про це, зобов’я-
зується жодним чином не використовувати цей об’єкт у разі збройно-
го конфлікту і, зокрема, якщо йдеться про порт, вокзал або аеродром, 

під час воєнних операцій, і якщо компетентні національні органи вла-
ди не можуть цього забезпечити, Держава-окупант уживає, наскільки 
це можливо, найпотрібніших заходів з охорони цих цінностей у тісній 
співпраці із зазначеними органами влади.

3. Кожна з Високих Договірних Сторін, уряд якої розглядається членами 
руху Опору як їхній законний уряд, зверне, якщо можливо, їхню увагу 
на зобов’язання дотримуватися тих положень Конвенції, які стосуються 
поважання культурних цінностей.

 

Стаття 6

Позначення культурних цінностей

Культурні цінності, щоб полегшити їхню ідентифікацію, може бути по-
значено розпізнавальним знаком відповідно до положень статті 16.

 

Стаття 7

Заходи військового порядку

1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються ввести ще в мирний час до 
статутів або інструкцій, якими користуються їхні війська, положення, 
здатні забезпечити дотримання цієї Конвенції і, окрім того, виховувати 
ще в мирний час особовий склад своїх збройних сил у дусі поважання 
культури та культурних цінностей усіх народів.

2. Вони зобов’язуються підготувати й створити ще в мирний час у своїх 
збройних силах служби або спеціальний персонал, які стежитимуть за 
тим, щоб поважалися культурні цінності, та співпрацювати з цивільною 
владою, якій доручено охорону цих цінностей.
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то тільки у виняткових випадках неминучих військових потреб і лише 
доти, доки існують ці потреби. Останні можуть констатувати військові 
начальники починаючи лише від командира дивізії або частини, яка від-
повідає дивізії, та вище. У всіх випадках, коли обставини дають таку 
змогу, рішення про зняття імунітету нотифікується достатньо завчасно 
протилежній Стороні.

3. Сторона, яка знімає імунітет, має про це інформувати по змозі в най-
коротший строк письмово та із зазначенням причин Генерального комі-
сара з культурних цінностей, що передбачено Виконавчим регламентом.

РОЗДІЛ III

ПЕРЕВЕЗЕННЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

 

Стаття 12

Транспорт, який перебуває під спеціальним захистом

 

1. Транспорт, який використовують винятково для перевезення культур-
них цінностей або всередині території, або для перевезення їх на іншу 
територію, може бути на прохання зацікавленої Високої Договірної Сто-
рони взято під спеціальний захист на умовах, передбачених у Виконав-
чому регламенті.

2. Транспорт, який має спеціальний захист, перебуває під міжнародним 
контролем, передбаченим Виконавчим регламентом, і позначається від-
мітним знаком, описаним у статті 16.

3. Високі Договірні Сторони зобов’язані утримуватися від будь-якого 
ворожого акту щодо транспорту, який перебуває під спеціальним за-
хистом.  

 

Стаття 13

Транспорт у термінових випадках

1. Якщо Висока Договірна Сторона вважає, що безпека певних куль-
турних цінностей потребує перевезення їх і що перевезення має такий 
нагальний характер, що процедури, передбаченої у статті 12, не може 
бути дотримано, особливо на початку збройного конфлікту, транспорт 

здійснювати будь-який рух в обхід. У цьому разі шляхи обхідного руху 
має бути підготовлено ще в мирний час.

6. Спеціальний захист надається культурним цінностям шляхом унесен-
ня їх до Міжнародного реєстру культурних цінностей, що перебувають 
під спеціальним захистом. Таке внесення здійснюється тільки відпо-
відно до положень цієї Конвенції та за дотримання умов Виконавчого 
регламенту.

 

Стаття 9

Імунітет культурних цінностей, які перебувають під спеціальним захистом

 

Високі Договірні Сторони зобов’язуються забезпечити імунітет культур-
них цінностей, які перебувають під спеціальним захистом, утримуючись 
із моменту включення їх до Міжнародного реєстру від будь-якого воро-
жого акту, спрямованого проти них, а також утримуючись від викорис-
тання таких цінностей і прилеглих до них ділянок із військовою метою, 
крім випадків, передбачених пунктом 5 статті 8.

 

Стаття 10

Позначення та контроль

 

Під час збройного конфлікту культурні цінності, які перебувають під 
спеціальним захистом, має бути позначено розпізнавальним знаком, пе-
редбаченим у статті 16, і вони повинні бути доступними для міжнарод-
ного контролю, як це встановлено у Виконавчому регламенті.

 

Стаття 11

Позбавлення імунітету

 

1. Якщо одна з Високих Договірних Сторін допускає щодо цінності, яка 
перебуває під спеціальним захистом, порушення зобов’язань, узятих 
нею через статтю 9, протилежну Сторону звільняють від її зобов’язан-
ня забезпечити недоторканність цієї цінності доти, доки це порушення 
триває. Проте  щоразу, коли Вона знаходить це можливим, Вона попе-
редньо вимагатиме покласти край цьому порушенню в розумний строк.

2. Окрім випадку, передбаченого в пункті 1 цієї статті, імунітет культур-
ної цінності, яка перебуває під спеціальним захистом, може бути зня-
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РОЗДІЛ V

ПРО ВІДМІТНИЙ ЗНАК

 

Стаття 16

Знак Конвенції

 

1. Відмітним знаком Конвенції є щит, загострений ізнизу, розділений на 
чотири частини синього та білого кольору (щит складається з квадрата 
синього кольору, один із кутів якого вписано в загострену частину щита, 
й синього трикутника над квадратом; квадрат і трикутник розмежову-
ються з обох боків трикутниками білого кольору).

2. Знак уживається одноразово або тричі у вигляді трикутника (один 
знак унизу) відповідно до умов, зазначених у статті 17.

 

Стаття 17

Використання знака

1. Відмітний знак застосовується тричі для ідентифікації тільки:

a) нерухомих культурних цінностей, які перебувають під спеці-
альним захистом;

б) транспорту з культурними цінностями відповідно до умов, пе-
редбачених у статтях 12 і 13;

в) імпровізованих укриттів відповідно до умов, передбачених у 
Виконавчому регламенті.

2. Відмітний знак може застосовуватися одноразово для ідентифікації 
тільки:

a) культурних цінностей, які не перебувають під спеціальним за-
хистом;

б) осіб, на яких покладено функції з контролю відповідно до Ви-
конавчого регламенту;

в) персоналу, призначенням якого є охорона культурних цінностей;

г) посвідок особи, передбачених Виконавчим регламентом.

3. Під час збройного конфлікту заборонено застосовувати відмітний 
знак в усіх інших випадках, окрім тих, які зазначено в попередніх пунк-

може бути позначено відмітним знаком, описаним у статті 16, якщо 
тільки прохання про надання цьому транспортові імунітету відповідно 
до статті 12 не було вже раніше заявлено й відхилено. Якщо це мож-
ливо, повідомлення про транспорт має бути зроблено протилежним 
Сторонам. Транспорт, який прямує на територію іншої країни, не може 
в жодному разі позначатися відмітним знаком, якщо імунітет йому не 
було спеціально надано.

2. Високі Договірні Сторони вживатимуть, наскільки це можливо, по-
трібних запобіжних заходів, щоб транспорт, передбачений у пункті 1 
цієї статті й позначений розпізнавальним знаком, було захищено від 
ворожих дій, спрямованих проти нього.

 

Стаття 14

Імунітет щодо конфіскації, взяття як призу або захоплення

 

1. Матимуть імунітет від конфіскації, взяття як призу або захоплення:

a) культурні цінності, які перебувають під захистом, передбаче-
ним у статті 12, або під захистом, передбаченим у статті 13;

б) транспортні засоби, зайняті виключно перевезенням цих цін-
ностей.

2. Ніщо в цій статті не обмежує права на огляд і контроль.

 

РОЗДІЛ IV

ПРО ПЕРСОНАЛ

 

Стаття 15

Персонал

 

Персонал, покликаний захищати культурні цінності, має, наскільки ви-
моги безпеки дають змогу, поважатися в інтересах збереження цих цін-
ностей і, якщо цей персонал потрапляє під владу супротивника, йому 
має бути надано можливість продовжувати здійснювати свої функції, 
якщо культурні цінності, які цьому персоналові доручено охороняти, 
також потрапляють до рук супротивника.



Конвенція про захист культурних цінностей у разі збройного конфліктуРозділ I 4948

2. Сторони, які перебувають у конфлікті, докладуть усіх зусиль до того, 
щоб надати чинності шляхом прямої домовленості Сторін усім або 
частині положень цієї Конвенції.

3. Організація Об’єднаних Націй із питань освіти, науки й культури може 
запропонувати свої послуги Сторонам, які перебувають у конфлікті.

4. Застосування зазначених вище положень не зачіпатиме юридичного 
статусу Сторін, які перебувають у конфлікті.

 

РОЗДІЛ VII

ПРО ВИКОНАННЯ КОНВЕНЦІЇ

 

Стаття 20

Виконавчий регламент

Порядок застосування цієї Конвенції визначається Виконавчим регла-
ментом, який є її складником.

 

Стаття 21

Держави-покровительки

Ця Конвенція та її Виконавчий регламент застосовуються за сприяння 
Держав-покровительок, на яких покладено охорону інтересів Сторін, що 
перебувають у конфлікті.

 

Стаття 22

Процедура примирення

1. Держави-покровительки нададуть свої добрі послуги в усіх випадках, 
коли вони вважатимуть це за потрібне в інтересах захисту культурних 
цінностей, особливо якщо є розбіжність між Сторонами, які перебува-
ють у конфлікті, щодо застосування чи тлумачення положень цієї Кон-
венції або її Виконавчого регламенту.

2. Із цією метою кожна з Держав-покровительок може на запрошення 
однієї зі Сторін, Генерального директора Організації Об’єднаних Націй 

тах цієї статті, або застосовувати з будь-якою метою знак, що має схо-
жість із відмітним знаком Конвенції.

4. Відмітний знак не може бути поставлено на нерухому культурну цінність 
без одночасного вивішування відповідного дозволу, належним чином дато-
ваного й підписаного компетентною владою Високої Договірної Сторони.

 

РОЗДІЛ VI

ПРО ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ

 

Стаття 18

Застосування Конвенції

 

1. Окрім постанов, які мають набути чинності ще в мирний час, цю Кон-
венцію застосовують у разі оголошеної війни чи будь-якого іншого 
збройного конфлікту, який може виникнути між двома або кількома 
Договірними Сторонами, навіть якщо стан війни не було визнано однією 
або кількома з них.

2. Конвенція також застосовуватиметься в усіх випадках окупації всієї 
або частини території Високої Договірної Сторони, навіть якщо ця оку-
пація не зустрічає жодного військового опору.

3. Якщо одна з Держав, які перебувають у конфлікті, не бере участі 
в цій Конвенції, Держави, які є Сторонами цієї Конвенції, у своїх сто-
сунках залишаються, однак, пов’язаними її постановами. Окрім того, 
Вони будуть пов’язані Конвенцією стосовно зазначеної Держави, якщо 
остання заявила про прийняття положень Конвенції й оскільки Вона їх 
застосовує.

 

Стаття 19

Конфлікти, які не мають міжнародного характеру

 

1. У разі збройного конфлікту, який не має міжнародного характеру та ви-
никає на території однієї з Високих Договірних Сторін, кожна зі Сторін, що 
беруть участь у конфлікті, буде зобов’язана застосовувати принаймні по-
ложення цієї Конвенції, які стосуються поважання культурних цінностей.
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Конвенції та її Виконавчого регламенту. Вони зобов’язуються, зокрема, 
включити вивчення їх до програм військового та, якщо це можливо, ци-
вільного навчання для того, щоб принципи Конвенції та її Виконавчого 
регламенту були відомі всьому населенню, особливо збройним силам і 
персоналові, призначеному для захисту культурних цінностей.

 

Стаття 26

Переклади й доповіді

 

1. Високі Договірні Сторони повідомлють одна одній через посеред-
ництво Генерального директора Організації Об’єднаних Націй із питань 
освіти, науки й культури офіційні тексти перекладів цієї Конвенції та її 
Виконавчого регламенту.

2. Окрім того, щонайменше один раз на чотири роки вони надсилати-
муть Генеральному директорові доповідь, яка містить відомості щодо 
вжитих, підготовлених чи таких, що вивчаються їхніми адміністраціями, 
заходів для впровадження в життя цієї Конвенції та її Виконавчого рег-
ламенту, котрі вони вважають за доцільне повідомити.

 

Стаття 27

Наради

 

1. Генеральний директор Організації Об’єднаних Націй із питань освіти, 
науки й культури може за згодою Виконавчої ради скликати наради 
представників Високих Договірних Сторін. Він має скликати таку нара-
ду, якщо про це надійде прохання не менш ніж від однієї п’ятої частини 
загальної кількості Високих Договірних Сторін.

2. Окрім інших функцій, які доручають їй ця Конвенція та її Виконавчий 
регламент, нарада має завданням вивчати проблеми, пов’язані із засто-
суванням Конвенції та її Виконавчого регламенту, й дати в зв’язку з цим 
рекомендації.

3. Нарада може, крім того, переглядати відповідно до положень стат-
ті 39 Конвенцію або її Виконавчий регламент, якщо більшість Високих  
Договірних Сторін представлено на нараді.

із питань освіти, науки й культури або на власний розсуд запропонувати 
Сторонам, що перебувають у конфлікті, скликати нараду їхніх представ-
ників і зокрема представників влади, на яку покладено захист культурних 
цінностей, можливо, на нейтральній належним чином обраній території. 
Сторони, що перебувають у конфлікті, зобов’язані впроваджувати у жит-
тя зроблені їм пропозиції про скликання наради. Держави-покровительки 
запропонують на схвалення Сторін, що перебувають у конфлікті, особу, 
яка є громадянином нейтральної держави, або запропоновану Генераль-
ним директором Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й 
культури для участі в цій нараді як головуючого.

 

Стаття 23

Допомога ЮНЕСКО

 

1. Високі Договірні Сторони можуть звернутися до Організації Об’єдна-
них Націй із питань освіти, науки й культури з проханням про техніч-
ну допомогу для організації захисту своїх культурних цінностей або 
з будь-якого іншого питання, що випливає зі сфери застосування цієї 
Конвенції та її Виконавчого регламенту. Організація надає цю допомогу 
в межах своєї програми та своїх можливостей.

2. Організація має право на власну ініціативу робити пропозиції з цього 
питання Високим Договірним Сторонам.

 

Стаття 24

Спеціальні угоди

 

1. Високі Договірні Сторони можуть укладати спеціальні угоди з усіх 
питань, які, на їхню думку, особливо важливо врегулювати.

2. Не може бути укладено жодної спеціальної угоди, що послаблює за-
хист, який мають згідно з цією Конвенцією культурні цінності та персо-
нал, призначений для захисту їх.

 

Стаття 25

Поширення Конвенції

 

Високі Договірні Сторони зобов’язуються щонайбільше поширювати у 
своїх країнах як у мирний час, так і в час збройних конфліктів текст цієї 
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2. Ратифікаційні грамоти буде депоновано Генеральному директорові 
Організації Об’єднаних Націй із питань освіти, науки й культури.

 

Стаття 32

Приєднання

 

Із дня набуття чинності ця Конвенція буде відкрита для приєднання до 
неї всіх зазначених у статті 30 держав, що не підписали Конвенцію, а 
також для приєднання будь-якої іншої держави, котру буде запрошено 
приєднатися до неї Виконавчою радою Організації Об’єднаних Націй із 
питань освіти, науки й культури. Приєднання здійснюється шляхом де-
понування документа про приєднання Генеральному директорові Орга-
нізації Об’єднаних Націй із питань освіти, науки й культури.

 

Стаття 33

Набуття чинності 

 

1. Ця Конвенція набуде чинності через три місяці після депонування 
п’яти ратифікаційних грамот.

2. Надалі вона набуватиме чинності для кожної Високої Договірної Сто-
рони через три місяці від дня депонування цією Стороною своєї ратифі-
каційної грамоти або документа про приєднання.

3. У випадках, передбачених у статтях 18 та 19, для Сторін, які перебу-
вають у конфлікті та які депонували документи про ратифікацію чи 
приєднання до або після початку воєнних дій чи окупації, Конвенція 
набуде чинності негайно. У цих випадках Генеральний директор Орга-
нізації Об’єднаних Націй із питань освіти, науки й культури в якомога 
коротший строк зробить повідомлення, передбачені у статті 38.

 

Стаття 34

Введення в дію

 

1. Кожна з Договірних Держав, які є Сторонами Конвенції на день на-
буття нею чинності, уживе в шестимісячний строк потрібні заходи для 
введення в дію Конвенції.

2. Для всіх держав, які депонують ратифікаційні грамоти або документи 
про приєднання з дня набуття чинності цією Конвенцією, зазначений 

Стаття 28

Санкції

 

Високі Договірні Сторони зобов’язуються вживати в рамках свого кри-
мінального законодавства всіх заходів, потрібних для того, щоб було 
виявлено й піддано кримінальним або дисциплінарним санкціям осіб 
незалежно від їхнього громадянства, які порушили або наказали пору-
шити цю Конвенцію.

 

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 29

Мови

 

1. Цю Конвенцію складено англійською, іспанською, російською та 
французькою мовами; усі чотири тексти мають однакову чинність.

2. Організація Об’єднаних Націй із питань освіти, науки й культури за-
безпечує переклади Конвенції іншими мовами, які є офіційними мова-
ми її Генеральної конференції.

 

Стаття 30

Підписання

 

Ця Конвенція датуватиметься 14 травня 1954 року й до 31 грудня 1954 року 
буде відкрита для підписання її всіма державами, запрошеними на Кон-
ференцію, яка проходила в Гаазі з 21 квітня до 14 травня 1954 року.

 

Стаття 31

Ратифікація

 

1. Ця Конвенція підлягає ратифікації державами, які її підписали, відпо-
відно до їхньої конституційної процедури.
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Стаття 37

Денонсація

 

1. Кожна з Високих Договірних Сторін матиме право денонсувати цю 
Конвенцію від свого власного імені або від імені будь-якої території, яку 
ця Сторона представляє в міжнародних відносинах.

2. Про денонсацію має бути заявлено у письмовій формі Генерально-
му директорові Організації Об’єднаних Націй із питань освіти, науки й 
культури.

3. Денонсація набуде чинності через рік після отримання документа про 
денонсацію. Якщо, проте, до моменту закінчення цього року Сторона, 
яка денонсує, виявиться такою, що бере участь у збройному конфлікті, 
дію денонсації буде припинено до кінця воєнних дій і в усякому разі 
доти, доки не закінчаться операції з повернення культурних цінностей 
до країни, з якої їх було вивезено.

Стаття 38

Нотифікація

Генеральний директор Організації Об’єднаних Націй із питань освіти, 
науки й культури повідомить Державам, зазначеним у статтях 30 і 32, а 
також Організації Об’єднаних Націй про здавання всіх документів щодо 
ратифікації Конвенції, приєднання до неї або прийняття поправок, зга-
даних відповідно у статтях 31, 32 та 39, так само як і про нотифікації та 
денонсації, передбачені відповідно у статтях 35, 37 і 39.

 

Стаття 39

Перегляд Конвенції та її Виконавчого регламенту

 

1. Кожна з Високих Договірних Сторін може запропонувати поправки до 
цієї Конвенції та її Виконавчого регламенту. Текст кожної запропоно-
ваної поправки повідомляється Генеральному директорові Організації 
Об’єднаних Націй із питань освіти, науки й культури, який направляє 
його кожній Високій Договірній Стороні з проханням, щоб ця Сторона 
впродовж чотирьох місяців повідомила:

a) чи хоче вона, щоб було скликано конференцію для роз-
гляду запропонованої поправки;

строк буде також шестимісячним, рахуючи від дня депонування рати-
фікаційної грамоти або документа про приєднання.

 

Стаття 35

Територіальне поширення Конвенції

Будь-яка з Високих Договірних Сторін може в момент ратифікації чи 
приєднання або в будь-який інший час після цього заявити шляхом но-
тифікації на ім’я Генерального директора Організації Об’єднаних Націй 
із питань освіти, науки й культури, що ця Конвенція поширюватиметься 
на всю сукупність територій або на якусь із територій, які Вона пред-
ставляє у міжнародних відносинах. Ця нотифікація набуде чинності че-
рез три місяці після її отримання.

 

Стаття 36

Співвідношення з попередніми Конвенціями

1. У стосунках між Державами, які пов’язані Гаазькими конвенціями про 
закони та звичаї сухопутної війни (IV) й про бомбардування морськими 
силами під час війни (IX) від 29 липня 1899 року або ж від 18 жовтня 
1907 року та які є Сторонами цієї Конвенції, ця остання доповнить ви-
щезазначену Конвенцію (IX) і Регламент, доданий до вищезазначеної 
Конвенції (IV), та замінить знак, описаний у статті 5 вищезазначеної 
Конвенції (IX), знаком, описаним у статті 16 цієї Конвенції, для випадків, 
в яких ця Конвенція та її Виконавчий регламент передбачають уживан-
ня цього відмітного знака.

2. У стосунках між Державами, які пов’язані Вашингтонським пактом 
від 15 квітня 1935 про захист установ, що слугують цілям науки й мис-
тецтва, а також історичних пам’яток (Пакт Реріха), та які є Сторонами 
цієї Конвенції, ця остання доповнить Пакт Реріха і замінить відмітний 
прапор, описаний у статті 3 Пакту, знаком, описаним у статті 16 цієї 
Конвенції, для випадків, в яких ця Конвенція та її Виконавчий регламент 
передбачають уживання цього відмітного знака.
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ним директором Організації Об’єднаних Націй із питань освіти, науки й 
культури.

На засвідчення цього зазначені нижче належним чином уповноважені 
підписали цю Конвенцію.

Укладено в Гаазі 14 травня 1954 року в єдиному примірнику, який збе-
рігатиметься в архівах Організації Об’єднаних Націй із питань освіти, 
науки й культури й завірені копії якого буде направлено всім державам, 
зазначеним у статтях 30 і 32, а також Організації Об’єднаних Націй.

б) чи підтримує вона прийняття запропонованої поправки 
без скликання конференції;

в) чи згодна вона відхилити запропоновану поправку без 
скликання конференції.

2. Генеральний директор повідомляє відповіді згідно з пунктом 1 цієї 
статті всім Високим Договірним Сторонам.

3. Якщо всі Високі Договірні Сторони, які повідомили в передбачений 
строк свою думку Генеральному директорові Організації Об’єднаних 
Націй із питань освіти, науки й культури на виконання пункту 1 (б) цієї 
статті, повідомлять Генерального директора про те, що вони підтриму-
ють прийняття поправки без скликання конференції, то Генеральний 
директор повідомляє про нотифікацію їхнього рішення відповідно до 
статті 38. Після закінчення 90 днів від дня цього повідомлення поправка 
стає чинною для всіх Високих Договірних Сторін.

4. Генеральний директор скликає конференцію Високих Договірних Сто-
рін для розгляду запропонованої поправки, якщо про скликання кон-
ференції просить більш ніж одна третина загальної кількості Високих 
Договірних Сторін.

5. Поправки до Конвенції або її Виконавчого регламенту, які розгляда-
ються відповідно до процедури, встановленої в попередньому пункті, 
набувають чинності тільки після того, як їх одноголосно схвалено Висо-
кими Договірними Сторонами, представленими на конференції, та після 
того, як їх прийнято кожною з Високих Договірних Сторін.

6. Прийняття Високими Договірними Сторонами поправок до Конвенції 
або її Виконавчого регламенту, схвалених конференцією, згаданою в 
пунктах 4 та 5, здійснюється шляхом подання офіційного документа Ге-
неральному директорові Організації Об’єднаних Націй із питань освіти, 
науки й культури.

7. Після того як поправки до цієї Конвенції або її Виконавчого регламен-
ту набудуть чинності, тільки виправлений таким чином текст Конвенції 
або її Виконавчого регламенту залишається відкритим для ратифікації 
або приєднання. 

Стаття 40

Реєстрація

 

Відповідно до статті 102 Статуту Організації Об’єднаних Націй цю Кон-
венцію буде зареєстровано в Секретаріаті Об’єднаних Націй Генераль-
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Високі Договірні Сторони погодилися на таке.

I

1. Кожна Висока Договірна Сторона зобов’язується за-
побігати вивезенню з території, окупованої нею під час 
збройного конфлікту, культурних цінностей, які визначе-
но у статті 1 Конвенції про захист культурних цінностей 
у разі збройного конфлікту, підписаної в Гаазі 14 травня 
1954 року.

2. Кожна Висока Договірна Сторона зобов’язується взяти 
під охорону ті культурні цінності, які ввезено на її тери-
торію прямо чи опосередковано з будь-якої окупованої 
території. Це відбуватиметься або автоматично в момент 
увезення, або, якщо цього не сталося, на прохання влади 
окупованої території.

3. Кожна Висока Договірна Сторона зобов’язується після 
припинення воєнних дій повернути культурні цінності, 
які перебувають на її території, компетентній владі рані-
ше окупованої території, якщо ці цінності було ввезено на 
порушення принципу, встановленого в пункті 1. Ці цінності 
ніколи не стягуватимуться як воєнні репарації.

4. Висока Договірна Сторона, що була зобов’язана запо-
бігти вивезенню культурних цінностей з окупованої нею 
території, сплатить винагороду сумлінним тримачам куль-
турних цінностей, які має бути повернуто відповідно до 
попереднього пункту.

ПРОТОКОЛ
ПРО ЗАХИСТ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
У РАЗІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Гаага, 14 травня 1954 року
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| Американський солдат милується твором Едуарда Мане, викраденим нацистами та 
знайденим у соляній шахті Центральної Німеччини. 1945 рікД
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б) для всіх держав, які депонують ратифікаційні грамоти чи документи 
про приєднання після дати, коли Протокол набере чинності, цей строк 
також буде шестимісячним, рахуючи від дня депонування ратифікацій-
ної грамоти чи документа про приєднання.

12. Будь-яка з Високих Договірних Сторін може в момент ратифікації чи 
приєднання або в будь-який наступний момент заявити нотифікацією 
на ім’я Генерального директора ЮНЕСКО, що цей Протокол поширюва-
тиметься на всю сукупність території або на якусь із територій, яку вона 
представляє в міжнародних відносинах. Протокол поширюється на те-
риторію (території), зазначену (зазначені) в цій нотифікації, через три 
місяці після її одержання.

13. a) Кожна з Високих Договірних Сторін може денонсувати цей Про-
токол від свого власного імені або від імені будь-якої території, яку ця 
Сторона представляє в міжнародних відносинах;

б) про денонсацію має бути заявлено в письмовій формі Генеральному 
директорові ЮНЕСКО;

в) денонсація набере чинності через рік після одержання документа про 
денонсацію. Якщо, проте, виявиться, що на час закінчення того року 
Сторона, яка денонсує, бере участь у збройному конфлікті, чинність де-
нонсації буде припинено до кінця воєнних дій, в усякому разі доти, доки 
не закінчаться операції з повернення культурних цінностей до країни, 
звідки їх було вивезено.

14. Генеральний директор ЮНЕСКО інформує держави, зазначені в 
пунктах 6 і 8, а також Організацію Об’єднаних Націй щодо здавання 
всіх документів про ратифікацію, приєднання та прийняття поправок до 
Протоколу, згаданих у пунктах 7, 8 і 15, так само, як і про нотифікацію 
та денонсацію, передбачені відповідно у пунктах 12 і 13.

15. a) Цей Протокол може бути переглянуто, якщо цього зажадає більш 
ніж третина Високих Договірних Сторін;

б) із цією метою Генеральний директор ЮНЕСКО скликає конференцію;

в) поправки до цього Протоколу набирають чинності тільки після того, 
як їх одноголосно приймуть Високі Договірні Сторони, представлені на 
конференції, та визнає кожна з Високих Договірних Сторін;

г) прийняття Високими Договірними Сторонами поправок до цього 
Протоколу, схвалених конференцією, згаданою у підпунктах (б) та (в), 
здійснюється поданням офіційного документа Генеральному директо-
рові ЮНЕСКО;

д) після того, як поправки до цього Протоколу наберуть чинності, лише 
виправлений у такий спосіб текст Протоколу залишається відкритим 
для ратифікації чи приєднання.

II

5. Кожна Висока Договірна Сторона зобов’язується після закінчення во-
єнних дій повернути компетентній владі держави — початкового влас-
ника культурні цінності, депоновані з території цієї держави на тери-
торію Високої Договірної Сторони з метою захисту цих цінностей від 
загрози збройного конфлікту.

III

6. Цей Протокол буде датовано 14 травня 1954 року й до 31 грудня 1954 року 
буде відкрито для підписання його всіма державами, запрошеними на 
конференцію, яка відбувалася в Гаазі з 21 квітня до 14 травня 1954 року.

7. a) Цей Протокол підлягає ратифікації державами, які його підписали, 
відповідно до їхньої конституційної процедури;

б) ратифікаційні грамоти депонують Генеральному директорові ЮНЕСКО.

8. Від дня, коли він набере чинності, цей Протокол буде відкрито для 
приєднання до нього всіх держав, які зазначені в пункті 6 і не підписали 
його, а також для приєднання до нього будь-якої іншої держави, яку 
Виконавча рада ЮНЕСКО запросить приєднатися до нього. Приєднання 
здійснюється депонуванням документа про приєднання Генеральному 
директорові ЮНЕСКО.

9. Держави, зазначені в пунктах 6 і 8, можуть на момент підписання, 
ратифікації або приєднання заявити, що вони не будуть зв’язані поло-
женнями розділу I або положеннями розділу II цього Протоколу.

10. a) Протокол набере чинності через три місяці після депонування п’я-
ти ратифікаційних грамот;

б) надалі він набиратиме чинності для кожної Високої Договірної Сто-
рони через три місяці від дня депонування нею ратифікаційної грамоти 
або документа про приєднання;

в) у випадках, передбачених статтями 18 і 19 Конвенції про захист куль-
турних цінностей у разі збройного конфлікту, підписаної в Гаазі 14 травня 
1954 року, ратифікація чи приєднання, депоновані сторонами, які пере-
бувають у конфлікті, або до, або після початку воєнних дій чи окупації, 
набирають чинності негайно. Генеральний директор ЮНЕСКО повідом-
ляє про таку ратифікацію чи приєднання в якомога коротший строк від-
повідно до пункту 14.

11. a) Кожна держава, яка є учасником Протоколу на день, коли він на-
бере чинності, вживає всіх потрібних заходів для забезпечення дієвості 
Протоколу протягом шестимісячного періоду;
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Відповідно до статті 102 Статуту Організації Об’єднаних Націй цей Про-
токол буде зареєстровано в Секретаріаті Організації Об’єднаних Націй 
Генеральним директором ЮНЕСКО, на засвідчення чого нижчепідписані, 
належно вповноважені, поставили свої підписи під цим Протоколом.

Складено в Гаазі 14 травня 1954 року в єдиному примірнику російською, 
англійською, іспанською та французькою мовами, причому всі чотири 
тексти мають однакову чинність. Цей примірник зберігатиметься в архі-
ві ЮНЕСКО, а його завірені копії буде надіслано всім державам, зазначе-
ним у пунктах 6 і 8, а також Організації Об’єднаних Націй.

Сторони цього Протоколу,

усвідомлюючи потребу поліпшення захисту культурних 
цінностей у разі збройного конфлікту та створення сис-
теми посиленого захисту спеціально виділених категорій 
культурних цінностей,

підтверджуючи важливість положень Конвенції про захист 
культурних цінностей у разі збройного конфлікту, прийня-
тої в Гаазі 14 травня 1954 року, та наголошуючи на потребі 
доповнення цих положень заходами щодо дальшого забез-
печення  виконання їх,

прагнучи надати Високим Договірним Сторонам Конвенції 
можливість активніше брати участь у захисті культурних 
цінностей у разі збройного конфлікту, передбачивши для 
цього належні процедури,

вважаючи, що норми, які регулюють захист культурних 
цінностей у разі збройного конфлікту, мають відображати 
розвиток міжнародного права,

підтверджуючи, що норми міжнародного звичаєвого права 
й надалі регулюватимуть питання, не охоплені положення-
ми цього Протоколу,

домовилися про таке.

ДРУГИЙ ПРОТОКОЛ ДО КОНВЕНЦІЇ  
ПРО ЗАХИСТ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ  
У РАЗІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Гаага, 26 березня 1999 року
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Американські солдати несуть врятовані картини сходами замку Нойшванштайн у Баварії, який нацисти 
використовували для зберігання тисяч мистецьких скарбів, викрадених у французьких колекціонерів. Німеччина,, 1945 рік 
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РОЗДІЛ 1 

ВСТУП

Стаття 1. Визначення

Для цілей цього Протоколу:

a) «Сторона» означає державу — учасницю цього Протоколу;

б) «культурні цінності» означають культурні цінності згідно  
з визначенням у статті 1 Конвенції;

в) «Конвенція» означає Конвенцію про захист культурних цін-
ностей у разі збройного конфлікту, прийняту в Гаазі 14 травня 
1954 року;

г) «Висока Договірна Сторона» означає державу, яка є стороною 
Конвенції;

д) «посилений захист» означає систему посиленого захисту, ство-
рювану відповідно до статей 10 та 11;

е) «військовий об’єкт» означає об’єкт, який через свій характер, 
розташування, призначення чи використання робить ефективний 
внесок у воєнні дії й повне або часткове руйнування, захоплення 
чи нейтралізація якого за наявних у цей момент обставин дає 
певну військову перевагу;

є) «незаконний» означає здійснюваний під примусом або іншим 
чином із порушенням застосовних норм внутрішнього права оку-
пованої території чи міжнародного права;

ж) «Список» означає Міжнародний список культурних цінностей, 
які перебувають під посиленим захистом, що складається відпо-
відно до підпункту 1 (б) статті 27;

з) «Генеральний директор» означає Генерального директора 
ЮНЕСКО;

і) «ЮНЕСКО» означає Організацію Об’єднаних Націй із питань 
освіти, науки та культури;

к) «перший Протокол» означає Протокол про захист культур-
них цінностей у разі збройного конфлікту, підписаний у Гаазі  
14 травня 1954 року.

Стаття 2. Зв’язок із Конвенцією

1. Цей Протокол доповнює Конвенцію у відносинах між Сторонами.

Стаття 3. Сфера застосування

1. Доповнюючи положення, які застосовують у мирний час, цей Прото-
кол застосовується в ситуаціях, які згадано в пунктах 1 і 2 статті 18 Конвен-
ції та в пункті 1 статті 22.

2. Якщо одна зі сторін, які перебувають у збройному конфлікті, не зв’я-
зана цим Протоколом, Сторони цього Протоколу залишаються зв’яза-
ними ним у їхніх відносинах. Окрім того, вони зв’язані цим Протоколом 
стосовно держави — сторони конфлікту, яка не зв’язана ним, якщо та 
доти, доки вона визнає й застосовує положення цього Протоколу.

Стаття 4. Зв’язок між розділом 3 й іншими положеннями Конвенції  
та цього Протоколу

Застосування положень розділу 3 цього Протоколу не завдає шкоди 
стосовно:

a) застосування положень розділу I Конвенції та розділу 2 цього 
Протоколу;

б) застосування положень розділу II Конвенції, за винятком того, 
що між Сторонами цього Протоколу або між Стороною та дер-
жавою, яка погоджується й застосовує цей Протокол відповідно 
до пункту 2 статті 3, коли культурним цінностям було надано як 
спеціальний захист, так і посилений захист, застосовуються лише 
положення про посилений захист.

РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАХИСТ

Стаття 5. Охорона культурних цінностей

Підготовчі заходи, яких уживають у мирний час для охорони культур-
них цінностей від передбачуваних наслідків збройного конфлікту від-
повідно до статті 3 Конвенції, включають у разі потреби складання пе-
реліків, планування надзвичайних заходів щодо захисту від пожеж та 
руйнування конструкцій, підготовку до вивезення рухомих культурних 
цінностей або забезпечення належного захисту цих цінностей на місцях 
і призначення компетентної влади, яка відповідає за охорону культур-
них цінностей.
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Стаття 6. Поважання культурних цінностей

Із метою забезпечення поважання культурних цінностей відповідно  
до статті 4 Конвенції:

а) порушення зобов’язання утримуватися від учинення ворожого 
акту проти культурних цінностей із посиланням на доконечні вій-
ськові потреби, згадувані в пункті 2 статті 4 Конвенції, може бути 
припустимим лише тоді, коли:

(i) ці культурні цінності за своїм призначенням перетворе-
но на військовий об’єкт та 

(ii) немає жодної практично можливої альтернативи для 
одержання рівноцінної воєнної переваги, крім тієї, яку 
можна отримати в результаті вчинення ворожого акту 
проти цього об’єкта;

б) порушення зобов’язання не використовувати культурні ціннос-
ті з метою, яка може поставити їх під загрозу руйнування або 
пошкодження, з посиланням на доконечні військові потреби, зга-
дувані в пункті 2 статті 4 Конвенції, припустиме тільки тоді, коли 
немає можливості вибрати між таким використанням та іншим 
можливим методом для отримання рівноцінної воєнної переваги;

в) рішення про посилання на доконечні військові потреби має 
приймати військовий начальник, командувач сил, рівних за роз-
міром батальйону або більшої чисельності, чи менших за розмі-
ром сил, якщо обставини не дають змоги чинити інакше;

г) в разі нападу, який засновано на рішенні, прийнятому відповід-
но до підпункту (а), якщо обставини дають таку змогу, направля-
ється завчасне попередження.

Стаття 7. Запобіжні заходи під час нападу

Без шкоди для інших запобіжних заходів, які відповідно до міжнарод-
ного гуманітарного права треба вжити під час проведення військових 
операцій, кожна Сторона конфлікту:

a) робить усе практично можливе, щоб упевнитися в тому, що 
об’єкти нападу не є культурними цінностями, які перебувають 
під захистом відповідно до статті 4 Конвенції;

б) вживає всіх практично можливих заходів застороги при обран-
ні засобів та методів нападу для того, щоб уникнути або звести 
до мінімуму заподіяння випадкової шкоди культурним цінностям, 
які перебувають під захистом відповідно до статті 4 Конвенції;

в) утримується від прийняття рішень про вчинення будь-якого 
нападу, що, як очікується, завдасть випадкової шкоди культур-
ним цінностям, які перебувають під захистом відповідно до статті 4 
Конвенції, і що був би надмірним порівняно з конкретною та пря-
мою воєнною перевагою, яку передбачено одержати;

г) скасовує або зупиняє напад, якщо стає очевидним:

(i) об’єкт є культурною цінністю, яка перебуває під захис-
том відповідно до статті 4 Конвенції;

(ii) цей напад, як можна очікувати, завдасть випадкової 
шкоди культурним цінностям, що перебувають під захис-
том відповідно до статті 4 Конвенції, і був би надмірним 
порівняно з конкретною та прямою воєнною перевагою, 
яку передбачено одержати.

Стаття 8. Заходи запобігання наслідкам воєнних дій

Сторони, які беруть участь у конфлікті, максимально можливо:

a) вивозять рухомі культурні цінності з місць, розташованих поблизу 
військових об’єктів, або передбачають належний захист на місцях;

б) уникають розміщення військових об’єктів поблизу культурних 
цінностей.

Стаття 9. Захист культурних цінностей на окупованій території

1. Без шкоди для положень статей 4 і 5 Конвенції Сторона, яка окуповує 
всю або частину території іншої Договірної Сторони, забороняє та не 
допускає щодо окупованої території:

a) будь-яке незаконне вивезення, інше вилучення або передачу 
права власності на культурну цінність;

б) будь-які археологічні розкопки, якщо тільки це не потрібно ви-
нятково для охорони, обліку або збереження культурної цінності;

в) будь-які модифікації або зміни різновиду використання куль-
турної цінності, які мають на меті приховати чи знищити свідчен-
ня культурного, історичного або наукового характеру.

2. Будь-які археологічні розкопки культурних цінностей на окупованій 
території, їхня модифікація або зміна різновиду використання їх здій-
снюються, якщо тільки обставини дають таку змогу, в тісній співпраці з 
компетентними національними органами окупованої території.
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РОЗДІЛ 3 

ПОСИЛЕНИЙ ЗАХИСТ

Стаття 10. Посилений захист

Культурні цінності може бути взято під посилений захист, якщо вони 
відповідають таким трьом умовам:

a) вони є культурною спадщиною, яка має величезне значення 
для людства;

б) вони охороняються завдяки вживанню на національному рів-
ні належних правових та адміністративних заходів, які визнають 
їхню виняткову культурну й історичну цінність та забезпечують 
захист на найвищому рівні;

в) їх не використовують для воєнних цілей або прикриття вій-
ськових об’єктів, і Сторона, яка здійснює контроль над культур-
ними цінностями, зробила заяву на підтвердження того, що їх не 
використовуватимуть таким чином.

Стаття 11. Надання посиленого захисту

1. Кожна Сторона надає Комітетові із захисту культурних цінностей у 
разі збройного конфлікту Список культурних цінностей, щодо яких вона 
має намір просити про надання посиленого захисту.

2. Сторона, яка має юрисдикцію або контроль над культурними ціннос-
тями, може звернутися з проханням про включення їх до Списку, що 
готується відповідно до підпункту 1 (б) статті 27. Це прохання включає 
всю потрібну інформацію, пов’язану з критеріями, як це передбачено у 
статті 10. Комітет може запропонувати Стороні зробити запит про вклю-
чення культурних цінностей до Списку.

3. Інші Сторони, Міжнародний комітет Блакитного щита й інші неурядо-
ві організації, які мають відповідний досвід, можуть рекомендувати до 
уваги Комітету конкретну культурну цінність. У таких випадках Комітет 
може ухвалити рішення про те, щоб запропонувати Стороні зробити за-
пит щодо включення цієї культурної цінності до Списку. 

4. Ані прохання про включення культурних цінностей, розташованих на 
території, суверенітет або юрисдикцію щодо якої оскаржено більш ніж 
однією державою, ані включення їх жодним чином не завдають шкоди 
правам сторін спору.

5. Після такого звернення про включення до Списку Комітет інформує 
про це прохання всі Сторони. Сторони можуть висловити Комітетові 

свої заперечення щодо такого прохання впродовж 60 днів. Ці запе-
речення мають ґрунтуватися лише на критеріях, зазначених у статті 
10. Вони повинні бути конкретними та стосуватися фактів. Комітет 
розглядає заперечення, забезпечивши для Сторони, яка запитує про 
включення, розумну можливість відповісти до ухвалення ним рішення. 
Якщо такі заперечення перебувають на розгляді Комітету, рішення про 
включення до Списку ухвалюють незалежно від положень статті 26 біль-
шістю в чотири п’ятих від кількості присутніх його членів, які беруть 
участь у голосуванні.

6. При ухваленні рішення щодо прохання Комітет може спитати думку 
урядових та неурядових організацій, а також окремих експертів. 

7. Рішення про надання або відмову в наданні посиленого захисту може 
бути ухвалено лише на основі критеріїв, зазначених у статті 10.

8. У виняткових випадках, коли Комітет дійшов висновку про те, що Сто-
рона, яка запитує про включення культурних цінностей до Списку, не 
може дотримати критеріїв підпункту (б) статті 10, Комітет може прийня-
ти рішення про надання посиленого захисту за умови, що Сторона, яка 
запитує, звертається з проханням про надання міжнародної допомоги 
відповідно до статті 32.

9. У разі початку воєнних дій Сторона конфлікту може терміново про-
сити посиленого захисту культурних цінностей, які перебувають під її 
юрисдикцією або контролем, подавши таке прохання до Комітету. Ко-
мітет негайно надсилає це прохання всім Сторонам конфлікту. У таких 
випадках Комітет у прискореному порядку розглядає заперечення заці-
кавлених Сторін. Рішення про надання тимчасового посиленого захисту 
ухвалюють якомога швидше й незважаючи на положення статті 26 біль-
шістю в чотири п’ятих від кількості присутніх його членів, які беруть 
участь у голосуванні. Тимчасовий посилений захист може бути надано 
Комітетом в очікуванні результатів регулярної процедури надання по-
силеного захисту за умови дотримання положень підпунктів (а) та (в) 
статті 10.

10. Посилений захист надається Комітетом із захисту культурних цін-
ностей із моменту включення їх до Списку.

11. Генеральний директор ЮНЕСКО негайно направляє Генеральному сек -
ретареві Організації Об’єднаних Націй та всім Сторонам повідомлення 
про будь-яке рішення Комітету включити культурну цінність до Списку.

Стаття 12. Імунітет культурних цінностей, які перебувають під посиленим 
захистом

Сторони конфлікту забезпечують імунітет культурних цінностей, які 
перебувають під посиленим захистом, утримуючись від перетворен-
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ня таких цінностей на об’єкт нападу або від будь-якого використання 
цих цінностей чи безпосередньо прилеглих місць для підтримання 
воєнних дій.

Стаття 13. Утрата посиленого захисту

1. Культурні цінності, які перебувають під посиленим захистом, втрача-
ють такий захист тільки в разі:

a) якщо такий захист припинено чи скасовано відповідно до стат-
ті 14;

б) або якщо такі цінності за своїм використанням стають військо-
вим об’єктом.

2. За обставин підпункту 1 (б) такі цінності можуть ставати об’єк-
том нападу лише в разі, якщо:

a) напад є єдиним практично можливим засобом припинити таке 
використання цінностей, яке згадано в підпункті 1 (б);

б) ужито всіх практично можливих заходів застороги при обранні 
засобів і методів нападу з метою припинити таке використання та 
уникнути шкоди культурним цінностям або звести її до мінімуму;

в) не дозволяють обставини через вимоги безпосередної само–
оборони:

(i) наказ про напад віддано на найвищому оперативному 
рівні командування;

(ii) силам супротивника надіслано дієве завчасне попере-
дження з вимогою припинити використання, яке згадано 
у підпункті 1 (б);

(iii) силам супротивника надано розумний проміжок часу 
для виправлення ситуації.

Стаття 14. Припинення чинності  та скасування посиленого захисту

1. Якщо культурні цінності більше не відповідають одному з критеріїв, 
зазначених у статті 10 цього Протоколу, Комітет може припинити чин-
ність статусу посиленого захисту або скасувати цей статус, виключивши 
ці культурні цінності зі Списку.

2. У разі серйозного порушення статті 12 щодо культурних цінностей, 
які перебувають під посиленим захистом, у зв’язку з використанням їх 
для підтримання воєнних дій Комітет може припинити чинність статусу 
посиленого захисту. Якщо такі порушення тривають, Комітет може у ви-

няткових випадках скасувати статус посиленого захисту, виключивши 
ці культурні цінності зі Списку.

3. Генеральний директор ЮНЕСКО негайно направляє Генеральному 
сек ретареві Організації Об’єднаних Націй та всім Сторонам цього Прото-
колу повідомлення про будь-яке рішення Комітету припинити або ска-
сувати посилений захист.

4. Перш ніж ухвалити таке рішення, Комітет надає Сторонам можливість 
висловити свої погляди.

РОЗДІЛ 4 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЮРИСДИКЦІЯ

Стаття 15. Серйозні порушення цього Протоколу

1. Будь-яка особа вчиняє злочин у сенсі цього Протоколу, якщо ця особа 
навмисно та порушуючи Конвенцію або цей Протокол здійснює кожну 
з таких дій:

а) робить культурні цінності, які перебувають під посиленим за-
хистом, об’єктом нападу;

б) використовує культурні цінності, які перебувають під посиле-
ним захистом, або місця, що безпосередньо прилягають до них, 
для підтримання воєнних дій;

в) знищує або привласнює у великих масштабах культурну влас-
ність, яка перебуває під захистом відповідно до положень Кон-
венції та цього Протоколу;

г) робить культурні цінності, які перебувають під захистом відпо-
відно до положень Конвенції та цього Протоколу, об’єктом нападу;

д) здійснює акти крадіжки, грабунку або незаконного привласнен-
ня чи акти вандалізму, спрямовані проти культурних цінностей, 
які перебувають під захистом відповідно до положень Конвенції.

2. Кожна Сторона вживає таких заходів, які можуть виявитися доко-
нечне потрібними для визнання кримінальними злочинами згідно з її 
внутрішнім законодавством діянь, передбачених у цій статті, і для вста-
новлення відповідного покарання за такі злочини.

При цьому Сторони дотримуються загальних принципів права й міжна-
родного права, в тому числі норм, які поширюють індивідуальну кри-
мінальну відповідальність на інших осіб, окрім тих, хто безпосередньо 
вчинив діяння.
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Стаття 16. Юрисдикція

1. Без шкоди для пункту 2 кожна Сторона вживає законодавчих заходів, 
які потрібні для встановлення її юрисдикції щодо злочинів, передбаче-
них у статті 15, у таких випадках:

a) якщо такий злочин учинено на території цієї держави;

б) якщо передбачуваний злочинець є громадянином цієї держави;

в) у разі злочинів, передбачених у підпунктах (а—в) статті 15, якщо 
підозрюваний у скоєнні злочину присутній на її території.

2. Стосовно здійснення юрисдикції та без шкоди для статті 28 Конвенції:

a) цей Протокол не перешкоджає настанню індивідуальної кри-
мінальної відповідальності або виконанню юрисдикції відповідно 
до тих положень національного чи міжнародного права, які мо-
жуть бути застосовані й не зачіпають здійснення юрисдикції за 
міжнародним звичаєвим правом;

б) за винятком тих випадків, коли держава, яка не є Стороною 
цього Протоколу, може визнати й застосовувати його положення 
відповідно до пункту 2 статті 3, військовослужбовці та грома-
дяни будь-якої держави, яка не є Стороною цього Протоколу, за 
винятком тих громадян, що служать у збройних силах держави, 
яка є Стороною цього Протоколу, не мають індивідуальної кримі-
нальної відповідальності через положення цього Протоколу й цей 
Протокол не передбачає зобов’язань щодо встановлення юрис-
дикції стосовно таких осіб або видачі їх.

Стаття 17. Кримінальне переслідування

1. Сторона, на території якої встановлено присутність передбачуваного 
злочинця, що вчинив злочин, передбачений у підпунктах 1 (а—в) статті 15, 
передає без будь-яких винятків та без невиправданої затримки справу 
на розгляд своєї компетентної влади, якщо тільки Сторона не видає цю 
особу для кримінального переслідування в рамках розгляду, проведе-
ного згідно з нормами її внутрішнього права або, якщо це застосовно,  
з відповідними нормами міжнародного права.

2. У разі потреби без шкоди для відповідних норм міжнародного права 
будь-якій особі, щодо якої у зв’язку з Конвенцією та цим Протоколом 
провадиться розгляд, гарантоване справедливе поводження та справед-
ливий розгляд відповідно до внутрішнього міжнародного права на всіх 
стадіях розгляду, і таким особам у жодному разі не надаються гарантії 
менш сприятливі, аніж ті, які передбачено міжнародним правом.

Стаття 18. Видача

1. Злочини, зазначені у підпунктах 1 (а—в) статті 15, вважаються такими, які 
підлягають включенню як злочини, що призводять до видачі, у будь-який 
договір про видачу, укладений між будь-якими Сторонами до набуття цим 
Протоколом чинності. Сторони беруть зобов’язання включати такі злочини 
в усі договори про видачу, які надалі укладатимуться між ними.

2. Коли Сторона, яка зумовлює видачу наявністю договору, одержує 
прохання про видачу від іншої Сторони, з якою вона не має договору 
про видачу, держава, якій спрямовано запит, може на власний розсуд 
розглядати цей Протокол як правову підставу для видачі у зв’язку зі 
злочинами, зазначеними в підпунктах 1 (а—в) статті 15.

3. Сторони, які не зумовлюють видачу наявністю договору, розглядають 
у відносинах між собою злочини, зазначені в підпунктах 1 (а—в) статті 15, 
як злочини, що призводять до видачі з дотриманням умов, передбаче-
них законодавством Сторони, котрій надіслано запит.

4. У разі потреби злочини, зазначені в підпунктах 1 (а—в) статті 15, роз-
глядаються Сторонами для цілей видачі, так, як у разі, якби вони сталися 
не лише в місці вчинення їх, а й на території Сторін, які встановили свою 
юрисдикцію відповідно до пункту 1 статті 16.

Стаття 19. Взаємодопомога у кримінальних питаннях

1. Сторони надають одна одній максимальну допомогу у зв’язку з роз-
слідуванням, кримінальним переслідуванням або процедурою видачі, 
розпочатими щодо злочинів, зазначених у статті 15, включаючи сприян-
ня в одержанні наявних у них доказів, потрібних для розгляду справи.

2. Сторони виконують свої зобов’язання за пунктом 1 згідно з будь-яки-
ми договорами або іншими домовленостями про взаємну правову до-
помогу, що можуть існувати між ними. За відсутності таких договорів 
або домовленостей Сторони надають одна одній допомогу відповідно до 
їхнього внутрішнього законодавства.

Стаття 20. Підстави для відмови

1. Із метою видачі злочини, зазначені в підпунктах 1 (а—в) статті 15, і з 
метою взаємодопомоги у кримінальних питаннях злочини, зазначені в 
статті 15, не розглядаються як політичні злочини або злочини, пов’язані 
з політичними злочинами, чи злочини, викликані політичними мотивами. 
Відповідно пов’язане з такими злочинами прохання про видачу або про 
взаємну правову допомогу не може бути відхилено лише на тій підставі, 
що воно стосується політичного злочину чи злочину, пов’язаного з полі-
тичним злочином, або злочину, викликаного політичними мотивами.
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2. Ніщо в цьому Протоколі не повинно тлумачитися як таке, що зобов’я-
зує видавати будь-яку особу чи надавати взаємну правову допомо-
гу, якщо запитувана Сторона має вагомі підстави вважати, що запит 
про видачу у зв’язку зі злочинами, зазначеними в підпунктах 1 (а—в) 
статті 15, або про взаємну правову допомогу щодо злочинів, зазначе-
них у статті 15, має на меті судове переслідування чи покарання особи  
за ознакою раси, віросповідання, громадянства, етнічного походження 
або політичних переконань чи що задоволення такого запиту завдало б 
шкоди становищу цієї особи через будь-яку із зазначених причин.

Стаття 21. Заходи, які стосуються інших порушень

Без шкоди для статті 28 Конвенції кожна Сторона вживає таких законо-
давчих, адміністративних або дисциплінарних заходів, які можуть бути 
потрібними для покарання таких діянь, якщо їх учинено навмисно:

a) будь-яке використання культурних цінностей із порушенням 
Конвенції та цього Протоколу;

б) будь-яке незаконне вивезення, інше вилучення культурної цін-
ності з окупованої території чи передача права власності на неї з 
порушенням Конвенції або цього Протоколу.

РОЗДІЛ 5 

ЗАХИСТ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У РАЗІ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ,  
ЯКІ НЕ МАЮТЬ МІЖНАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ

Стаття 22. Збройні конфлікти, які не мають міжнародного характеру

1. Цей Протокол застосовується в разі збройного конфлікту, який не має 
міжнародного характеру та виникає на території однієї з Договірних Сторін.

2. Цей Протокол не застосовується до ситуацій внутрішніх заворушень 
і напруженості, таких як бунти, окремі спорадичні акти насильства та 
інші акти аналогічного характеру.

3. Жодне з положень цього Протоколу не використовують у цілях, які 
зачіпають суверенітет якоїсь держави чи обов’язок уряду всіма закон-
ними засобами підтримувати або відновлювати законність та лад у 
державі чи забезпечувати захист національної єдності й територіальної 
цілісності держави.

4. Жодне з положень цього Протоколу не завдає шкоди основній юрис-
дикції Сторони, на території якої виник збройний конфлікт неміжнарод-
ного характеру, стосовно порушень, передбачених у статті 15.

5. Жодне з положень цього Протоколу не використовується для виправ-
дання прямого чи опосередкованого втручання з будь-якої причини у 
збройний конфлікт або у внутрішні чи зовнішні справи Сторони, на те-
риторії якої виник конфлікт.

6. Застосування цього Протоколу до ситуації, яка згадується в пункті 1, 
не впливає на правовий статус сторін конфлікту.

7. ЮНЕСКО може запропонувати свої послуги сторонам конфлікту.

РОЗДІЛ 6 

ІНСТИТУЦІЙНІ ПИТАННЯ

Стаття 23. Нарада Сторін

1. Нараду Сторін скликають одночасно з Генеральною конференцією 
ЮНЕСКО та в координації з нарадою Високих Договірних Сторін, якщо 
таку нараду скликає Генеральний директор ЮНЕСКО.

2. Нарада Сторін ухвалює власні правила процедури.

3. Нарада Сторін виконує такі функції:

a) обирає членів Комітету відповідно до пункту 1 статті 24;

б) схвалює керівні принципи, підготовлені Комітетом відповідно 
до підпункту 1 (а) статті 27;

в) дає вказівки та стежить за використанням коштів Фонду для за-
хисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту Комітетом;

г) розглядає доповідь, представлену Комітетом відповідно до під-
пункту 1 (г) статті 27;

д) обговорює будь-які проблеми, пов’язані із застосуванням цього 
Протоколу, та вносить у відповідних випадках рекомендації.

4. На прохання щонайменше однієї п’ятої від кількості Сторін Генераль-
ний директор ЮНЕСКО скликає надзвичайну нараду Сторін.

Стаття 24. Комітет із захисту культурних цінностей у разі збройного 
конфлікту

1. Цим засновано Комітет із захисту культурних цінностей у разі зброй-
ного конфлікту. До його складу входять дванадцять Сторін, які обира-
ються на нараді Сторін.

2. Комітет збирається один раз на рік на чергову сесію та на надзвичай-
ні сесії, коли вважає це за потрібне.



Другий протокол до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей
у разі збройного конфлікту 1954 року

Розділ I 7776

3. При визначенні членського складу Комітету Сторони прагнуть забез-
печити справедливе представництво різних регіонів та культур світу.

4. Сторони — члени Комітету обирають як своїх представників осіб, ком-
петентних у царині культурної спадщини, оборони або міжнародного 
права, і вони прагнуть у консультації одна з одною забезпечити, щоб 
Комітет у цілому включав належних фахівців в усіх цих сферах.

Стаття 25. Строк повноважень

1. Сторона обирається до Комітету на чотири роки та має право бути 
переобраною після закінчення цього терміну лише один раз.

2. Незважаючи на положення пункту 1, термін повноважень полови-
ни членів, обраних під час перших виборів, закінчується в кінці першої 
чергової сесії наради Сторін після тієї сесії, на якій їх було обрано. Цих 
членів обирає за жеребом голова наради після перших виборів.

Стаття 26. Правила процедури

1. Комітет ухвалює власний регламент.

2. Більшість членів становлять кворум. Рішення Комітету ухвалює біль-
шість у дві третини членів, які голосували.

3. Члени Комітету не беруть участі в голосуванні з будь-яких рішень 
щодо культурних цінностей, яких стосується збройний конфлікт, сторо-
нами котрого вони є.

Стаття 27. Функції

1. На Комітет покладено такі функції:

a) розроблення керівних принципів щодо впровадження цього 
Протоколу;

б) надання, припинення або скасування посиленого захисту 
щодо культурних цінностей і складання, оновлення та поширен-
ня Списку культурних цінностей, які перебувають під посиле-
ним захистом;

в) спостереження й контроль за здійсненням цього Протоколу та 
сприяння виявленню культурних цінностей, які перебувають під 
посиленим захистом;

г) розгляд та подання зауважень за доповідями Сторін, запит у 
необхідних випадках роз’яснень та підготовку своєї власної допо-
віді про виконання цього Протоколу для наради Сторін;

д) отримання та розгляд запитів про міжнародну допомогу відпо-
відно до статті 32;

е) визначення порядку витрат коштів Фонду;

є) виконання будь-яких інших функцій, які може бути на нього 
покладено нарадою Сторін.

2. Комітет виконує функції у співпраці з Генеральним директором ЮНЕСКО.

3. Комітет співпрацює з міжнародними та національними урядовими 
й неурядовими організаціями, які мають на меті цілі, аналогічні цілям 
Конвенції, її Першого протоколу та цього Протоколу. Для сприяння 
здійсненню своїх функцій Комітет може запрошувати на свої засідання 
як консультантів представників відомих професійних організацій, що 
підтримують офіційні відносини з ЮНЕСКО, в тому числі Міжнародно-
го комітету Блакитного щита та його статутних органів. Представників 
Міжнародного центру з вивчення питань збереження та реставрації 
культурних цінностей (ІККРОМ), або Римського центру, та Міжнародно-
го комітету Червоного Хреста також може бути запрошено для участі в 
засіданнях як консультантів.

Стаття 28. Секретаріат

Комітетові сприяє секретаріат ЮНЕСКО, який готує документацію Ко-
мітету та порядок денний його засідань і відповідає за виконання його 
рішень.

Стаття 29. Фонд для захисту культурних цінностей у разі збройного 
конфлікту

1. Цим засновано Фонд для таких цілей:

a) надання фінансової та іншої допомоги на підтримання підго-
товчих або інших заходів, яких уживають у мирний час відповід-
но, зокрема, до статті 5, підпункту (б) статті 10 та статті 30;

б) надання фінансової та іншої допомоги у зв’язку з надзвичай-
ними, тимчасовими або іншими заходами, вжитими для захисту 
культурних цінностей у період збройного конфлікту чи негайно-
го повернення їх після закінчення воєнних дій відповідно, зокре-
ма, до підпункту (а) статті 8.

2. Згідно зі статтями Положення про фінанси ЮНЕСКО цей Фонд склада-
ється із цільових фондів.

3. Виплати з Фонду використовують лише на такі цілі, які встановлює 
Комітет відповідно до керівних принципів, визначених у підпункті 3 (в) 
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статті 23. Комітет може приймати внески, які підлягають використанню 
лише для будь-якої певної програми або проекту за умови, що Комітет 
ухвалює рішення про здійснення такої програми або проекту.

4. Кошти Фонду складаються з:

a) добровільних внесків Сторін;

б) внесків, пожертвувань і заповіданого майна:

(i) інших держав;

(ii) ЮНЕСКО або інших організацій системи Організації 
Об’єднаних Націй;

(iii) інших міжурядових чи неурядових організацій;

(iv) державних або приватних органів чи окремих осіб;

в) будь-яких відсоткових нарахувань на кошти Фонду;

г) зібраних коштів і надходжень від заходів, організованих на ко-
ристь Фонду;

д) всіх інших коштів, дозволених керівними принципами, які за-
стосовують до Фонду.

РОЗДІЛ 7 

ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА МІЖНАРОДНА ДОПОМОГА

Стаття 30. Поширення інформації

1. Сторони прагнуть за допомогою відповідних засобів, зокрема за до-
помогою освітніх та інформаційних програм, сприяти визнанню всім 
їхнім населенням культурних цінностей і поважанню їх.

2. Сторони забезпечують по змозі щонайбільше поширення цього Про-
токолу як у мирний час, так і в час збройного конфлікту.

3. Будь-яка військова чи цивільна влада, яка під час збройного кон-
флікту відповідає за виконання цього Протоколу, повністю має бути 
ознайомлена з його текстом. Із цією метою Сторони:

a) включають до статутів своїх збройних сил керівні принципи та 
інструкції, які стосуються захисту культурних цінностей;

б) розробляють і здійснюють у співпраці з ЮНЕСКО та відповід-
ними урядовими й неурядовими організаціями програми підго-
товки та освіти в мирний час;

в) обмінюються одна з одною через посередництво Генерально-
го директора ЮНЕСКО інформацією про закони, адміністративні 
положення та заходи, що вживаються згідно з підпунктами (a) 
та (б);

г) інформують одна одну по змозі в найкоротший строк через 
посередництво Генерального директора ЮНЕСКО про закони й 
адміністративні положення, які вони можуть ухвалити для за-
безпечення виконання цього Протоколу.

Стаття 31. Міжнародна співпраця

У разі серйозних порушень цього Протоколу Сторони зобов’язуються 
діяти спільно за посередництва Комітету або індивідуально у співпраці 
з ЮНЕСКО та Організацією Об’єднаних Націй і відповідно до Статуту 
Організації Об’єднаних Націй.

Стаття 32. Міжнародна допомога

1. Сторона може вимагати від Комітету міжнародної допомоги щодо 
культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом, а та-
кож сприяння щодо підготовки, розроблення або втілення в життя зако-
нів, адміністративних положень і заходів, згаданих у статті 10.

2. Учасник конфлікту, який не є Стороною цього Протоколу, але який 
приймає та виконує положення цього Протоколу відповідно до пункту 2 
статті 3, може вимагати від Комітету відповідної міжнародної допомоги.

3. Комітет ухвалює правила, які стосуються подання прохань про на-
дання міжнародної допомоги, та визначає форми такої міжнародної 
допомоги.

4. Сторонам рекомендовано надавати різноманітну технічну допомогу 
через посередництво Комітету тим Сторонам або учасникам конфлікту, 
які її запитують.

Стаття 33. Допомога ЮНЕСКО

1. Сторони можуть звертатися до ЮНЕСКО з проханням про надання їм 
технічної допомоги в організації захисту своїх культурних цінностей, 
такої, як підготовчі заходи з охорони культурних цінностей, профілак-
тичні чи організаційні заходи на випадок надзвичайних ситуацій або 
складання національних переліків культурних цінностей чи у зв’язку 
з будь-яким іншим питанням, що виникає у зв’язку із застосуванням 
цього Протоколу. ЮНЕСКО надає цю допомогу в межах своєї програми 
та своїх можливостей.
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2. Сторонам рекомендовано надавати технічну допомогу на двосторон-
ньому або багатосторонньому рівні.

3. ЮНЕСКО має право на власну ініціативу висувати пропозиції із цього 
питання Сторонам.

РОЗДІЛ 8 

ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ПРОТОКОЛУ

Стаття 34. Держави-покровительки

Цей Протокол утілюється в життя за сприяння держав-покровительок, на 
яких покладено охорону інтересів Сторін, що перебувають у конфлікті.

Стаття 35. Процедура примирення

1. Держави-покровительки надають свої добрі послуги в усіх випадках, коли 
вони можуть вважати це корисним в інтересах захисту культурних ціннос-
тей, особливо якщо між Сторонами, які перебувають у конфлікті, є розбіж-
ності щодо застосування або тлумачення положень цього Протоколу.

2. Із цією метою кожна з держав-покровительок може на запрошення 
однієї зі Сторін, Генерального директора ЮНЕСКО або на власний розсуд 
запропонувати Сторонам, що перебувають у конфлікті, скликати нараду 
їхніх представників і, зокрема, представників влади, на яких покладено 
захист культурних цінностей, у тому числі, якщо це вважається за доціль-
не, на території держави, котра не є учасником конфлікту. Сторони, що 
перебувають у конфлікті, зобов’язані впроваджувати в життя зроблені їм 
пропозиції про скликання наради. Для участі в цій нараді як голови дер-
жави-покровительки пропонують на схвалення Сторін, що перебувають 
у конфлікті, особу, яка є громадянином держави, котра не бере участі в 
конфлікті, або особу, запропоновану Генеральним директором ЮНЕСКО.

Стаття 36. Примирення за відсутності держав-покровительок

1. В умовах конфлікту, коли немає держав-покровительок, Генеральний 
директор ЮНЕСКО може надати власні добрі послуги або вжити заходів 
із використанням будь-якої іншої форми примирення або посередницт-
ва для врегулювання розбіжностей.

2. На пропозицію однієї зі Сторін або Генерального директора ЮНЕСКО голова 
Комітету може запропонувати Сторонам, що перебувають у конфлікті, скли-
кати нараду їхніх представників і, зокрема, представників владних органів, на 
які покладено захист культурних цінностей, у тому числі, якщо це вважають 
за доцільне, на території держави, котра не є учасником конфлікту.

Стаття 37. Переклади та доповіді

1. Сторони забезпечують переклад цього Протоколу своїми офіційними 
мовами та повідомляють офіційні тексти цих перекладів Генеральному 
директорові ЮНЕСКО.

2. Сторони подають Комітетові один раз на чотири роки доповідь про 
виконання цього Протоколу.

Стаття 38. Відповідальність держави

Жодне положення в цьому Протоколі, яке стосується індивідуальної 
кримінальної відповідальності, не впливає на відповідальність держав 
за міжнародним правом, у тому числі на обов’язок надати компенсацію.

РОЗДІЛ 9 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 39. Мови

Цей Протокол складено англійською, арабською, іспанською, китайською, ро-
сійською та французькою мовами, причому всі шість текстів є автентичними.

Стаття 40. Підписання

Цей Протокол датовано 26 березня 1999 року. Його буде відкрито для 
підписання всіма Високими Договірними Сторонами у Гаазі з 17 травня 
1999 року до 31 грудня 1999 року.

Стаття 41. Ратифікація, прийняття або схвалення

1. Цей Протокол підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню Висо-
кими Договірними Сторонами, які його підписали згідно з їхніми відпо-
відними конституційними процедурами.

2. Ратифікаційні грамоти або документи про прийняття чи схвалення 
здають на зберігання Генеральному директорові ЮНЕСКО.

Стаття 42. Приєднання

1. Цей Протокол відкрито для приєднання до нього інших Високих Дого-
вірних Сторін із 1 січня 2000 року.
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2. Приєднання здійснюється шляхом передання на зберігання Генераль-
ному директорові ЮНЕСКО документа про приєднання.

Стаття 43. Набуття чинності

1. Цей Протокол набуває чинності через три місяці після передання  
на зберігання двадцяти ратифікаційних грамот або документів про при-
йняття, схвалення чи приєднання.

2. Надалі він набуває чинності для кожної зі Сторін через три місяці 
після передання на зберігання цією Стороною свого документа про ра-
тифікацію або документа про прийняття, схвалення чи приєднання.

Стаття 44. Набуття чинності в разі збройного конфлікту

У випадках, передбачених у статтях 18 та 19 Конвенції, для Сторін у 
конфлікті, які здали на зберігання ратифікаційні грамоти або докумен-
ти про прийняття, схвалення чи приєднання до цього Протоколу до або 
після початку воєнних дій чи окупації, він набуває чинності негайно.  
У такому разі Генеральний директор ЮНЕСКО в найкоротший строк на-
правляє повідомлення, передбачені статтею 46 цього Протоколу.

Стаття 45. Денонсація

1. Сторона може денонсувати цей Протокол.

2. Про денонсацію має бути заявлено у письмовій формі в документі, 
який здано на зберігання Генеральному директорові ЮНЕСКО.

3. Денонсація набуває чинності через рік після отримання документа 
про денонсацію. Якщо, проте, до моменту закінчення цього строку Сто-
рона, яка денонсує, виявиться втягнутою у збройний конфлікт, чинність 
денонсації буде припинено до закінчення воєнних дій або доти, доки 
не завершаться операції з повернення культурних цінностей до країни, 
звідки їх було вивезено, залежно від того, котра з названих подій від-
будеться пізніше.

Стаття 46. Повідомлення

Генеральний директор ЮНЕСКО повідомляє всім Високим Договірним 
Сторонам, а також Організації Об’єднаних Націй про передання на збе-
рігання всіх ратифікаційних грамот або документів про прийняття, 
схвалення чи приєднання, передбачених у статтях 41 і 42, а також про 
денонсацію, передбачену в статті 45.

Стаття 47. Реєстрація в Організації Об’єднаних Націй

Відповідно до статті 102 Статуту Організації Об’єднаних Націй цей Про-
токол реєструють у Секретаріаті Організації Об’єднаних Націй на про-
хання Генерального директора ЮНЕСКО.

На засвідчення цього нижчепідписані, належним чином на те вповнова-
жені представники підписали цей Протокол.

Укладено в Гаазі 26 березня 1999 року в одному примірнику, який збе-
рігатиметься в архівах ЮНЕСКО та завірені копії якого буде направлено 
всім Високим Договірним Сторонам.
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Руїни Успенського собору Києво-Печерської лаври, збудованого в ХІ столітті. Київ, 1941 рік 
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Законодавчо визначено, що цивільний захист — це функція держави, 
спрямована на захист населення, територій, довкілля та майна від 
надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації 
їхніх наслідків і надання допомоги потерпілим у мирний час та в 
особливий період.

Кожен громадянин відповідно до Конституції України має 
право на захист свого життя та здоров’я від наслідків ава-
рій, катастроф, стихійного лиха, застосування зброї, а та-
кож може вимагати гарантованого забезпечення реалізації 
цього права від органів виконавчої влади, керівників під-
приємств, організацій, установ незалежно від форм влас-
ності та підпорядкування.

Загрози життю й діяльності людей під час надзвичайних 
ситуацій поділяють на зовнішні та внутрішні.

� Зовнішні загрози пов’язано з безпекою життя та діяльнос-
ті населення й держави у разі розв’язання сучасної війни 
або локальних збройних конфліктів, виникнення глобаль-
них екологічних катастроф.

� Внутрішні загрози пов’язано з надзвичайними ситуація-
ми техногенного та природного характеру або спровокова-
но терористичними діями.

Залежно від характеру подій, які можуть зумовити виник-
нення надзвичайних ситуацій на території України, визна-
чають такі їхні різновиди:

1) події техногенного характеру;

2) події природного характеру;

3) соціальні;

4) воєнні.

МУЗЕЇ У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

Віктор Карпов (Київ, Україна)

| Захоплена бойовиками висота і зруйнований меморіал на Савур-могилі. Донецька область, 2014 рік 
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6) створити за потреби диспетчерські служби, необхідні для убез-
печення об’єктів підвищеної небезпеки;

7) оцінити ризики виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах 
музею, не перевищувати прийнятні рівні таких ризиків;

8) здійснити навчання працівників із цивільного захисту, в тому 
числі навчати правил техногенної та пожежної безпеки;

9) декларувати безпеку об’єктів підвищеної небезпеки, якщо такі є;

10) розробити плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на 
об’єктах підвищеної небезпеки;

11) проводити тренування та навчання із цивільного захисту;

12) забезпечити аварійно-рятувальне обслуговування музею;

13) здійснити власним коштом заходи цивільного захисту, які 
зменшують рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

14) забезпечити безперешкодний доступ посадових осіб органів 
державного нагляду, працівників аварійно-рятувальних служб, з 
якими укладено угоди про аварійно-рятувальне обслуговування 
музею, для проведення обстежень відповідності протиаварійних 
заходів планам локалізації та ліквідації наслідків аварій на об’єк-
тах підвищеної небезпеки та на потенційно небезпечних об’єктах; 
забезпечити доступ сил цивільного захисту для здійснення ава-
рійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнен-
ня надзвичайних ситуацій;

15) дотримуватися вимог законодавства щодо створення, збері-
гання, утримання, використання та реконструкції захисних спо-
руд цивільного захисту;

16) здійснювати облік захисних споруд цивільного захисту, які є 
на балансі (утриманні) музею;

17) дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та 
протиепіфітотичного режимів;

18) створювати й використовувати матеріальні резерви для запо-
бігання наслідкам надзвичайних ситуацій та ліквідації їх;

19) дотримуватися пожежної безпеки, впроваджувати досягнення 
науки й техніки, позитивний досвід стосовно неї;

20) розробити й затвердити інструкції, видати накази з пожежної 
безпеки, постійно контролювати виконання їх;

21) забезпечити виконання вимог законодавства з техногенної 
та пожежної безпеки, а також виконання вимог приписів, поста-
нов і розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який 

Залежно від масштабу спричинених надзвичайною ситуацією наслідків, 
обсягів технічних і матеріальних ресурсів, потрібних для ліквідації їх, 
визначають такі рівні надзвичайних ситуацій:

1) державний;

2) регіональний;

3) місцевий;

4) об’єктовий.

Відповідно документацію дій у період надзвичайних ситуацій мають  
вести як за різновидами надзвичайних ситуацій, так і за їхніми рівнями. 
Музеї мають вести відповідну документацію та бути частиною держав-
ної системи цивільного захисту.

В Україні питання захисту населення, матеріальних і культурних цін-
ностей регулюється законодавчо. Із липня 2013 року набув чинності 
Кодекс цивільного захисту України, який визначає державну політику 
в цій сфері.

Цивільний захист забезпечують з урахуванням особливостей, визна-
чених Законом України «Про основи національної безпеки України», 
суб’єкти, вповноважені захищати населення, території, довкілля та май-
но, згідно з вимогами цього кодексу — в мирний час, а також в особливий 
період — у межах реалізації заходів держави щодо оборони України. 

В особливий період єдина державна система цивільного захисту 
функціо нує відповідно до зазначеного кодексу та з урахуванням особ-
ливостей Законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про 
мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також інших норматив-
но-правових актів.

Стаття 20 Кодексу цивільного захисту України визначає завдання та 
обов’язки суб’єктів господарювання. Зокрема, у сфері цивільного захис-
ту музей має:

1) вживати заходи із цивільного захисту на об’єктах музею;

2) забезпечити своїх працівників відповідно до законодавства за-
собами колективного та індивідуального захисту;

3) розміщувати інформацію про заходи безпеки й відповідну по-
ведінку відвідувачів у разі виникнення аварії;

4) організувати та здійснити під час виникнення надзвичайних ситу-
ацій евакуацію працівників, майна та культурних цінностей музею;

5) створити формування цивільного захисту музею, потрібну для 
їхнього функціонування матеріально-технічну базу та забезпе-
чити готовність таких формувань до дій за призначенням;
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реалізації державної політики з безпеки й захисту населення та терито-
рій, матеріальних і культурних цінностей, довкілля від негативних на-
слідків надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період, для 
подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

Музеї належать до територіальної підсистеми як об’єктова ланка.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МУЗЕЮ  
ЗА ЙОГО ПОВСЯКДЕННОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Характеристика періоду. Музей веде планову роботу, розробляє й уточ-
нює документи щодо готовності музею до надзвичайних ситуацій, орга-
нізовує взаємодію з органами Державної служби надзвичайних ситуацій.

Музей здійснює:

� прогнозування й оцінку наслідків надзвичайних ситуацій;

� розроблення та реалізацію заходів, спрямованих на уникнення над-
звичайних ситуацій;

� створення, збереження й раціональне використання матеріальних ре-
сурсів, потрібних для уникнення надзвичайних ситуацій;

� опрацювання системи оповіщення про загрозу й виникнення надзви-
чайних ситуацій, своєчасне інформування про обставини, що склалися, 
та про вжиті заходи.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МУЗЕЮ У ЧАС ПІДВИЩЕНОЇ ГОТОВНОСТІ

Характеристика періоду. На основі оцінки та прогнозування обставин, 
що склалися, планову роботу музею переводять у режим готовності до 
реагування на надзвичайні ситуації (НС), уточнюють документи щодо 
діяльності музею в надзвичайних ситуаціях, організовують взаємодію з 
органами Державної служби надзвичайних ситуацій та іншими держав-
ними органами.

Музей у час підвищеної готовності:

� організовує захист населення та територій у разі виникнення НС; 

� перевіряє системи оповіщення й інформування про загрозу та виник-
нення НС, здійснює своєчасне інформування щодо зміни обставин; 

здійснює державний нагляд у сферах техногенної та пожежної 
безпеки;

22) утримувати справними засоби цивільного та протипожежного 
захисту, не допускати їхнього використання не за призначенням;

23) впроваджувати автоматичні засоби виявлення та гасіння по-
жеж і використовувати для цього виробничу автоматику;

24) своєчасно інформувати відповідні органи та підрозділи ци-
вільного захисту про несправність протипожежної техніки, сис-
тем протипожежного захисту, водопостачання, а також про за-
криття шляхів та проїздів на певній території;

25) вирішувати інші завдання та вживати заходів із цивільного 
захисту.

Організацію заходів цивільного захисту музею здійснюють підрозділи 
(посадові особи) з цивільного захисту, які створюють (яких признача-
ють) керівники музеїв з урахуванням таких вимог:

� у суб’єктах господарювання із загальною чисельністю працюючих від 200 
до 3 тисяч осіб та у суб’єктах господарювання, віднесених до другої категорії 
цивільного захисту, призначають посадових осіб із цивільного захисту;

� у суб’єктах господарювання з чисельністю працюючих до 200 осіб 
призначають посадових осіб із цивільного захисту за рахунок штатної 
чисельності суб’єкта господарювання.

Порядок діяльності підрозділів із цивільного захисту або призначених 
осіб визначають відповідні положення про них чи посадові інструкції. 
Положення про підрозділ (посадову інструкцію працівника) з цивіль-
ного захисту затверджує керівник, який створив підрозділ (призначив 
працівника), на підставі Типового положення про такий підрозділ, яке 
затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування та реалізує державну політику з цивільного захисту.

Діяльність музею щодо захисту персоналу, матеріальних та культурних 
цінностей поділяють на такі періоди:

а) повсякденне функціонування;

б) підвищена готовність;

в) надзвичайна ситуація;

г) надзвичайний стан;

д) військовий стан.

Єдина державна система цивільного захисту, яку утворюють функціо-
нальні й територіальні підсистеми та їхні ланки, забезпечує реалізацію 
державної політики з цивільного захисту. Цю систему створено з метою 
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� організовує роботу групи зі збирання предметів, які мають історичне 
значення, та пересувної виставки;

� здійснює в першу чергу за рішенням відповідного органу охорони 
культурної спадщини в загрозливий період евакуацію наукової та облі-
ково-фондової документації, найцінніших музейних предметів;

� здійснює в другу чергу евакуацію всіх інших музейних предметів;

� організовує належне зберігання тих музейних предметів, які не під-
лягають евакуації.

ДОКУМЕНТАЦІЯ МУЗЕЮ З ПІДГОТОВКИ  
ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

1. План пожежної безпеки.

2. План технічної безпеки.

3. План приведення музею у певний ступінь готовності стосовно реагу-
вання на надзвичайні ситуації:

P мета й завдання;

P алгоритм дій приведення музею у різні ступені готовності;

P система сповіщення персоналу та вищого органу охорони куль-
турної спадщини із зазначенням адреси персоналу, телефону 
мобільного, домашнього, соціальних мереж, шляхом викликання 
співробітника;

P схема взаємодії з органами державної влади;

P схема евакуації персоналу та відвідувачів музею;

P розрахунок сил і засобів для ліквідації надзвичайних ситуацій;

P план евакуації матеріальних цінностей;

P план евакуації основного музейного фонду;

P склад груп реагування на кризові явища та їхнє функціональне 
призначення;

P склад кризового штабу, обов’язки його керівника та членів.

� поповнює матеріальні ресурси, потрібні для уникнення й ліквідації НС;

� створює кризовий штаб та групи реагування, здійснює їхню підготовку;

� оцінює рівень загроз для персоналу, відвідувачів, матеріальних та 
культурних цінностей.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МУЗЕЮ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Характеристика періоду. Музей готовий до реагування на обставини, 
що склалися. 

У цей період:

� кризовий  штаб здійснює нагляд і контроль із цивільного захисту;

� персонал музею навчають способам захисту в разі надзвичайних си-
туацій та побутових нестандартних ситуацій;

� персоналу й відвідувачам музею надають оперативну допомогу в разі 
виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;

� ведуть рятувальні та інші невідкладні роботи з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, організовують забезпечення музею та життя 
потерпілого персоналу й відвідувачів;

� здійснюють співробітництво щодо цивільного захисту з компетентни-
ми органами державної влади;

� оцінюють рівень загроз збереженню матеріальних та культурних цінностей;

� провадять консервацію найцінніших музейних предметів.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МУЗЕЮ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД: 
ЗА НАДЗВИЧАЙНОГО АБО ВОЄННОГО СТАНУ

Характеристика періоду. Цей період характеризує виникнення зовніш-
ніх загроз — або воєнного, або природного чи техногенного характеру. 
Музей підготовлено до реагування на обставини, що склалися, та додат-
ково до вжиття заходів повної готовності. 

Музей:

� організовує роботу групи підготовки та евакуації культурних 
цінностей;



Віктор Карпов. Музеї у системі цивільного захисту УкраїниРозділ I 9392

4. План приведення музею в певний ступінь готовності до реагування на 
надзвичайні ситуації:

P мета й завдання;

P алгоритм дій приведення музею у різні ступені готовності;

P система сповіщення персоналу та вищого органу охорони куль-
турної спадщини із зазначенням адреси персоналу, телефону 
мобільного, домашнього, соціальних мереж, шляхом викликання 
співробітника;

P схема взаємодії з органами державної влади;

P схема евакуації персоналу та відвідувачів музею;

P розрахунок сил і засобів для ліквідації надзвичайних ситуацій;

P план евакуації матеріальних цінностей;

P план евакуації основного музейного фонду;

P склад груп реагування на кризові явища та їхнє функціональне 
призначення;

P склад кризового штабу, обов’язки його керівника та членів.

5. План навчально-методичної підготовки персоналу музею з реагуван-
ня на надзвичайні ситуації.

6. Положення про підрозділ (посадова інструкція працівника) з цивіль-
ного захисту.

7. Документи мобілізаційної готовності (за потреби).

Отже, забезпечення конституційного права громадянина на захист його 
здоров’я та життя є важливим напрямом діяльності музею. Цей напрям 
передбачає цілу низку підготовчих та практичних робіт із налагодження 
системи прогнозування можливих надзвичайних ситуацій, реагування 
на кризові явища та ліквідації їхніх наслідків.

Руїни Херсонеса Таврійського, внесеного до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.  
V століття до н. е. Крим. Світлина  Dmitry A. Mottl �
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ПРАВОВА ОСНОВА БЕЗПЕКИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Правову основу у сфері національної безпеки України становлять 
Конституція, Закон України «Про охорону культурної спадщини», 
міжнародні договори, згоду на обов’язковість дотримання яких нада-
но Верховною Радою України.

Однак відсутні конкретні нормативно-правові документи, які забезпе-
чать реалізацію заходів захисту культурних цінностей під час воєнних 
дій та надзвичайних ситуацій.

ОБ’ЄКТИ БЕЗПЕКИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Національні культурні надбання, об’єкти культурної спадщини, культур-
ні та історичні ресурси.

СУБ’ЄКТИ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Суб’єктами гарантування національної безпеки є: 

� Президент України;

� Верховна Рада України;

� Кабінет Міністрів України;

� Рада національної безпеки і оборони України;

� міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

� Національний банк України;

� суди загальної юрисдикції;

� прокуратура України;

� місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ  
СТАНУ ЗАХИСТУ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ  
В УКРАЇНІ 

| Пошкоджена артобстрілами експозиція Донецького обласного краєзнавчого музею. Донецьк, 
серпень 2014 рокуД
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� Збройні сили України, Служба безпеки України, Служба зовнішньої роз-
відки України, Державна прикордонна служба України та інші військові 
формування, утворені відповідно до законів України.

ПРИНЦИПИ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Основними принципами гарантування національної безпеки є:

� пріоритет недоторканності культурних цінностей;

� пріоритет договірних (мирних) засобів при вирішенні конфліктів;

� своєчасність та адекватність заходів захисту культурних цінностей від-
повідно до реальних і потенційних загроз;

� чітке розмежування повноважень і взаємодія органів державної влади 
при гарантуванні безпеки культурних цінностей;

� використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів 
міжнародної колективної безпеки.

Безпеку культурних цінностей гарантують шляхом здійснення виваженої 
державної політики відповідно до прийнятих в установленому порядку 
доктрин, концепцій, стратегій і програм у політичній, економічній, соці-
альній, військовій сферах.

Вибір конкретних засобів і шляхів гарантування безпеки культурних 
цінностей зумовлено потребою своєчасного вжиття заходів, адекватних 
характеру та масштабам загроз національним інтересам, у тому числі 
культурним цінностям.

ПРІОРИТЕТИ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ  
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

Пріоритетами національних інтересів України є:

� гарантування безпеки культурних цінностей;

� інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий 
простір; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими дер-
жавами світу в інтересах України у сфері захисту культурних цінностей;

� запобігання загрозі культурним цінностям України.

На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами 
безпеці культурних цінностей України у зовнішньополітичній сфері є: 

� зазіхання на державний суверенітет України та її територіальну ціліс-
ність, територіальні претензії з боку інших держав;

� спроби втручання у внутрішні справи України з боку інших держав;

� воєнно-політична нестабільність, регіональні й локальні конфлікти  
в Україні;

� загроза зазіхань із боку окремих груп та осіб;

� злочинна діяльність, спрямована проти миру та безпеки людства, на-
самперед поширення міжнародного тероризму;

� можливість незаконного ввезення в країну зброї, боєприпасів, вибухо-
вих речовин і засобів масового ураження та іншого;

� спроби створення та функціонування незаконних воєнізованих зброй-
них формувань і намагання використати їх;

� прояви сепаратизму, намагання автономізації за етнічною ознакою ок-
ремих регіонів України;

� поширення зброї масового ураження та засобів її доставки;

� недостатня ефективність нинішніх структур і механізмів забезпечення 
стабільності.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ  
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ

З огляду на геополітичну обстановку та внутрішню обстановку в Україні 
діяльність усіх державних органів має бути зосереджено на прогнозуван-
ні та своєчасному виявленні загроз безпеці культурних цінностей, запобі-
ганні цим загрозам і нейтралізації їх.

Основними напрямами державної політики з питань національної безпе-
ки України мають бути: 

� зосередження ресурсів та посилення координації діяльності правоохо-
ронних і рятувальних органів, органів самоврядування, представницьких 
органів України для захисту культурних цінностей;

� відпрацювання ефективної системи контролю за збереженням та 
захис том культурних цінностей;

� поглиблення транскордонного співробітництва із суміжними держава-
ми з метою збереження культурних цінностей;

� створення дієвих суб’єктів держави для захисту культурних цінностей;

� створення ефективних місцевих штабів (координаційних рад) для 
захис ту культурних цінностей;

� забезпечення умов для сталого економічного зростання та підвищення 
безпеки культурних цінностей.
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ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СУБ’ЄКТІВ БЕЗПЕКИ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ  
В УКРАЇНІ

Основними функціями суб’єктів гарантування національної безпеки у 
сфері захисту культурних цінностей є: 

� вироблення й періодичне вточнення Стратегії національної безпеки 
України та Воєнної доктрини України, доктрин, концепцій, стратегій і 
програм у сфері національної безпеки, планування та вжиття конкрет-
них заходів щодо протидії загрозам національним інтересам України  
та нейтралізації цих загроз;

� створення нормативно-правової бази, потрібної для ефективного 
функціонування системи гарантування безпеки культурних цінностей;

� комплексне кадрове, фінансове, матеріальне, технічне, інформаційне 
та інше забезпечення життєдіяльності структурних елементів системи 
гарантування безпеки культурних цінностей;

� підготовка сил і засобів суб’єктів системи захисту культурних ціннос-
тей до застосування їх згідно з призначенням;

� постійний моніторинг впливу на національну безпеку процесів, які 
відбуваються в політичній, соціальній, економічній, екологічній, науко-
во-технологічній, інформаційній, військовій та інших сферах, релігій-
ному середовищі, міжетнічних стосунках; прогнозування змін, що від-
буваються в них, та потенційних загроз безпеці культурних цінностей;

� систематичне спостереження за станом і проявами міжнародного та 
інших різновидів тероризму;

� прогнозування, виявлення та оцінка можливих загроз, дестабілізу-
вальних чинників і конфліктів, причин виникнення та наслідків про-
яву їх;

� розроблення науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій щодо 
прийняття управлінських рішень із метою обстоювання національних 
інтересів України у сфері захисту культурних цінностей;

� запобігання та усунення впливу загроз і дестабілізувальних чинників 
на національні інтереси у сфері захисту культурних цінностей;

� локалізація, деескалація та врегулювання конфліктів і ліквідація на-
слідків їх або впливу дестабілізувальних чинників;

� оцінка результативності дій щодо гарантування національної безпеки 
та визначення витрат на такі цілі у сфері захисту культурних цінностей;

� участь у двосторонньому та багатосторонньому співробітництві в 
галузі безпеки, якщо це відповідає національним інтересам України у 
сфері захисту культурних цінностей;

� спільне проведення планових та оперативних заходів у рамках міжна-
родних організацій і договорів у галузі безпеки культурних цінностей.

КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗАХОДІВ ЩОДО ГАРАНТУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Контроль за реалізацією заходів у сфері національної безпеки здійсню-
ють відповідно Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Мініс-
трів України, Рада національної безпеки і оборони України в межах їхніх 
повноважень, визначених Конституцією та законами України.

Разом із тим відсутній контроль безпосередньо у сфері захисту культур-
них цінностей під час воєнних конфліктів.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ ІЗ ЗАХИСТУ  
КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У РАЗІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Серед основних заходів, які потрібно здійснити в разі збройного конфлік-
ту або надзвичайної ситуації, можна виокремити таке.

1. Створення при Міністерстві культури України разом із Міністерством 
оборони, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством юстиції, Мініс-
терством надзвичайних ситуацій, Міністерством закордонних справ гене-
рального штабу (координаційного центру з питань захисту культурних 
цінностей під час воєнних дій та інших надзвичайних ситуацій).

Дати такі повноваження генеральному штабові (координаційному центру): 

� ведення реєстрів списків культурних цінностей, супроводжуваних за-
фільмованими документами, цифровими світлинами, іншими докумен-
тами;

� зберігання списків культурних цінностей;

� зберігання документів щодо культурних цінностей, поданих закладами 
культури;

� видавання загальної карти розташування об’єктів культурної спадщини 
на території воєнних дій;

� документування заходів щодо збереження культурних цінностей, 
здійснених уповноваженими особами;

� складання планів евакуації культурних цінностей;

� забезпечення можливості огляду культурних цінностей міжнародними 
представництвами під час міжнародних операцій;
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� визначення джерел людських ресурсів і матеріально-технічного забез-
печення для захисту культурних цінностей;

� гарантування безпеки (охорона, встановлення огорожі);

� забезпечення перевезення культурних цінностей і розміщення їх у схо-
вищах;

� загальна підготовка персоналу, осіб, уповноважених здійснювати опе-
рацію із захисту культурних цінностей;

� розроблення спеціальних положень або інструкцій щодо заходів із за-
хисту культурних цінностей;

� проведення на місцевості навчання щодо захисту культурних цінностей; 
навчання та підготовка кадрів на випадок захисту культурних цінностей;

� координування дій із питань захисту культурних цінностей територі-
альних штабів (координаційних центрів), створених у закладах культури.

2. Створення у закладах культури за рішенням адміністрації штабів 
(координаційних центрів) із працівників закладу у складі не менш ніж  
10 осіб, які розробляють та реалізують план заходів щодо збереження 
культурних цінностей.

Головою штабу (координаційного центру) призначати особу з числа праців-
ників, які мають функціональні повноваження у сфері цивільної оборони.

Дати такі повноваження територіальним штабам (координаційним 
центрам): 

� складання та оновлення списків культурних цінностей, супроводжува-
них зафільмованими документами, цифровими світлинами, іншими до-
кументами;

� видавання карти розташування об’єктів культурної спадщини на тери-
торії воєнних дій;

� документування заходів щодо збереження культурних цінностей, здійс-
нених уповноваженими особами;

� складання планів евакуації;

� забезпечення можливості огляду культурних цінностей міжнародними 
представництвами під час міжнародних операцій;

� визначення джерел людських ресурсів і матеріально-технічного забез-
печення;

� гарантування безпеки (охорона, встановлення огорожі);

� забезпечення перевезення культурних цінностей і розміщення їх у 
сховищах;

� загальна підготовка складу, вповноваженого проводити операцію із за-
хисту культурних цінностей;

� розроблення спеціального положення або інструкції щодо заходів 
захис ту культурних цінностей, які подаються на затвердження до гене-
рального штабу (координаційного центру) та органу управління майном;

� проведення на місцевостях навчання із захисту культурних цінностей; 
навчання та підготовка кадрів на випадок захисту культурних цінностей;

� вирішення питань евакуації культурних цінностей у сховища з огляду 
на рекомендації генерального штабу (координаційного центру);

� координація дій закладу щодо захисту культурних цінностей;

� вирішення питань застосування спеціальних засобів, відмітних знаків 
на об’єктах культурної спадщини з метою захисту культурних цінностей;

� вирішення питань транспортування культурних цінностей;

� вирішення питань забезпечення сховищ для захисту культурних цін-
ностей.

Погром Музею Тараса Шевченка нацистами під час Другої світової війни. Шевченківський національний заповідник  
у Каневі

Св
іт

ли
на

 І
го

ря
 П

ош
и

ва
й

ла
 



РОЗДІЛ ІІ 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ,  
ПРІОРИТЕТИ ВТРУЧАННЯ,  
ПЛАНУВАННЯ БЕЗПЕКИ 

§ Планування дій із безпеки та стабілізації

§ Визначення пріоритетів рятування експонатів

§ Визначення ризиків та загроз 

§ Інструкції щодо дій у надзвичайних ситуаціях
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ЕрозіяЕрозія

Неприпустимі температуриНеприпустимі температури

Розчинені соліРозчинені солі

Неприпустима відносна вологість Неприпустима відносна вологість 

Корозійні речовини Корозійні речовини 

Забруднення Забруднення 

Пил  Пил  

СвітлоСвітло

Мікроорганізми Мікроорганізми 

РослинністьРослинність

КомахиКомахи

ГризуниГризуни

Стирання Стирання 

Вібрація Вібрація 

Байдужість Байдужість 

ГрафітіГрафіті

Шукачі скарбівШукачі скарбів

КУЛЬТУРНА
СПАДЩИНА

Культурного проекту

Законотворчих 
можливостей

Адміністративних  
можливостей

Поваги

Розуміння

Мотивації

Освіти

Захисту

Вибору

Програми

Внутрішнього  
спілкування

Зовнішньої  
комунікації

Контролю

Розкопок

Транспортування

Будівлі

Розподілу

Документації

Обробки

Організації зберігання 

Меблів для зберігання 

Експонування

Вітрин

Кріплень

Клімат-контролю

Освітлення 

Маніпуляцій

Тривалого  
зберігання 

Короткострокового  
зберігання 

Реставрації

Обслуговування

ПРИРОДНІ АГРЕСОРИ
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ВІДСУТНІСТЬ: НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ  
АБО УТРИМАННЯ
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Землетрус Землетрус 

Виверження вулкануВиверження вулкану

Буря, ураганБуря, ураган

Гроза, градГроза, град

Повінь Повінь 

Цунамі Цунамі 

Вогонь Вогонь 

ВійнаВійна

ТерактТеракт

Пожежа Пожежа 

Громадські роботиГромадські роботи

Глибока оранкаГлибока оранка

Незаконні розкопки Незаконні розкопки 

Міське будівництво Міське будівництво 

Фанатизм Фанатизм 

ВандалізмВандалізм

КрадіжкиКрадіжки

A B

C D
E

Лю
дський чинник
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ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ 

Організувати команду порятунку

Список має включати 20—30 осіб, які в разі небезпеки готові взяти участь 
у порятунку музейного зібрання. Це можуть бути як співробітники 
музею, так і близькі до нього люди, яким довіряють та які знайомі зі 
специфікою музейної роботи. У списку обов’язково має бути зазначено 
контакти всіх цих осіб, їхні адреси (хоча б район проживання) та фахові 
навички. Бажано провести з ними збори, обрати старшого команди, 
пояснити завдання й розподілити обов’язки. 

До групи неодмінно мають увійти люди, які добре знаються на роботі з 
музейними фондами (від двох до шести осіб). Очолювати команду має 
той, хто здатен організувати людей та керувати ними, кому довіряють 
та кого поважають. Але чільником не може бути директор музею (та 
його заступники у великих музеях).

Команда порятунку поділяється на чотири основні групи 
(випадки, коли виникає потреба в її роботі, можуть бути 
непередбачуваними): 

1. Група евакуації. Займається евакуацією предметів му-
зейного зібрання з проблемної зони. При ній або з її скла-
ду обирають людей для огороджування зони порятунку 
та контролю допуску до неї — охорону. У цій групі мають 
бути здебільшого міцні здорові чоловіки й молодь.

2. Група фіксації та складання первинної документації. 
Ця група за потреби вбезпечує предмети музейного зі-
брання, запобігаючи можливому руйнуванню та псуванню 
їх, готує індивідуальні картки на кожен предмет, веде за-
гальний перелік усіх евакуйованих предметів, складає акт 
переміщення, займається пакуванням для подальшого 

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ДІЙ У РАЗІ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ 
СИТУАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ДІЯЛЬНІСТЮ МУЗЕЇВ У ЗОНІ 
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ ТА МОЖЛИВИХ ТЕРАКТІВ

Сергій Дяченко (Херсон, Україна)

За матеріалами тренінгу ІККРОМ 
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Сергій Дяченко. Інструкція щодо дій у разі непередбачених ситуацій, 
пов’язаних із діяльністю музеїв у зоні збройних конфліктів та можливих терактів
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ІНСТРУМЕНТИ Й МАТЕРІАЛИ, ПОТРІБНІ  
ДЛЯ МОЖЛИВОЇ ЕВАКУАЦІЇ МУЗЕЙНОГО ЗІБРАННЯ

� Пакувальна тара, ганчір’я, рулонна та звичайна тканина, папір, поро-
лон, бульбашкова плівка, мотузки, канати й т. ін. З’ясувати місця, де ці 
речі можна якнайшвидше взяти за нагальної потреби.

� Фотоапарати, бланки евакуаційних карток, документація щодо пере-
міщення, папір, авторучки, олівці, маркери.

� Каски, захисні костюми, рукавички, респіратори для забезпечення що-
найменше групи евакуації команди порятунку (4—10 комплектів). Захис-
ні охоронні стрічки (жовті, червоно-білі), яскраві мотузки для позначен-
ня місць руйнування з предметами музейного зібрання.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАХИСТУ БУДІВЛІ  
ВІД МОЖЛИВИХ ЗОВНІШНІХ ВИЯВІВ АГРЕСІЇ 

� Перевірити наявність та якість предметів протипожежного захисту (вог-
негасників, лопат, піску, відер, пожежних гідрантів, сокир, ломів тощо). 

� Продумати можливість швидкого забезпечення музею мішками з піс-
ком (заздалегідь домовитися). 

� Заготувати клейку стрічку (скоч) для обклеювання скла віконних та 
дверних прорізів, а також для пакування предметів музейного зібрання. 

� Заготувати дошки, пилки, молотки, плоскогубці та цвяхи для мож-
ливого створення огороджень, перекриття зруйнованих прорізів, для 
можливого збирання пакувальної тари, монтування стелажів в евакуа-
ційному фондосховищі тощо. 

� Перевірити наявність фондової документації на всі культурні ціннос-
ті, що є на цей час у будівлі. Виконати прискорену паспортизацію всіх 
неврахованих предметів. Предмети культурних цінностей, які не нале-
жать до зібрання музею, слід повернути власникам або узгодити з ними 
подальше перебування їх у музеї, перевірити наявність потрібних для 
цього документів. 

ПЕРШІ ЗАХОДИ В РАЗІ НЕВІДВОРОТНОСТІ  
НАДЗВИЧАЙНОЇ ПОДІЇ

� Якщо можна вважати, що надзвичайна подія є невідворотною, напри-
клад отримано повідомлення про початок руху агресивних озброєних 
людей у бік міста, слід організувати евакуацію унікальних предметів му-
зейного зібрання, зв’язавшись із Департаментом культури обласної держав-

переміщення. У групі обов’язково мають бути співробітники фондів для 
забезпечення доступу до фондової документації музею щодо евакуйова-
них предметів.

3. Група переміщення. Зазвичай нечисленна. До її завдання входить пе-
ренесення (перевезення) предметів музейного зібрання до безпечного 
місця (у нове або тимчасове фондосховище). 

4. Група підготовки нового фондосховища (місця зберігання), при-
ймання предметів зібрання на тимчасове зберігання, оформлення по-
трібної документації, розподілу за категоріями та різновидами в нових 
місцях зберігання з веденням топографії зберігання. У цій групі обов’яз-
кова наявність представника фондів музею, відповідального за ведення 
документації та за обрання належного місця зберігання експонатів.

У кожній із цих груп має бути представник музею, який її очолює. Так само 
в кожній групі має бути окрема людина для фотофіксації всіх маніпуляцій 
із предметами зібрання та всіх подій, пов’язаних із процесом евакуації.  

ТЕЛЕФОНИ Й КОНТАКТИ КОРИСНИХ СЛУЖБ ТА ОСІБ 

� Підготувати оновлений список телефонів міліції, пожежної охорони, 
медслужб, служби газу, надзвичайних ситуацій і порятунку, служби 
електромереж, водогону тощо. 

� Підготувати список особистих зв’язків із вищезазначеними службами, 
а також знайомих із громадських організацій та установ, які можуть 
прийти на допомогу в разі надзвичайних подій у музеї.

� Підготувати список телефонів і контактів команди порятунку.

ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ МОЖЛИВОЇ ЕВАКУАЦІЇ ПРЕДМЕТІВ 
МУЗЕЙНОГО ЗІБРАННЯ

� Це приміщення має бути в будівлі музею. Однак слід передбачити 
приміщення й поза музеєм, ідеально — в іншому музеї міста або в музеї 
сусіднього населеного пункту.

� Зовсім не обов’язково звільняти це приміщення від речей нинішньо-
го функціонального призначення, які є в ньому, але слід передбачити 
можливість якнайшвидшого його звільнення та розчищення для можли-
вого прихистку музейних цінностей.



Сергій Дяченко. Інструкція щодо дій у разі непередбачених ситуацій, 
пов’язаних із діяльністю музеїв у зоні збройних конфліктів та можливих терактів

Розділ II 111110

� Якщо є можливість не виносити культурні цінності з пошкодженої або на-
віть частково зруйнованої будівлі, не треба цього робити. Найбільша небез-
пека для експоната — його переміщення, а також винесення за межі будівлі.

� Рятувати насамперед не найцінніші предмети, а ті з них, які простіше 
винес ти якнайшвидше, та ті, які перебувають під загрозою руйнування. При 
цьому вже розбиту скульптуру, кераміку й предмети, яким не загрожує по-
дальше руйнування, рятувати в останню чергу (якщо вони не перекривають 
евакуацій ні шляхи). У будь-якому разі слід діяти за обставинами. 

� Обрати людину, яка працюватиме зі ЗМІ. Не допускати паніки, уникати 
подробиць щодо пошкодження та втрат зібрання, інформації про доступ 
до цінностей і взагалі інформації про цінність зібрання та місце його зна-
ходження. Не допускати співробітників ЗМІ в зону евакуації зібрання, як 
назагал і будь-яких сторонніх осіб. 

� Документувати й фіксувати кожну дію в письмових і фотозвітах, вести 
паспортизацію та облік переміщуваних культурних цінностей. 

� Організувати цілодобове чергування добровольців з охорони музею (якщо 
це доконечне потрібно та не пов’язано із загрозою для життя). Забезпечити 
охорону додатковою інструкцією щодо дій, необхідними номерами телефо-
нів, а також засобами зв’язку.

ЗАХОДИ ЩОДО СТАБІЛІЗАЦІЇ РОБОТИ МУЗЕЮ  
ПІСЛЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ ПОДІЇ 

� Ухвалити рішення про доцільність подальшого перебування музейного зі-
брання в будівлі (або навіть у місті). 

� Пам’ятати про те, що евакуювати зібрання музею можна лише в крайньому 
разі. 

� Стежити за веденням документації на переміщувані предмети. 

� Продовжити здійснення стабілізації пошкоджених експонатів, скласти план 
та графік черговості реставраційних робіт. 

� Виконати стабілізаційні роботи щодо фізичного стану будівлі музею з 
метою відвернення подальшого руйнування, а також доступу до примі-
щення сторонніх осіб і тим більше доступу їх до місця перебування пред-
метів із зібрання музею. 

� Скласти проект і кошторис відновлення будівлі та зібрання, план відновлю-
вальних робіт, при цьому максимально розраховувати на власні сили й залу-
чення дружніх організацій. 

ної адміністрації або Міністерством культури України (за попередньою до-
мовленістю).

� Перемістити цінні експонати з найбільш незахищених місць у найбільш за-
хищені (які мають міцні стіни та перекриття, найменшу кількість вікон, тобто 
у приміщення,  підготовлене заздалегідь під тимчасове сховище).

� Зняти й розставити в безпечних місцях ті предмети, які можуть упасти або 
бути пошкодженими, передусім розташовані поблизу віконних отворів, у  
зоні можливої вибухової хвилі (наприклад повернути живописні твори мис-
тецтва лицевим боком до стіни та накрити тканиною). Накрити тканиною або 
в інший спосіб захистити також і інші культурні цінності за ступенем загрози 
для них та можливого негативного впливу на них.

� Максимально захистити будівлю (за обставинами, наприклад відімкнути 
електропостачання, водогін, газ, закласти отвори мішками з піском, заклеїти 
вікна клейкою плівкою або стрічкою для мінімізації пошкоджень від вибухо-
вої хвилі).

� Посилити охорону будівлі. Організувати цілодобове чергування за допомо-
гою добровольців.

 

ПЕРШІ ЗАХОДИ В РАЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ ПОДІЇ 

� Не панікувати.

� Повідомити про подію ті структури, які мають про це знати: вище керівниц-
тво, служби порятунку (міліцію, пожежників, емчеесників та інших відповідно 
до ситуації).

� Оцінити ситуацію разом із особами, компетентними щодо дій за таких обставин.

� Оцінити збитки, виконати фотофіксацію. Підготувати аварійну доку-
ментацію. 

� Зібрати команду порятунку (про неї йшлося вище) та розробити з нею план 
подальших дій за ситуацією.

� Убезпечити місце аварії від проникнення сторонніх, захистити його відпо-
відними покажчиками та візуальною інформацією, виставити охорону.

� У разі пошкодження предметів зібрання організувати вилучення та стабілі-
зацію їх на місці (запобігти подальшому їх руйнуванню — тлінню, перебуван-
ню у воді, тривалій деформації, забрудненню тощо).

� Пам’ятати про те, що найцінніше — це життя людини. Не чинити жодних дій, 
пов’язаних із загрозою життю людини, навіть у разі ймовірності знищення 
найцінніших експонатів.
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У зв’язку із суспільно-політичною ситуацією, яка склалася в країні 
в умовах збройного конфлікту, виникла реальна загроза щодо 
збереження державної частини Музейного фонду України, історичних 
та культурних цінностей загальнодержавного значення.

Для зменшення негативних наслідків надзвичайної ситуації 
внаслідок ведення воєнних дій треба бути цілковито гото-
вими до їхнього прояву.

У сучасних реаліях, які склалися в Україні після 2013 року, а 
саме в умовах окупації частини території України (Криму й ок-
ремої частини Донецької та Луганської областей), ведення ан-
титерористичної операції на сході країни й так званої гібридної 
війни, забезпечення збереження під час збройних конфліктів 
історичних та культурних цінностей, колекцій предметів, які 
належать до державної частини Музейного фонду України, 
стає особливо важливою проблемою, нагальне вирішення якої 
потребує здійснення цілого комплексу заходів.

І сьогодні найактуальнішим залишається питання організа-
ції безпеки музейних колекцій та музейних закладів у разі 
загрози втрати, пошкодження, знищення музейних предме-
тів під час збройних конфліктів і настання обставин непе-
реборної сили.

Згідно зі ст. 3 Міжнародної конвенції «Про захист культур-
них цінностей у разі збройного конфлікту» (Гаага, 1954 рік) 
відповідальним органам влади ще в мирний час треба за-
безпечити охорону та збереження культурних цінностей 
від можливих наслідків збройного конфлікту, а саме від 
загрози знищення, руйнування або пошкодження їх.

Відповідно до вимог Законів України «Про охорону куль-
турної спадщини», «Про культуру» та «Про музеї і му-
зейну справу» відповідальність за збереження культурних 

ДО КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО МУЗЕЮ:  
ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ ТА ЗАГРОЗ  
ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ МУЗЕЙНИХ КОЛЕКЦІЙ,  
ГОТОВНІСТЬ ДО ДІЙ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Тетяна Ткаченко (Кропивницький, Україна)
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| Учасники тренінгу «Перша допомога культурній спадщині у надзвичайній ситуації». Національний 
музей-заповідник українського гончарства в Опішному. Світлина Ігоря Пошивайла. 2015 рік
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Закон України «Про правовий режим воєнного стану» 
від 12 травня 2015 року № 389-VІІІ

Стаття 8. Заходи правового режиму воєнного стану

П. 19. Проводити евакуацію населення, якщо виникає загроза його жит-
тю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо 
виникає загроза пошкодження або знищення їх, згідно з переліком, 
який затверджує Кабінет Міністрів України.

Відповідно до ч. 3 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнно-
го стану» ухвалено постанову Кабінету Міністрів України від 22 липня 
2015 року № 544 «Про затвердження типового плану запровадження та 
забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні або в 
окремих її місцевостях».

ТИПОВИЙ ПЛАН
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРАВОВОГО 

РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ АБО В ОКРЕМИХ  
ЇЇ МІСЦЕВОСТЯХ

П. 19. Проведення евакуації населення, якщо виникає загроза його жит-
тю або здоров’ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо 
виникає загроза їх пошкодження або знищення, відповідно до переліку, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України з моменту введення та до 
завершення дії правового режиму воєнного стану.

Військове командування, військові адміністрації (у разі утворення їх) 
або Рада оборони відповідного регіону, Державна служба з надзвичай-
них ситуацій МВС України, Мінкультури, Держрезерв, Державний кон-
церн «Укроборонпром», місцеві органи виконавчої влади, органи місце-
вого самоврядування, центральні органи виконавчої влади відповідно 
до Плану цивільного захисту України в особливий період здійснюють 
евакуацію матеріальних, культурних цінностей, що перебувають у сфе-
рі їхнього управління.

Для підвищення готовності до дій в екстремальних ситуаціях виникає 
потреба проведення командно-штабних та об’єктових навчань або 
тренувань, під час яких на практиці слід відпрацьовувати шляхи реагу-
вання на надзвичайні ситуації різного типу.

Для організації здійснення евакуаційних заходів зі збереження куль-
турних цінностей слід  окреслити ряд питань щодо підготування потріб-
ного обладнання, техніки, визначення матеріально-технічних ресурсів, 
завчасного створення запасів потрібних матеріалів.

цінностей на території України, за охорону культурної спадщини, за за-
хист історичного середовища, Музейного фонду України покладено на 
державні органи влади. Держава також забезпечує захист об’єктів куль-
турної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 
затверджено Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнен-
ня або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природ-
ного характеру.

Згідно з цим Порядком евакуацію матеріальних і культурних цінностей 
проводять у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних си-
туацій, які можуть завдати їм шкоди, за наявності часу на її проведення, 
що визначається на підставі інформації суб’єктів моніторингу, спосте-
реження, лабораторного контролю та прогнозування надзвичайних си-
туацій.

Тож першочергово має здійснюватися планування дій на кожному етапі. 
Таке планування ґрунтується на вивченні обстановки, яка складається 
на певний момент часу, на всебічному аналізі та оціненні людських і 
матеріальних ресурсів, а також на досягнутому рівні розвитку теорії 
та практики захисту населення, матеріальної й культурної спадщини в 
надзвичайних ситуаціях.

Важливим чинником, що впливає на оперативність управлінських дій, є 
налагодження чіткої вертикальної та горизонтальної взаємодії, в тому 
числі з місцевими органами виконавчої влади й місцевого самовряду-
вання, структурами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх 
справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки 
України тощо.

Перед музеями постало завдання розробити Комплексний план евакуа-
ції культурних цінностей, предметів музейного фонду та охорони місць 
тимчасового зберігання їх.

Першочерговою реакцією на раптове виникнення загрози має бути пе-
реміщення культурних цінностей до підземних і наземних приміщень та 
споруд, які може бути використано для захисту культурних цінностей 
на території самих закладів.

Під час збройних конфліктів в усьому світі заручниками й жертвами во-
єнних дій стають об’єкти культурної спадщини та музеї, які зберігають 
пам’ятки культури, що є національним надбанням. Співробітники музеїв, 
громадськість намагаються робити все, що від них залежить, для поря-
тунку музейних будівель та експонатів, фіксування втрат. Та навіть після 
закінчення збройного конфлікту залишається багато проблем, пов’язаних 
із налагодженням стосунків у суспільстві, представники якого стояли по 
різні боки лінії фронту. У сучасному світі із цими проблемами стикалися 
й стикаються багато країн, а зараз вони постали й перед Україною.
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УКРАЇНА

Н А К А З

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
_________________________________ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
_____________________________________________________________________МУЗЕЙ

№_________ м.____________________________________________________________

Про Комісію з питань евакуації та Об’єктову комісію ТЕБ та НС

 ___________________________________________________ обласного музею

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку 
проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзви-
чайних ситуацій техногенного та природного характеру», розпоряджень го-
лови ___________________________ облдержадміністрації від 13 червня 2013 року 
№ 303-р «Про нову редакцію Положення про _____________________________ 
обласну підсистему єдиної державної системи запобігання і реагування 
на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від «___’ 
__________20___ № ____«Про організацію проведення евакуації населення об-
ласті у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій», 
відповідно до «Інструкції з обліку та зберігання музейних цінностей, які 
перебувають у державних музеях СРСР» («Инструкции по учету и хране-
нию музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР») 
1984 року, «Інструкції із захисту музейних і художніх цінностей від засобів 
масового ураження» («Инструкции по защите музейных и художествен-
ных ценностей от средств массового поражения») 1970 року та з метою 
вдосконалення планування евакуаційних заходів при виникненні надзви-
чайних ситуацій у мирний час та в особливий період із метою вдоскона-
лення системи управління цивільним захистом _____________________________ 
музею, підвищення готовності до дій в екстремальних ситуаціях, злагодже-

З огляду на кількість та специфіку фондового зібрання кожного музею 
окремо тимчасове місце перебування евакуйованої колекції має відпо-
відати нормам збереження (щодо температурно-вологісного режиму, 
протипожежного захисту й належної охорони).

Одним із пріоритетних завдань сьогодні є визначення переліку спеці-
альних сховищ, які може бути використано для евакуації культурних 
цінностей, а також забезпечення підтримання цих приміщень у належ-
ному стані.

Питання організації евакуаційних заходів та порядок дій у разі настання 
надзвичайної ситуації слід чітко скоординувати з відповідними комісія-
ми державних органів та органів місцевого самоврядування, структу-
рами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної 
служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України тощо.

Для вдосконалення планування евакуаційних заходів при виникненні 
надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період із метою 
поліпшення системи управління цивільним захистом, підвищення готов-
ності до дій в екстремальних ситуаціях, злагодженості дій колективу 
музею при подоланні потенційних загроз, реагування на надзвичайні 
ситуації доконечне потрібно кожному музеєві (чи заповіднику) роз-
робити наказ «Про Комісію з питань евакуації та Об’єктову комісію 
ТЕБ та НС (із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій)».

Нижче подано типовий зразок наказу і додатків до нього. 

  

Д
ж

ер
ел

о:
 M

ai
da

nm
us

eu
m



Тетяна Ткаченко. До концепції безпечного музею: Визначення ризиків та загроз  
для збереження музейних колекцій, готовність до дій в екстремальних умовах

Розділ II 119118

7. Затвердити Положення про Об’єктову комісію з питань техногенно-еко-
логічної безпеки та надзвичайної ситуації (далі Об’єктова комісія з питань 
ТЕБ та НС) ________________________ музею — територіальної підсистеми єдиної 
системи цивільного захисту (додатки 5, 6) та склад цієї комісії.

8. Вести з працівниками всіх структурних підрозділів музею комплексне 
навчання та практичні заняття, спрямовані на захист культурних цінностей 
під час воєнних дій і надзвичайних ситуацій, у тому числі із залученням 
служб цивільного захисту населення області.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора му-
зею з наукової роботи, керівника навчальних груп із питань захисту на-
селення від наслідків надзвичайної ситуації __________________________________.

Директор музею, 

голова штабу цивільного захисту

_____________________________

Із наказом ознайомлені:

_____________________________

ності дій колективу музею при подоланні потенційних загроз, реагування 
на надзвичайні ситуації

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити склад Комісії з питань евакуації ________________________ музею 
(додаток 1).

2. Затвердити Положення про Комісію з питань евакуації (додаток 2).

3. Покласти на Комісію з питань евакуації планування та практичне ви-
конання евакуаційних заходів щодо організованого вивезення й виведен-
ня працівників, відвідувачів музею, його експонатів та майна (матеріаль-
но-технічного ресурсу, документів і т. ін.) із зон (місць) можливого впливу 
наслідків надзвичайних ситуацій (далі НС) техногенного, природного, еко-
логічного та воєнного характеру в разі виникнення безпосередньої загрози 
життю людей чи заподіяння шкоди їхньому здоров’ю та втрати важливих 
експонатів і документів.

4. Затвердити Інструкцію із захисту музейних та художніх цінностей у разі 
настання надзвичайної ситуації, збройного конфлікту тощо (додаток 3).

5. Уповноваженому з питань цивільного захисту _____________________, голові 
Комісії з питань евакуації  ______________________ розробити План евакуацій-
них заходів у ________________________ музеї на випадок евакуації співробіт-
ників та на випадок евакуації експонатів і узгодити його з Департаментом 
культури, туризму та культурної спадщини, Департаментом інфраструкту-
ри та промисловості, службами цивільного захисту.

6. Визначити та встановити для роботи Комісії з питань евакуації:

6.1. Строк збирання та готовності до роботи:

� у робочий час — 20 хв.,

� у неробочий час — 2 год. 00 хв.

6.2. Обов’язковість надання в розпорядження Комісії потрібних при-
міщень і технічного обладнання в разі загрози виникнення НС. 

6.3. Структурну схему оповіщення (додаток 4).
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Імітація надзвичайної ситуації під час тренінгу «Перша допомога культурній спадщині у надзвичайній ситуації».  
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. Світлина Марії Пошивайло. 2015 рік
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- група евакуації наукового архіву, документації, матеріально-техніч-
них ресурсів відділу музею:

� керівник групи — старший науковий співробітник _______________________, 
члени групи — науковий співробітник ____________________________, науковий 
співробітник ___________________________, оператор комп’ютерного набору ____
______________________________________________________________________________________.

 

Додаток 2

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМІСІЮ З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЇ

1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу цивільного захисту 
України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року  
№ 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загро-
зи виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру», розпорядження голови ________________________ 
облдержадміністрації від «___» ________ 20___ року №_____ «Про організа-
цію проведення евакуації населення області у разі загрози виникнення 
або виникнення надзвичайних ситуацій» та Положення про обласну ко-
місію з питань евакуаці.

2. Положення визначає склад, завдання, повноваження та порядок роботи 
Комісії з питань евакуації (далі Комісія) _________________ музею.

3. Комісія є постійно діючим робочим органом ___________________ музею, на 
який покладено функції планування й практичного виконання евакуацій-
них заходів щодо організованого вивезення та виведення працівників, від-
відувачів музею, його експонатів і майна (матеріально-технічного ресурсу, 
документів та ін.) із зон (місць) можливого впливу наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру в 
разі виникнення безпосередньої загрози життю людей чи заподіяння шко-
ди їхньому здоров’ю та втрати важливих експонатів і документів. 

4. Комісію створюють наказом директора ________________________ музею та 
підпорядковують голові штабу цивільної оборони ________________________ му-
зею — директорові музею.

5. Комісії підпорядковано всі структурні підрозділи музею для організації 
та виконання евакуаційних заходів.

6. Комісія у своїй роботі керується нормативно-законодавчими актами 
України з питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного 
та воєнного часу, наказами й розпорядженнями Міністерства культури 

Додаток 1

СКЛАД КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЇ 

Голова Комісії з питань евакуації (далі Комісія) — заступник директора му-
зею з наукової роботи, керівник навчальних груп із питань захисту насе-
лення від наслідків надзвичайної ситуації ___________________________________;

заступник голови Комісії — заступник директора музею з адміністративної 
та господарчої роботи ___________________________________________________________;

секретар Комісії — науковий співробітник відділу музею ____________________.

Групи:

- група евакуації співробітників, обліку та розміщення їх:

� керівник групи — завідувач відділу музею __________________________________;

� члени групи — наукові співробітники відділу науково-просвітницької ро-
боти _____________________________________________________________________________;

- група евакуації матеріально-технічних ресурсів:

� керівник групи — завідувач господарства ___________________________________;

� члени групи — бухгалтер ________________________, інженер ___________________, 
завідувач квиткового бюро _____________________________________________________;

- група евакуації експонатів, обліку та розміщення їх, евакуації доку-
ментації відділу фондів:

� керівник групи — головний зберігач фондів _________________________________;

� члени групи — зберігач фондів І категорії ______________________________, 
старший науковий співробітник відділу науково-просвітницької роботи 
___________________________ завідувач відділу науково-просвітницької роботи 
________________________, художник __________________________, науковий співробіт-
ник відділу науково-просвітницької роботи ____________________________________;

- група евакуації наукового архіву, документації кадрової служби, 
бухгалтерії:

� керівник групи — головний бухгалтер музею _______________________________, 

� член групи — завідувач канцелярії ___________________________________________;
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� під час проведення евакуації координує діяльність груп, які вхо-
дять до її складу, а також організовує чергування членів евакуа-
ційної комісії;

� виконує обов’язки голови Комісії в разі його відсутності.

10. Секретар Комісії підпорядкований голові Комісії та його заступникові.

Секретар Комісії забезпечує:

� своєчасне доведення до виконавців розпоряджень голови Комісії;

� збирання й узагальнення інформації, яка надходить;

� облік отриманих Комісією та відданих її головою розпоряджень;

� оформлення та реєстрацію документів Комісії.

11. Основними завданнями керівників груп Комісії є:

� розроблення розділів Плану евакуації стосовно евакуації відвіду-
вачів, співробітників, музейних експонатів у разі загрози виник-
нення або виникнення надзвичайної ситуації на території області, 
забезпечення підготовки й проведення евакуації за напрямами та 
щорічне коригування зазначеного Плану;

� визначення сил і засобів, потрібних для забезпечення виконання 
евакуаційних заходів за напрямами та подання заявок на поповнен-
ня недостатньої кількості матеріальних ресурсів;

� організація забезпечення евакуаційних заходів безпосередньо під 
час евакуації;

� узагальнення даних щодо переліку культурних і матеріальних 
цінностей та майна, яке підлягає вивезенню до безпечних місць роз-
ташування під час евакуації;

� своєчасне забезпечення груп Комісії всіма різновидами оснащення, 
обладнання робочих місць членів Комісії всім потрібним для успіш-
ного виконання ними своїх обов’язків.

12. Групи забезпечення евакуаційних заходів формують співробітники 
всіх структурних підрозділів музею.

13. Час на збирання та підготовку Комісії до роботи в робочий час має не 
перевищувати 20 хвилин, у неробочий час — 2,0 години з моменту ухва-
лення рішення про проведення евакуації.

14. Основними завданнями Комісії з питань евакуації є:

а) планування, підготовка та проведення евакуації в разі загрози або ви-
никнення надзвичайної ситуації в мирний і воєнний час;

України, ________________________ обласної державної адміністрації, Департа-
менту культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації й 
цим Положенням.

7. До складу Комісії входять:

а) голова;

б) заступник голови;

в) секретар;

г) групи:

� група евакуації співробітників, обліку та розміщення їх;

� група евакуації матеріально-технічних ресурсів;

� група евакуації експонатів, обліку та розміщення їх; 

� група евакуації документації відділу фондів;

� група евакуації наукового архіву, документації кадрової служби, бухгалтерії;

� група евакуації наукового архіву, документації, матеріально-тех-
нічних ресурсів відділу музею.

8. Голова Комісії:

� здійснює керівництво діяльністю Комісії;

� відповідає персонально за виконання покладених на Комісію за-
вдань та прийняті ним рішення, визначає ступінь відповідальності 
посадових осіб Комісії;

� здійснює підготовку Комісії до виконання евакуаційних заходів у 
разі виникнення надзвичайної ситуації;

� організовує роботу Комісії з розроблення Плану евакуації в разі 
загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;

� контролює створення груп Комісії;

� бере участь у розробленні документів Комісії, розподілі функціо-
нальних обов’язків її членів та організації навчання;

� дає в межах своїх повноважень розпорядження, обов’язкові до 
виконання для всіх членів Комісії;

� вносить пропозиції щодо кількісного та персонального складу Ко-
місії, розподіляє обов’язки її посадових осіб і визначає завдання гру-
пам Комісії з питань організації всебічного забезпечення виконання 
евакуаційних заходів. 

9. Заступник голови Комісії відповідає за своєчасність коригування й уточнен-
ня Плану евакуації в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних 
ситуацій на території області щороку станом на 01 січня поточного року;
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� підтримує постійний зв’язок та здійснює обмін інформацією з об-
ласною комісією з питань евакуації;

� контролює розміщення евакуйованих культурних і матеріальних 
цінностей;

� збирає й узагальнює інформацію про виконання евакуаційних за-
ходів.

16. Комісія має право:

а) приводити в готовність усі групи евакуаційного органу, потрібні сили й 
засоби та здійснювати керівництво їхніми діями щодо евакуації;

б) залучати до виконання евакуаційних заходів (за попередньою згодою та 
за потреби) сили й засоби суб’єктів господарювання (підприємств, установ 
та організацій) незалежно від форми власності;

в) одержувати від місцевих органів виконавчої влади, підприємств, уста-
нов та організацій незалежно від форми власності й підпорядкування ма-
теріали та документи, потрібні для планування й організації евакуаційних 
заходів;

г) готувати та давати голові штабу цивільної оборони музею пропозиції 
щодо матеріально-технічного та інших різновидів забезпечення виконання 
евакуаційних заходів;

д) ухвалювати рішення в межах повноважень Комісії під час виконання 
евакуаційних заходів у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації.

17. Організація роботи Комісії:

а) Комісія працює згідно з річним планом своєї роботи, який затверджує 
голова штабу цивільної оборони музею;

б) керівництво Комісією здійснює та особисто керує нею її голова, а в разі 
відсутності голови за його дорученням — заступник голови.

18. Комісія проводить засідання з питань планування, підготовки, органі-
зації здійснення та всебічного забезпечення евакуації, приймає відповідні 
рішення. Засідання Комісії скликають залежно від обставин, які склалися, 
але не менш ніж один раз на півріччя.

19. Рішення Комісії закріплюють протоколом, який підписують голова та 
секретар Комісії.

20. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, обов’язкові до вико-
нання для всіх співробітників музею.

21. Контроль за виконанням рішень Комісії покладено на секретаря Комісії.

22. Комісія контролює діяльність евакуаційних груп, бере участь у прове-
денні перевірок, навчань і тренувань.

б) координація з місцевими органами виконавчої влади та органами місце-
вого самоврядування дій, пов’язаних із розробленням, здійсненням та все-
бічним забезпеченням заходів щодо організації евакуації співробітників, 
культурних і матеріальних цінностей;

в) організація оповіщення співробітників музею про початок евакуації в 
разі виникнення надзвичайної ситуації;

г) вироблення механізмів залучення до виконання евакуаційних заходів 
сил і засобів спеціалізованих служб цивільного захисту та координація їх-
ніх дій;

д) контроль підготовки й організації виконання евакуаційних заходів;

е) взаємодія з іншими органами управління й силами цивільного захисту 
щодо організації та виконання евакуаційних заходів на території музею;

є) організація інформаційного забезпечення.

15. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

а) у режимі повсякденної діяльності:

� організує розроблення, погодження та затвердження Плану ева-
куації;

� разом із відповідними спеціалізованими службами цивільного 
захисту області розробляє в установленому порядку, погоджує, за-
тверджує та щороку коригує План евакуації;

� контролює створення й комплектування груп та підготовку їх до 
виконання завдань;

� прогнозує можливі наслідки в разі виникнення надзвичайної си-
туації та потребу здійснення евакуації співробітників і вивезення 
культурних та матеріальних цінностей;

� одержує інформацію від обласної комісії з питань евакуації щодо 
безпечних районів розміщення евакуйованого населення, наявнос-
ті сховищ для збереження культурних і матеріальних цінностей, 
маршрутів евакуації;

� прораховує потребу щодо кількості транспортних засобів, паку-
вальних матеріалів, обладнання тощо;

б) у разі отримання розпорядження про проведення евакуації Комісія 
здійснює керівництво організацією та проведенням евакуації співробітни-
ків і вивезенням культурних та матеріальних цінностей:

� голова Комісії одержує завдання щодо проведення евакуації осо-
бисто від голови штабу цивільної оборони — директора музею;

� доводить сигнал про виконання евакуаційних заходів до всіх спів-
робітників __________________________обласного музею;
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7. Захист від зараження забезпечують герметичним пакуванням цінностей за 
допомогою матеріалів, які не пропускають радіоактивних та отруйних речо-
вин і бактеріальних засобів.

ІІІ. Заходи щодо захисту цінностей першої та другої груп, 
здійснювані в мирний час

8. У фондосховищі музею цінності першої та другої груп зберігають переваж-
но в нижніх ярусах стелажів, по змозі розміщуючи картини перпендикулярно 
до площини віконних прорізів.

Відбір цінностей першої та другої груп здійснює фондово-закупівельна комі-
сія (ФЗК), яка може залучати до своєї роботи незалежних експертів. Засідання 
ФЗК оформлюють протоколом.

9. Комісія складає списки цінностей першої та другої груп із зазначенням їхніх 
кількості, розміру, ваги та об’єму. Ці списки слугують основою для визначення 
потреб у пакувальному матеріалі, тарі, робочій силі, транспорті, постійних і 
тимчасових сховищах при складанні Плану евакуації.

Нетранспортабельні цінності мають уносити до окремого списку, й вони під-
лягають захисту на місці (див. пункти 7—9).

10. Головний зберігач фондів, керівники групи евакуації експонатів, обліку 
та розміщення їх, групи евакуації документації відділу фондів Комісії музею 
складають конкретний план евакуації цінностей першої та другої груп із за-
значенням черговості подачі їх для пакування та вантаження, а також із за-
значенням місця, де здійснюватимуться ці роботи.

11. Під час складання Плану евакуації має бути правильно розраховано та 
включено до плану розміщення співробітників музею, потребу в додатковій 
робочій силі на період евакуації, можливі джерела її отримання, а також ви-
користання вантажно-розвантажувальних механізмів та іншого обладнання 
для робіт з евакуації.

12. Усі цінності, віднесені до першої групи, повинні мати мітки червоного ко-
льору, а цінності другої групи — мітки білого кольору. Пристрої, за допомогою 
яких експонати кріплять до їхніх постійних місць в експозиції, слід пристосу-
вати так, щоб була можливість швидко зняти експонати.

13. Цінності другої групи переміщують у разі потреби в тимчасове схови-
ще (підвали) музею (за наявності такого приміщення) або до сховища поза 
музейною територією після цінностей першої групи.

14. Пакувальні засоби для цінностей першої та другої груп мають забезпечу-
вати максимальне збереження їх і бути готовими до негайного застосування.

15. Пакування цінностей у водо- та паронепроникний матеріал, герметич-
но закритий шляхом термозварювання, забезпечує захист їх від зараження 

23. У разі виникнення потреби в екстреній евакуації у складі Комісії ство-
рюють оперативну групу, яка починає роботу з моменту ухвалення рішен-
ня про здійснення евакуації.

Додаток 3
ІНСТРУКЦІЯ

ЩОДО ЗАХИСТУ МУЗЕЙНИХ ТА ХУДОЖНІХ ЦІННОСТЕЙ  
У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ  

(ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ТОЩО)

І. Вступ

1. У зв’язку з можливістю виникнення надзвичайної ситуації (збройного кон-
флікту або раптового нападу супротивника) захисні заходи в організаційному 
та матеріально-технічному плані ретельно готують у мирний час. Лише за цієї 
умови можливе успішне виконання цих заходів на початку виникнення над-
звичайної ситуації (збройного конфлікту тощо).

2. У цій Інструкції зазначено основні способи та засоби захисту цінностей. 
Керівництво та всі працівники музею зобов’язані виявити належну ініціативу 
й використовувати інші можливості для захисту та збереження цінностей в 
умовах надзвичайної ситуації (збройного конфлікту тощо) або сучасної війни.

3. Цінності музею поділяють на три групи. Відповідно до цього поділу дифе-
ренціюють також і захисні заходи.

ІІ. Захист цінностей першої та другої груп

4. До першої групи належать твори живопису, скульптури, графіки й ужит-
кового мистецтва, які є шедеврами загальнонаціонального та світового зна-
чення, а також унікальні пам’ятки історії та культури й експонати, що мають 
наукову цінність. 

5. Цінності першої та другої груп має бути захищено від знищення й ушко-
дження ударною хвилею, вогнем, від зараження радіоактивними й отруйни-
ми речовинами та бактеріальними засобами, а також від руйнування й зни-
щення під час надзвичайної ситуації (збройного конфлікту, терористичного 
акту тощо) чи внаслідок воєнних дій.

6. Захист від знищення забезпечує своєчасна першочергова евакуація ціннос-
тей першої групи з музею у спеціальне підземне сховище музею (за його на-
явності) або у спеціальне сховище поза музейною територією. Цінності другої 
групи евакуюють після евакуації цінностей першої групи.
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23. Ящик або контейнер для певної цінності або кількох цінностей готують 
заздалегідь; одночасно розраховують і готують перегородки, рейки, бруски 
та потрібну кількість інертного наповнювача. Усе це має зберігатися в ящику 
чи контейнері.

24. Транспортну тару готують та зберігають у кількості, яка перевищує на 
5–10% потребу, розраховану за наявністю цінностей першої та другої груп. 
Із таким самим надлишком та з тією ж метою зберігають запас полімерного 
матеріалу для виготовлення пакувальних пакетів.

25. Транспортну тару розміщують відповідно до графіка пакувальних і ван-
тажних робіт за визначеною черговістю в заздалегідь відведеному та підго-
товленому для цього місці (на складі), розташованому або на прибудинковій 
території музею, або поблизу від нього. При цьому додержуються всіх вимог 
протипожежної безпеки та підтримують постійний температурно-вологісний 
режим. Щорічно здійснюють інвентаризацію спеціальної тари, складаючи про 
це відповідний акт. Інструмент, потрібний для робіт із пакування експонатів в 
ящики, зберігають у належному порядку та в стані готовності.

26. Окрім звичайного обов’язкового маркування («Верх», «Низ», «Не 
кантувати»), на ящиках ставлять номери (тобто таке ж саме маркування, як і 
на цінностях, для яких ящики призначено) та роблять спеціальні позначки, що 
вказують на черговість пакувальних робіт і вантаження в заздалегідь визна-
чені блоки або зв’язки ящиків.

У кожен ящик має бути вкладено пакувальний аркуш із переліком цінностей, 
які є в ньому. Другі примірники пакувальних аркушів мають зберігатися ра-
зом із книгами обліку цінностей.

27. У плані евакуації передбачають різновиди та потрібну кількість фінан-
сових ресурсів для здійснення транспортування (автомашин, залізничних ва-
гонів) відповідно до габаритів і ваги цінностей першої та другої груп у стані 
готовності до евакуації, тобто в упаковці та в транспортній тарі.

28. Виділення вантажно-розвантажувальних механізмів, автомобільного, за-
лізничного й водного транспорту для перевезення цінностей до пунктів ева-
куації здійснюють відповідні організації за попередньою заявкою та за пого-
дженням з комісією облдержадміністрації із питань евакуації.

29. Місця вантаження готових до евакуації цінностей першої та другої груп 
у транспортні засоби (автомашини) звільняють від сторонніх речей, які пе-
решкоджають вільному подаванню вантажів і транспорту. Установлюють 
або наносять спеціальні покажчики й позначення, які сприяють швидкому та 
організованому виконанню вантажних робіт. Заздалегідь намічають, де буде 
розміщено підіймально-розвантажувальні механізми та інше допоміжне об-
ладнання.

30. При вантаженні готових до евакуації цінностей першої та другої груп до 
транспортних засобів уживають усіх потрібних заходів (використання кріп-
лення, амортизації, захисного полімерного, брезентного або багатошарового 

радіо активними й отруйними речовинами та бактеріальними засобами при 
транспортуванні й зберіганні. Таким матеріалом є поліетилен або інший по-
лімер, з якого виготовляють пакети для кожної цінності. Якщо поліетиленова 
плівка тонка (60—80 мк), то пакувальний пакет роблять багатошаровим (3— 
5 шарів). Для одношарового пакета плівка має бути завтовшки не менш ніж 
120—150 мк. Краї пакета зварюють на спеціальній електроустановці, а не 
зшивають, причому біля відкритого кінця пакета має бути достатній запас 
довжини, потрібний для його зварювання.

16. За відсутності або неможливості використання в умовах надзвичайної си-
туації (збройного конфлікту) спеціальних електроустановок для зварювання 
полімерних пакетів використовують підручні засоби, наприклад спиртовий 
паяльник. При цьому краї пакета затискають між двома довгими металевими 
смугами, рівно обрізають, відступивши приблизно на 1 мм від лінії затискан-
ня, а потім зварюють полум’ям паяльника. Можна використовувати й інший 
менш надійний спосіб герметизації, коли краї пакета загортають кілька разів 
і згини закріплюють спеціальними затискачами на певній відстані один від 
одного. Усе потрібне для цього готують заздалегідь і в достатній кількості.

17. Обов’язковою умовою при герметизації має бути розміщення в пакеті пев-
ної кількості відповідних регулювальних вологопоглиначів. Як такий поглинач 
можна використати звичайний пористий (наприклад обгортковий) папір, що 
експлуатують у нормальних для музейних приміщень температурно-вологіс-
них умовах.

18. Заготовлений таким чином пакувальний пакет має зберігатися згорнутим 
разом із вологопоглиначем у безпосередній близькості від цінностей у темно-
му місці (наприклад за картиною).

19. Оскільки з плином часу поліетилен утрачає свої захисні властивості, треба 
не менш ніж один раз на два роки здійснювати вибіркову перевірку заготов-
лених пакетів на збереження або герметичність, замінюючи пакети, які стали 
непридатними для зберігання цінностей, новими.

20. Транспортна тара має захищати цінності першої та другої груп не тільки 
від механічного й фізичного впливу, а також від займання та додатково змен-
шувати можливість зараження радіоактивними й отруйними речовинами, 
бактеріальними засобами.

21. Ящики (дерев’яні чи металеві) або контейнери мають бути міцними, лег-
кими й вогнетривкими. Конструкція ящиків або контейнерів повинна перед-
бачати мінімальну витрату часу на пакування цінностей, а також швидке й 
надійне закриття їх.

22. Герметизувальні матеріали в ящиках або контейнерах мають бути водо-
непроникними, стійкими до гниття та хімічно нейтральними. Слід переважно 
застосовувати як герметизувальний матеріал поліетиленову або іншу полі-
мерну плівку, як вібропоглинальний матеріал — листовий латекс або губчас-
тий матеріал на пінополіуретані, як інертний наповнювач — пінопласт.
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і руху та в пункті евакуації здійснюють ті підрозділи, які здійснювали її в 
мирний час, або спеціальні частини військ МВС, своєчасно виділені для цього.

39. Після перевезення до пункту евакуації цінності негайно розміщують у 
сховищі згідно із заздалегідь складеним планом, затвердженим директором 
музею, встановлюють безперервний контроль за умовами зберігання й ор-
ганізують постійну охорону цінностей. У пункті евакуації здійснюють по-
стійне спостереження за збереженням цінностей. Із цією метою систематич-
но перевіряють їхній стан шляхом розкривання тари й ретельного огляду. 
Результати кожної перевірки фіксують. Виконання заходів зі збереження 
цінностей у пункті евакуації покладають на найкваліфікованіший депози-
тарний та науковий склад.

V. Захист цінностей третьої групи

40. До третьої групи належать твори живопису, скульптури, графіки й ужит-
кового мистецтва, які мають високу художню та історичну цінність. 

41. Цінності третьої групи має бути захищено від знищення, пошкодження 
та зараження без евакуації — на місці.

Заходи щодо захисту цінностей третьої групи, здійснювані в мирний час

42. Відбір цінностей третьої групи здійснює фондово-закупівельна комісія.

43. Комісія складає списки цінностей третьої групи із зазначенням їхніх кіль-
кості та розмірів. На підставі цих списків визначають потребу в пакувально-
му матеріалі, робочій силі та місцевих сховищах.

44. На відміну від міток червоного та білого кольору, які наносять відповідно 
на цінності першої та другої груп, цінності третьої групи позначають мітка-
ми синього кольору.

45. Упаковку для цінностей третьої групи готують у порядку, зазначеному 
в пунктах 14—19. Спеціальну тару для цінностей третьої групи не виготовля-
ють, а використовують тару вживану.

46. Постійне зберігання цінностей здійснюють у сховищах, що можна вико-
ристовувати як тимчасові для цінностей першої та другої груп.

VІ. Заходи щодо захисту цінностей третьої групи, здійснювані  
під час надзвичайної ситуації (збройного конфлікту тощо)

47. Заходів щодо захисту цінностей третьої групи вживають після виконан-
ня зазначених вище заходів щодо захисту цінностей першої та другої груп. 
Зокрема, переміщення цінностей третьої групи на постійне зберігання до 
сховища здійснюють після евакуації цінностей першої та другої груп.

паперового покриттів та ін.) для захисту цінностей від пошкодження чи за-
раження під час транспортування.

31. Пункти евакуації цінностей вибирають далеко від великих міст та об’єк-
тів, від районів інтенсивної забудови й великих військових підприємств.  
Як бази зберігання цінностей використовують насамперед місцеві організа-
ції та заклади культури, а також відповідним чином пристосовані підвали, 
підземні шахти й печери.

32. Пункти евакуації та бази зберігання музейних і художніх цінностей іще 
в мирний час закріплюють за музеєм. Вибір пункту евакуації та баз роз-
міщення цінностей здійснюють за обов’язкової участі представника музею, 
для якого їх призначено.

33. Після закріплення пункту евакуації дирекція музею організовує виїзд 
керівного складу, а також фахівців на місце для розроблення плану заходів 
щодо пристосування виділених приміщень під сховище цінностей. Роботи 
з пристосування ведуть заздалегідь іще в мирний час. Кошти на це закла-
дають у щорічний кошторис витрат музею, за яким закріплено пункти ева-
куації. Капітальні роботи виконують у період реконструкції цих споруд за 
рахунок загального кошторису на реконструкцію.

34. Для приймання обладнаного сховища створюють комісію, яка здійснює 
також періодичну перевірку стану сховища в мирний час. Приміщення схо-
вища обладнують протипожежною сигналізацією, оснащують насосною 
установкою для відкачування води та по змозі системою кондиціонування.

35. При раптовому нападі противника й затриманні евакуації передбача-
ють захист цінностей першої та другої груп на місці шляхом переміщення їх 
до найближчих тимчасових сховищ. Як такі сховища обирають і готують у 
мирний час підвали міцних будівель, розташованих щонайближче до музею.

ІV. Заходи щодо захисту цінностей першої та другої груп, здійснювані  
в разі настання надзвичайної ситуації (збройного конфлікту тощо)

36. Основним завданням є негайне здійснення заходів щодо захисту й ева-
куації цінностей першої та другої груп. Керівник музею починає евакуацію 
за відповідним дорученням представника Міністерства культури України в 
області та за погодженням з обласною комісією з питань евакуації. Якщо 
евакуацію затримують, цінності переміщують до тимчасового сховища.

37. Цінності першої та другої груп пакують згідно з певним графіком у заз-
далегідь відведеному для цього місці.

38. Для супроводу транспорту з цінностями першої та другої груп директор 
музею призначає відповідальних співробітників. Кожного із супровідни-
ків-фахівців має бути забезпечено повним комплектом засобів особистого 
захисту від зараження. Охорону цінностей під час вантаження на транспорт 
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� сухий пісок у кількості, потрібній для п’ятишарового захисту з мішків із 
піском над каркасом і склопластиком;

� мішки з тканини з укладками з полімерної плівки або бітумованого паперу 
завтовшки близько 20 мк у кількості, потрібній для того ж таки п’ятишаро-
вого захисту;

� смугове залізо для кріплення зовнішнього облямування з листів 
склопластику;

� 10—20 залізобетонних паль, які при здійсненні захисту заб’ють у землю 
навколо об’єкта для закріплення металевих смуг.

55. Для захисту малотранспортабельних цінностей першої та другої груп ви-
бирають місце схову поряд з об’єктом або в найближчому районі й повніс-
тю готують укриття в землі з підлогою, стінами та дахом із залізобетонних 
плит завтовшки не менш ніж 25—30 см із надійною гідроізоляцією. Укриття 
огороджують, закривають та тримають під наглядом. Металевий об’єкт пе-
ред переміщенням до укриття обмащують технічним вазеліном, обгортають 
тканиною й іззовні полімерною плівкою, обгортку ретельно обв’язують. Для 
захисту нетранспортабельних та малотранспортабельних цінностей третьої 
групи в мирний час готують і зберігають захисні матеріали та пристосуван-
ня, передбачаючи для цих цінностей застосування по змозі способів захисту, 
зазначених вище для цінностей першої та другої груп.

ІХ. Заходи щодо захисту нетранспортабельних і малотранспортабельних 
цінностей першої, другої та третьої груп, здійснювані під час виникнення 

надзвичайної ситуації (збройного конфлікту тощо)

56. Захист нетранспортабельних і малотранспортабельних цінностей першої, 
другої та третьої груп у мирний час здійснюють за відповідним дорученням 
представника Міністерства культури України.

Х. Заходи щодо захисту цінностей, не віднесених до певних груп

57. Цінності, не віднесені до першої, другої та третьої груп, не підлягають 
евакуації й переміщенню в сховища.

58. Такі цінності по змозі пакують у герметичні пакети з полімерних мате-
ріалів (пункти 14—15) після виконання всіх зазначених вище заходів щодо 
захисту цінностей першої, другої та третьої груп.

59. Такі цінності залишають в експозиційних приміщеннях і застосовують 
щодо них захисні заходи, зазначені в пункті 48 цієї Інструкції.

 

48. Якщо обсяг робіт із захисту цінностей першої та другої груп великий, а 
час для здійснення евакуації цінностей третьої групи обмежений, їх тимча-
сово залишають в експозиційних приміщеннях по змозі впакованими, при 
цьому переміщують на підлогу та вкладають у порядку, який забезпечує 
максимальне збереження (на підлозі розміщують найцінніші експонати), й 
застосовують груповий захист, наприклад групові захисні покривала з полі-
мерної плівки, багатошарового паперу або інших матеріалів.

VІІ. Захист нетранспортабельних і малотранспортабельних цінностей 
першої, другої та третьої груп

49. До таких цінностей зараховують виконані з каменю, металу, дерева й 
інших матеріалів витвори мистецтва, які мають великі габарити та вагу.

50. Такі цінності слід захистити від знищення, пошкодження й зараження 
без евакуації. Як основні захисні заходи застосовують: для нетранспорта-
бельних цінностей — міцні захисні покриття на місці розташування ціннос-
тей; для малотранспортабельних цінностей — переміщення й укриття, зроб-
лене в землі.

VІІІ. Заходи щодо захисту нетранспортабельних  
і малотранспортабельних цінностей, здійснювані в мирний час

51. Нетранспортабельні цінності першої, другої та третьої груп відбирають 
відповідно до пунктів 8—42 цієї Інструкції. Мітки на такі цінності наносять 
відповідно до поділу їх на групи.

52. У списках нетранспортабельних і малотранспортабельних цінностей, які 
складають у мирний час, зазначають їхні кількість, габарити та вагу. Ці дані 
слугують основою для визначення потреб у захисних та будівельних мате-
ріалах, робочій силі, підіймально-розвантажувальних механізмах, а також в 
обсязі земляних і монтажних робіт.

53. Заходи щодо захисту нетранспортабельних цінностей першої, другої та 
третьої груп і порядок виконання їх включають до загального плану захисту 
цінностей.

54. Для захисту нетранспортабельних цінностей першої та другої груп у 
мирний час готують і зберігають поблизу:

� технічний вазелін у кількості, достатній для обмащування всього об’єкта 
(лише для об’єктів із металу);

� збірний металевий каркас, який після складання має закривати весь об’єкт 
і в жодній точці не розміщується до об’єкта ближче, ніж за 50 см;

� листи гофрованого склопластику для суцільного обкладання об’єкта по 
металевому каркасу й ті ж самі листи в кількості, достатній для обкладання 
зовнішньої поверхні захисного шару мішків із піском;
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Додаток 6

     ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОБ’ЄКТОВУ КОМІСІЮ ______________________________ МУЗЕЮ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу цивільного захисту 
України, постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 року 
№ 927 «Про затвердження Типового положення про регіональну та міс-
цеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій», розпорядження голови ______________________________ облдержад-
міністрації від «_____»_______________ 20___ року № ____ «Про нову редакцію 
Положення про ______________________________ обласну підсистему єдиної дер-
жавної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техноген-
ного та природного характеру».

1.1. Об’єктова комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій музею (далі Комісія з питань ТЕБ та НС) є постійним діючим 
органом, який утворений за наказом директора ______________________________ 
музею та входить до територіальної підсистеми єдиної системи цивільного 
захисту в разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення загрози її 
виникнення, а також під час реагування на таку ситуацію.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами Украї-
ни, а також указами Президента України й постановами Верховної Ради 
України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 
Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної комісії з питань техно-
генно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, рішеннями обласної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

3. Основними завданнями Комісії з питань ТЕБ та НС є:

� координація дій структурних підрозділів музею в разі виникнення над-
звичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час 
реагування на зазначену ситуацію;

� організація першочергових заходів із ліквідації надзвичайних ситуацій 
об’єктового рівня;

� участь у виконанні заходів у сфері цивільного захисту й техногенно- 
екологічної безпеки;

� планування роботи структурних підрозділів музею з розгляду питань, 
пов’язаних із виникненням надзвичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру.

Додаток 5

СКЛАД 
ОБ’ЄКТОВОЇ КОМІСІЇ ______________________________ МУЗЕЮ 

З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ — 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСИСТЕМИ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ

Голова комісії — директор музею, голова штабу цивільного захисту _______
______________________________________________________________________________________.

Заступник голови комісії — заступник директора музею з адміністративної 
та господарчої роботи ____________________________________________________________;

Відповідальний секретар — заступник директора музею з наукової роботи, 
керівник навчальних груп із питань захисту населення від наслідків над-
звичайної ситуації _______________________________________________________________.

Члени комісії:

— завідувач відділу музею _______________________________________________________,

—  завідувач господарства________________________________________________________,

—  головний зберігач фондів _____________________________________________________,

—  завідувач відділу науково-просвітницької роботи __________________________,

—  головний бухгалтер музею ___________________________________________________, 

—  старший науковий співробітник робочої групи  ______________________________.
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7. Комісія з питань НС має право:

7.1. Заслуховувати інформацію керівників структурних підрозділів із пи-
тань, які належать до її компетенції.

7.2. Одержувати від територіальних органів виконавчої влади, структурних 
підрозділів облдержадміністрації матеріали та документи, потрібні для ви-
рішення питань, які належать до її компетенції.

7.3. Залучати до участі у своїй роботі представників територіальних під-
розділів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів 
облдержадміністрації (за погодженням із їхніми керівниками).

8. Комісію з питань ТЕБ та НС очолює голова. Голова цієї Комісії:

� веде засідання Комісії з питань ТЕБ та НС;

� звертається до органів цивільного захисту з клопотанням щодо прове-
дення комплексних навчань у сфері цивільного захисту й техногенно-еко-
логічної безпеки;

� затверджує функціональні обов’язки членів Комісії з питань ТЕБ та НС 
(за напрямом роботи у складі Комісії).

9. Основною організаційною формою роботи Комісії з питань ТЕБ та НС є 
засідання, які проводять згідно з планом її роботи, а також у разі потреби, 
але не рідше, аніж щоквартально.

Засідання Комісії з питань ТЕБ та НС вважається правочинним, якщо на 
ньому присутня більш ніж половина її складу.

Засідання веде голова Комісії, а в разі його відсутності — заступник голови.

Рішення Комісії з питань ТЕБ та НС приймають відкритим голосуванням, і 
воно вважається ухваленим, якщо за нього проголосувала більш ніж поло-
вина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на за-
сіданні.

Рішення Комісії з питань ТЕБ та НС фіксують у протоколі засідання, який 
підписують головуючий на засіданні, відповідальний секретар Комісії та 
затверджує наказ директора музею.

Рішення Комісії з питань ТЕБ та НС, прийняті в межах її повноважень, 
обов’язкові до виконання для всіх працівників_____________________ музею.

Організацію роботи Комісії з питань ТЕБ та НС здійснює голова Комісії за 
допомогою відповідального секретаря, який забезпечує підготовку, скли-
кання та проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням 
рішень Комісії.

3.1. Постійними органами управління з цивільного захисту в музеї є струк-
турні підрозділи закладу.

4. Комісія з питань ТЕБ та НС у режимі повсякденної діяльності відповідно 
до покладених на неї завдань:

4.1. Здійснює координацію діяльності структурних підрозділів музею щодо 
розроблення та виконання завдань, ужиття заходів у сфері цивільного за-
хисту й техногенно-екологічної безпеки.

4.2. Розглядає питання щодо створення й використання запасів матеріаль-
них ресурсів, потрібних для вжиття заходів стосовно ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, забезпечення функціонування локальних систем 
оповіщення та інформування працівників музею.

4.3. Подає обласній Комісії з питань ТЕБ та НС пропозиції стосовно визна-
чення об’єктових завдань музею у сфері цивільного захисту.

4.4. Бере участь у тематичних навчаннях і тренування щодо дій при виник-
ненні надзвичайної ситуації.

4.5. У своїй діяльності Комісія з питань ТЕБ та НС узгоджено працює з ко-
місією музею з питань евакуації.

5. Комісія з питань ТЕБ та НС у режимі підвищеної готовності відповідно до 
покладених на неї завдань:

5.1. Погоджує порядок спільних дій сил реагування на надзвичайну ситуа-
цію з визначенням основних завдань, місця, часу та способів виконання їх.

5.2. Забезпечує координацію діяльності структурних підрозділів музею 
щодо здійснення ними запобіжних і першочергових заходів у разі виник-
нення надзвичайної ситуації місцевого та об’єктового рівня.

6. Комісія з питань ТЕБ та НС у режимі надзвичайної ситуації залежно від 
обставин, масштабу, характеру й можливого розвитку надзвичайної ситу-
ації організує взаємодію на певному рівні (обласному, місцевому, об’єкто-
вому) відповідно до покладених на неї завдань:

6.1. Забезпечує залучення сил і засобів обласної територіальної підсистеми 
єдиної системи цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації.

6.2. Взаємодіє з відповідними комісіями інших обласних закладів культури, 
які зазнали негативного впливу через надзвичайну ситуацію.

6.3. Вивчає обставини, що склалися, й надає Департаменту культури, ту-
ризму та культурної спадщини облдержадміністрації інформацію про 
вжиті заходи, причини виникнення й наслідки надзвичайної ситуації, а та-
кож пропозиції щодо подальших дій для запобігання її розвиткові.
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СХЕМА ЗВ’ЯЗКУ ТА ОПОВІЩЕННЯ
КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЇ

Голова ЦЗ музею:
_____________________
Роб. тел.
Моб. тел.

Уповноважений  
з питань ЦЗ музею:
_____________________
Роб. тел.
Моб. тел.

Відділи музею:
Дирекція 
Бухгалтерія 
Відділ фондів 
Відділ науково-   
просвітницької  
роботи 
Господарчий  
відділ 
Робоча група 
_____________________ 
_____________________

Евакуаційна комісія 
ОДА
Голова:
_____________________
Роб. тел.
(приймальня)
Моб. тел.

Евакоприймальна 
комісія 
_____________________ р-ну
Тел.
Моб. тел.

Адміністрація  
залізниці
Тел.
Черговий станції
Тел.

Керівництво  
автопідприємства
Тел.
Черговий станції
Тел.

ЗЕП №______
Тел.
Черговий  
Тел.

Евакуаційна комісія
Голова:
________________________________
Роб. тел.
Моб. тел.
Заступник голови: 
________________________________
Роб. тел.
Моб. тел.
Секретар:  
________________________________
Роб. тел.
Моб. тел.

Група евакуації співробітників,  
обліку та розміщення їх
Керівник: 
________________________________ 
Роб. тел.
Моб. тел.

Група евакуації  
матеріальних ресурсів
Керівник: 
________________________________
Роб. тел.
Моб. тел.

Група евакуації експонатів, 
обліку та розміщення їх; евакуації 
документації відділу фондів
Керівник: 
________________________________
Роб. тел.
Моб. тел.

Група евакуації наукового архіву, 
документації кадрової служби, 
бухгалтерії
Керівник: 
________________________________ 
Роб. тел.
Моб. тел.

Група евакуації наукового архіву, 
документації, матеріально- 
технічних ресурсів _______ відділу 
музею — робочої групи 
Керівник: 
________________________________
Роб. тел.
Моб. тел.
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| Вивчення надзвичайної ситуації на місці. Міжнародний навчальний курс «Перша допомога культурній спадщині 
в часи кризи». Світлина Ігоря Пошивайла. Амстердам, Нідерланди, 2015 рік   
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РОЗДІЛ ІІІ 

РЕАГУВАННЯ:  
ЕВАКУАЦІЯ, СТАБІЛІЗАЦІЯ, ПОРЯТУНОК

§ Безпека культури під час комплексних надзвичайних 
ситуацій (кейси) 

§ Організація команди й розподіл ролей для надання першої 
допомоги

§ Документування, сортування та стабілізація на місці

§ Зберігання й переміщення експонатів, організація 
тимчасових сховищ

§ Кризова комунікація та співробітництво
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| Повний залповий вогонь із гармат лінійного корабля ВМС США «Айова» під час військових навчань   
біля острова В’єкес. Світлина Алана Елліотта Фана. Пуерто-Рико, 1984 рік
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Стародавні споруди завжди слугують для того, щоб підготувати по-
яву новітніх будівель, але певну частину архітектурного спадку ми 
вберігаємо від руйнування й реставруємо, щоб ці будови нагаду-
вали нам про колишню велич нашої цивілізації. Старовинні будівлі 
відіграють нині надзвичайно важливу роль: вони є ланкою, яка пов’я-
зує те, що ми бачимо сьогодні, й тих, ким ми були колись у давнину.  
У цьому сенсі споруди, які мають історичне значення, також дають нам 
змогу відчути захоплення та повагу завдяки тому, що контрастують із 
довколишніми багатоповерховими сучасними конструкціями зі скла й ме-
талу. Інколи, однак, вони змушують нас замислитися над тим, чи справді 
такі старовічні будівлі непотрібні та неефективні. Культурна спадщина 
завжди особливим чином збагачує наше бачення, дарує нам відчуття іс-
торії та відсвіжує пам’ять про місце, час і простір.

Долина ріки Сват, знана раніше як Уд’яна, впродовж бага-
тьох століть завжди залишалася визначним культурним 
осередком, про це свідчать тутешні буддійські рельєфи, 
різьблення по каменю, настінний розпис і статуї з глини 
чи гіпсу. Вони відображають етнічне розмаїття населення 
долини. Окрім того, чимало руїн та стародавніх пам’яток 
свідчать про високий рівень розвитку мистецтва й архітек-
тури. Саме тут зародилася велика ґандгарська цивілізація.

У цій історичній місцевості розвинені культура та мисте-
цтво сусідять із надзвичайної краси природою Мальовни-
чу долину оточують високі гори у сніжних шапках та густі 
ліси з гімалайського кедра. Посеред долини тече ріка Сват. 
Високо на схилах гірського хребта Каракорум розмістився 
гірськолижний курорт Малам-Джабба, який поступається 
за популярністю лише Ґілґіту. Цей регіон також має над-
звичайно важливе геостратегічне розташування, оскільки 
межує з Китаєм, Афганістаном та Росією. Тут свого часу 
бували Олександр Македонський, падишах Махмуд Ґазневі 
та цар Ашока.

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА В ОСЕРЕДКАХ 
КОНФЛІКТУ: ПРИКЛАД МУЗЕЮ РЕГІОНУ СВАТ 

Азмат Алі-Хан (Пакистан)
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| Баміанська статуя Будди VI століття, зруйнована талібами в 2001 році. Внесена 2003 року 
у список об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Афганістан

Д
ж

ер
ел

о:
 W

ik
ip

ed
ia



Азмат Алі-Хан. Культурна спадщина в осередках конфлікту: приклад музею регіону СватРозділ III 145144

час роботи в долині місії італійського Інституту Африки та Сходу (ІнАС), 
спрямованої на пошук і розкопування залишків ґандгарської цивілізації, 
італійський археолог Доменіко Фачченна та його команда збагатили ко-
лекцію музею, передавши йому велику кількість нових експонатів.

Виникла потреба у приміщенні, де можна було б зберігати всі ці знахід-
ки, й саме тому італійський архітектор Вітторіо Карді розробив дизайн 
музею. Усі знайдені на розкопках матеріали розмістили в новій будівлі, 
коли в 1961 році закінчили її споруджувати. Після утворення держави 
Пакистан князівство Сват увійшло 1960 року до її складу. Згодом будів-
лю музею взяв під свою опіку федеральний уряд, і в 1963 році її офі-
ційно відкрили для відвідувачів. Пізніше, 1967 року, розширення музей-
ного закладу профінансував корейський уряд. А на початку 90-х років 
минулого століття всю експозицію музею наново оформили японські 
митці, що дало змогу цій культурній установі ввійти до числа найкра-
щих у країні. Окрім витворів буддійського мистецтва, музею належать 
велика архітектурна та археологічна колекції, а також деякі експонати 
з доісторичних часів.

Музей Свату нині являє собою єдину платформу для захисту і збере-
ження давніх артефактів, старожитностей та буддійських ступ. Сама 
будівля музею є архітектурною пам’яткою, яку вирізняє вишукане оз–
доблення.

Упродовж військової операції проти Талібану, яка тривала з 2007 року, 
поблизу музею здійснили низку атак терористи-смертники й підривни-
ки, внаслідок чого було серйозно пошкоджено його будівлю, а також 
прилеглі території, зокрема такі місцевості, як Буткара та Барікот, де 
розташовано ступи, монастирі й інші пам’ятки буддійського мистецтва 
ґандгарської доби. Ці території зазнали втрат не лише через вибухи, а й 
через пограбування та акти вандалізму.

У зазначений період основними мішенями атак стали музеї, бібліотеки, 
мечеті та інші громадські місця. Упродовж чотирьох років так званої 
війни з тероризмом висадили в повітря 180 коледжів та шкіл для дівчат, 
окрім того, були спроби зазіхання на ступи, монастирі, публічну бібліо-
теку, а також на сам музей.

У лютому 2009 року талібанські бойовики взяли міста Мінґора та Саїду-Ша-
ріф (регіональний центр Малаканду) під свій контроль, а також здійс-
нили спробу вдертися до музею, щоб викрасти чи знищити експонати, 
які в ньому зберігалися. Почався бій між пакистанськими військовиками 
та озброєними талібами, й за кілька годин армії вдалося відтіснити те-
рористів та перебрати на себе контроль над обома містами, зокрема 
й над адміністративними спорудами в них. Армія негайно евакуювала 
місцевих жителів та зміцнила свої позиції навколо адміністративних бу-
дівель, розпочавши тим часом вивозити різні об’єкти й матеріали, такі 

Розвинені в долині ремісництво та мистецька діяльність є основою міс-
цевого виробництва й дають засоби для існування жителям долини. Ті, 
зокрема, займаються ткацтвом, вишиванням, каменярством, тесляр-
ством, різьбярством, ювелірною та ливарною справою, живописом і 
скульптурою тощо. Таке розмаїття здавна надило прочан, купців і прос-
то подорожніх, які йшли сюди, щоб відпочити, налагодити ділові зв’язки 
або втамувати свою жагу до знань.

Процеси ж консервації культурних, релігійних та архітектурних пам’я-
ток приваблюють у долину археологів і релігієзнавців з усього світу. У 
Сваті, який свого часу був буддійським релігійним центром, налічують 
близько 1400 монастирів та 18 тисяч священнослужителів. Саме тут роз-
винулася й сягнула розквіту третя школа буддизму — Ваджраяна, або 
тантричний буддизм. Так Сват став священним і для тибетців як місце 
наро дження Падмасамбгави, засновника цієї школи.

На жаль, останнім часом Сват був ареною конфлікту. Зараз регіон потро-
ху оговтується від цих трагічних подій, і життя в ньому нормалізується. 

Мирне життя та поступальний розвиток припинилися тут, коли два лиха 
завдали серйозного удару Малаканду загалом та округові Сват зокрема. 
Перше лихо спричинили люди, це був збройний конфлікт, що тривав понад 
три роки. У листопаді 2007 року Талібан учинив провокацію проти Зброй-
них сил Пакистану, знищуючи будівлі та завдаючи великої шкоди місце-
вому населенню діями терористів-смертників, викраденнями й підпалами. 
Потім регіон спіткало стихійне лихо — руйнівні повені в липні 2010 року.

Усе це суттєво пошкодило багатий культурний спадок та громадські 
об’єкти в долині, яка так довго була місцем розквіту ґандгарської циві-
лізації, що зародилася понад дві тисячі років тому, осередком розвитку 
ремесел та освітнім центром.

Розгляньмо приклад Музею Свату, заснованого в 1959 році місцевим пра-
вителем, який поклав свою приватну колекцію в основу експозиції. Тепер 
тут зберігаються різноманітні експонати, старожитності, прикраси та інші 
цінні речі, що мають стосунок до культурного спадку долини Сват і ґан-
дгарської цивілізації. У складі музею сім галерей. Прекрасну колекцію 
ґандгарської скульптури, знайденої у священних для буддис тів місцях, 
представлено таким чином, щоб вона ілюструвала історію життя Будди. 
Теракотові статуетки й господарське начиння, намистини, коштовні каме-
ні, монети, зброя та вироби з металу розповідають про повсякденне жит-
тя в Ґандгарі. В етнографічній секції музею демонструються найкращі 
зразки місцевої вишивки, різьблення по дереву й традиційних прикрас.

Коли музей заснували, метою цього було зберегти все багатство та 
розмаїття цивілізації долини для майбутніх поколінь. А 1956 року під 



Азмат Алі-Хан. Культурна спадщина в осередках конфлікту: приклад музею регіону СватРозділ III 147146

задокументувати та зберегти в окрузі Сват пам’ятки ґандгарської циві-
лізації, культурний спадок якої перебуває тепер під загрозою знищення; 
зокрема конкретні заходи треба вжити для захисту самого музею.

Як дизайнер я пропоную розширити музей відповідно до сучасних стан-
дартів, щоб забезпечити захист музейних колекцій та вільний доступ 
відвідувачів до них. Окрім того, слід розпочати масову кампанію для 
популяризації культурних цінностей і захисту їх.

Нині процес реконструкції та реабілітації лише починається, й ці кон-
кретні кроки щодо захисту культурних пам’яток ми маємо зробити після 
завершення військової операції проти Талібану.

Федеральний департамент археології передав 91 археологічну пам’ятку, 
а також Музей Свату та свій місцевий офіс під юрисдикцію директо-
рату археології Гайбер-Пагтунгва на виконання вимог 18-ї поправки до 
Конституції Пакистану 1973 року. Тепер уряд провінції опікується відро-
дженим музеєм та довколишнім культурним ландшафтом.

Землетрус 2005 року й вибухи 2009 року призвели до появи тріщин 
на стелі та балках музею, а також в опірних кам’яних стінах. Згодом, 
у червні 2011 року, Пешаварський інженерно-технологічний універси-
тет здійснив структурну оцінку будівлі, щоб з’ясувати її стан. Фахівці 
дійшли висновку, що передні галереї музею треба знести й відбудувати 
наново. Навіть більше, вони рекомендували не посилювати навантажен-
ня на підлогу й опірні стіни, а кам’яні конструкції додатково зміцнити.

Зрозуміло, що на ранньому етапі розвитку й на регіон, і на цивілізацію, 
яка постала в ньому, значно впливали географічні особливості місцевос-
ті. Саме це сприяло тутешньому культурному розмаїттю, що відбилося й 
на архітектурі будівель.

Місце, де ми живемо, формує нас так само, як і ми формуємо його фі-
зично, плекаючи свої культурні особливості. Географія краю трансфор-
мується в ландшафт, який надається для створення поселень, розвитку 
культури та цивілізації.

Нині Пакистан має справу з тривалим конфліктом, що послаблює су–
спільство, стає на заваді економічному та політичному розвиткові. 
Збройне протистояння загрожує соціальному ладу, призводить до по-
рушення прав людини й завдає збитків культурним пам’яткам та соціо–
економічній інфраструктурі. Конфлікт у долині ріки Сват уже завдав 
непоправної шкоди культурним цінностям, і компенсувати ці збитки 
повною мірою не вдасться ніколи. Усе це робить особливо актуальним 
гасло навчального курсу «Перша допомога культурній спадщині в часи 
кризи» — «Культура не може чекати».

як книги, архівні записи та музейні колекції, спершу в безпечне місце, а 
згодом до Музею Таксіла в Ісламабаді, столиці Пакистану.

Протягом усього цього періоду нестабільності об’єкти культурної спад-
щини перебували в категорії високого ризику, нерідко вони зазнавали 
пошкоджень або примусово змінювали власників.

Під час евакуації Музею Свату всі прикраси, старожитності та статуї Будди, 
яких не зачепили бойовики, пакистанські військовики взяли під свій захист 
і далі передали до Ісламабада під опікування державної музейної служби.

Одним з основних викликів нині є потреба реконструювати Музей Сва-
ту. Саме з цією метою низка меценатів уже запропонувала йому свою 
фінансову й технічну допомогу, а посол Італії відвідав долину й оголо-
сив про створення тут парку та реконструкцію музейного закладу.

Спершу реконструкцію запланували на 2005 рік, однак стався сильний 
землетрус. Виконання плану відкладалося також у зв’язку з тим, що й 
далі тривала військова операція проти бойовиків. Лише нещодавно про-
ект знову розморозили спільними зусиллями ІнАС та відділу археології 
й музеїв пакистанської провінції Гайбер-Пагтунгва.

Генеральний директор Федерального департаменту археології та му-
зеїв Фазаль Дад-Какар зробив 2011 року заяву для преси про те, що 
італійський уряд зголосився реконструювати буддійський Музей Свату 
й заснувати при ньому школу археології, щоб ознайомити пакистан-
ських археологів, дослідників та науковців із найновішими підходами 
до розкопування та збереження пам’яток. Він також зазначив, що бу-
дівлю Музею Свату частково пошкодили, а виставкові вітрини зруйну-
вали вщент під час атак. Лука Марія Олів’єрі, чільник проекту та спів-
керівник IнАС, запропонував реконструювати будівлю в традиційному 
архітектурному стилі.

Таким чином, створення парку стане новою віхою в історії долини ріки 
Сват і, безумовно, сприятиме захисту археологічних пам’яток Буткари 
та Барікоту. Парк приваблюватиме до регіону туристів і допоможе гро-
мадськості глибше усвідомити потребу захисту пам’яток культури. За-
хист має поширитися й на довколишні території, де теж є археологічні 
пам’ятки, зокрема буддійські ступи. Під час конфлікту саме вони через 
своє розміщення далеко від захищених територій стали жертвами гра-
бунку та бандитизму, що завдало їм значної шкоди.

Зараз, коли ситуація нормалізується, а регіон повертається до звичного 
ритму життя, починається процес реконструкції та відновлення. Най-
важливіша місія авторитетних культурних установ та уряду нині поля-
гає в тому, щоб ухвалити на національному рівні потрібну законодавчу 
базу, яка вможливить захист культурних пам’яток згідно з Гаазькою 
конвенцією та нормами ЮНЕСКО. Усе це слід зробити задля того, щоб 



149

Між 1967 та 1970 роками, через якісь п’ять років після здобуття Нігерією 
незалежності від колоніальної Британії, країну охопила глибока 
політична криза, яка поступово переросла у криваву громадянську 
війну. Після приблизно тридцяти місяців збройного протистояння країна 
була знесилена й конче потребувала відбудови. Згубного впливу війни 
зазнали всі сфери життя нігерійців включно з культурним сектором, 
що втратив чимало як матеріальних, так і нематеріальних ресурсів. 
Хоча криза охопила всю країну, її вплив на інфраструктуру та соціальне 
життя був неоднаковим у різних регіонах та в різних галузях. На чомусь 
вона позначилася більше, на чомусь — менше. Зокрема, музеї (предмет 
особливого зацікавлення автора цієї статті), особливо розташовані на 
території, де велися бойові дії, опинилися в скрутному становищі. Це 
стосувалося й Національного музею племені орон (Музею орон).

Цей музей розміщено на південному сході Нігерії. Один із 
найдавніших музеїв у цій частині країни відомий своєю 
знаменитою колекцією вирізьблених із дерева статуеток, 
знаних як екпу — фігурки предків. Їх створювали жителі 
цієї місцевості, представники племені орон. Ці різьблені 
фігурки зображають померлих родичів, яких не ховають, 
аж доки не буде виготовлено їхні статуетки. Після похо-
вання таку подобу небіжчика (це переважно стосується 
осіб чоловічої статі) нерідко зберігають у сімейному свя-
тилищі, де до неї постійно звертаються, просячи захисту 
та прихильності.

До того, як у країні настав кризовий період, фігурки екпу 
були поширені у багатьох родинних колекціях та святили-
щах навіть попри те, що згідно з твердженням тодішнього 
департаменту старожитностей у «Путівнику по Національ-
ному музею племені орон» занепад культу екпу призвів 
до того, що статуеток уже майже не різьблять. Найбіль-
ша кількість фігурок в одній колекції (шістсот) — у цьому 
музеї. Однак цим цифрам судилося радикально змінитися 
через громадянську війну 1970 року в Нігерії.

ВТРАТА Й ПОВЕРНЕННЯ: ДОЛЯ СТАТУЕТОК ЕКПУ  
ТА НАЦІОНАЛЬНОГО МУЗЕЮ ПЛЕМЕНІ ОРОН  
ПІД ЧАС ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ В НІГЕРІЇ

Лінус Касаї Кінґі (Нігерія) 
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| Повернення після захоплення нацистами кінної статуї Козімо Медічі роботи Джованні 
Джамболоньї на площу Синьйорії у Флоренції. Італія, 1945 рік
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музейництва: «Менш ніж за десять років після його заснування Музей 
орон зруйнували під час нігерійської громадянської війни 1967—1970 ро-
ків. Після завершення тієї війни тодішній департамент старожитностей 
спромігся повернути лише 116 із більш ніж восьмиста фігурок екпу, які 
експонувалися тут раніше й потім зникли». Також у передмові до «Путів-
ника по Національному музею племені орон» доктор Екпо Ейо пригадує, 
що більшість статуеток екпу було розпорошено, знищено або викрадено 
для продажу за кордоном.

Перед тим як почалося бомбардування, в музеї розміщувалися війська, а 
отже, ситуація потребувала негайного втручання. Першою спробою та-
кого втручання було перевезення об’єктів до безпечної зони. Як повідом-
ляє Федеральне агентство старожитностей, у жовтні 1967 року колекцію 
евакуювали до Умуагіа після того, як музей розбомбили та обстріляли. 
Масштаб пошкоджень був таким значним, що згодом його довелося пов-
ністю відбудовувати. Здавалося, такі заходи було вжито вчасно, однак, на 
жаль, ситуація змінилася: щойно колекцію було перевезено до Умуагіа, 
як місто також опинилося під загрозою. Коли бої точилися вже під самим 
Умуагіа, департамент старожитностей здійснив іще один евакуаційний 
захід, перевізши частину колекції до Орлу — міста неподалік.

Труднощі, з якими стикнулися музейники, були неподоланними. По-пер-
ше, практично неможливо було знайти надійний прихисток для музейних 
об’єктів у час, коли весь східний регіон охопила криза. По-друге, дуже 
важко було підшукати належні умови для тих небагатьох експонатів, які 
вдалося зберегти. Навіть під час перевезення вцілілих після пограбуван-
ня розбомбленого музею об’єктів у безпечне місце розікрали чимало з 
них. Згодом в Умуагіа в урядовому коледжі, де зберігалися статуетки, об-
лаштували табір для біженців. Багато втікачів використовували дерев’яні 
фігурки замість хмизу для багать, щоб зігрітися; крадіжки теж не припи-
нялися. Пошкодження та руйнування торкнулися багатьох об’єктів пере-
важно через необережне поводження з ними та зумисний вандалізм, і це 
лихо додалося до істотної загрози розкрадання. К.К. Мюррей висловлює 
жаль за втраченими в дорозі фігурками та зазначає, що більшість зі 
116 вцілілих — далеко не найкращі зразки.

Одразу ж після війни в Національному музеї племені орон почався про-
цес відновлення як самої будівлі, так і колекції. Одним зі складників про-
грами стало повернення вцілілих екпу, а також інших музейних об’єктів 
з усієї колишньої південно-східної Нігерії (нині це штати Аква-Ібом та 
Крос-Рівер) — результату інтенсивних етнографічних та антропологічних 
досліджень. Станом на 1977 рік у музеї відновлено експозицію, окрасою 
якої стали повернені різьблені фігурки екпу. Одним із тих, хто відіграв 
надзвичайно важливу роль у процесі реконструкції, вважають Кіта Нік-
ліна, етнографа з департаменту старожитностей; щоб увічнити працю 
Нікліна, у сучасному Музеї орон йому встановили пам’ятник.

Музей, розташований у схильному до сепаратизму регіоні, під час 
збройного конфлікту опинився під загрозою.

Громадянська війна, що спалахнула в 1967 році, відома також як біаф-
ранська війна — за назвою Республіки Біафри, яка відокремилася від Ні-
герії. Війна тривала між повстанцями під проводом полковника Одуме-
ґву Оджукву, губернатора колишнього східного штату країни, який став 
новою республікою, та федеральними військами під проводом чільника 
держави, генерала Якубу Ґовона, що запекло протистояли повстанцям. 
Грабунок та повсюдна руйнація, спричинені цими подіями, не оминули 
й такої важливої пам’ятки, як Національний музей племені орон. Коли 
протистояння нарешті припинилося в січні 1970 року, основні колекції 
музею зазнали величезних втрат. А найбільший його скарб — статуетки 
екпу розпорошилися по всій країні та за її межами. Таким чином, депар-
тамент старожитностей, якому належав музей, утратив контроль щодо 
найпрекрасніших витворів африканського мистецтва, а місцеві жителі 
більше не мали доступу до них.

Фігурки екпу стали відомі широкому загалові завдяки зусиллям ранніх 
дослідників та колекціонерів — таких, як К.К. Мюррей, британський 
засновник музейного руху в Нігерії. Оскільки інтерес до африканського 
мистецтва у світі та на міжнародному ринку зростав, стало простіше 
знаходити попит на ці витвори незалежно від їхнього місцеперебування. 
Отже, якщо відповідальність за непоправну шкоду, завдану музею, можна 
покласти на повстанців та артилерійські обстріли, у масовому пограбуванні 
музею їх навряд чи можна звинуватити. Схоже, із ситуації скористалися 
й інші особи, що привласнили музейні предмети, на які, безперечно, 
знайшлися покупці за кордоном. Навіть 1958 року, якраз перед відкриттям 
музею, місцевий арт-дилер украв понад двадцять фігурок екпу, поклавши 
цим початок розпорошенню статуеток по всьому світу.

Окрім того, статуетки екпу псувалися у зв’язку з неналежним поводженням 
із ними, зокрема їх тягали по долівці, складали стосами та завдавали 
шкоди в інший спосіб, унаслідок чого багато фігурок було різною мірою 
понівечено. До того ж на екпу вплинули ще й несприятливі погодні умови, 
що, вочевидь, знизило їхню стійкість до природного руйнування, значно 
ускладнивши збереження їх.

Можна припустити, буцімто найімовірнішою причиною негативно-
го ставлення до музею та його колекції було те, що установа належа-
ла федеральному урядові й, певно, видавалася спокусливою ціллю для 
повстанців. Однак, з іншого боку, ймовірно, що через складну економічну 
ситуацію в країні люди почали бачити в музейних об’єктах, так само як 
і в речах, що належали їхнім родинам, елементарні засоби для виживан-
ня. У кожному разі збитків зазнали не лише музей та департамент ста-
рожитностей, а й приватні особи, чиї святилища також пограбували. Ось 
як описав цю ситуацію досвідчений журналіст та коментатор із питань 
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з безпекою були настільки кричущими, що жодну з повернутих фігурок 
екпу, яких і так було надзвичайно мало, не представили в експозиції, як, 
зрештою, й інші оригінали.

З огляду на досвід Національного музею племені орон слід рекомендува-
ти культурним установам розвивати мережу фізичних ресурсів для без-
печного розміщення об’єктів, які можуть опинитися під загрозою в період 
збройного конфлікту, шляхом взаємодії між установами, окремими осо-
бами, представниками уряду та ін. Здійснення таких кроків забезпечить 
підтримку будь-якої рятувальної операції. Охорону культурних об’єктів 
також має бути посилено, щоб унеможливити проникнення до них грабіж-
ників у критичних ситуаціях.

Програма порятунку та реконструкції Музею орон була непростою, однак 
попри складнощі, хоч би якими величезними вони видавалися, спільними 
зусиллями всіх зацікавлених сторін її все ж таки втілили в життя. Програму 
можна вважати успішно виконаною, особливо зважаючи на те, що це було 
в часи глибокої кризи. Першою ознакою успіху стало те, що знайшлися 
люди, зокрема чиновники, які зацікавилися долею музею настільки, що до-
лучилися до евакуації об’єктів (спочатку до Умуагіа, потім до Орлу, а далі 
до Лагоса). Незважаючи на те, що ці дії мали небажані побічні наслідки, 
люди керувалися винятково добрими намірами. Поміж тих, хто підтриму-
вав цю стратегію, були й уже згадані вище К.К. Мюррей та К. Ніклін. Отже, 
справді одним із найважливіших аспектів програми був людський ресурс. 
Департамент старожитностей настільки переймався тим, щоб зберегти 
об’єкти та врятувати музей, що його співробітники негайно розгорнули ря-
тувальну операцію, тільки-но відбулися перші атаки, а відбудова почалася 
одразу ж після завершення активної фази конфлікту.

Реконструкцію музею було розпочато 1971-го та завершено 1977 року, 
внаслідок чого його площу розширили, щоб розмістити більше об’єктів із 
різних провінцій регіону, особливо з прилеглих до музею територій — тепе-
рішніх штатів Крос-Рівер та Аква-Ібом. Проте, хоч як це прикро, відбудова-
ний музей відтоді зазнавав і далі крадіжок, отож сьогодні, хоч тут і вистав-
лено розмаїті зразки місцевого мистецтва, виготовлені з дерева, теракоти, 
металу, волокон та тканин, на жаль, жодна оригінальна статуетка екпу тут 
не експонується.

Концепцію, що передбачала підтримку обох сторін, які під час війни во-
рогували між собою, одразу ж після завершення конфлікту включили й 
у програму реконструкції. На той час у федеральному уряді широко про-
пагували гасло «Немає переможців, немає переможених» та прагнули ви-
користати так звані музеї спільності як елемент процесу націєтворення. 
Національний музей племені орон теж був частиною цього проекту, хай і 
не всі його складники вдалося успішно реалізувати. У передмові до згада-
ного вище «Путівника...» Ейо констатує: «Відкриття відбудованого Музею 
орон укотре продемонструвало прагнення федерального уряду зберегти 
та донести до наших нащадків скарби культури цієї країни... Хоча музей 
за своїм характером і став національним, обмежені виставкові площі все 
ж таки стають на заваді тому, щоб представити більше об’єктів з усієї цієї 
щедро обдарованої країни».

Іще однією вадою програми була неспроможність її учасників передбачи-
ти, що інші частини східного регіону, куди спершу було вивезено музейні 
об’єкти, теж стануть зоною конфлікту. Окрім того, досі не здійснено до-
статньої кількості досліджень, передусім археологічних, на прилеглих до 
музею цільових територіях, щоб підкріпити ними етнографічні матеріали, 
які нині експонують у музеї. Успіх реконструкції було до певної міри за-
тьмарено неналежним рівнем охорони об’єктів як під час перевезення, так 
і в місцях тимчасового зберігання, що вможливило крадіжки. Проблеми 
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НАТО бомбардувало Федеративну Республіку Югославію (Сербську  
Республіку та Чорногорську Республіку) впродовж трьох місяців у 
1999 році — з 23 березня до 10 червня. За цей час значна частина куль-
турної спадщини Сербії: предмети, будівлі, культурні ландшафти — 
потерпіла або була знищена внаслідок прицільних повітряних ударів 
чи супутніх пошкоджень.

Вулиця Князя Милоша в центрі Белграда саме й може слугу-
вати прикладом знищення культурних цінностей у результаті 
супутніх пошкоджень, завданих під час збройного конфлік-
ту. Ця вулиця мала статус культурного ландшафту, а будівлі 
на ній визнано пам’ятками культури через цінні інтер’єр та 
екстер’єр. З огляду на їхню архітектуру, скульптурне оздоб–
лення фасадів та декор інтер’єру ці будівлі входили до най-
кращих сербських зразків академічного архітектурного сти-
лю. До того ж парадні приміщення та інші зали в будівлях 
містили колекції модерного й сучасного сербського мистецтва — 
картини, скульптури, декоративно-ужиткові вироби, зібрані 
за державною програмою підтримки колекціонування робіт 
сучасних сербських митців.

Цю вулицю та довколишню територію бомбардували як типо-
ву військову ціль, адже на одному боці вулиці розташувалися 
урядові будівлі, а на іншому — будівлі, які використовували 
армія та поліція (Генеральний штаб Збройних сил і Міністер-
ство оборони). Упродовж квітня й травня 1999 року вулицю 
бомбардували неодноразово, деякі будівлі було цілком зруй-
новано внаслідок прямого влучання снарядів (Генштаб, Міно-
борони, будинок уряду Сербської Республіки, Міністерство 
закордонних справ тощо), а інші — пошкоджено в результаті 
руйнації сусідніх будівель, вибухів та ударної хвилі від них.

Приклад, який ми розглянемо, є історією порятунку творів 
мистецтва з пошкодженого будинку уряду. Рятувальну опе-
рацію здійснили звичайні працівники Національного музею 
в Белграді. Інформацію та ілюстрації люб’язно надав пан 

РЯТУВАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ ПІД ЧАС БОМБАРДУВАННЯ 
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Люди, які очолили групу, виходили з припущення, що чиновники не візь-
муться евакуювати музейну колекцію зі зруйнованого будинку, оскільки й 
до повітряних ударів вони не робили подібних кроків. Проте під час еваку-
ації витворів мистецтва членам групи таки допомагали деякі урядові служ-
бовці (технік, прибиральник та охоронці).

До того ж час був украй важливим чинником у процесі прийняття групою 
рішень. Існувала ймовірність, що невивезені предмети можуть зазнати даль-
шого пошкодження. Будинок уряду міг знову стати мішенню для снарядів і 
зруйнуватися ще більше або пішов би дощ. Як засвідчив один з учасників, 
група мала конкретні підстави, щоб діяти якнайшвидше.

Музейні працівники не застосовували захисного спорядження та працювали 
всередині будівлі у звичайному робочому одязі. Найбільшою небезпекою в 
цій рятувальній операції була загроза травмування учасників: бомбардуван-
ня цієї або якоїсь із сусідніх будівель могло початися знову, не можна було 
виключати й вибухи снарядів. Та й проникнення в будівлю вже було небез-
печним зважаючи на те, в якому жахливому стані вона перебувала — з виби-
тими вікнами, дірками у стелі та в підлозі.

Щоб зрозуміти мотиви, якими керувалися учасники групи, евакуйовуючи 
предмети з будинку уряду, важливо знати два факти.

По-перше, ці люди вже мали певний досвід термінової евакуації. Упродовж 
перших тижнів бомбардування (за місяць до ударів по будинку уряду) всю ос-
новну колекцію Національного музею (тисячі предметів включно з важкими та 
великими скульптурами й картинами) евакуювали з головної будівлі музею до 
підвальних приміщень, де розміщувалися запасники. Усю цю роботу виконала 
нечисленна група музейних працівників. На той час загальна кількість співробіт-
ників музею сягала сотні осіб, однак, коли почалися повітряні удари, план еваку-
ації реалізували значно менше музейників, оскільки більшість із них не з’явили-
ся на робочі місця. По-друге, згідно з державним законодавством Національний 
музей у Белграді має статус центральної музейної інституції, відповідальної за 
збереження культурних цінностей, розміщених в усіх інших музеях.

Можна стверджувати, що дії музейних працівників були виправданими, адже 
в результаті цього зі зруйнованої будівлі врятували 275 предметів, поміж них 
і шедеври національного модерного та сучасного мистецтва. Операцію здійс-
нили зусиллями мотивованої групи музейників, які діяли в дуже стислих ча-
сових межах та за складних умов. Проте ці дії, вочевидь, наражали учасників 
групи на цілком реальну небезпеку для їхнього здоров’я й навіть життя.

Щоб проаналізувати ці події, слід дати відповідь на три ключові питання.

1. Чому музейні працівники не вживали жодних заходів безпеки й не вико-
ристовували спеціальне обладнання?

Не можна стверджувати, що в Національному музеї не було наборів спеціаль-
ного захисного одягу (шоломів, черевиків, рукавичок тощо), отже, не це спри-

Ранко Савич, один з учасників операції й на той час начальник служби охоро-
ни Національного музею.

У будинку уряду на вулиці Князя Милоша зберігалися роботи відомих митців — 
зразки мистецтва Югославії ХХ століття, які впродовж кількох десятиліть при-
дбавали або приймали в дар урядовці. Колекція була закритою для широкого 
загалу, однак її описали, а куратори з Національного музею допомагали з інвен-
таризацією. Доступ до інвентарних записів, як і до самої колекції, було закрито.

Коли почалося бомбардування й з’ясувалося, що цей будинок також може 
стати мішенню через його функцію та розташування, уряду висунули про-
позицію щодо евакуації колекції. Спочатку офіційні органи цю пропозицію 
відхилили без пояснення причин, але через певний час дозвіл таки надійшов, 
завдяки чому співробітники Національного музею встигли евакуювати  
32 картини та один гобелен до того, як будинок зазнав пошкоджень. Потім 
унаслідок прямого влучання снаряда в сусідній дім і пізніше під час бомбар-
дування самого будинку уряду 7 травня він зазнав значної руйнації: одне 
крило обвалилося в підвал, двері та вікна зірвалися з петель, скло повністю 
було вибито, а стіни й підлога подекуди провалилися.

Порятунок колекції після пошкодження споруди відбувався у два етапи.  
У ньому брала участь група, яка складалася з десятка працівників белград-
ського Національного музею. Це були куратори музею — мистецтвознавці й 
археологи, начальник охорони та кілька охоронців. Никола Кузовач, один із 
кураторів, до цього брав участь в інвентаризації колекції, а отже, знав, де саме 
зберігаються різні експонати.

Як стверджує Р. Савич, їхні дії не були заздалегідь спланованими та скоорди-
нованими: члени групи зустрілися в музеї після першого удару й вирішили 
з’ясувати, чи можна ще врятувати якісь об’єкти колекції, проникнувши все-
редину будинку уряду після отримання на це спеціального дозволу (споруду 
постійно охороняла поліція). Вони не мали жодного захисного спорядження й 
використовували музейний автомобіль та приватні транспортні засоби, щоб 
перевозити предмети з цього будинку до музейних сховищ. Мотузки та інші 
речі, за допомогою яких спаковували й закріплювали картини та скульптури, 
теж узяли з музею. Під час поїздок до музею й назад музейники мали дбати 
про власну безпеку, а отже, вони пересувалися лише в короткі проміжки між 
повітряними ударами.

Цій групі вдалося врятувати 163 картини, 68 графічних робіт, 27 малюнків і 
17 скульптур; їх розмістили в запасниках музею. Точних даних щодо кількості 
пошкоджених або втрачених музейних предметів досі немає у відкритому 
доступі. Порятовані предмети певний час зберігалися в Національному музеї, 
де 2000 року виставили для показу 52 вцілілі картини. Згодом колекцію по-
вернули в будинок уряду, який теж реконструювали 2000 року.

Як уже наголошувалося, ця група музейників діяла спонтанно без поперед-
нього планування чи підготовки.
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чинилося до того, що музейники працювали в розбомбленій будівлі у своєму 
повсякденному одязі. Причина могла полягати в тому, що раніше вони ніколи 
не застосовували захисне спорядження та що ніхто не ознайомив їх із деталя-
ми плану дій у непередбачуваних ситуаціях, у тому числі й через відсутність 
відповідних тренувань.

2. Чому музейники врятували колекцію, яка не перебувала під юрисдик-
цією музею? Невже вони справді були єдиними, хто міг це зробити?

Зрозуміло, що групу спонукала до дії передовсім потреба оперативно вжити 
бодай якихось заходів у ситуації, коли припускалося, що відповідальні особи 
не могли або не хотіли евакуювати колекцію. Хоча колекція й не належала 
музеєві, однак куратори, які входили до складу групи рятувальників, були 
глибоко переконані, що їхній обов’язок — не лишатися осторонь, особливо 
зважаючи на недостатність запобіжних заходів із боку тих, хто мав їх ужити.

3. Чому колекцію не вивезли раніше?

Не можна твердити, що в уряду не було плану евакуації, який передбачав би 
вивезення численних витворів мистецтва. Зрештою всіх урядових службовців 
вивезли вчасно, завдяки чому ніхто не потерпів і не загинув при бомбарду-
ванні будівлі. Задокументований план евакуації був невід’ємним складником 
заходів цивільної оборони, обов’язковим для всіх установ іще від часів колиш-
ньої Югославії. Приміром, Національний музей, а також інші музеї та установи 
повністю перемістили свої колекції в підвали та запасники ще до повітряних 
ударів або тільки-но вони почалися.

Якщо стверджувати, нібито урядовці таки мали плани евакуації та приписи 
щодо неї, зважаючи також і на те, що часу для виконання цих планів було до-
статньо (ударів по будівлі та довколишній території завдали майже за півтора 
місяця по тому, як почалося бомбардування), можна лише припустити, що 
порятунок культурних надбань не є пріоритетом під час збройного конфлікту. 
Усвідомлюючи це, легше зрозуміти реакцію персоналу музею. Його праців-
ники були віддані справі збереження мистецьких пам’яток та знали, де саме 
вони розташовані.

Цей приклад свідчить про те, що часом особиста мотивація може мати більше 
значення та дати вагоміші наслідки, аніж офіційні процедури. Слід пам’ятати 
про те, що в період збройного конфлікту вкрай важко зрозуміти почуття та 
поведінку людей, які перебували чи й досі перебувають під постійною загро-
зою. Імовірність трагічних наслідків за подібних обставин посилює потребу 
створення та втілення в життя ефективного плану дій у разі настання над-
звичайної ситуації. Окрім того, такий план слід складати, щонайбільше вра-
ховуючи досвід тих людей, які самі побували в різноманітних надзвичайних 
ситуаціях.

 Американські «the Monuments men» у дії — повернення вкрадених 
нацистами мистецьких цінностей. Австрія, 1945 рік  } Д
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Наш світ стає тіснішим і глобальнішим, утім, залишається нестабільним. 
Найвагомішими чинниками такої нестабільності є політичний тероризм, 
релігійний фанатизм та етнічна нетерпимість.

Згідно з Доповіддю про світовий розвиток за 2011 рік 
близько 1,5 мільярда людей живуть у країнах, де відбува-
ються конфлікти. Особливе занепокоєння викликає цикліч-
ний характер цих конфліктів, в яких дедалі частіше зумисне 
пошкоджуються об’єкти культурної спадщини. Складні над-
звичайні ситуації призводять до великих утрат, у тому числі 
до пошкодження надбань культури, переміщення населен-
ня, загрози безпеці держави, політичних та громадянських 
заворушень і перешкод при наданні гуманітарної допомоги.

Як стверджував Деніел Шигі, колишній директор Сміт-
сонівського центру фольклору та культурної спадщини, 
безпрецедентне прискорення соціальних змін у світі руй-
нує навіть перевірені часом цінності. Отож культивування 
взає моповаги та взаєморозуміння між народами й різними 
спільнотами, а також підвищення ролі та потенціалу місце-
вих лідерів у плані готовності до надзвичайних ситуацій, 
зокрема й у сфері культури, можуть бути актуальними при 
вирішенні істотних проблем та уникненні найбільших за-
гроз ХХІ століття.

Особливе місце у цих процесах належить музеям та іншим за-
кладам культури, які сьогодні слугують не лише класичними 
інститутами охорони та презентації культурних цінностей, а 
й важливими засобами комунікації та центрами збереження 
пам’яті й ідентичності нації. Вони здатні докорінно зміню-
вати наші знання й розуміння самих себе та світу навколо 
нас, передаючи інформацію та неявно поширюючи месе-
джі про владу й цінності домінуючої культури. Як зазна-
чив під час своєї лекції в Києві 2013 року Ганс-Мартін Гінц, 
президент Міжнародної ради музеїв (ІКОМ), важливо, щоб 

БИТВА ЗА МАЙБУТНЄ: КРИЗА В УКРАЇНІ  
ТА ЗАХИСТ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Ігор Пошивайло (Київ, Україна)
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| Протистояння на вулиці Грушевського в Києві 22 січня 2014 року під час Майдану. 
Світлина Богдана Пошивайла
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музеї перетворювалися на місця примирення сторін конфлікту з мину-
лим, але без спроб «поліпшення» історії. Нині музеї допомагають нам від-
творювати наше минуле та замислюватися про фундаментальні соціальні 
цінності, стаючи платформою для примирення суспільства й розуміння 
подій сьогодення.

За словами австралійського музеєзнавця Каролін Тернер, музеї в сучас-
ному глобалізованому світі є чимось набагато більшим, аніж сховищами 
історії народів чи окремими національними наративами. Вони відобража-
ють культуру в найширшому розумінні та різноманітні проблеми громад, 
а також транснаціональні ідеї. У 80-х роках ХХ століття французький 
музеє знавець та етнограф Жорж-Анрі Рів’єр запровадив поняття екому-
зею як інституту, інтегрованого в місцеві громади. Такий заклад може 
стати надзвичайно цінним мультикультурним форумом для обговорення 
спірних питань, досягнення порозуміння й навіть консолідації громад та 
подолання постконфліктних травм. З іншого боку, громади можуть допо-
магати музеям виконувати їхню місію. Як вважає етнолог Міхай Хоппал, 
директор Європейського інституту фольклору в Будапешті, місцеві тра-
диції допомогли виробити цінні знання, досвід і технології захисту до-
вкілля, соціальні навич ки для вирішення конфліктів та народні засоби 
реабілітації, що поповнили всесвітню скарбницю людства. Тренінги Між-
народного центру вивчення питань збереження та відновлення культур-
них цінностей (ІККРОМ) переконливо свідчать, що культурна спадщина як 
стратегія та інструментарій відіграє чільну роль при усуненні наслідків 
збройного конфлікту.

Україна, мирна держава з часів Другої світової війни, не є винятком у дра-
матичному світовому процесі. Країна стикається з численними викликами 
й загрозами включаючи не лише анексію частини території, локалізова-
ний воєнний конфлікт та ризик його поширення або заморожування, а й 
скорочення фінансування та відсутність системної культурної політики за-
провадження міжнародних стратегій для захисту національної культурної 
спадщини.

Події зими 2013–2014 років в Україні довели, що нині така політика по-
трібна, як ніколи раніше. Вони, зокрема, покликали до життя в громадянах 
соціальну відповідальність, суспільну активність і патріотизм.

Згідно з оцінкою Євромайдану Полом Ґоблом, фахівцем з євразійських 
етнічних і релігійних питань, в Україні народилася нова нація, якій прита-
манна колективна віра в демократію та свободу. Він вважає, що сама назва 
українського досвіду національного становлення — Майдан, тобто площа, 
нагадує про «громадський простір» чи агору, де збиралися афіняни антич-
ної доби, які розробили принципи народовладдя, поширивши демократію 
по всьому Заходу та врешті й по всьому світу. Прикметно, що 1961 року 
Микита Хрущов заявив, що російські ракети знищать Акрополь в Афі-
нах, якщо це буде потрібно для досягнення цілей Радянського Союзу.  

І українці своєю мужністю та рішучістю довели, що грецький прем’єр мав 
рацію, коли відповів кремлівському диктаторові: Москва з її зброєю може 
знищити Акрополь, але ніколи не знищить ідеї демократії та свободи  
в людей, які там народилися.

У січні 2014 року низка культурних закладів включно з Національним ху-
дожнім музеєм, Музеєм історії міста Києва, Парламентською бібліотекою, 
архівами Національної академії наук та кілька пам’ятників у столиці Укра-
їни опинилися в епіцентрі вуличних боїв між силовиками й протестуваль-
никами. Культурна спадщина так само, як і люди, потерпала через ескала-
цію жорсткого протистояння. 

Близько чотирьохсот метрів, тобто п’ять хвилин ходьби, — такою була від-
стань між двома сусідніми музеями, Національним художнім музеєм та 
Музеєм історії міста Києва, в яких за надзвичайних умов спостерігалася 
суттєва різниця в лідерському потенціалі, стратегії реагування на екстре-
мальні ситуації та в отриманих збитках.

За іронією долі, в 50-х роках ХХ століття перед столичним художнім му-
зеєм установили на п’єдесталі радянський танк. Шість десятиліть по тому 
це почесне місце посіла металева катапульта для перекидання пляшок із 
«коктейлями Молотова» в розташування силовиків (хоч це й ставило під 
загрозу будинок музею та його колекції) на відзнаку перемоги та винахід-
ливості майданівців.

На початку грудня 2013 року військовики створили для блокування досту-
пу громадян до урядового кварталу кордон, лінія якого пролягала через 
територію музею. Оцінивши ризики та загрози, керівництво музею актив-
но поширювало інформацію про нейтральний статус закладу, заявляючи, 
що його співробітники не представляють жодну сторону протистояння та 
що їхня мета — захист культурних цінностей, за які вони відповідають.  
16 січня 2014 року Верховна Рада ухвалила антинародні закони, що посили-
ло протистояння. Знову полетіли з боку майданівців пляшки із запальною 
сумішшю та камені, а супротивники застосували гумові кулі, сльозогінний 
газ і гранати. Силовики повністю перекрили вулицю й розбили табір на 
території музею, вони розпалювали багаття прямо на сходах цієї неокла-
сичної будівлі ХІХ століття, намагаючись зігрітися на морозі, й таким чином 
порушили міжнародні угоди, в тому числі Гаазьку конвенцію. За кілька 
днів співробітники музею демонтувати експонати на першому поверсі, де 
розміщувалися найцінніші витвори мистецтва, й евакуювали їх у безпечне 
сховище. Кілька великих картин, які залишилися на стінах, ретельно за-
горнули. Було вжито й інших заходів безпеки, зокрема заблоковано вікна 
дерев’яними панелями та встановлено додаткові вогнегасники в галереях, 
що виходили на той бік вулиці, де йшли бої.

Аналізуючи тодішню ситуацію, Юлія Ваганова, заступник генерального ди-
ректора Національного художнього музею України, наголосила, що при-
йняття керівниками правильних рішень у перші хвилини має вирішальне 
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значення для подальшого розгортання подій та захисту музейних праців-
ників і колекцій. Це було особливо актуальним у тій ситуації, коли адмініс-
трація музею навряд чи могла контролювати поведінку співробітників і 
коли молодих активних працівників не включили до складу рятувальних 
команд музею, оскільки вони багато чим зовні нагадували протестуваль-
ників і тому не могли пройти через три лінії кордону силовиків до музею.

Так, керівництво музею організувало групи швидкого реагування, запро-
вадило цілодобове чергування й регулярний обхід будівлі по периметру. 
Останнє, зокрема, дало позитивний ефект, оскільки військовики завдяки 
цьому ближче познайомилися зі співробітниками й не ставилися до них 
вороже. Працівники музею не лише вели чималу комунікаційну роботу 
за допомогою офіційних звернень та постів у соціальних мережах, а й 
прагнули всіляко долучати силовиків до захисту культурної спадщини, яка 
перебувала під загрозою. У цій драматичній ситуації вони намагалися не 
втрачати почуття гумору: поширили зображення демонстрантів під час су-
тичок із силовиками у хмарах вогню й диму перед самісінькими фасадом 
музею із підписом «Коли українці хочуть до музею, їх не спинити».

Під час загострення ситуації адміністрація музею звернулася до урядовців 
та лідерів опозиції із закликом усвідомлювати відповідальність щодо збе-
реження культурної спадщини держави й утримуватися від навмисних або 
випадкових дій, які можуть зашкодити музеєві та прилеглій території. Відра-
зу ж Український національний комітет Міжнародної ради музеїв виступив 
із відкритим листом, закликаючи сторони протистояння не завдавати шкоди 
культурній спадщині. Показово, що Міністерство культури як орган управ-
ління музею геть не реагувало на його заклики щодо захисту колекцій і пер-
соналу, тож керівництву музею довелося брати відповідальність на себе.

Добре усвідомлюючи, що без установлення контакту із силовиками, які 
заповнили все довкола, навряд чи вдасться захистити музейні колекції, ще 
на самому початку Євромайдану працівники музею влаштували екскурсію, 
щоб привернути їхню увагу до збереження культурної спадщини держави.

Керівництво музею також випробовувало свої комунікаційні навички, 
які стали ключовими в конфліктній ситуації, коли навколо були вороже 
налаштовані люди. Здатність вислухати цих людей та промовчати, коли 
треба, пошук спільних інтересів і нарешті встановлення елементарного 
людського контакту відіграло визначальну роль у захисті культурних цін-
ностей. У нашому випадку співробітники музею говорили з військовиками 
про буденні речі, цікавилися, звідки вони, розпитували про їхні родини, 
хобі та інші вподобання й терпляче вислуховували солдатів та офіцерів, 
які, вихлюпнувши спершу все те, що було вкладено в їхні голови за допо-
могою тотальної пропаганди, зрештою починали чути й говорити. То були 
своєрідні психотерапевтичні сеанси.

Слід зазначити, що попередні навчальні заняття, які проводило для музей-
них працівників Міністерство з надзвичайних ситуацій, суттєво допомогли 

керівництву музею при ухваленні рішень, особливо коли Міністерство 
культури ніяк не реагувало. Отож співробітники зробили прості, але по-
трібні й дієві речі: убезпечили зібрання, будівлю та персонал, підготува-
ли важливу документацію для евакуації колекцій, контролювали входи 
й виходи з музейного приміщення та організували в ньому цілодобове 
чергування.

На щастя, все обійшлося, музей вистояв, і його відкрили для відвідування 
в середині березня за кілька тижнів після втечі Януковича та перемоги 
Майдану. На барикаді Європейської площі з’явився яскравий плакат «Ми 
відкрилися! Національний художній музей». А через місяць у музеї на-
віть провели «блокбастерну» виставку під назвою «Кодекс Межигір’я», яка 
розповідала про цінності та смаки оточення Януковича.

Ситуація з Музеєм історії міста Києва не мала такого щасливого завершен-
ня. Цей заклад, колись один із найвідоміших музеїв столиці, зазнав загрози 
десять років тому, коли чиновники виселили його з Кловського палацу в 
приміщення колишнього музею Леніна, перейменованого на Український 
дім після здобуття Україною незалежності. Багатюща колекція, яка нара-
ховувала чверть мільйона одиниць збереження, опинилася в непристосо-
ваних приміщеннях. У 2012 році музей відкрив головну експозицію в новій 
невеличкій будівлі на бульварі Тараса Шевченка, але більша частина його 
зібрання залишилася у фондосховищі на четвертому та п’ятому поверхах 
Українського дому. Надзвичайна ситуація склалася, коли влада дозволи-
ла силовикам увійти до нього в розпал протистояння. Наприкінці січня їх 
витіснили з Українського дому протестувальники. Поверхи, де розміщува-
лося музейне фондосховище, охороняли активісти Самооборони Майдану. 
За три тижні «беркутівці» були готові атакувати будинок через ескалацію 
протистояння. Перед тим як відступити, музейні працівники перевірили 
фондосховище й намагалися вести переговори з державною службою охо-
рони щодо безпеки колекції. Але їм наказали евакуювати всіх людей із бу-
дівлі. Тож музейники запломбували фондосховище та ввімкнули сигналі-
зацію. У ніч із 18 на 19 лютого музей одержав сигнал тривоги, про що його 
керівництво повідомило правоохоронні органи, але ніхто не відреагував. 
Уранці співробітники музею з’ясували, що запасники розграбовано, вхідні 
двері та офісну техніку розтрощено, чимало музейних предметів, у тому 
числі ікони, стародруки, вироби з порцеляни, художні альбоми, викрадено, 
а велику кількість експонатів пошкоджено та розкидано долі. Того ж само-
го ранку Самооборона Майдану запропонувала музеєві вивезти найцінні-
ші предмети колекції у безпечне місце. Евакуаційні заходи здійснювали 
спонтанно та з мінімальними ресурсами. Найзаповзятливішими при цьо-
му виявилися колеги-музейники, активісти культури, волонтери та окремі 
благодійники, які допомогли стабілізувати ситуацію, впакувати найцінніші 
експонати, повантажити їх і транспортувати до філій Музею історії міста 
Києва. Вочевидь, співробітникам музею бракувало в цій надзвичайній си-
туації сильного лідера та підготовки до реагування на кризові ситуації.
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Катерина Романова, співробітниця цього музею, згодом дійшла висновку, 
що державні органи не готові були взяти на себе відповідальність і не мог-
ли реагувати на надзвичайні ситуації. Вона звинуватила офіційні струк-
тури в бездіяльності щодо захисту культурних цінностей, засвідчивши, 
що Міністерство культури, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство 
з надзвичайних ситуацій не виконували своїх прямих обов’язків. Романо-
ва наголосила, що саме представники музейної спільноти й неурядових 
організацій, таких як Український центр розвитку музейної справи та На-
ціональний комітет Блакитного щита, негайно відреагували на ситуацію. 

Музей історії міста Києва одержав суворий урок, зокрема щодо того, як 
важливо вести підготовку до екстреного реагування, не чекаючи на під-
тримку від влади. Отже, музейники повинні підвищувати свою готовність 
до реагування на надзвичайні ситуації, розробляти відповідне планування 
й заохочувати залучення місцевих громад, мати достатньо ресурсів та без-
печних місць для евакуації й тимчасового зберігання колекцій, розробити 
доступні практичні інструкції для співробітників музею в разі виникнення 
надзвичайної ситуації. Найскладнішим для керівництва музею виявилося 
питання, до якого моменту воно відповідає за порятунок колекцій, особ–
ливо в умовах, коли офіційним пріоритетом є людське життя. Як вважає 
фахівець із захисту культурної спадщини американка Корін Веґенер, по-
рятунок людей «також означає порятунок їхньої спадщини, неможливо 
розділяти ці речі». Його величність Принц Нідерландів Костянтин чітко ви-
словився щодо цього: «Ідеться не про те, що треба зберегти якісь речі, а не 
людей, ідеться про порятунок і того, й того... Це має знайти відображення 
в тісній співпраці організацій гуманітарної допомоги та збереження куль-
турної спадщини».

Слід зазначити, що Український національний комітет Блакитного щита за-
сновано 21 лютого 2014 року. Це була своєрідна відповідь громади на си-
туацію в країні. Активісти згаданої організації намагалися спрямувати свої 
зусилля на координацію дій працівників музеїв, бібліотек та архівів, членів 
громадських об’єднань, активістів Самооборони Майдану й волонтерів для 
запобігання вандалізмові та мародерству, провокаціям і пошкодженню 
культурних цінностей при виникненні масових протестів. Їм удалося зу-
пинити хаотичну хвилю руйнування пам’ятників радянських часів у Києві, 
вони допомогли очистити приміщення фондосховища Музею історії міста 
Києва й евакуювати його найцінніші експонати та обладнання. У партнер-
стві із Самообороною Майдану було забезпечено цілодобовий моніторинг 
і патрулювання культурних об’єктів у центрі столиці. Зокрема, представ-
ники щойно створеного національного комітету Блакитного щита зініцію-
вали роботу групи експертів із захисту культурних цінностей у резиденції 
президента-втікача Януковича Межигір’ї й транспортували витвори мис-
тецтва звідти на тимчасове зберігання в Національний художній музей, 
щоб убезпечити їх від розграбування та вандалізму. Національний комітет 
Блакитного щита України також підтримував зв’язок зі своїми закордон-

ними колегами, надаючи їм інформацію про події та одержуючи важливі 
консультації.

Тож невипадково у фаховому середовищі тривають дискусії щодо того, чи 
мають бути політично нейтральними або ж соціально активними музеї в 
часи криз і конфліктів. Прикметно, що Кевін Ф’юстер, директор Національ-
ного морського музею в Лондоні, звернув увагу на важливість соціального 
контексту в музеях, які повинні взяти на себе провідну роль при вирішенні 
багатьох проблем.

Події Революції Гідності стали для музеїв України своєрідним тестом, но-
вим досвідом і відправною точкою їхнього подальшого розвитку. Про це 
писали в закордонній пресі та мережі Інтернет, цю проблематику включи-
ли в музеєзнавчий дискурс. Для прикладу, 2015 року тему України порушу-
вали не раз на Міжнародному музейному форумі Американського альянсу 
музеїв у Сіетлі. Зокрема, Девід Флемінг, директор групи національних му-
зеїв Ліверпуля та віце-президент Асоціації музеїв Великої Британії, під час 
свого пленарного виступу на тему «Музеї за соціальну справедливість» 
згадав і про виклики, що постали перед українськими музеями, і про від-
важність багатьох їхніх працівників, які мали чітку позицію та не вдавали, 
нібито навколо нічого не відбувається, не замикалися на своїх колекціях і 
внутрішніх проблемах, а намагалися бути соціально інклюзивними, виходи-
ти за межі традиційного мислення, миттєво реагувати на кризові ситуації та 
формувати колекції, пов’язані з новітньою історією свого міста.

І справді, у світлі подій Євромайдану нового й особливого значення набув 
концепт «музей із народом», який поставив перед культурно-освітніми 
закладами країни важливі питання: чи прагнуть, чи вміють та чи можуть 
вони бути зі своїми відвідувачами, з громадами в часи соціальних потря-
сінь і політичного напруження.

Подібний виклик актуалізовано тим фактом, що переважна більшість му-
зеїв в Україні державні, а отже, залежні від влади ідеологічно, адміністра-
тивно й економічно. Як бути таким музеям тоді, коли виникає глибокий 
конфлікт між владою та суспільством? Чи мають вони спостерігати за істо-
ричними подіями, сповідуючи аполітичність і нейтралітет? Як зафіксувати 
значущі події для прийдешніх поколінь та презентувати «гарячі» теми в 
музеях, коли суб’єкти сучасної історії перетворюються на об’єкти найно-
вішої експозиції? 

Своєрідною противагою традиційній розгубленості й вичікуванню, а та-
кож внеском у громадський спротив під час Євромайдану стала співпраця 
музейників та активістів під час подій зими 2013—2014 років, коли вони 
збагнули, що розгортання громадських протестів набуває історичного 
масштабу та значення, а розуміння свободи як культурної й суспільної 
цінності самобутньо виявляється у новітній історії держави. Пролунав за-
клик подбати про збереження для нащадків унікальних свідчень, і розпочалася 
збиральницька та просвітницька робота як на барикадах, так і в медіапросторі. 
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Так, у січні 2014 року виникла ініціатива «Музей Майдану», об’єднана во-
сени 2014 року з ініціативою «Музей Свободи». Їхнім основним завданням 
стало збереження пам’яті про події та людей Євромайдану, зокрема шля-
хом збирання свідчень, документів, усних історій і різноманітних предме-
тів, охорони меморіальних місць та об’єктів, створення меморіально-му-
зейного комплексу.

Із січня 2014 року зібрано понад дві тисячі експонатів, документів, світлин та 
усних свідчень, реалізовано низку виставкових проектів в Україні й за кордо-
ном, проведено консультації з експертами музейної справи світового рівня, 
здійснено навчальні поїздки з вивчення міжнародного досвіду та проаналізо-
вано тенденції розвитку «музеїв пам’яті» й викликів, що стоять перед ними.

Гібридна війна в Україні стає чи не найбільшим викликом для української 
культурної спадщини, яка стикається в ХХІ столітті не лише із внутрішніми, 
а й із зовнішніми загрозами.

З анексією Росією Криму в березні 2014 року Україна втратила всі 
культурні цінності на півострові, в тому числі Херсонес Таврійський та 
його хору в Севастополі, внесені до списку об’єктів Світової спадщини 
ЮНЕСКО в 2013 році. Іще один шедевр із цього списку, Національний за-
повідник «Софія Київська» втратив свою філію — історико-архітектурний 
заповідник «Генуезька фортеця» в Судаку. Україна взяла на себе відпові-
дальність перед світовою спільнотою за захист цих видатних об’єктів істо-
ричної спадщини, але за таких умов неспроможна на це. Багато хто з екс-
пертів вважає, що Херсонес Таврійський, відомий як «українські Помпеї», 
має бути включено до списку об’єктів Світової спадщини, які перебувають 
під загрозою. Якщо це станеться, Україна отримає доступ до зазначеної 
пам’ятки у складі міжнародної моніторингової місії. У зв’язку з новою 
культурною політикою на анексованому півострові культурна спадщина 
кримських татар також опинилася під загрозою. Це підтверджує історія ху-
дожника та кераміста Рус тема Скибіна, який керував творчою майстернею 
«Чатир-Даг» у Сімферополі та збудував свій дім у кримськотатарському 
стилі для популяризації ремесел і традицій рідного народу. Його студія сво-
го часу набула великої популярності, там активно проводили майстер-кла-
си, виставки та здійснювали художні проекти. Після приєднання Криму до 
Росії художник відчув, що митець не може творчо працювати в умовах 
тоталітарного режиму та що кримські татари знову зазнали великого тис-
ку, як і під час депортації 1944 року. І тому Рустем Скибін змушений був 
вивезти родину й колекцію до Києва та приєднався до громадської ініціа-
тиви «Крим SOS» як волонтер для підтримки кримськотатарської громади 
й відродження культури свого народу. Колекції, врятовані ним та іншими 
активістами, демонструвалися в Києві на виставках «Zincir: ланки пам’яті» 
та «Hatira albomi», присвячених річниці депортації кримських татар.

Об’єкти культурної спадщини опинилися під загрозою через відсутність 
інвентарних даних про музейні колекції Криму у відповідних центральних 

відомствах, адже неможливо реально оцінити обсяг утрачених цінностей і 
контролювати їхній стан.

Першою реакцією культурних громад в Україні на події в Криму були також 
офіційні звернення до ЮНЕСКО, ІКОМ, ІКОМОС, ІКОМ Росії й адміністрацій 
кримських музеїв із вимогою дотримуватися Гаазької конвенції та вжити 
заходів для запобігання ризикам і збиткам у плані культурної спадщини в 
разі воєнного конфлікту. Під час експертних консультацій та обговорень 
оцінювалися компетенції і вплив національних комітетів Блакитного щита 
та інших неурядових організацій із реагування на надзвичайні ситуації та 
доцільність використання захисних знаків Блакитного щита.

Воєнний конфлікт на сході України з весни 2014 року став однією з ос-
новних загроз для закладів культури та об’єктів історичної спадщини. До 
окупації східних регіонів сепаратистами й російськими терористами пред-
ставники Міністерства культури України відвідали тамтешні музеї та спо-
нукали їхніх директорів закрити виставки, вжити заходів безпеки і ввести 
в дію план реагування на надзвичайні ситуації.

На відміну від Донецького художнього музею, Донецький краєзнавчий му-
зей зігнорував ці базові настанови, й у серпні 2014 року майже тридцять 
його виставкових залів та приміщень пошкодили при обстрілах, внаслідок 
чого значну частину колекцій було втрачено. Показово, що навіть під ар-
тилерійським вогнем місцеві жителі допомагали співробітникам музею 
зберегти цінні експонати. Місцева громада швидко самоорганізувалася й 
почала діяти. Зокрема, на Facebook вона створила групу під назвою «Допо-
мога краєзнавчому музею». Після експертної оцінки волонтерська команда 
розробила план порятунку музею. Пліч-о-пліч із музейниками її члени ви-
тягали експонати з-під уламків стін та вітрин, забезпечували збереженість 
нерухомих об’єктів і стабілізували незруйновану частину будівлі.

Прикметно, що робота з порятунку музейних скарбів була для самих во-
лонтерів своєрідною психотерапією в складному становищі, це допомогло 
їм не лише відволіктися, а й долучитися водночас до спільних дій задля 
збереження культурних надбань для дітей. Нарешті колекцію вивезли в 
безпечне місце у сподіванні на те, що згодом її виставлять у новому музеї.

Такий залучальний підхід широко пропонується та практикується в бага-
тьох постконфліктних середовищах. На переконання працівників Фонду 
культурної спадщини Пакистану, лише тоді, коли ця спадщина стає дже-
релом існування для незаможних, вона сприяє появі почуття гордості у 
громад, які прагнутимуть захистити її, мабуть, ефективніше, аніж захищає 
нинішня система. Залучення спільнот до відновлення їхньої культурної 
спадщини також зміцнює місцеву згуртованість і вельми позитивно впли-
ває на відновлення після завданих пошкоджень.

Чимало музеїв, археологічних об’єктів та пам’ятників на території Донбасу 
опинилися в епіцентрі воєнних дій. Один із них — меморіальний  комплекс 
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на Савур-могилі, присвячений подіям Другої світової війни, значно пошко-
джено в результаті численних обстрілів. Будівля Луганського краєзнавчого 
музею також потерпіла через артилерійський вогонь. Точна кількість ар-
хеологічних та архітектурних пам’яток і музейних колекцій, які втрачено 
чи пошкоджено або які опинилися під загрозою, на цей час невідома, адже 
Україна не має доступу до окупованих територій та інформації для оціню-
вання можливих збитків.

У цій ситуації роль громад і місцевих керівників набуває особливого зна-
чення. На волонтерських засадах у Міністерстві культури було сформо-
вано робочу групу музейних фахівців. Її основні функції передбачають 
моніторинг ситуації в регіонах, які перебувають під загрозою, комунікацію 
з місцевими органами влади й адміністрацією музеїв та об’єктів культур-
ної спадщини, розроблення інструкцій і документів, рекомендацій та стра-
тегії. Так, наприклад, ця група вивчила ситуацію, склала плани евакуації 
(принаймні для колекцій, занесених до Червоного списку) й узгодила їх із 
директорами музеїв.

Звісно, волонтери цієї робочої групи не мають достатніх знань, досвіду та 
ресурсів для систематичного й активного виконання своєї місії. Тому великі 
надії покладаються на розвиток індивідуальних та інституційних можли-
востей, об’єднання зусиль щодо підготовки та реагування на надзвичайні 
ситуації на місцевому й національному рівнях, створення мережі експертів 
та волонтерів, а також підтримку наших зарубіжних партнерів.

Із 2013 року українські експерти брали участь у міжнародних навчальних 
програмах ІККРОМ та Смітсонівського інституту зі збереження культурної 
спадщини в Молдові, Нідерландах і США. В Україні проведено низку тренін-
гів та семінарів із надання першої допомоги культурній спадщині, зокрема 
в Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Чернігові, Опішному, та консультації з 
експертами світового рівня щодо порятунку колекцій в умовах збройно-
го конфлікту, засновано волонтерську мережу рятувальників культурних 
цінностей, створено національну систему ІККРОМ в Україні, розроблено на-
уково-методичні рекомендації та стратегію в цій сфері, зокрема в межах 
наукової програми Українського центру культурних досліджень. 

Отже, на думку експертів і практиків у сфері захисту культурної спадщини, 
для ефективного реагування на надзвичайні ситуації в Україні передусім треба: 

� розробити правову базу для гарантування реальної, а не фіктивної без-
пеки об’єктів культурної спадщини та персоналу музеїв;

� виявити й усунути правові обмеження та визначити зони відповідаль-
ності й компетенції центральних та місцевих органів влади й керівництва 
музеїв в управлінні та захисті колекцій;

� переосмислити роль експертів із культурної спадщини в періоди грома-
дянських заворушень і збройних конфліктів з огляду на те, що міжнародне 
законодавство не може функціонувати де-факто в багатьох ситуаціях;

� віднайти потрібний баланс між дипломатією та реальністю, патріотиз-
мом і професійною етикою в надзвичайних умовах, зберігаючи при цьому 
відкритість для громадськості та позаполітичність; 

� навчитися вести діалог у часи геополітичних ігор і в ситуаціях, коли ко-
леги мають різні погляди або підтримують протилежні сторони конфлікту;

� запровадити централізовані цифрові системи контролю інвентаризації 
культурних цінностей;

� розпочати цифрове картографування культурних цінностей і створити пе-
реліки важливих культурних об’єктів для Міністерства оборони з метою уник-
нути пошкодження їх та забезпечити системний контроль їхнього стану;

� вивчати міжнародний досвід у сфері захисту культурної спадщини, прак-
тикувати систематичні консультації з іноземними партнерами та проводити 
навчальні курси з екстреного реагування;

� створити мережу команд експертів із культурної спадщини для швидко-
го реагування під час комплексної кризи;

� сприяти розгортанню діяльності Українського національного комітету 
Блакитного щита шляхом залучення до цього громад і професіоналів та 
координації дій з Асоціацією національних комітетів Блакитного щита й 
національними комітетами;

� сприяти розгортанню діяльності створеної в Україні національної систе-
ми ІККРОМ;

� ратифікувати Другий протокол до Гаазької конвенції.

Позиції українських воїнів поблизу міста Гірське на Луганщині. Світлина Івана Любиша-Кірдея. 2015 рік
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Події зими 2013—2014 років, в епіцентрі яких опинилися два київські 
музеї — Національний художній музей України та Музей історії міста 
Києва, виявили основні вади державної культурної політики щодо 
забезпечення збереження та підтримки Музейного фонду України.  
І хоча, з одного боку, ситуація з Музеєм історії міста Києва (далі МІК) 
є нетиповою з погляду конкретних умов, в яких він існує починаючи 
з моменту виселення з Кловського палацу в 2004 році, з іншого — вона 
є абсолютно стандартною з погляду ставлення держави до музейних 
проблем узагалі.

Однією з першопричин виникнення проблем цього музею є 
його виселення в Український дім. Незважаючи на офіційне 
передання в оперативне управління двох останніх поверхів бу-
дівлі, МІК існує тут, власне, на правах «наймита»: адміністрація 
Українського дому одноосібно ухвалювала рішення, які могли 
так чи інакше впливати на діяльність музею. Зокрема, з почат-
ком Євромайдану керівництво Українського дому дало дозвіл 
на перебування у приміщенні внутрішніх військ. Окрім цього, 
на будівлі не було жодних ознак, що тут розташовано міський 
музей, навіть мало хто з киян знав про це. Непримітна вивіска 
на четвертому поверсі слугувала невиразним знаком розме-
жування, і здогадатися, що це не територія Українського дому, 
було непросто.

Найголовніше ж — надані МІК площі не були пристосовані для 
провадження музейної діяльності. Передусім це стосувалося 
приміщень, де зберігалися фонди: гіпсокартонні стіни, диктові 
двері, сигналізація, яку виведено на пульт служби охорони, а 
далі сигнал надходить на особистий телефон головного збері-
гача, що в разі реального зламу має викликати міліцію, тощо.

Розміщення в Українському домі воєнізованих підрозділів 
стало першою загрозою для музейних фондів, доступ спів-
робітників МІК до його приміщень обмежили, а потім і зовсім 
перекрили. Отже, перевірити стан фондосховищ було фак-
тично неможливо.

МУЗЕЇ ТА РЕВОЛЮЦІЇ: З ДОСВІДУ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ 
МІСТА КИЄВА

Катерина Романова (Київ, Україна)
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| Ежен Делакруа, «Свобода, що веде народ». 1830 рік. Лувр, Париж
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скульптурна група «Діти грають на фортепіано» (Західна Європа, ХІХ ст.), 
сім творів Г. Світлицького тощо.

Про ситуацію, яка склалася, керівництво музею повідомило Департамент 
культури. Було також надіслано дві телефонограми до Міністерства куль-
тури України, в яких ішлося про зруйнування приміщень та зникнення 
музейних предметів. Повідомили й слідчі органи, але реакції від них не 
було жодної. Лише після відносної стабілізації ситуації в Києві почалося 
слідство, яке рік по тому — у лютому 2015 року — закрили нібито через 
неможливість установити злочинців і брак доказів.

Того ж самого дня, прагнучи вбезпечити найцінніші музейні предмети від 
можливих руйнації та викрадення, МІК видав внутрішній наказ про термі-
нову евакуацію музейних цінностей з Українського дому та про забезпе-
чення охорони приміщень силами працівників музею.

20 лютого вранці Українській дім знову зайняли представники самоо-
борони Майдану. Оскільки ніхто не знав, чи повториться штурм будівлі 
спецпризначенцями, чи ні, співробітники МІК, переживши нічний напад  
19 лютого та втративши деякі експонати, вирішили не ризикувати рештою 
й вивозити найцінніші предмети музейної колекції. У стислий термін — із 
другої половини дня 20 лютого до 16-ї години 21 лютого — спільними зусил-
лями співробітників МІК і волонтерів було евакуйовано найцінніші музейні 
предмети.

Евакуація була незапланованою, і багато питань керівництву музею дове-
лося вирішувати терміново та фактично самостійно без указівок і допомо-
ги керівних інстанцій. Музейні предмети, які підлягали евакуації в першу 
чергу, установлювали на місці самі музейники, вони їх відбирали, пакували 
й готували до перевезення. Спеціальні місця евакуації не визначили, до-
мовленостей з іншими структурами, які дали б дозвіл на тимчасове збе-
рігання фондів МІК, не було, залишалося перевозити їх до будівель філій 
музею — туди, де можна було розмістити частину фондів і де було без-
печніше порівняно з Європейською площею. Таким приміщенням виявився 
музейно-виставковий центр на вулиці Богдана Хмельницького, 7.

Музей не мав ані власних вантажників, ані власних машин. Компанія «Курс 
Транс», яка займалася професійним перевезенням музейних цінностей, 
відмовилася надавати послуги, що було зрозуміло: компанія має відпові-
дати за музейні предмети, які перевозить, однак гарантувати безпеку їх у 
той період було неможливо.

Допомогли волонтери, колеги-музейники, які зносили ящики, на власних 
машинах і власним коштом перевозили музейні предмети.

Наскільки давала змогу ситуація, співробітники МІК вели документацію: 
складали списки предметів, що перевозили, записували номери машин, в 
які вантажили ящики. У кожній із машин був супровідник — працівник МІК. 
Так само співробітники фондів зустрічали машини на місці призначення. 

Друга загроза виникла під час загострення протистояння в ніч із 25 на  
26 січня 2014 року, коли внутрішні війська були змушені залишити Укра-
їнський дім і до нього ввійшли учасники протесту. Завдяки особистим кон-
тактам працівників музей зміг запобігти проникненню до фондосховищ і 
разом із Рівненською сотнею організувати охорону своїх площ. При цьому 
співробітники музею зафіксували факти зламування дверей кількох фон-
досховищ, про що склали відповідний акт. Ящики, в яких після «переміщен-
ня» з Кловського палацу зберігали музейну колекцію, виявилися цілими, 
жоден музейний предмет не зник.

26 січня про інцидент повідомили безпосереднє керівництво музею — Де-
партамент культури КМДА, а 3 лютого надіслали листа до Департаменту 
культури та Міністерства культури України. Водночас керівництво МІК 
ухвалило рішення про цілодобову охорону співробітниками музею його 
приміщень. 11 лютого МІК отримав відповідь від Міністерства культури про 
те, що керівництво цього міністерства звернулося до КМДА з проханням 
ужити заходів для посилення безпеки та всіх можливих заходів для збере-
ження колекції Музею історії міста Києва.

Катастрофічними для МІК стали події в ніч із 18 на 19 лютого, коли до бу-
дівлі Українського дому вдерлися бійці спецпідрозділів внутрішніх військ, 
імовірно, разом із сумнозвісними «тітушками». Напередодні комендант 
Українського дому Ю.В. Левченко попередив співробітників музею про 
загрозу й оголосив евакуацію. Того ж самого дня музей надіслав запит 
до Департаменту культури КМДА щодо надання дозволу на перевезення 
частини музейних цінностей з Українського дому до музейно-виставкового 
центру «Музей історії Києва» на вулиці Богдана Хмельницкого, 7. Дозвіл 
дали тільки 25 лютого.

Увечері 18 лютого керівництво МІК залишило приміщення, але попередило 
представників внутрішніх військ про те, що в будівлі розташовано музей. 
Прохання музейників ті проігнорували так само, як і міліція, що відмови-
лася виїжджати до Українського дому, коли опівночі спрацювала сигналі-
зація у фондосховищі.

Лише вранці керівництво музею змогло потрапити до Українського дому, 
де вже перебували спецпризначенці. Усі поверхи, в тому числі й музейні, 
було розгромлено, стіни та двері до фондосховищ і кабінетів співробіт-
ників на четвертому поверсі виламали. Понівечили не тільки техніку та 
меблі, а й частину музейних предметів. Зокрема, вщент розбили порцеля-
нову статуетку середини XІХ ст., виготовлену на Волокитинському заводі; 
розірвали та забруднили сукню городянки XVIII ст. Згодом ці речі було від-
реставровано. 62 одиниці музейної колекції, які перебували на постійно-
му й тимчасовому зберіганні, зникли безслідно. Серед 30 зниклих музей-
них предметів основного фонду Євангелія (Львів, друкарня Успенського 
братства, 1644 р.); ікона святого Миколая (Україна, XVIII ст.); портретний 
бюст Катерини ІІ (фабрика Гарднера, Росія, 80-ті рр. XVIII ст.); порцелянова 
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� слід мати розрахунки матеріальних та людських ресурсів, задіяних у за-
ходах для захисту людей і музейних цінностей;

� треба розробити реалістичні та конкретні інструкції щодо того, як діяти 
співробітникам у тих чи інших позаштатних ситуаціях.

Такі інструкції МІК одержав від Департаменту культури рік по тому — в 
лютому 2015 року. Зокрема, затверджено план дій у разі виникнення над-
звичайних ситуацій (пожежі, епідемії, радіоактивного зараження, хімічної 
небезпеки, стихійного лиха, виявлення підозрілих предметів і вибухових 
пристроїв). При цьому ніде в інструкції не йдеться про евакуацію музейних 
предметів, окрім ситуації затоплення. Стосовно першочергових дій персона-
лу при загрозі терористичних або диверсійних актів інструкцією передбаче-
но, що першими мають на них реагувати підрозділи охорони об’єктів. Однак 
у ситуації, коли Державна служба охорони відмовляється надавати музеєві 
послуги живої охорони, зрозуміло, що ця інструкція нічого не варта.

У зв’язку з воєнним конфліктом на сході України музеї одержали інструк-
ції щодо того, як діяти за загрози воєнних дій. Передбачено зокрема, що 
кожен музей має визначити групи музейних предметів і документацію, які 
підлягають евакуації в першу, другу та третю чергу; далі визначити місця, 
куди може бути евакуйовано музейні предмети. Є підстави вважати, що 
Музей історії міста Києва не єдиний отримав від міських та районних ад-
міністрацій на свій запит відповідь, що надання приміщень для зберігання 
музейних предметів, які становлять частину державного Музейного фонду 
України, є платним.

Щодо ситуації, в якій опинився МІК, тобто революційної, то її не розглядає 
жодна інструкція. Очевидно, що ніяка інструкція в такому разі не може 
бути дієвою, оскільки є конфлікти, яким через їхню стихійність неможливо 
протидіяти та які жодні норми міжнародного права не регулюють.

Із досвіду МІК можна сказати лише, що в таких ситуаціях негативні наслід-
ки можна зменшити за умови:

� якщо музей не розташовано в одному приміщенні з урядовими структу-
рами, які завжди входять до групи ризику під час внутрішніх конфліктів;

� якщо силові структури не розміщуються поблизу місць зберігання куль-
турних цінностей та усвідомлюють свою відповідальність за збереження їх;

� якщо фондосховища мають відповідно обладнане зміцнене приміщення 
з максимальним захистом від несанкціонованого проникнення.

Сьогодні приклад Музею історії міста Києва, який опинився у центрі про-
тистояння, на жаль, не єдиний у державі, але він може стати в пригоді для 
аналізу ситуації як із метою вдосконалення музейної політики в напрямі 
захисту музейних цінностей, так і для формулювання висновків стосовно 
дій музею в критичний момент безпосередньо щодо музейників.

Під час перевезення жоден музейний предмет не зник.

Усі ці події та втрати, яких зазнав МІК у ніч із 18 на 19 лютого 2014 року, 
загострили розуміння того, що й раніше було очевидним, а саме:

� неготовності керівних інстанцій брати на себе відповідальність або хоча 
б надавати потрібну допомогу щодо організації охорони та вивезення 
музейних предметів. Реакція на все, що відбувалося з МІК, помітно запіз-
нювалася. Зокрема, після подій 25—26 січня Міністерство культури Украї-
ни листом від 11 лютого поклало відповідальність на КМДА як засновника 
МІК (що неправильно, оскільки музей створено на виконання постано-
ви Ради міністрів) та музей, який мав установити цілодобове чергуван-
ня співробітників. Департамент культури КМДА зі значним запізненням  
4 лютого видав розпорядження про встановлення в музеї чергування си-
лами власного штату (при цьому сам музей зробив це одразу 26 січня);

� відсутності державної політики, яка передбачала б захист музеїв у кри-
зових ситуаціях — від воєн і внутрішніх конфліктів до техногенних ката-
строф різного масштабу;

� злочинного самоусунення від діяльності структур (зокрема МВС), які 
мають реагувати на ситуації, що загрожують нищенням музейних цін-
ностей;

� єдиними активними силами, які беруть на себе відповідальність і ви-
рішують проблему, є лише колективи музеїв та волонтери (причому МІК 
пощастило, що серед них не виявилося псевдоволонтерів, хоч від такої 
ситуації ніхто не застрахований).

Певні уроки для себе виніс і музей. Хоча багато що зі сказаного нижче є 
очевидним, однак ситуація відносного затишшя до певної міри послаблює 
пильність. Тому:

� небезпечно не помічати, в якому стані перебувають приміщення бага-
тьох музейних фондосховищ та приміщення музеїв загалом, і не спові-
щати про це відповідні інстанції. У випадку з МІК ішлося про ламкість стін 
та дверей, в інших — про незадовільний технічний стан, що загрожував як 
заливанням, так і пожежами;

� музейники мають бути готовими до будь-яких екстремальних ситуацій, 
не сподіваючись на підтримку керівних структур; керівництву музею слід 
бути готовим до визнання ситуації надзвичайною, якщо навіть на це немає 
директив високих інстанцій, і відповідно запровадити в закладі особливий 
режим, визначити працівників музею, яких можна задіяти в тих чи інших 
ситуаціях, та передбачити порядок і способи оповіщення їх, скласти поря-
док дій та графік чергувань у разі потреби цілодобово перебувати в музеї;

� важливо тримати в запасі потрібну кількість пакувального матеріалу та 
обладнання для евакуації музейних предметів;
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Ніхто в цьому світі не застрахований від форс-мажорних обставин —  
природних і техногенних катастроф, а також людських дій криміналь-
ного характеру. Музеї — не виняток. Потрапивши у кризову ситуацію, му-
зейні колективи здебільшого першорядне своє завдання вбачають у по-
рятунку експонатів, що, безперечно, є їхньою основною місією за таких 
обставин. Однак рятувати треба не лише культурно-історичну спадщину, 
а й репутацію закладу. Окрім утрат матеріальних та людських, катастро-
фи завдають іще й пролонгованих збитків, що проявляється в негативно-
му сприйнятті «бренда».

У такій ситуації тактика спілкування із зовнішнім світом, вибу-
дувана на природних людських емоціях, є провальною та шкід-
ливою. Транслювати в публічний простір повідомлення (месе-
джі) про те, що сталося, треба з холодною головою на підставі 
вивіреного розрахунку. Це дуже непросто з огляду на супер-
стресові обставини та високий рівень панічних настроїв. До того 
ж це не менш серйозна річ, аніж робота рятувальників. Однак 
завданням музейного співробітника, який відповідає за зв’язки 
з громадськістю, є саме швидка й грамотна комунікація з усіма 
стейкхолдерами, тобто з тими особами та організаціями, що ви-
являють підвищений інтерес до наслідків інциденту й конкрет-
них дій музею в межах цього інциденту та своїми висновками з 
цих питань можуть істотно вплинути на імідж закладу.

КРИЗА З ПОГЛЯДУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Природа ЗМІ є такою, що в гонитві за медіа-приводом, а тим 
більше за сенсацією, журналісти вхопляться не лише за драма-
тизм ситуації, а й за весь негатив, який спливе під час інциденту. 
У будь-якому разі ЗМІ мають право вимагати коментарів щодо 
ситуації, і якщо їх не дасте ви, то вони знайдуть інші джере-
ла, не завжди лояльні до вас. У результаті з’являться відповідні 

КРИЗОВА КОМУНІКАЦІЯ: МІСІЯ — ВРЯТУВАТИ  
РЕПУТАЦІЮ МУЗЕЮ

Юлія Манукян (Херсон, Україна)

| Вправа «Комунікація у кризових умовах». Тренінг «Перша допомога культурній спадщині у 
надзвичайній ситуації». Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. 
Світлина Ігоря Пошивайла. 2015 рік
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аніж вашим релізам; моніторити нелояльних ньюсмейкерів, щоб знати, звід-
ки насамперед може виникнути відкрита медійна загроза;

� заздалегідь підготувати кризовий медіа-пакет із шаблонами інформацій-
них матеріалів.

Так зване первинне кризове повідомлення потребуватиме створення шабло-
нів для традиційних ЗМІ та нових медіа, вторинне кризове повідомлення — 
для всіх різновидів медіа плюс соціальні прес-релізи, тексти у плані співчут-
тя й підтримки, якщо потерпіли люди.

Підкреслимо, що надзвичайно важливий момент — робота з тими, хто фор-
мує погляди (opinion makers), які необов’язково поширюються на офіційні 
ЗМІ та органи влади. Окрім того, довіра до їхньої думки під час форс-мажо-
ру зазвичай наближається до нуля. Люди сьогодні охочіше дослухаються 
до оцінок лідерів громадської думки — це можуть бути як медіа-активісти 
(блогери), колумністи популярних видань, фахівці музейної сфери, так і 
співробітники музею (якщо вони є активними інтернет-користувачами). 
Саме музейників доцільно використовувати як канали трансляції потрібної 
інформації. Припинити неправдиві чутки за допомогою контрчуток — ось 
їхня місія. До слова, на думку Бернстайна, колектив музею — «найважливіша 
аудиторія, тому що кожен співробітник — представник Public Relations та ан-
тикризовий керівник вашої організації, хочете ви цього чи ні!»

НОВІ МЕДІА — ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОГО ДІАЛОГУ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

«Інтеграція соціальних медіа у кризову комунікаційну стратегію — обов’яз-
ковий елемент у 24-годинному інформаційному циклі», — пише Крістін 
Ґаллагер-Кірні в своїй роботі «Інтегруючи соціальні медіа в кризову ко-
мунікацію» («Integrating Social Media into Crisis Communications»).

Музей сьогодні просто зобов’язаний чітко позначити свою присутність у 
веб-просторі: окрім сайту, треба вести блог, відкривати групи у Facebook, ака-
унти у Twitter, сторінки в LinkedIn, фотосторінки в Instagram, Flickr, Pinterest, 
викладати відеоматеріали на YouTube, іншими словами, не лише моніторити 
медійне тло, а й створювати в ньому власні стійкі іміджеві фрагменти, особ-
ливо в соцмережах, вплив яких невпинно зростає.

«При значному розвитку й поширенні комунікаційних технологій соціальні 
медіа (Facebook, Twitter тощо) дедалі частіше використовують для передачі 
інформації під час криз — як попередження, як забезпечення розуміння ситу-
ації й навіть як каталізатор дії, а також для підтримання діалогу між громадсь–
кістю, владою, волонтерськими групами, діловим сектором та громадянами 
й одержання зворотного зв’язку (фідбеку) з боку всіх цих сегментів», — 
стверджується в роботі «Застосування соціальних медіа для комунікації в 
умовах ризиків та кризи» Сесіль Вендлінґ, Джека Редіша та Стефана Якобзо-
на (Cécile Wendling, Jack Radisch, Stephane Jacobzone, «The Use of Social Media 
in Risk and Crisis Communication»).

публікації, які, в свою чергу, можуть викликати пильний та часто вже упере-
джений інтерес із боку держслужб контролю та нагляду.

Інші крайнощі — принцип корпоративної «омерти» — також далеко не най-
кращий вибір. Не слід використовувати як патерн поведінки правило Мі-
ранди: «Ви маєте право дотримуватися мовчання. Кожне ваше слово може 
бути використане проти вас». Мовчання або заперечення очевидних фактів —  
привід для інсинуацій. Як інтерпретуватимуть події, куди хитнеться маят-
ник громадської думки, залежить від оперативності реагування піарника 
на «пекучий» інформаційний запит. Іншими словами, або дати цій думці 
час і можливість обрости домислами, мусувати та поширювати далі чут-
ки, перекручувати факти й шукати винних у «злочинному недбальстві» (а 
музей щодо цього дуже уразливий), або самому керувати процесом «про-
сочування» у ЗМІ дозованих відкоригованих посилань.

Не ведіться на спокусу відбивати медіа-атаки безапеляційним «Без комен-
тарів». У час кризи вельми потрібен ефект абсолютної прозорості, щоб 
громадськість бачила: здійснюються реальні кроки для вирішення проб–
лем. Демонстрація компетентності, злагодженості дій і заклопотаності тим, 
що трапилося, — ось слоган піар-команди на цей час.

ЯК ЗНІВЕЛЮВАТИ РЕПУТАЦІЙНІ ЗАГРОЗИ

Профілактика чорного піару

Насправді максимально ефективної кризової комунікації можна досягти 
лише тоді, коли їй передує систематичний репутаційний піар у мирний 
час. Експерт із кризової комунікації Джонатан Бернстайн стверджує, що 
слід починати думати про можливі дії, гірші та кращі сценарії до того, як 
криза буде в розпалі, і вказує на основну помилку керівників — вірити, 
що такого з їхніми організаціями статися не може: «Відмова організацій 
очікувати потенційних криз і запобігати їм — ознака їхньої власної не-
контрольованої кризи («10 кроків запобігання кризі» — «The 10 Steps of 
Crisis Prevention»). 

Цей період «до форс-мажору» може тривати нескінченно довго (що, без-
умовно, є найбажанішим варіантом), але якщо катастрофа все ж таки ста-
неться, музей зможе позиціонувати себе належним чином.

На зазначеному етапі можна в спокійному режимі:

� сформувати кризову команду із зазначенням функцій та інструкцій, адре-
си електронної пошти й контактного телефону для кожного з виконавців;

� розробити кризовий план (дії на першу годину, на перші 4—6 годин, на 
перші 24 години тощо);

� встановити й підтримувати корисні контакти з новинарями (ньюсмейкера-
ми), бо під час кризи їхній оцінці та баченню ситуації довірятимуть більше, 
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NB. Щоб журналісти не побачили того, що їм бачити не годиться, реко-
мендуємо влаштувати прес-центр подалі від осередку подій, тим більше 
не поблизу місця роботи рятувальних груп. Якщо ви кажете одне, а в зоні 
бачення представників преси відбувається щось інше, висновок буде одно-
значно не на вашу користь. Якщо ви встановлюєте певні правила для ЗМІ, 
дотримуйтеся їх і надалі, приміром, обов’язкового супроводження їх у зоні 
події. Завжди поблизу має бути людина, яка виконуватиме роль супровід-
ника. До цього закликають багато експертів, наприклад, Сандра К. Кловсон 
Фріо у «Кризовому комунікаційному плані» (Sandra K. Clawson Freeo, «Crisis 
Communication Plan»).

На одному із сайтів, присвячених поміж іншого й кризовій комунікації, є 
такий рекламний текст: «Коли справа доходить до кризового управління 
й кризових комунікацій, кожна секунда дорога. Стейкхолдери вимагають 
нового рівня прозорості та відповідальності. Кожна компанія проходила 
через кризу або проходитиме через неї. Ті компанії, які відповідають вимо-
гам, перетворюють кризовий піар на можливості. Ті, хто не хоче йти в ногу 
з часом, ризикують усім» (http://levick.com/practices/crisis). Ці слова мають 
надихнути керівників музеїв на негайний початок передкризової підготов-
ки. Виграти в інформаційній війні в умовах форс-мажору можна лише у 
все озброєнні щодо сучасних методів кризової комунікації.

ПРАКТИКА

Під час симуляції кризової ситуації в Національному музеї-заповіднику 
українського гончарства в Опішному використали кейс «Кризова комуні-
кація у перші години форс-мажору». Учасниця тренінгу, якій доручили 
головну роль у цьому, зіграла її дуже добре, бо, по-перше, не дозволяла 
заважати рятувальним групам робити свою справу, а по-друге, швидко від-
реагувала на зміну ситуації та дала журналістам релевантні роз’яснення 
(затримання директора музею, непередбачені труднощі під час евакуації 
експонатів, виявлення предмета з «платинової» колекції тощо). 

Утім, секрет успішного виконання цього завдання — в тому, що напередодні 
була «генеральна репетиція» симуляції, під час якої реальна журналіст-
ка прорвалася на територію проведення рятувальної операції й отримала 
доступ до всього, що її цікавило. Паралельно оператор знімав весь про-
цес спілкування журналістки з представниками музейної адміністрації та 
волонтерами. Відео було показано одразу ж після закінчення симуляції 
з докладним аналізом помилок і подальшим тренінгом, на якому, окрім 
теоретичної частини, показали спеціальну вправу «Журналіст новинного 
видання vs піар-менеджер музею».

Учасників семінару поділили на п’ять груп, кожна з яких отримала завдання, 
що ґрунтувалося на реальних подіях. Музейні інституції найрізноманітніших 
напрямів потрапили в ситуацію форс-мажору, і їхнім представникам, які 
відповідали за зв’язки з громадськістю, довелося давати роз’яснення ЗМІ.  

ЕТАПИ КРИЗОВОГО РЕАГУВАННЯ

Щоб кожен член команди знав свій фронт робіт у кризі та міг забез-
печити його виконання, важливо періодично влаштовувати тренінги з 
відповідними симуляціями (з опрацюванням на них правил спілкування 
з представниками ЗМІ, тренуванням навичок відповідно реагувати на 
складні питання тощо).

Із перших годин кризи будь-який контент (заяви, повідомлення для ме-
діа, новини) має викладатися в соцмережах — для миттєвого «вірусного» 
поширення в інфополі.

У перші 4—6 годин також бажано провести прес-конференцію за участі 
керівництва музею з онлайн-трансляцією або викладенням її стеногра-
фічного запису в соціальних медіа.

Далі навіть за відсутності «гарячих» новин або за неможливості озвучу-
вати певні речі піар-відділ усе одно не зменшує свою медійну активність: 
«Ми працюємо, все під контролем, ситуацію стабілізовано». Таким чином 
громадськість переконується, що розмови про конкретні заходи — не пус–
ті слова. Дуже бажані періодичні відеозаяви керівництва або веб-конфе-
ренції з ним-таки — для журналістів це найзначущіша інформація.

Окремої уваги потребує мова повідомлень. В офіційних заявах не слід 
захоплюватися професійним чи будь-яким іншим жаргоном, все має бути 
викладено гранично ясно й доступно. В усній комунікації намагайтеся 
бути ввічливими та врівноваженими, дотримуйтеся обраної лінії (всі ме-
діа мають одержувати однакову інформацію), не обмежуйтеся загальни-
ми фразами, будьте детальними й компетентними.

СЦЕНАРІЙ КОМУНІКАЦІЙНИХ ДІЙ

Цей сценарій складається з відповідей на питання «Хто? Кому? Що? Як? 
В якому вигляді?»:

� «Хто?» — визначити офіційного представника музею, вповноваженого 
передавати повідомлення; решті персоналу бажано уникати конкретних 
відповідей;

� «Кому?» — встановити цільову аудиторію для цих повідомлень;

� «Що?» — використовувати заздалегідь заготовлені шаблони;

� «Як?» — визначити, в якій формі інформувати ЗМІ та громадськість 
(прес-конференції, брифінги, заяви для ЗМІ, інтерв’ю, офіційні заяви ке-
рівництва музею та ін.);

� «В якому вигляді?» — формат подавання повідомлень: відеоповідом-
лення, аудіоповідомлення, фоторепортаж, стаття тощо.

НІКОЛИ не кажіть: «Це не для преси».
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каже пані Сам. — Я зробила це не замислюючись. Сподівалася, що худож-
ник зрозуміє». Рінді відмежовується від вандалів, які діяли в музеї Д’Орсе. 
«Не можна порівнювати те, що зробила я, з цим огидно-тваринним актом 
жорстокості», — каже вона та вважає, що картина Тумблі після її втручання 
стала тільки кращою. Тепер Сам загрожує штраф у розмірі 6300 доларів.

Ці два випадки спричинили у Франції запеклі дебати стосовно наявних за-
собів і заходів безпеки в музеях країни.

2. У Києві виникла пожежа в зоологічному музеї на вулиці Богдана Хмель-
ницького, 15. Із вогнем вели боротьбу 12 пожежних машин.

Рятувальники МНС розповіли представникам преси, що пожежа виникла 
на першому поверсі музею й поширилася до третього поверху. Займання 
сталося біля експозиції «Нічний світ дикої природи». Поки що невідомо, 
чи потерпіли нічні тварини та рептилії. В експозиції було представлено 
зразки понад 50 унікальних видів, таких як сітчастий пітон, акацієвий 
щур, веслонога жаба, жаба-водоніс, молочна змія, сатанинський гекон, 
вухатий їжак, летючий собака, пітон, павук-птахоїд. Багато які з цих тва-
рин — небезпечні хижаки, отож краще дивитися на них у музеї, аніж у 
природних умовах.

Співробітники виставки екстрено евакуюють тварин у клітках та контейне-
рах і від коментарів відмовляються.

Попередньо визначена причина займання — коротке замикання проводки в 
акваріумах через несправні подовжувачі.

Усю будівлю оповив дим. Усередині музею пожежу ліквідують 55 ряту-
вальників.

3. Православні активісти, які раніше публічно звинувачували прихильників 
«Pussy Riot» у богохульстві, ввечері 28 серпня 2012 року здійснили напад 
на музей еротичного мистецтва «Точка G» в центрі Москви.

Директор музею еротики Олександр Донський повідомив, що молоді люди 
вдерлися в музей із цеглинами в руках. Адміністратор музею полишила бу-
дівлю через загрозу для життя. Донський у своєму повідомленні закликав 
правоохоронні органи розслідувати інцидент, а активістів назвав бойовиками.

«Сьогодні православні бойовики карають нас через те, що ми підтримали 
«Pussy Riot», загрожують нашим життям і зривають одяг із простих пе-
рехожих, а завтра вони підуть громити храми інших конфесій та різати 
атеїстів. Це чистісінький екстремізм», — заявив директор музею «Точка G». 

Раніше відеоролики, на яких активісти, очолювані Дмитрієм Ентео, ви-
магають у відвідувача кафе скинути футболку з написом «Богородице, 
Путіна прожени», а з іншого чоловіка на вокзалі футболку із символікою 
панк-групи «Pussy Riot» зривають силоміць, викликали широкий резонанс 
у Рунеті.

У ролі журналістів виступили тренери семінару. Упродовж 30 хвилин вони, 
вивчивши завдання, готували каверзні запитання, в той час як групи об-
говорювали ситуації та готували одного з членів команди відбивати атаки 
журналістів. Потім кожна команда відтворювала «інтерв’ю» з дальшим 
обговоренням удалої тактики й допущених помилок. Під час обговорення 
відточувалися навички спілкування з представниками медіа та відбувався 
аналіз внутрішньокорпоративних проблем самого музею, а також характе-
ру його відносин із соціальним середовищем (social environment) — суспіль-
ством, профільними інституціями, владою. Учасники семінару усвідомили, 
що музей та його кризові стратегії не можна розглядати поза соціальним і 
навіть політичним контекстом. Виконуючи місію щодо захисту іміджу сво-
єї організації, піар-команда має враховувати безліч чинників, невправний 
аналіз яких може звести нанівець найпрекрасніший кризовий план, а зна-
чить, призвести до втрати так нелегко здобутої репутації. Наша мета інша. 
До того ж із наведених прикладів стало зрозуміло, хто з керівників скори-
стався шансом привернути увагу громадськості до своїх проблем — і задля 
ніколи не зайвого піару, й задля вирішення саме цих проблем. Це, власне, 
й називається «перетворювати кризовий піар на можливості», що цілком 
обґрунтовано рекомендує нам Д. Вейнер у своїй роботі «Кризова комуніка-
ція в управлінні корпоративною репутацією в очах громадськості» (David 
Weiner, «Crisis communications managing corporate reputation in the court of 
public opinion»).

Усі учасники семінару одержали відеозапис симуляції для дальшого ви-
вчення та відтворення під час своїх власних тренінгів.

СИТУАЦІЇ

1. Французькі поліцейські заарештували чотирьох чоловіків і жінку, які 
проникли до паризького музею Д’Орсе та пошкодили картину знаменитого 
імпресіоніста Клода Моне «Міст в Аржантеї». Один із захмелілих вандалів 
пробив кулаком полотно, в якому утворилася дірка діаметром 10 сантиметрів. 
Спрацювала сигналізація, але зловмисники встигли зникнути до прибут-
тя поліції. На їхній слід удалося вийти за допомогою зображень, зафік-
сованих камерою спостереження. Повідомляють, що один із затриманих 
на своїй роботі дізнався, як отримати доступ у цей музей. Саме він провів 
інших усередину. Преса припускає, що йдеться про співробітника музею 
Д’Орсе, який скористався своїм службовим становищем.

Тим часом у французькому суді почали розгляд іншої справи про ванда-
лізм. Рінді Сам, камбоджійку за походженням, звинувачують у тому, що 
вона завдала шкоди картині американського художника Сая Тумблі, яку 
було виставлено в одному з музеїв Авіньйона й оцінено у два мільйони 
євро (майже три мільйони доларів). Сама за професією художниця, 30-річ-
на Рінді... поцілувала невинно-біле полотно, залишивши на картині слід 
своєї яскраво-червоної помади. «Я просто поцілувала її. Це був акт любові, —  
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4. 2 лютого 2004 року під час будівельних робіт у Музеї теракотового 
війська, що є частиною грандіозного поховального комплексу імператора 
Цінь Шихуанді у провінції Шеньсі (Північно-Західний Китай), сталася по-
жежа, яка знищила споруджувану вежу охолодження. На щастя, пожежа 
не завдала шкоди унікальним статуям воїнів та бойових коней.

Причиною пожежі стало потрапляння під час електрозварювання іскри в 
конструкцію вежі охолодження. Гасити вогонь кинулися понад сто праців-
ників музею, приїхали дві пожежні машини. Завдяки їхнім зусиллям поже-
жу невдовзі ліквідували. Оскільки займання сталося за сто метрів від пер-
шого склепу музею, безцінні пам’ятки скульптури в похованні засновника 
Ціньської династії (221—206 рр. до н. е.) не зазнали пошкодження.

Поховання імператора Цінь Шихуанді іноді називають восьмим дивом сві-
ту. Його випадково знайшли місцеві селяни 1974 року. Частиною похован-
ня були величезні склепи, де стояло теракотове військо — статуї воїнів та 
бойових коней, які мали охороняти можновладця після смерті. Цей комп-
лекс було створено в 209 р. до н. е. після поховання імператора Цінь 
Шихуанді (221—207 рр. до н. е.), першого владаря єдиного Китаю.

5. 15 листопада 1915 року в Одесі у приміщенні Музею морського фло-
ту, колишнього Англійського клубу, сталася пожежа. Про це повідомляють 
очевидці у соцмережах. При цьому в прес-службі Одеського облуправлін-
ня ДСНС поки що не інформують про те, що сталося. Судячи з викладених 
у соцмережах фотографій, пожежа не є масштабною.

Нагадаємо, будинок Музею морського флоту спорудив у 1842 році архі-
тектор Торічеллі. Музей потерпів унаслідок пожежі 29 квітня 2005 року. 
Тоді згоріли дах та перекриття площею близько 1200 кв. м. Їх планували 
відреставрувати 2007 року, однак початок робіт багато разів переноси-
ли. У 2013 році влада заявила, що реставрацією займуться іммігрант зі 
Швейцарії, дизайнер, художник, режисер Гуґо Шер та його колега з ФРН 
Міхаель Цайфанґ.

Також було розроблено концепцію експозицій музею. Із бюджету плану-
вали виділити 18 млн грн. Відкриття планувалося до Дня міста 2014 року, 
потім — на початку 2015 року, проте роботи так і не профінансували.
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ПОШКОДЖЕННЯ ВОДОЮ 

ПОВІНЬ 

ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ

Обережно: вода може проводити 
електричний струм. 

За потреби вимкніть основний 
вимикач!

Примітка: якщо знаєте, до кого звертатися у вашій організації в 
такій ситуації, занотуйте його ім’я та номер телефону.

ЗАЛИВАННЯ / ПРОСОЧУВАННЯ

�  Усуньте причину потрапляння води або заливання водою, 
прочистьте проходи. Розмістіть відра чи контейнери  
для збирання води.

�  У фондосховищі накрийте целофановою поліетиленовою 
плівкою шафи та стелажі з колекціями.

�  Витріть воду або скористайтеся водяним пилососом.  
Якщо рівень води перевищує 10 см, можна попросити 
пожежників відкачати її.

�  Книжки та папір можуть швидко вкритися пліснявою  
в умовах підвищеної вологості й високої температури. Якщо 
рівень вологості перевищує 65%, охолодіть уражену зону 
до 17—13° С та провітріть або висушіть її до показника рівня 
відносної вологості 35—55% (Rh).

�  Якщо у зоні є сухі предмети, перемістіть їх у безпечне місце.

�  Якщо у вас є система клімат-контролю, перевірте, чи вона 
продовжує функціонувати.

ОСОБИСТИЙ ЗАХИСТ  

ПЕРСОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Ваша персональна безпека має найбільше значення: 
ніхто не повинен заходити до ураженої зони один, 
ніхто не працює в ураженій зоні сам.

Ваша безпека має найбільше значення: вдягайте 
захисний одяг, одноразові комбінезони чи плащі, 
захисні окуляри, черевики, каски.

У разі підозри на наявність цвілі або шкідливих 
речовин обов’язковими є маски з фільтром  
класу FFP3, рукавички та захисний одяг.
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ЧОГО НЕ МОЖНА РОБИТИ З ВОЛОГИМИ МАТЕРІАЛАМИ

�  Не розгортайте й не загортайте мокрих книжок: вологий папір легко

рветься.

�  Не витискайте воду з книжок, не тисніть на них, щоб видалити воду.

�  При пакуванні не перевантажуйте транспортні ящики або коробки:  
вологі матеріали стають важчими.

�  Не торкайтеся поверхні вологих фотографій.

 ПОВІНЬ

�  Спробуйте запобігти потраплянню води у приміщення, наприклад 
за допомогою поглинальних матеріалів, мішків із піском чи затуляння 
щілин під дверима.

�  Витріть воду шваброю або скористайтеся водяним пилососом. 
Якщо рівень води перевищує 10 см, можна попросити пожежників 
відкачати її.

�  Книжки та папір можуть легко накопичувати плісняву в умовах 
підвищеної вологості й високої температури. Якщо рівень вологості 
перевищує 65%, вихолодіть уражену зону до 17—13° С та провітріть 
або висушіть її до показника рівня відносної вологості 35—55% (Rh).

�  Якщо у зоні є сухі предмети, перемістіть їх у безпечне місце.

�  Якщо у вас є система клімат-контролю, перевірте, чи вона 
продовжує функціонувати.

Примітка: бажано мати стислий перелік матеріалів, які стануть у пригоді в 
цій ситуації (наприклад: відра, швабри, поліетилен, матеріали, що всотують 
вологу, тощо), та інформацію про те, де їх можна знайти.

ЗАГАЛЬНЕ КЕРІВНИЦТВО В РАЗІ ПОШКОДЖЕННЯ ВОДОЮ

�  Майте на увазі загрозу швидкого поширення грибків (можливо, 
впродовж 48 годин).

�  Спочатку приберіть предмети, розміщені на підлозі.

�  Висушіть приміщення, застосовуючи абсорбувальні матеріали й 
повітряне висушування.

�  Висушуйте матеріали та приміщення з використанням потужних 
осушувачів.

ПОВІТРЯНЕ ВИСУШУВАННЯ: охолодіть приміщення до 17—13° С, 
провітріть та висушіть його до досягнення рівня Rh 35—55%.

Використовуйте стелажі або столи з абсорбувальним папером.
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НАДЗВИЧАЙНА АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ: ПОШКОДЖЕННЯ  
ВЕЛИКОЇ ЧАСТИНИ КОЛЕКЦІЙ АБО ВСІХ КОЛЕКЦІЙ

Будьте уважні щодо поширення грибків (можливо, впродовж 48 годин).

Відсортуйте мокрі, вологі та сухі матеріали.

Перемістіть сухі матеріали в безпечне місце, якщо є така потреба.

�  ПАПЕРОВІ ДОКУМЕНТИ, КАРТИ Й МАЛЮНКИ, КНИЖКИ ТА ПІДШИВКИ

Заморозьте й висушіть сухим заморожуванням пізніше. 

�  ФОТОМАТЕРІАЛИ

Рекомендовано повітряне висушування.

Заморозьте й висушіть на повітрі пізніше. 

Примітка: не заморожуйте фотоматеріали, якщо носій скляний чи металевий. 
Не заморожуйте сухим способом негативи, які містять колодій.

�  ПЛІВКИ

Зробіть майстер-копії за допомогою фахівця.

�  ЕЛЕКТРОННІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Сушіть на повітрі.

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ СЕРЕДНЬОГО РІВНЯ:  
ПОШКОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ У ПЕВНІЙ ЗОНІ 

Будьте уважні щодо поширення грибків (можливо, впродовж 48 годин).

Відсортуйте мокрі, вологі та сухі матеріали.

Перемістіть сухі матеріали в безпечне місце, якщо є така потреба.

�  ПАПЕРОВІ ДОКУМЕНТИ, КАРТИ Й МАЛЮНКИ, КНИЖКИ  
ТА ПІДШИВКИ

Заморозьте й висушіть сухим заморожуванням пізніше.

�  ФОТОМАТЕРІАЛИ

Рекомендовано повітряне висушування.

Заморозьте й висушіть на повітрі пізніше.

Примітка: не заморожуйте фотоматеріали, якщо носій скляний  
чи металевий. Не заморожуйте сухим способом негативи,  
які містять колодій.

�  ПЛІВКИ

Зробіть майстер-копії за допомогою фахівця.

�  ЕЛЕКТРОННІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Сушіть на повітрі.
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ЗАГАЛЬНИЙ СПОСІБ ДІЙ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ

� Намагайтеся тримати матеріали разом, не роз’єднуйте їхніх частин, 
збережіть по змозі початкову форму матеріалів чи предметів.

� Відокремте сухі матеріали, забруднені сажею.

� Сушіть мокрі матеріали ПОВІЛЬНО, наприклад, провітрюючи 
приміщення та підтримуючи низьку температуру.

� При пакуванні використовуйте прозорий пластик для того,  
щоб ви завжди знали, що всередині. Використовуйте липкі етикетки  
для маркування впакованого матеріалу.

ЧОГО НЕ СЛІД РОБИТИ В РАЗІ ПОШКОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
ЧЕРЕЗ ПОЖЕЖУ

� Не зберігайте сухі та вологі матеріали, забруднені сажею, разом.

� Не торкайтеся матеріалу, якщо в цьому немає великої потреби!

� Майте на увазі, що при будь-якому контакті із сажею вона глибше 
проникає в матеріал.

� Не намагайтеся видалити сажу шляхом її витирання.

� Не зволожуйте поверхні з метою видалення сажі.

� Не допускайте висихання вологих матеріалів із сажею; якщо немає змоги 
надати їм негайну допомогу, тримайте їх вологими впродовж 24 годин.

� Не намагайтеся видаляти рештки піни вогнегасника, які залишилися  
на предметах колекції: це потребує нагляду експерта!

� Не чекайте надто довго після гасіння пожежі, щоб запобігти корозії 
металевих предметів.

ВОГОНЬ

ПЕРШІ ДІЇ В РАЗІ ПОШКОДЖЕННЯ ЧЕРЕЗ ПОЖЕЖУ

� Якщо ви не перебуваєте на місці події, не заходьте туди  
без дозволу пожежної охорони.

� Якщо ви на місці події, спробуйте загасити пожежу, 
використовуючи доступні вогнегасники, ЛИШЕ В ТОМУ РАЗІ, 
ЯКЩО ЦЕ БЕЗПЕЧНО ДЛЯ ВАС.

� Обережно: гасіння пожежі водою може призвести до появи 
сильного диму!

� Якщо це можливо, витягніть штекери з електричних розеток.

� Зачиніть вікна і двері, однак не замикайте їх на ключ.

� Накрийте місця зберігання експонатів поліетиленовою 
плівкою і, якщо є така можливість, очистьте навколишній 
простір перед здійсненням інших різновидів рятувальних дій.

� Забезпечте добре провітрюване, просторе тимчасове 
сховище для пошкодженої колекції.

� Іноді колекція зазнає більшого пошкодження, приміром, 
через розпилення кіптяви протягом від прочинених дверей,  
а потім уже від самого вогню. Звертайте увагу на середовище, 
в якому ви перебуваєте або працюєте.
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ПОШКОДЖЕННЯ ВОЛОГИХ ПРЕДМЕТІВ САЖЕЮ

� Не тримайте вологий матеріал занадто довго в поліетиленових 
пакетах, паперові колекції можуть стати об’єктом зараження грибком 
упродовж 48 годин!

� Якщо це можливо, промийте вологий матеріал спочатку чистою 
водою, потім висушіть і лише після цього видаляйте сажу.

� Якщо пошкоджено незначну кількість матеріалів, то висушіть їх на 
повітрі, а потім видаліть сажу за допомогою пилососа з фільтром HEPA, 
спеціального пилососа для сажі або губок для сажі.

Якщо пошкоджено більшу частину колекції, слід діяти так, як описано 
далі.  

�  ПАПЕРОВІ ДОКУМЕНТИ, КАРТИ Й МАЛЮНКИ, КНИЖКИ ТА ПІДШИВКИ

Заморозьте й висушіть сухим заморожуванням пізніше.

�  ФОТОМАТЕРІАЛИ

Рекомендовано повітряне висушування.

Заморозьте й потім висушіть на повітрі. 

Примітка: не заморожуйте фотоматеріали, якщо носій скляний чи 
металевий. Не заморожуйте сухим способом негативи, які містять 
колодій.

�  ПЛІВКИ

Зробіть майстер-копії за допомогою фахівця.

�  ЕЛЕКТРОННІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Сушіть на повітрі.

ПОШКОДЖЕННЯ СУХИХ ПРЕДМЕТІВ САЖЕЮ

�Колекція, яка залишилася сухою, але потерпіла через кіптяву, має 
зазвичай нижчий пріоритет щодо порятунку.

� Не торкайтеся матеріалу, якщо в цьому немає великої потреби!

� Предмети можуть стати крихкими, зазнавши впливу високої 
температури. Стабілізуйте матеріал перед обробкою та 
транспортуванням.

� Слід видалити сажу якнайшвидше (бажано впродовж тижня після 
пошкодження), щоб звести до мінімуму шкоду, заподіяну димом

� Видаляйте сажу за допомогою пилососа з фільтром HEPA;  
тримайте трубку пилососа якомога ближче до поверхні предмета,  
не торкаючись його.

� Видаляйте сажу спеціальними губками з вулканізованої гуми.

� Очистьте диски CD-ROM тканиною, зволоженою дистильованою 
водою.
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ІНСТРУКЦІЯ З ПАКУВАННЯ

Правильно

Кожна книжка або архівна справа має бути в окремому відкритому 
поліетиленовому пакеті.

Кладіть їх на бік у контейнер.

Найменший предмет розмістіть на самому верху.

Переконайтеся, що предмети загорнено у пластик, щоб уникнути 
прямого контакту між поверхнями.

Неправильно

ЕВАКУАЦІЯ КОЛЕКЦІЇ АБО ЇЇ ЧАСТИНИ 

� Порятунок пошкоджених матеріалів здійснює команда першої 
допомоги.

� Кожна команда складається з трьох осіб.

� Одна особа відповідає за загальне управління, друга —  
за винесення матеріалів із зони пошкодження, третя — за пакування  
й транспортування їх (у коробках або ящиках).

� Ознайомтеся із супровідною інструкцією (додаток: форма інструкції 
з евакуації).

� Потрібні будуть приладдя та обладнання для людей, які виконують 
підготовчу роботу, наприклад складані коробки й т. ін.

� Сухі предмети переносять у зручне місце, бажано в іншій частині 
будівлі, якщо це можливо.
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ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ  
З ФОТОМАТЕРІАЛАМИ

� Поводьтеся з мокрими фотографіями обережно: не торкайтеся їхньої 
ПОВЕРХНІ!

� Заморожуйте фотографії окремо впакованими в пакетах із 
поліестеру. Дайте їм змогу відтанути, а потім сушіть на повітрі.

Примітка: не заморожуйте фотоматеріали, якщо носій скляний чи 
металевий. Не заморожуйте сухим способом негативи, які містять 
колодій.

�  Для фотоальбомів рекомендовано заморожування й сухе 
заморожування.

� Витягніть слайди з рамок (рамки збережіть, тому що вони можуть 
містити контекстну інформацію).

� Промийте слайди холодною водою, далі розвісьте їх на мотузках 
за допомогою випрямлених канцелярських скріпок, чіпляючи за 
транспортні отвори плівки слайда, та висушіть.

� Якщо слайдів багато, складіть їх у пластикові пакети, додавши кілька 
крапель формаліну, потім заморозьте й сушіть на повітрі.

�  Мікрофільми сушіть на повітрі. Якщо це неможливо, тримайте їх у 
ХОЛОДНІЙ ВОДІ та передайте потім для очищення й сушіння експертам.

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ  
З ПАПЕРОВИМИ МАТЕРІАЛАМИ

� Створіть чисту й суху зону пакування.

� Особа, відповідальна за загальне керування під час евакуації, робить 
ЛИШЕ ТАКЕ: реєструє в евакуаційній формі вміст і місце призначення 
коробок або ящиків!

� Відокремте мокрі матеріали від вологих.

� Заморозьте вологі матеріали, висушіть на повітрі вологі речі.

� У разі великого стихійного лиха заморозьте всі предмети.

� Не розгортайте та не загортайте вологі книжки: вологий папір легко 
рветься.

� Якщо це можливо, спочатку промийте вологі речі чистою водою.

� Якщо це можливо, обв’яжіть палітурки зі шкіри та пергаменту, щоб 
зберегти їхню форму.

� Покладіть пошкоджені речі рівно в ящик чи коробку, найменші 
кладіть якнайвище.

� Складіть книжки й архіви, які треба заморозити, в окремих 
пластикових пакетах у транспортні ящики.

� Не відокремлюйте елементи, які злиплися під час нещасного випадку 
або стихійного лиха.

� Не нагромаджуйте ящики чи коробки: вологі матеріали стають 
важчими!

� У найгіршому разі заморозьте карти та малюнки, залишаючи  
їх у контейнерах для зберігання.

� Заморозьте карти, які зберігаються в картонних рулонах, разом  
із рулонами. Якщо рулони тендітні, зміцніть їх ПВХ-трубами.
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ДОДАТОК:  

КОНТАКТНІ ОСОБИ З МІСЦЕВОЇ МЕРЕЖІ ОХОРОНИ  

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В РЕГІОНІ

Тут подається перелік осіб, до яких ви можете звернутися по допомогу, 

а також міститься інформація, в якій мережеві партнери зазначили тип 

допомоги, котру вони можуть надати, наприклад: реставраційний відділ, 

приміщення для тимчасового зберігання колекції, експертиза, водяні 

пилососи тощо.

ДОДАТОК:  

ІНСТРУКЦІЯ З ЕВАКУАЦІЙНОЇ ФОРМИ 

Ця інструкція стане в пригоді всім, хто допомагає з евакуацією колекції 

або її частини. Інструкція має бути конкретна й дуже проста.

Ідея полягає в тому, що ви не повинні бути навчені тому, як зберігати 

або рятувати музейну колекцію й т. ін., щоб стати у пригоді.

ДОДАТОК:  

ПОШКОДЖЕННЯ ВОДОЮ

Схематичний огляд стосовно того, що слід робити.

Ви можете додати до цього списку певних осіб залежно від того, для 

якої організації розроблено інструкцію.

 

ДОДАТОК:  

ІНСТРУКЦІЯ З ЕВАКУАЦІЙНОЇ ФОРМИ 

ДОДАТОК:  

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОРЯТУНКУ КОЛЕКЦІЇ  

ТА/АБО ЇЇ СОРТУВАННЯ

Список імен і телефонних номерів осіб та організацій  

із відповідними компетенціями:

� Страхування    � Видалення сажі

� Пакувальні матеріали  � Інфрачервоні обігрівачі (оренда)

� Приміщення для зберігання � Забруднення грибками

� Транспорт   � Сушіння заморожуванням 

� Реставрація (папір, шкіра,  � Харчування 

фотографія, аудіовізуальні  

матеріали, текстиль,  

живопис тощо)

ДОДАТОК:  

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ КОМАНДИ УПРАВЛІННЯ КРИЗОЮ  

У ВАШОМУ ЗАКЛАДІ

Список телефонних номерів усіх співробітників закладу, які беруть 

участь у боротьбі з кризою, та їхні функціональні завдання

Приклад: Кризовий координатор     ПІБ   номер моб. тел.

Кризовий менеджер     ПІБ   номер моб. тел.

Група першої допомоги     ПІБ   номер моб. тел.

Речник         ПІБ   номер моб. тел.
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ІНСТРУКЦІЯ З ЕВАКУАЦІЇ

Ознайомтеся із цією інструкцією перед початком евакуації!

Дочекайтеся інструкцій від відповідних керівних органів та дотримуйтеся 

цих інструкцій.

1. ID-стикер (ідентифікаційна наліпка).

Усі наліпки мають номери.

Для кожного номера є дві наліпки (1/1, 2/2 й т. ін.).

Наклейте одну наліпку на одиницю транспортування (коробку, ящик  

із предметами), а другу — на евакуаційну таблицю.

Якщо вам потрібно більше таблиць на одну одиницю транспортування, 

скопіюйте номер наліпки в наступну таблицю.

Наліпки та евакуаційні форми роздають спеціально призначені  

для цього особи.

2. Заповніть:

Адміністративні дані: 

� місце зберігання (номер), звідки надійшов предмет (де його було знайдено);

� дата;

� ім’я обліковця чи адміністратора (особи, яка заповнила таблицю);

� нове місце (якщо відомо, назва й адреса).

Предмет:

� фізичний стан предмета;

� інвентарний номер, якщо його видно;

� назва колекції (можуть бути скорочення);

� датування;

� розміщення в тимчасовому сховищі (прохід, номер стелажа та полиці). Д
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Документування пошкоджених культурних цінностей перед евакуацією в безпечне місце. Тренінг «Перша 
допомога культурній спадщині в часи кризи». Світлина Ігоря Пошивайла. Амстердам, Нідерланди, 2015 рік.   
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РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ. 
ПОКРОКОВІ ДІЇ 

(Колесо швидкого реагування)

 

Коли стається стихійне лихо або виникають інші надзвичайні 
ситуації, ваше зібрання може бути втрачено. Це Колесо 
швидкого реагування й порятунку в умовах надзвичайних 
ситуації допоможе вам зберегти колекцію, пошкоджену 
внаслідок повені, пожежі, землетрусу, сильних буревіїв 
або ж прорваних труб. Використовуйте Колесо впродовж 
48 годин після виникнення надзвичайної ситуації, коли 
перші кроки з рятувальних робіт найважливіші. Покрокові 
дії аварійного реагування подано на цьому боці Колеса. 
Інформацію щодо рятувальних дій і поради щодо конкретних 
колекцій розміщено на іншому боці. Ці керівні принципи 
розробили експерти, але пам’ятайте, що тут їх подано лише 
для швидкого одержання потрібної довідки. Після настання 
надзвичайної ситуації проконсультуйтеся якомога швидше  
з фахівцями щодо збереження чи консервації вашої 
колекції. 

УВАГА!

� Вивчіть це Колесо прямо зараз та обговоріть його з іншими 
співробітниками. Кожен працівник вашої організації повинен 
уміти його використовувати. 

� Заповніть секцію номерів телефонів відразу й оновлюйте 
її через шість місяців. 

� Вивчіть наявні ресурси реагування на надзвичайні ситуації 
у вашій спільноті. 

� Переконайтеся, що ваша інституція має план готовності 
та реагування в разі надзвичайних ситуацій. Це дасть змогу 
звести до мінімуму втрати колекції. 
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ЗАГАЛЬНІ РЯТУВАЛЬНІ МЕТОДИ

Технології рятувальних робіт зазначено за різновидами колекцій по краю 
Колеса; застосовуйте їх для стабілізації та сушіння колекцій.

� Зв’яжіться з консерватором якомога швидше.

� Спочатку працюйте з високопріоритетними колекціями.

� Назагал заморозьте предмети, які не можна висушити впродовж  
48 годин. Проконсультуйтеся з консерватором: метал, листове скло, тво-
ри живопису, деякі фотографії та меблі може бути не рекомендовано 
для заморожування.

ГЛОСАРІЙ РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ

ПОВІТРЯНЕ СУШІННЯ: використовуйте прохолодну територію з низькою 
вологістю та доброю циркуляцією повітря Підкладіть абсорбувальний ма-
теріал (див. ПЕРЕКЛАДАННЯ) під предмети; замінюйте його при намоканні. 
Якщо це можливо, сушіть матеріали на пластикових стелажах (фабричних 
хлібних лотках або іржостійких полотнах) для поліпшення випаровуван-
ня. Винесення на світло може зменшити загрозу появи цвілі, але тривалий 
вплив сонячного проміння здатен призвести до вицвітання.

ПЕРЕКЛАДАННЯ: використовуйте промокальний папір, газетний папір, 
паперові рушники, вощений або морозильний папір, щоб уберегти речі 
від злипання та линяння.

ЗАМОРОЖЕННЯ: якщо предмети не можна висушити впродовж кількох 
годин, заморозьте їх, допоки не можна буде вжити рятувальних дій. За-
мороження стабілізує колекції, зупиняє поширення цвілі, линяння і на-
брякання. Промисловий морозильник є найкращим варіантом для цих 
операцій, але домашній холодильник або морозильна камера теж піді–
йде. Морозильний рефрижератор забезпечує охолодження предметів 
для уповільнення поширення цвілі.

ВИСУШУВАННЯ НА МІСЦІ: закачуйте сухе повітря в будівлю та відкачуйте 
вологе. Корисний метод для приміщень із високою вологістю; його можна 
застосовувати в сучасних будівлях для сушіння килимового покриття, де-
рев’яних плит і меблів. Не застосовуйте його для історичних конструкцій із 
дерева чи для штукатурки, а також більшості музейних колекцій.

ПОЛОСКАННЯ: промийте брудні або забруднені предмети чистою проточ-
ною водою під слабким напором або обережно прополощіть у наповне-
них водою контейнерах. Не тріть, бо це сприяє більшому забрудненню 
речей. Використовуйте губку чи м’яку тканину для промокання бруду й 
решток сміття.

БЕЗПЕКА НАСАМПЕРЕД! 

ЗАЛИШТЕ БУДІВЛЮ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ  

ВІД СЛУЖБ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Аварійні телефони: 

Пожежна служба ________________________________________

Поліція ________________________________________________

Швидка медична допомога  _______________________________

Центр контролю отруєнь  _________________________________

Терапевт_______________________________________________

Важливі телефони:

Місцевий відділ служби надзвичайних ситуацій (МНС) _________

Місцеве відділення Червоного Хреста  ______________________

Відповідальний за рятувальні роботи _______________________

Найближчий реставратор _________________________________
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ОБРАМЛЕНІ ТВОРИ

Живопис

� Обережно вийміть твори живопису з рам і перенесіть у безпечне та 
сухе місце. НЕ ВІДОКРЕМЛЮЙТЕ картини від підрамників.

� Тримайте картини, які зазнали впливу вологи, в горизонтальному 
положенні лицевим боком догори, піднявши їх на підставки. Обов’язково 
подбайте про те, щоб їхньої поверхні ніщо не торкалося.

� Уникайте потрапляння на картини прямих сонячних променів.

Твори живопису на папері та фотографії під склом

� Вийміть їх із рам і перенесіть у безпечне та сухе місце, за винятком тих, 
які прилипли до скла.

� Якщо зображення прилипло до скла, залиште його в рамі та сушіть у 
положенні скляною поверхнею донизу.

� В іншому разі висушуйте твір мистецтва повільно. Подбайте про те, 
щоб його поверхні ніщо не торкалося.

ФОТОГРАФІЇ

� Вийміть фотознімки з пластикових чи паперових корпусів або рам. 
Збережіть усю інформацію про фотографії.

� За потреби обережно промийте прохолодною чистою водою.

� Не торкайтеся поверхні та не промокайте її.

� Сушіть фотографії на повітрі: підвісьте їх за допомогою затискачів, 
застосовуючи їх у тих місцях, де немає зображення, або покладіть на 
абсорбувальний папір. Не допускайте контакту фотографій із сусідніми 
поверхнями чи одна з одною.

� Якщо фотографій забагато для обробки кожної окремо, виконайте одну 
з двох дій:

1) тримайте фотографії (окрім історичних) у контейнері з чистою водою 
не більш ніж 48 годин, сушіть їх на повітрі;

2) заморозьте фотографії; якщо це можливо, загорніть кожну в 
морозильний або вощений папір.

� Не заморожуйте скляні негативи.

ВАКУУМНЕ СУШІННЯ (інша назва «термосушіння»): речі висушують-
ся у вакуумній камері здебільшого за температури, вищої від 38° С.  
УВАГА! Цей метод прискорює старіння та призводить до пошкодження 
багатьох матеріалів: шкіри, пергаменту, плівкових носіїв інформації. Ши-
роко застосовуваний метод, повільніший за вакуумне сушіння виморо-
жуванням, але дешевший.

ВАКУУМНЕ СУШІННЯ ВИМОРОЖУВАННЯМ: речі сушать у вакуумній каме-
рі за температури, нижчої від точки замерзання, при цьому мінімізують-
ся набрякання й деформація. Метод дає найбільш задовільні результати 
та рекомендований для історичних колекцій і паперових матеріалів.

ЕКСПОНАТИ ЗІ СФЕРИ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Використовуйте респіратор і захисний одяг при роботі з усіма колекціями. 
Вони можуть містити токсичні матеріали.

Вироби таксидермії, опудала, муляжі тварин

� Уникайте прямого контакту. При намоканні висушуйте експонати 
повільно на повітрі або заморожуйте їх.

Зразки рослин

� Промивайте лише за потреби. Загорніть у промокальний папір і сушіть 
на повітрі гербарні аркуші; використовуйте прес, якщо це можливо.

� Відкрийте коробки зі зразками й висушуйте їх повільно на повітрі.

Експонати, які зберігаються в рідині

� Помістіть зразки в запломбовані поліетиленові коробки з невеликою 
кількістю спирту.

Геологічні зразки

� Промийте, висушуйте повільно на повітрі.

Примітка: деякі зразки має бути висушено швидко, отож проконсультуй-
теся щодо цього з фахівцем-консерватором.

Палеонтологічні зразки

� Промийте, висушуйте повільно на повітрі.

� Тендітні зразки й такі, які раніше вже доводилося лагодити, мають 
зберігатися разом із кріпленнями під час сушіння. Відокремте кріплення 
від зразків восковим або морозильним папером.
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Аудіо- та відеоплівки

� Якщо касету чи бобіну пошкоджено, розберіть корпус і вилучіть плівку.

� Промийте забруднені плівки в намотаному стані; сушіть їх на промо-
кальному матеріалі.

� Скопіюйте інформацію.

Комп’ютерні дискети

� Витягніть дискету з корпусу комп’ютера; промийте та промокніть тка-
ниною без ворсу.

� Вставте висушену дискету в новий корпус і зробіть копію.

� Заморозьте дискети, які не можна висушити впродовж 72 годин.

Компакт-диски й DVD-диски

� Вилучіть їх із корпусу комп’ютера та промийте.

� Сушіть на повітрі у вертикальному положенні на стелажі.

� Не заморожуйте диски для сушіння.

ТЕКСТИЛЬ

� Забезпечте належну опору при переміщенні важких тканин.

� Не розгортайте делікатні вологі тканини. Не складайте мокрий текстиль.

� Промийте, промокніть і підсушіть експонати чистими рушниками чи 
бавовняними серветками для видалення води.

� Надайте кожному намоклому експонатові з тканини початкової форми.

� Сушіть текстиль на повітрі в приміщенні, використовуючи кондиціонер 
або вентилятор.

� Якщо речі не можна висушити впродовж 48 годин, розділіть їх моро-
зильним або вощеним папером для запобігання забрудненню через ли-
няння, потім запакуйте в горизонтальному положенні й заморозьте.

МЕБЛІ

Дерев’яні меблі

� Промийте акуратно поверхню. Промокніть її та висушуйте меблі по-
вільно на повітрі.

КНИЖКИ Й ПРЕДМЕТИ З ПАПЕРУ

Книжки

� Якщо потрібне промивання, тримайте книжки закритими.

� Частково мокрі або вологі примірники поставте на верхній або нижній 
край обкладинки відкритими під кутом у 90°; сушіть їх на повітрі 
впродовж 48 годин.

� Дуже вологі примірники покладіть рівно на чисту поверхню; перекладіть 
менш ніж 20% сторінок книжки абсорбувальним матеріалом, замінюючи 
його в міру всотування вологи.

� Якщо книжок забагато для сушіння на повітрі, то:

• загорніть їх у морозильний або вощений папір;

• складіть корінцем донизу в тривкі контейнери;

• заморозьте.

Предмети з паперу

� Сушіть на повітрі розкладеними горизонтально окремі аркуші або 
невеличкі пачки до 6 мм завтовшки. Загортайте їх в абсорбувальний 
матеріал, замінюючи його в міру всотування вологи.

� Не розгортайте й не відокремлюйте окремі вологі аркуші.

� Якщо зволожених предметів із паперу забагато для сушіння на повітрі, то:

• перекладіть їх (невеличкими пачками чи окремо кожен аркуш) у 
морозильний або вощений папір;

• складіть предмети з паперу у вертикальному положенні у тривкі 
контейнери; наповнюйте контейнери не більш ніж на 90%;

• заморозьте їх.

ЕЛЕКТРОННІ НОСІЇ ІНФОРМАЦІЇ

Загальні рекомендації

� Уникайте дряпання поверхні електронних носіїв інформації.

� Використовуйте дистильовану або дуже чисту воду для промивання їх.

� Зв’яжіться з відповідною компанією щодо відновлення даних для 
великого обсягу інформації.
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ОРГАНІЧНІ МАТЕРІАЛИ

Шкіра та недублена шкіра

� Промийте чи протріть губкою з чистою водою для видалення бруду.

� Вилийте воду та промокніть шкіру для видалення вологи.

� Обкладіть рушниками або чистим папером для підтримання форми.

� Висушуйте на повітрі. Щоб зберегти напівдублену шкіру та хутро елас-
тичними, частіше підпушуйте їх.

Кошики

� Промийте.

� Злийте воду та промокніть для видалення решток вологи.

� Наповніть чистими паперовими рушниками або бавовняними прости-
радлами, щоб зберегти форму й запобігти появі плям. Накрийте чистими 
бавовняними рушниками. Висушуйте повільно на повітрі.

� Замінюйте промокальний матеріал регулярно.

Кістка, мушлі та слонова кістка

� Промийте.

� Злийте воду та промокніть для видалення вологи.

�  Помістіть на промокальний матеріал на іржостійких щитах. Висушуйте 
повільно на повітрі.

Оригінальна версія: © FEMA, Heritage Preservation Inc., 2011. 

Українська версія: © ГО «Музей Майдану», НЦНК «Музей Івана Гончара» за підтримки 
посольства США в Україні та Фонду Принца Клауса (Нідерланди), 2016.

� Огляньте фарбовані поверхні. Якщо поверхня пожолобилася або фарба 
полущилася, висушуйте меблі повільно на повітрі без видалення бруду 
чи вологи.

� Утримуйте шпон на місці під час сушіння важелями або затискачами; 
відокремте важелі від шпону захисним шаром.

� Оздоблення може покритися білим «серпанком»; це не потребує негай-
ного реагування.

М’які меблі

� Змийте бруд.

� Приберіть диванні подушки, знімні сидіння та інші відокремлювані час–
тини м’яких меблів.

� Загорніть м’які матеріали в тканину (рушники, серветки тощо) для су-
шіння на повітрі. Замінюйте тканину, коли вона стане вологою. 

� Промокніть дерев’яні секції та висушуйте їх повільно на повітрі.

КЕРАМІКА, КАМІНЬ, МЕТАЛ

Кераміка

� Визначте тип кераміки та проконсультуйтеся з фахівцем-консервато-
ром щодо особливостей її сушіння.

� Якщо кераміка розбита, потріскалася або на ній є мінеральний осад чи 
сліди лагодження в минулому, помістіть її в чистий прозорий поліети-
леновий пакет, допоки не зможете зайнятися нею. Запечатайте пакет і 
перевіряйте його час від часу на наявність плісняви.

Камінь

� Якщо кам’яний предмет має гладеньку поверхню, обережно промокніть 
його. Сушіть на повітрі.

� Якщо предмет має нерівне шершаве покриття чи накладені шари, не 
промокайте його. Сушіть на повітрі на пластиковому щиті або чистому 
рушнику.

Метал

� Використовуйте рукавички.

� Промийте чи протріть губкою та промокніть металевий предмет. Сушіть 
на повітрі.

� Якщо предмет має накладені шари, не очищайте його. Сушіть на повітрі. 
Якщо поверхня полущилася, встановіть предмет горизонтально.
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Використовуйте інформацію на першому боці КПР (Кому-
нікація) для добору телефонних номерів окремих осіб та 
установ, які можуть стати вам у пригоді в перші хвилини чи 
години після виникнення надзвичайної ситуації: співробіт-
ників, аварійно-рятувальних служб, представників органів 
управління, керівників комунальних служб, постачальників 
та допомогові організації.

Використовуйте зворотний бік (Дії) для створення покроко-
вої інструкції для персоналу, який реагуватиме на надзви-
чайні ситуації у вашій установі, державному або місцевому 
органі влади, музеї, архіві, бібліотеці чи в іншому закладі 
культури. В ідеалі ці кроки вже має бути визначено комп-
лексним аварійним планом дій, якого цей КПР не замінює. 
Натомість він сфокусований на найважливіших завданнях 
перших хвилин і годин після виникнення надзвичайної си-
туації, особливо на тих, які виникають, коли співробітники 
перебувають поза офісом.

КИШЕНЬКОВИЙ ПЛАН РЕАГУВАННЯ (КПР)
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КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЇ

Голова комісії
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Заступник голови комісії
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Секретар комісії
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]
______________________________________

Група евакуації співробітників:

Керівник
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

 Члени [імена] [тел.]
____________________________________

Група евакуації  
матеріально-технічних 
ресурсів:

Керівник
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Члени [імена] [тел.]
______________________________________

Група евакуації колекцій:

Керівник
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Члени [імена] [тел.]
______________________________________

Група евакуації архівів, 
документації:
  
Керівник
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]
Члени [імена] [тел.]

АВАРІЙНІ СЛУЖБИ 

Реставратор
[ім’я]
[тел.]

Реставратор
[ім’я]
[тел.]

Служба відновлення бази 
даних
[ім’я]
[тел.]

Послуги з осушення (будівлі) 
[ім’я]
[тел.]

Служба відновлення 
документації
(висушування 
заморожуванням)
[ім’я]
[тел.]

Дезінсектор
[ім’я]
[тел.]

Служба заморожування 
[ім’я]
[тел.]

Служба промислової гігієни 
(цвіль)
[ім’я]
[тел.]

Клінінгові компанії 
[ім’я]
[тел.]

Аптечні заклади 
[ім’я]
[тел.]

ІНШІ КОНТАКТИ

Міністерство культури
[ім’я]
[тел.]

Управління музейної справи 
МКУ 
[ім’я]
[тел.]

Голова облдержадміністрації 
[ім’я]
[тел.]

Керівник департаменту 
культури
[ім’я]
[тел.]

Голова комісії з питань 
евакуації 
[ім’я]
[тел.]

Голова штабу  
цивільного захисту
[ім’я]
[тел.]

ЦЕНТРАЛЬНА, РЕГІОНАЛЬНА  
ТА МІСЦЕВА  СЛУЖБИ ОХОРОНИ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

[ім’я]
[тел.]

[ім’я]
[тел.]

[ім’я]
[тел.]

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ОПЕРАТИВНИХ ЗАХОДІВ 
(меценати, допомогові 
комітети)

[ім’я]
[тел.]
  
[ім’я]
[тел.]

Назва установи:
Дата укладання:

КОНТАКТИ ІНСТИТУЦІЇ

Директор установи/інституції 
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Заступник директора
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Заступник директора  
з господарства 
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Головний бухгалтер
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Головний зберігач фондів
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Обліковець
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Завідувач архівів
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Завідувач фондової колекції
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Реставратор
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Прес-служба   
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Служба охорони
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

СЛУЖБИ ШВИДКОГО 
РЕАГУВАННЯ 

Державна служба  
з надзвичайних ситуацій
[тел.]
Українська служба порятунку
[тел.]
Охорона громадського 
порядку 
 [тел.] 
Протипожежна служба
 [тел.] 
Медична служба
[тел.]
Поліцейська патрульна служба
[тел.]
МВС
 [тел.]
Служба безпеки України
 [тел.] 
Штаб цивільного захисту 
 [тел.] 
Комунально-технічна служба
[тел.] 
Служба санітарної обробки
[тел.] 
Транспортна служба
[тел.] 

РЯТУВАЛЬНА КОМАНДА

Керівник групи
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Член команди 1
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.] 

Член команди 2
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Член команди 3
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Член команди 4
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

ФОНДОСХОВИЩЕ Й АРХІВИ

Відповідальні за приміщення
[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

[ім’я]
[сл. тел.] / [дом. тел.] / [моб. тел.]

Персонал приміщення
[імена] [тел.]
  

КОМУНАЛЬНІ МЕРЕЖІ

Електропостачання/газ
[ім’я]
[тел.]

Водоканал
[ім’я]
[тел.]

Протипожежна служба
[ім’я]
[тел.]

Охорона 
[ім’я]
[тел.]

Телефонний зв’язок
[ім’я]
[тел.]

Інтернет-провайдер
 [ім’я]
 [тел.]

Ліфти
[ім’я]
[тел.]

КИШЕНЬКОВИЙ ПЛАН РЕАГУВАННЯ (КОМУНІКАЦІЯ)
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ЗАБЕЗПЕЧТЕ АБО 
КООРДИНУЙТЕ ДІЯЛЬНІСТЬ 
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ 
СЛУЖБ

� Отримайте відповідні 
дозволи доступу на 
територію надзвичайної 
ситуації від державних 
служб громадської безпеки 
та охорони здоров'я
� Здійсніть потрібні дії:
� Зв’яжіть інституції, 
які потребують цього, 
з постачальниками 
відповідних послуг 
(надішліть їм список 
постачальників)
� Залучіть волонтерів 
� Надайте потрібні 
матеріали 
� Допоможіть  
у пересуванні
� Здійсніть оцінку ситуації
� Допоможіть зі зв'язками  
з громадськістю
� Надайте допомогу  
з  відновлення
� Зв'яжіться із зовнішніми 
аварійно-рятувальними 
службами
� Забезпечте фінансування 
для аварійно-рятувальних 
служб 

ЗАХИСТІТЬ ВАЖЛИВІ 
ЗАПИСИ АБО ДАНІ, ЯКІ 
МІСТЯТЬ КОНФІДЕНЦІЙНУ 
АБО ПЕРСОНАЛЬНУ 
ІНФОРМАЦІЮ

� Оцініть стан безпечних 
приміщень
� Перевірте стан життєво 
важливих записів 
� Забезпечте відповідне 
місце для зберігання важли-
вих записів, що перебува-
ють під загрозою 
� З’ясуйте, чи зберігаються 
мікрофільми або дублікати 
записів в іншому місці
� Оцініть пошкоджену ін-
ституцію чи фондосховище 
для визначення пріоритетів  
порятунку

НАВЧАЙТЕ ТА ТРЕНУЙТЕ 
РЯТУВАЛЬНИКІВ

� Координуйте прибуття  
персоналу та волонтерів  
до потерпілих об’єктів
� Тренуйте команди  
швидкого реагування  
та порятунку 

ПРІОРИТЕТИ КОЛЕКЦІЙ:

КОЛЕКЦІЇ ПЕРШОЇ 
ПРІОРИТЕТНОСТІ

Назва:
Розташування:
Тип колекції:

Назва:
Розташування:
Тип колекції:

Назва:
Розташування:
Тип колекції:

Назва:
Розташування:
Тип колекції:

КОЛЕКЦІЇ ДРУГОЇ 
ПРІОРИТЕТНОСТІ

Назва:
Розташування:
Тип колекції:

Назва:
Розташування: 
Тип колекції:

Назва:
Розташування:
Тип колекції:

Назва:
Розташування:
Тип колекції:

КРОКИ РЕАГУВАННЯ 
НА НАДЗВИЧАЙНУ 
СИТУАЦІЮ 
В МУЗЕЇ, БІБЛІОТЕЦІ, 
АРХІВАХ ТА ІНШИХ 
ЗАКЛАДАХ КУЛЬТУРИ

Виконайте такі дії в умовах 
надзвичайної ситуації.

�Координуйте рятувальні 
заходи 
� Визначте надзвичайну 
ситуацію
� Повідомте державні 
органи, органи управління 
та служби швидкого 
реагування
� Переконайтеся, що всі 
співробітники та відвідувачі 
перебувають у безпеці та 
під наглядом 
� Зв’яжіться із фахівцем  
з оцінки ризиків та 
страховим агентом
� Активуйте план дій  
у надзвичайній ситуації 
� Активуйте рятувальну 
команду 
� Активуйте штаб  
швидкого реагування 
� Установіть зв’язок 
із персоналом та 
громадськістю

Список телефонів
[складіть відповідно до 
вашого фондового зібрання]

ОЦІНКА, ПОРЯТУНОК

� Перед тим, як увійти до 
приміщення, переконайтеся, 
що там безпечно 
� Оцініть та задокументуй-
те пошкодження предметів, 
будівлі, інформаційних 
систем
� Визначте тип надзвичай-
ної ситуації (вогонь, дим, 
хімічне забруднення, чиста 
вода, брудна вода, тепло, 
вологість)
� Які ділянки пошкоджено?
� Яке походження аварії? 
� Яку частину колекції 
пошкоджено?
� Які різновиди матеріалів 
пошкоджено?
� Чи важливі інформаційні 
системи функціонують / 
безпечні?
� Дотримуйтеся безпеки, 
носіть захисні засоби 
� Стабілізуйте ситуацію  
на вашій території 
� Визначте й зберіть 
аварійні джерела живлення 
та матеріали
� Визначте безпечні місця 
для порятунку колекцій
� Зв’яжіться з партнерами, 
які можуть допомогти 
� Зв’яжіться із зовнішніми 
аварійно-рятувальними 
службами
� Розпочніть порятунок 
згідно з Аварійним планом 
дій і пріоритетами колекцій
� Повідомте про стан справ 
засновникам

КРОКИ РЕАГУВАННЯ 
НА НАДЗВИЧАЙНУ СИТУАЦІЮ 

Виконайте такі дії в умовах 
надзвичайної ситуації регіо-
нального або національного 
масштабу:
� Визначте, які колекції може 
бути пошкоджено, та зв’яжіть-
ся з відповідними агенціями 
� Використовуйте довідники 
для визначення перебування 
відділень, органів державної 
влади та місцевого самовряду-
вання, а також фондосховищ
� Створіть механізм  
комунікації з органами влади 
та фондосховищами через 
окремі телефонні лінії чи  
«гарячі» мобільні номери 
� Ураховуйте всі потерпілі 
фондосховища
� З’ясуйте, чи центральні ря-
тувальні служби мають копію 
аварійних планів інституцій, 
які потерпіли від надзвичайної 
ситуації
Налагодьте й підтримуйте 
канали комунікації 
� Зв’яжіться з державним або 
місцевим управлінням  
із над звичайних ситуацій
� Направте співробітників до 
штабу МНС
� Установіть зв’язок із від-
повідними мережами місцевих 
органів влади, фаховими 
інституціями
� Повідомте інформацію  
про надзвичайну ситуацію та 
інструкції на веб-сайт _________
� Зв’яжіться із фахівцем  
з оцінки ризиків  та страховим 
агентом
� Зв’яжіться зі ЗМІ

КИШЕНЬКОВИЙ ПЛАН РЕАГУВАННЯ (ДІЇ)
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 Гральні картиЗахист культурної спадщини під час збройних конфліктів 229228



 Гральні картиЗахист культурної спадщини під час збройних конфліктів 231230



 Гральні картиЗахист культурної спадщини під час збройних конфліктів 233232



 Гральні картиЗахист культурної спадщини під час збройних конфліктів 235234



 Гральні картиЗахист культурної спадщини під час збройних конфліктів 237236
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ДОДАТКИ: ТАБЛИЦІ ТА ФОРМИ

§ Перелік матеріалів на кожну особу  
для проведення обстеження на місці

§ Картка переміщення експонатів

§ Вплив різних видів агресорів на предмети 
музейної колекції

§ Форма документування переміщення 
колекцій

§ Форма документування, транспортування  
та зберігання колекцій

§ Форма документування реєстрації колекцій
Д
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Додатки: таблиці та формиДодатки: таблиці та форми 241240

ПЕРЕПУСТКА (ви маєте взяти її особисто у пана (пані) . 
..................................................................................................................... 
Моб. тел.: ..................................................................................................

1

Мобільний телефон (не забудьте залишити  
номер мобільного пану (пані) ..............................................................
під час отримання перепустки

1

Захисна каска, одяг, рукавиці, взуття, окуляри 1

Фотоапарат/відеокамера 1

Додаткові картки пам’яті 1

Додаткові акумулятори

Папка-планшетка 1

Записник 1

Папір

Вимірювальна рулетка (8—50 м) 1

Мапа 1

Наплічник 1

Компас 1

Олівці, маркери, ручки

Додаткові батарейки

Ліхтарик 1

Лазерний далекоміразерний далекомір

Портативні радіостанції 1

Навігатор GPS 1

Пластикові пакети

ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ НА КОЖНУ ОСОБУ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ НА МІСЦІ 

КАРТКА ПЕРЕМІЩЕННЯ ЕКСПОНАТІВ 

Фондовий номер 
експоната

Новий номер 
(при переміщенні)

Матеріал

Фото (5х7,5 см)

Назва експоната

Параметри

Висота

Довжина

Ширина

Вага

Назва установи

Місце зберігання

Стан

Не потребує 
втручання

Потребує 
втручання

Потребує 
спеціального 
втручання

Цінність (приорітет)

Нове місце зберігання

Ім’я співробітника

Дата прийняття

Примітка



Додатки: таблиці та формиДодатки: таблиці та форми 243242
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Різновиди агресорів Органічні Неорганічні

Дерево, папір, текстиль, 
шкіра й т. ін.

Скульптура, скло,  
метал, кераміка й т. ін.

Пожежа

Світло

Комахи

Мікроорганізми

Гризуни

Рентгенівське 
випромінювання

Температура

Вода та волога

Пил

Розчинні солі 

Забруднення 

Вибух, струс

ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ АГРЕСОРІВ  
НА ПРЕДМЕТИ МУЗЕЙНОЇ КОЛЕКЦІЇ  

Проставте від одного до трьох хрестиків у кожному рядку залежно від ступеня  
впливу різних агресорів на предмети музейної колекції за різновидами матеріалу

ФОРМА ДОКУМЕНТУВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ КОЛЕКЦІЙ



Додатки: таблиці та формиДодатки: таблиці та форми 245244

Номер,  
присвоєний 

при  
переміщенні

Заклад Фондовий 
номер

Постійне  
місце  

зберігання

Коротка 
назва

Матеріал

ФОРМА ДОКУМЕНТУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ  
ТА ЗБЕРІГАННЯ КОЛЕКЦІЙ

Параметри Стан

Висота Довжина Ширина Вага Не потребує 
втручання

Потребує 
втручання

Потребує 
особливого  
втручання



Додатки: таблиці та формиДодатки: таблиці та форми 247246

Інформація при евакуації Тимчасове сховище 

Стан Номер, 
присвоєний  

при  
перемі-
щенні

У ящику 
або

цілісний 
об’єкт 

Дата  
евакуації

Не  
потребує 
втручання

Потребує 
втручання

Потребує
особливого 
втручання

Тимчасове 
сховище

Місце 
тимчасовго 
зберігання

Примітки

Заповнюється у проблемній зоні за внутрішніми документами

Заклад Фондовий
номер

Місце  
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Алі-Хан Азмат (Пакистан) — викладач архітектурного факультету Інженер-
но-технологічного університету в Аботтабаді. Читає лекції з низки предме-
тів для майбутніх бакалаврів архітектури, керує власною дизайнерською 
фірмою та працює над проектами із захисту культурної спадщини округу 
Сват у Північному Пакистані. Був учасником навчального курсу «Перша 
допомога культурній спадщині в часи кризи».

Веґенер Корін (США) — керівник підрозділу з охорони культурної спадщи-
ни Смітсонівського інституту (м. Вашингтон), президент комітету ІКОМ із 
ліквідації наслідків стихійного лиха (ICOM DRTF), президент Національного 
комітету Блакитного щита США. Була ініціатором проведення семінарів на 
тему «Перша допомога культурній спадщині в часи кризи» та працювала 
на них як тренер (Амстердам, 2015; Вашингтон, 2016). Член моніторингових 
місій та учасник оперативних заходів із порятунку культурних цінностей у 
надзвичайних ситуаціях.

Де Ґішен Ґаель (Іспанія) — радник генерального директора ІККРОМ, про-
фесор, консультант із превентивної консервації музейних колекцій, тренер 
серії навчальних курсів із безпеки культурної спадщини в надзвичайних 
ситуаціях, кавалер золотої медалі за заслуги в мистецтві.

Деллебеке Ангела (Нідерланди) — генеральний секретар Національного 
комітету Блакитного щита Нідерландів, співробітник Національного архіву 
Нідерландів (Амстердам).

Дяченко Сергій (Україна, м. Херсон) — музейний фахівець, крає знавець, 
архітектор, експерт низки проектів ЄС у сфері музейної справи та культу-
ри. Брав участь у тренінгу з безпеки культурної спадщини в Молдові (2013). 
Був тренером на семінарах «Перша допомога культурній спадщині у над-
звичайній ситуації» (Запоріжжя, 2014; Опішне, 2015).

Карпов Віктор (Україна, м. Київ) — доктор історичних наук, викладач Наці-
ональної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 18 років очолював 
Національний військово-історичний музей України.

Касаї Кінґі Лінус (Нігерія) — начальник відділу музейної безпеки Наці-
ональної комісії з музеїв та пам’яток при Національному музеї в Лагосі. 
Розробляє заходи музейної безпеки як радник генерального директора. 
Був учасником навчального курсу «Перша допомога культурній спадщині  
в часи кризи».

Манукян Юлія (Україна, м. Херсон) — піар-менеджер і куратор культурних 
проектів, зокрема проекту «Новий подих культури» (2012—2013), арт-кри-

ПРО АВТОРІВ тик та журналіст. Брала участь у тренінгу з безпеки культурної спадщини 
в Молдові (2013). Була тренером на семінарі «Перша допомога культурній 
спадщині у надзвичайній ситуації» (Опішне, 2015).

Оттер Мар’ян (Нідерланди) — професор менеджменту та музеєзнавства 
в Академії Рейнвордт (Амстердам), секретар Національного комітету Бла-
китного щита Нідерландів. Був тренером на семінарах «Перша допомога 
культурній спадщині в часи кризи» (Амстердам, 2015; Вашингтон, 2016).

Пошивайло Ігор (Україна, м. Київ) — кандидат історичних наук, генераль-
ний директор Національного меморіального комплексу Героїв Небесної 
Сотні — Музею Революції Гідності, голова правління ГО «Музей Майдану», 
член Комітету ІКОМ зі збереження культурної спадщини в надзвичайних 
умовах. Був головою Музейної ради при Міністерстві культури України, а 
також членом ініціативної групи з музейної безпеки. Брав участь у тре-
нінгу з безпеки культурної спадщини в Амстердамі (2015). Був тренером 
на семінарах «Перша допомога культурній спадщині у надзвичайній ситу-
ації» (Запоріжжя, 2014; Опішне, 2015), «Перша допомога культурній спад-
щині в часи кризи» (Вашингтон, 2016). Ініціатор і куратор проекту «Перша 
допомога культурній спадщині під час конфлікту: міжнародні стратегії для 
України» (2015–2016).

Радин Марія (Сербія) — керівник Центру документації при Центрально-
му інституті консервації (Белград). Координує роботу з документацією 
в інституті, а також бере активну участь у створенні нової інформацій-
ної системи, покликаної зафіксувати стан культурної спадщини в Сербії. 
Була учасником навчального курсу «Перша допомога культурній спад-
щині в часи кризи».

Романова Катерина (Україна, м. Київ) — головний науковий співробітник 
Центрального державного архіву зарубіжної україніки, провідний науко-
вий співробітник Музею історії міста Києва. Із квітня 2009 року до жовтня 
2011 року виконувала обов’язки директора Музею історії міста Києва. Член 
ініціативної групи «Музей Майдану/Музей Свободи».

Тендон Апарна (Італія) — керівник проектів Міжнародного центру вивчен-
ня питань збереження та відновлення культурних цінностей (ІККРОМ), іні-
ціатор і керівник серії навчальних програм «Перша допомога культурній 
спадщині в часи кризи» (Рим, 2013; Кишинів, 2014; Амстердам, 2015; Ва-
шингтон, 2016 та ін.). Член моніторингових місій та учасник оперативних 
заходів із порятунку культурних цінностей у надзвичайних ситуаціях.

Ткаченко Тетяна (Україна, м. Кропивницький) — директор Кіровоградсько-
го обласного художнього музею, віце-президент Українського національ-
ного комітету ІКОМ. Була членом Музейної ради при Міністерстві культури 
України. Брала участь як тренер у навчальному курсі «Перша допомога 
культурній спадщині у надзвичайній ситуації» (Опішне, 2015).
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