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ВСТУП 4

ВСТУП

Зпершого дня повномасштабного вторгнення РФ на територію України 
об’єктами агресії РФ є не лише українські військові, цивільне населен-

ня чи об’єкти критичної інфраструктури, але й об’єкти культурної спадщини 
країни. Російські бомби та ракети руйнують бібліотеки й музеї, церкви й мечеті, 
університети й театри.

За даними Міністерства культури та інформаційної політики України 1, ста-
ном на 25 грудня 2022 року через російську агресію збитків зазнали 1189 об’єктів 
культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини. 
З них 446 об’єктів повністю зруйновані. Найбільших втрат і збитків культурна 
інфраструктура зазнала в Донецькій, Київській, Харківській, Луганській, Мико-
лаївській, Запорізькій, Сумській та Херсонській областях.

Загалом постраждали:

 → 563 клубні заклади (зруйновано —  222; пошкоджено —  341), з яких більшість 
припадає на Донецьку (24 %), Харківську (14 %) та Київську (10 %) області;

 → 453 бібліотеки (зруйновано —  155; пошкоджено —  298), з яких більшість при-
падає на Донецьку (27 %), Київську (17 %) та Миколаївську (13 %) області;

 → 63 музеїв та галерей (зруйновано —  22; пошкоджено —  41), з яких більшість 
припадає на Донецьку (37 %) та Харківську (11 %) області;

 → 18 театрів та філармоній (зруйновано —  9; пошкоджено —  9) у Дніпропетров-
ській, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Харківській областях та місті Київ;

 → 92 заклади мистецької освіти (зруйновано —  38; пошкоджено —  54), з яких 
більшість припадає на Донецьку (30 %) та Харківську (14 %) області.

1 https://mkip.gov.ua/news/8411.html

https://mkip.gov.ua/news/8411.html
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Міністерством культури України була створена інтерактивна онлайн- карта 
з позначками, які означають географічну локацію втрат чи пошкоджень в сфері 
культурної спадщини.

В Римському статуті Міжнародного кримінального суду злочини, спря-
мовані проти культурних цінностей, кваліфіковано як різновид воєнних злочинів. 
Згідно зі статтею 8 Статуту, до них належать: умисний напад на цивільні об’єкти, 
які не є військовими цілями (ст. 8 (b) (ii)), умисне спрямування нападів на будівлі, 
призначені для релігійних, освітніх, мистецьких, наукових чи благодійних цілей, 
на історичні пам’ятники тощо (ст. 8 (b) (iх)) 2.

Відповідно до ст. 27 Положення про закони і звичаї війни на суходолі, 
яке є додатком до IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на сухо-
долі 1907 року 3, при облогах і бомбардуваннях повинні бути вжиті всі необхідні 
заходи для того, щоб уберегти будівлі, призначені для цілей релігії, мистецтва, 
науки чи благодійності, історичні пам’ятки, за умови, що вони не використову-
ються в цей час для військових цілей.

Основною міжнародною угодою, що встановлює правила захисту куль-
турної спадщини під час збройних конфліктів, є Гаазька конвенція про захист 

2 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text

3 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_222#Text

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1-CF_4wjX-DncDoHrzm3kqFyByAgytaz0&ll=50.857869569847296%2C30.99214486747553&z=7
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культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14 травня 1954 року 
разом з двома її Протоколами 4. Другий протокол, до якого Україна приєдна-
лася в травні 2020 року 5, суттєво конкретизує положення Конвенції, що регла-
ментують дії сторін стосовно культурних цінностей у разі збройного конфлікту, 
захисту культурних цінностей на окупованих територіях (наприклад, заборо-
нено археологічні розкопки), запроваджує процедуру посиленого захисту для 
об’єктів, що становлять виняткову значущість для людства, а також кримінальну 
відповідальність за цілеспрямоване й свідоме знищення культурних цінностей, 
їх незаконне привласнення, акти вандалізму щодо них (ст. 15).

Однак згідно зі ст. 16 Другого протоколу «військовослужбовці та громадяни 
будь-якої держави, яка не є стороною цього Протоколу, не несуть індивідуальної 
кримінальної відповідальності відповідно до цього Протоколу, і цей Протокол 
не передбачає зобов’язання встановлення її юрисдикції стосовно таких осіб чи 
їх екстрадиції». Оскільки РФ не підписала Другий протокол до Гаазької конвенції 
про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту її військовослужбов-
ці та інші особи, що скоїли згадані злочини, практично убезпеченні від покарання, 
принаймні доти, доки перебувають на території своєї країни.

В даній публікації, підготовленій Луганським обласним правозахисним 
центром «Альтернатива», представлені наслідки обстрілів сімнадцяти 
музеїв в Донецькій, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Хар-
ківській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ в ході російсько- 
української війни в період з 24 лютого 2022 року по 25 січня 2023 року.

Інформація була отримана з відкритих джерел, серед яких національні ЗМІ, 
соціальні мережі, заяви офіційних осіб та публічні свідчення очевидців.

4 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_721#Text
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_722#Text
 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001–99#Text

5 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/585–20#Text
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КЛЮЧОВІ 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ВУкраїні нараховується близько п’яти тисяч різноманітних музеїв різних 
рівнів підпорядкування —  національного, регіонального, муніципального. 

За останні роки відкрилося багато приватних музеїв. В 2022 році заклади, які 
десятиліттями формували свої колекції та зберігали пам’ять поколінь, через 
російську агресію опинилися перед загрозою руйнації.

За даними Міністерства культури та інформаційної політики України, станом 
на 25 грудня 2022 року через артилерійські, ракетні та авіаційні обстріли росій-
ської армії постраждали 63 музеї та галереї, з яких 22 заклади зруйновано, 41 —  
пошкоджений. Більшість припадає на Донецьку (37 %) та Харківську (11 %) області.

Під час війни музейники вживають необхідних заходів для убезпечення 
своїх фондів, адже основою роботи музейної сфери —  є зберігання, а під час 
військових дій або інших екстремальних подій —  порятунок культурної спадщини. 
Досвід евакуації музейних фондів, спроб їх збереження на місцях, загальної 
координації, за думкою окремих експертів в культурній сфері 6, говорить про 
те, що загальнонаціональної скоординованої стратегії порятунку культурної 
спадщини не було.

За словами представників Міністерства культури та інформаційної політики, 
за час від 24 лютого вдалося убезпечити значну частину цінностей, але врахову-
ючи те, що «Україна — дуже багата країна з точки зору культурних цінностей, дуже 
складно і навіть неможливо просто перемістити частину країни в інше місце. 

6 https://bit.ly/3Re8vXk

https://bit.ly/3Re8vXk
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Тому деякі речі залишилися в регіонах під окупацією або опинилися на лінії 
фронту» 7. Рішення про евакуацію творів мистецтва ухвалили 24 лютого, разом 
із запровадженням в Україні воєнного стану. Але ухвалення рішень на місцях 
ускладнили російські удари по всій країні та стрімкий наступ російських військ 
на кількох напрямках, заявили у Мінкульті 8.

Багато музеїв ще до початку повномасштабної війни самотужки готувалися 
до військових загроз, не чекаючи інструкцій від держави. Працівники складали 
списки експонатів першої та другої групи на евакуацію, шукали пакувальні мате-
ріали, серед співробітників проводилися спеціальні тренінги. Тому коли почала-
ся пряма загроза, вони зреагували моментально — збирали колекції, оперативно 
пакували експозиції, переносили експонати в сховища та інші безпечні місця.

Окрім фізичного пошкодження/руйнації музеїв російськими обстрілами, 
має місце величезна проблема викрадення росіянами музейних колекцій 
на окупованих територіях. Були спустошені фонди Херсонського художнього 
музею імені Олексія Шовкуненка, Херсонського обласного краєзнавчого музею 
та Художньої галереї імені Альберта Гавдзинського у Новій Каховці. До окупова-
ного Криму вивезли колекції іконопису ХVII–XX століть, українського живопису 
XIX–XX століть, зокрема, 297 творів живопису та графіки Гавдзинського, роботи 
сучасних митців. Частина викрадених картин опинилася в експозиції Централь-
ного музею Тавриди в Сімферополі.

З Херсонського обласного краєзнавчого музею окупанти вивезли колекції 
монет, зброї, сарматські прикраси радянського часу та Російської імперії, анти-
кварні меблі XVIII–XIX століть, колекцію ікон, картини і всю частину експозиції, 
де була археологія, що складало ядро музейної колекції.

Росіяни пограбували краєзнавчий музей в окупованому Мелітополі Запо-
різької області. Було викрадено колекцію скіфського, гунського і сарматського 
золота, срібні монети з духоборського скарбу і історичну зброю. Співробітники 
музею намагалися сховати колекцію. Проте про скарби окупантам повідомив 
місцевий колаборант, якого було призначено «директором» закладу. Доля екс-
понатів наразі невідома.

Росіяни не лише грабують українські музейні колекції, а й викрадають спів-
робітників закладів. 10 березня 2022 року була викрадена директорка Меліто-
польського крає знавчого музею Лейла Ібрагімова 9. За кілька годин її відпустили, 

7 https://bit.ly/3RdLfsw

8 https://bbc.in/3RhbQVV

9 https://bit.ly/3Rcki8M
 https://bit.ly/3xdR5RE

https://bit.ly/3RdLfsw
https://bbc.in/3RhbQVV
https://bit.ly/3Rcki8M
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і згодом вона змогла виїхати з окупованої території. 30 квітня була викрадена 
інша працівниця цього ж музею —  головна зберігачка фондів 60-річна Галина 
Кучер 10. Також у квітні викрали директора краєзнавчого музею в селі Осипенко 
Запорізької області Олега Будяка 11.

Основна ціль атаки російських окупантів на об’єкти культурної спад-
щини України —  це знищення української ідентичності. Музеї, бібліотеки, мо-
нументи є архівами пам’яті, що призначені зберігати культурні цінності та згадки 
про минуле. Немає української спадщини — немає української пам’яті, немає 
української ідентичності. Коли пам’ять народу зникає, то подальше існування 
цього народу опиняється під загрозою.

10 https://bit.ly/3HgNmHx

11 https://bit.ly/3HfeCGA

https://bit.ly/3HgNmHx
https://bit.ly/3HfeCGA
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ДОНЕЦЬКА  
ОБЛАСТЬ

Художній музей імені Архипа 
Куїнджі в Маріуполі 12

Художній музей імені Куїнджі було відкрито в 2010 році в старовинній будівлі 
1902 року в стилі північного модерну. Музей займав 300 м2 на двох поверхах 

будівлі. Експозиція містила близько 2 000 експонатів, серед яких твори живопису, 
декоративно- прикладного мистецтва, а також графіка та скульптура. У поло-
вині виставкових залів експонували предмети, пов’язані з життям та творчістю 
всесвітньо відомого українського художника- реаліста, пейзажиста й педагога, 
уродженця Маріуполя Архипа Куїнджі. Серед них —  світлини, документи, осо-
бисті речі художника, зокрема 200-річна купіль, в якій його хрестили.

За словами завідувачки художнього музею Тетяни Булі, список робіт пер-
шочергової евакуації був підготовлений заздалегідь:

12 https://bit.ly/3kRZnf6
 https://bit.ly/3HCPkU8
 https://bit.ly/3Jswd0e
 https://bit.ly/3HfM8w7

https://bit.ly/3kRZnf6
https://bit.ly/3HCPkU8
https://web.archive.org/web/20220323133808/https://localhistory.org.ua/news/v-mariupoli-bulo-znishcheno-khudozhnii-muzei-imeni-arkhipa-kuyindzhi/
https://bit.ly/3Jswd0e
https://bit.ly/3HfM8w7
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«Уже о 8:00 ранку 24 лютого я була в музеї. Разом із колегами ми почали 
готувати експонати до евакуації, але Маріуполь був під обстрілами 
з першого дня. Для того, щоб правильно зібрати та вивезти таку 
кількість робіт, потрібний час. У нас його не було. Так само й не було 
наказу про евакуацію. Я як завідувачка музею, таке рішення ухвалити 
самостійно не можу. Моя безпосередня керівниця Наталя Капусникова, 
директорка Краєзнавчого музею, філією якого був художній музей, 
запропонувала надійно сховати основні роботи колекції в секретному 
місці. Я обирала місце для сховища. Як ми вже тепер знаємо, 
доволі вдало, бо роботи вціліли. Їх не спалив вогонь, не знищила 
вибухівка, але, на жаль, їх передали особисто в руки окупантам».

21 березня 2022 року прямим влучанням авіабомби російських оку-
пантів будівлю музею було зруйновано. Як повідомляє голова Національної 
спілки художників України Костянтин Чернявський, на момент бомбардування 
в музеї не було оригіналів робіт Куїнджі, тільки копії авторства Андрія Яланського 
та Олександра Ольхова. Однак там зберігали роботи інших всесвітньо відомих 
українських художників, зокрема Івана Айвазовського, Миколи Глущенка, Тетяни 
Яблонської та інших.

Тетяна Булі зазначає, що будівля музею знищена не повністю. В неї знесений 
дах, обвалилася одна стіна, є отвір від влучання снаряда та постраждав фасад. 
Але, на думку завідувачки, будівля є такою, що підлягає відновленню. Більшості 
працівників музею вдалося евакуюватися, але не всі вони перебувають на те-
риторіях, підконтрольних Україні. Найближча з колег Тетяни Булі —  завідувачка 
фондів музею Наталя Куренишева —  отримала осколкові поранення голови.
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27 квітня в пресі з’явилися публікації про те, що з Маріупольського худож-
нього музею росіяни вивезли оригінали робіт Архипа Куїнджі. Шедеври колекції 
музею окупантам передала Наталя Капусникова.

Передані роботи зараз перебувають у Донецькому краєзнавчому музеї. 
Це оригінали трьох картин Архипа Куїнджі «Червоний захід», «Осінь. Крим» 
та «Ельбрус», оригінал картини Івана Айвазовського «Біля берегів Кавказу», 
оригінали двох робіт Миколи Дубовського «Море» та «Ніч на Балтійському морі», 
оригінал Григорія Калмикова —  посмертний портрет Куїнджі 1910 року, бюст Ар-
хипа Куїнджі від скульптора Володимира Беклемішева, три унікальні ікони кінця 
19 сторіччя, грецьке Євангеліє 1811 року та предмети декоративно- прикладного 
мистецтва.

Краєзнавчий музей Маріуполя 13

Краєзнавчий музей Маріуполя —  найстарший музей Донецької області, 
колекції якого розповідали історію не тільки Маріуполя, а й всього приазов-
ського краю. Музей було відкрито в 1920 році. Він мав сім експозиційних залів 
та наукову бібліотеку, фонд якої складав 17 тисяч книг. Загальний фонд музею 
налічував понад 53 тисячі експонатів, у тому числі речові, образотворчі, пись-
мові (рукописні та друковані), нумізматичні, археологічні, фотодокументальні, 
природні та інші. Серед них особливу цінність представляли грамота Катери-
ни II християнам- грекам, виведеним із Кримського ханства у 1778–1780 роках 
та поселеним у Північному Приазов’ї, плащаниця 1760 року, Євангеліє 1811 року.

16 квітня стало відомо, що під 
час артилерійських обстрілів Ма-
ріуполя російськими військовими 
в міський краєзнавчий музей влу-
чили два снаряди, через що ста-
лася пожежа. Музей вщент згорів, 
внаслідок чого було втрачено цінні 
документи та історичні експонати.

13 https://bit.ly/3HgNZ3R
 https://bit.ly/3Hecqit
 https://t.me/mariupolrada/10843
 https://www.kp.ru/daily/27385/4580178
 https://bit.ly/3wEbDCp

https://bit.ly/3HgNZ3R
https://bit.ly/3Hecqit
https://t.me/mariupolrada/10843
https://www.kp.ru/daily/27385/4580178/
https://bit.ly/3wEbDCp
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Завідувач відділу науково- просвітницької роботи краєзнавчого музею 
Олександр Горе вважає те, що сталося, величезною втратою, оскільки музей 
був одним із символів міста, хрестоматійний та матеріальний аналог пам’яті 
багатьох поколінь, який зберігав багато реліквій, пов’язаних із заснуванням мі-
ста та подальшими значущими етапами його розвитку. За його словами, наразі 
складно оцінити масштаби пошкоджень будівлі та стан фонду. Також залишають-
ся невідомими долі головного зберігача музею та його співробітників —  комусь 
вдалося виїхати, хтось, як і раніше, залишається в Маріуполі, а деякі отримали 
поранення. Також невідомо, чи вдалося комусь із співробітників врятувати ча-
стину колекції музею.

В кінці квітня в російському інтернет- виданні «Комсомольская правда» 
вийшов репортаж щодо стану музею, в якому автор пише, що з п’ятдесяти тисяч 
експонатів до музею Донецька на «тимчасове зберігання» було вивезено лише 
дві тисячі артефактів.
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ЗАПОРІЗЬКА  
ОБЛАСТЬ

Василівський історико- архітектурний 
музей- заповідник «Садиба Попова» 14

Василівський історико- архітектурний музей- заповідник «Садиба Попова» 
займає будівлі відомого колись у Європі палацово- паркового ансамблю- маєтку 
генерала Василя Попова, побудованого у 1894 році місцевими майстрами- 
будівельниками та кріпаками з Полтавщини та Чернігівщини. З 1989 року роз-
почалися перші спроби врятувати рештки ансамблю. Знадобилося чотири роки 
зусиль заради отримання комплексом статусу заповідника.

З 1993 року в північному флігелі було організовано музей, в який входили: 
зала історії садиби Попова, зала етнографії, зала історії Другої світової війни, 
твори місцевих художників, рештки речей з колишній садиби тощо. 15 січня 2022 
року, з нагоди відзначення Дня музейного селфі, вперше за 30 років «Садиба 
Попова» відкрила для відвідування всі будівлі комплексу.

14 https://bit.ly/3WLzZos
 https://bit.ly/3RhlmYN
 https://bit.ly/3HoeOn0

https://bit.ly/3WLzZos
https://bit.ly/3RhlmYN
https://bit.ly/3HoeOn0
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На початку березня 2022 року артилерійськими обстрілами росій-
ської армії було пошкоджено стіни пам’ятки історії та архітектури —  будівлі 
манежу- стайні, а також інших історичних будівель, що входять до ансамблю 
споруд «Садиби Попова». Про це в соціальних мережах повідомила дирек-
торка музею Ганна Головко.

13 березня історико- краєзнавчий музей, який розташовується у примі-
щеннях заповідника, було пограбовано російськими загарбниками. Ними були 
виламані всі двері, побиті вікна, розбита оргтехніка, про що також проінформу-
вала директорка музею.
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ  
ТА М. КИЇВ

Іванківський історико- краєзнавчий музей 15

Іванківський історико- краєзнавчий музей —  це музей у селищі міського 
типу Іванків Київської області, в експозиції якого були народні костюми, ке-
раміка й інші пам’ятки культури Полісся, картини місцевих художників, зброя 
часів Другої світової війни і навіть один скелет мамонта. За кілька років до по-
чатку повномасштабної війни музей 
повністю відреставрували. Гордістю 
музею була колекція творів української 
народної художниці в жанрі «наївного 
мистецтва», лауреатки Національної 
премії України ім. Т. Г. Шевченка Марії 
Примаченко.

15 https://bit.ly/3HAW0SA
 https://bbc.in/3RhbQVV
 https://bit.ly/3H991kY
 https://bit.ly/3wBMwA6
 https://bit.ly/3wEfnnC
 https://bit.ly/3j6LmtC

https://bit.ly/3HAW0SA
https://bbc.in/3RhbQVV
https://bit.ly/3H991kY
https://bit.ly/3wBMwA6
https://bit.ly/3wEfnnC
https://bit.ly/3j6LmtC
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Іванків з перших днів війни опинився під російською окупацією. Через на-
селений пункт їхали колони російської армії —  у бік Бородянки, Бучі й Гостомеля, 
де точилися запеклі бої. 26 лютого 2022 року внаслідок влучання ворожого 
снаряду у будівлю історико- краєзнавчого музею сталося її займання. По-
жежники не змогли виїхати на виклик через вуличні бої.

Першим пожежу побачив музейний сторож Анатолій Харитоненко. Його 
паркан межує з будівлею музею. Коли дах зайнявся, Анатолій виліз із підвалу 
та побіг до будівлі, щоб врятувати експонати від вогню. Музей був зачинений, 
а ключів у сторожа не було. Анатолію разом з іншими чоловіками довелося 
виламувати ґрати на вікнах, щоб пролізти всередину.

«Ми витягли металеві ґрати, тою решіткою вибили 
скло, відчинили металопластикове вікно і залізли 
всередину», —  згадує місцевий мешканець.

Картини Марії Примаченко почали виносити з палаючого музею першими. 
Попри те, що вогонь розростався, а ворожі постріли не минали, люди намага-
лися врятувати й інші експонати —  рушники, старовинні вироби з дерева, різні 
військові документи Другої світової війни.

Після пожежі від музею лишилися лише опорні стіни. Не встигли витяг-
нути з  вогню чотири тарілки  —   перші роботи Марії Примаченко, текстиль, 
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дореволюційні рушники, домоткані килими, предмети інтер’єру 200-річної дав-
нини, роботи Степана Савченка, Василя Скопича, Анни Дмитрієвої, вишивки 
Ганни Верес, експозицію місцевого автопарку та природничі експонати.

Директорка департаменту культури Іванківської громади Надія Бірюк роз-
повіла, що роботи Марії Примаченко зберігали 16 років і показували тільки 
на великих виставках. Було врятовано 14 картин художниці з 25, представлених 
у музеї. Нині картини знаходяться у надійному місці, але за межами Іванківської 
громади.

Після влучання ворожого снаряду в  Іванківський музей, Міністр куль-
тури та  інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернувся 
до  ЮНЕСКО з проханням позбавити РФ статусу члена ЮНЕСКО та змінити 
країну- організатора 45-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини. Наразі сесію лише 
відклали на невизначений термін, а членства РФ не позбавили.

26 квітня в музеї працювали експерти з оцінки ступеня ушкоджень. За по-
передніми прогнозами руйнації становлять від 85 % та 100 %. Якщо фундамент 
не прогорів остаточно, можливо, музей відбудовуватимуть на тому ж місці. 
На думку очільниці департаменту культури, так було б краще та символічніше, 
але вона сумнівається, що це можливо.

Будівлю музею Іванкова вже внесли в список обʼєктів для першочергової 
відбудови —  на відновлення потрібно щонайменше 35 мільйонів гривень. Наразі 
статус музею —  «повністю знищений». Поки необхідну суму збирають серед 
благодійників, управління Міністерства культури в Київській області запустило 
віртуальний тур навколо напівзруйнованого музею Примаченко.
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Краєзнавчий музей Бородянщини 16

Краєзнавчий музей Бородянщини був відкритий в листопаді 2016 року. 
На початок повномасштабної війни експозиція музею налічувала близько трьох 
тисяч експонатів, присвячених історії Бородянського краю, серед яких старо-
винні речі, вироби, одяг, ляльки.

2 березня 2022 року краєзнавчий музей постраждав від російського 
авіаудару. Тільки 9 квітня, після деокупації Київської області працівники Бо-
родянського краєзнавчого музею змогли оглянути музейні приміщення. Було 
виявлено, що будівля зазнала суттєвих ушкоджень —  була розбита стеля, вибиті 
вікна та двері, пошкоджено багато експонатів, особливо з твердих та крихких ма-
теріалів, зникла оргтехніка, на дверцятах були зламані замки. Фото та паперові 
експонати постраждали від вологого повітря через відсутність вікон. Протягом 
9–14 квітня керівництво закладу організувало вивіз вцілілих експонатів та вітрин.

16 https://bit.ly/3wDaT0t
 https://t.me/OleksiyKuleba/1075
 https://bit.ly/3JomMif
 http://olgaugnivenko.com/events
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Національний науково- природничий 
музей Національної академії 
наук України (м. Київ) 17

Національний науково- природничий музей Національної академії наук 
України— один з найбільших науково- природничих музеїв світу і найбільший 
природничий музей України. Музей розташовано в центрі Києва у старовинному 
будинку з оригінальною архітектурою у стилі неокласицизму. Музей має 24 зали 
загальною площею 8 тисяч м2. В ньому зібрано понад 30 тисяч експонатів, що 
розповідають про виникнення, будову та еволюцію Землі, її рослинний і тва-
ринний світ, їхнє минуле та сучасне, про історію матеріальної культури племен 
і народів, що заселяли територію України.

10 жовтня будівля музею постраждала внаслідок ракетного обстрілу 
Києва. Вибуховою хвилею було вибито сторічні вікна заввишки у 2,5 метри 
на трьох поверхах музею з боку внутрішнього двору музею в експозиційних 
залах геологічного, палеонтологічного та зоологічного відділів. Музейні колек-
ції не постраждали, однак було пошкоджено фасад будівлі, зруйновано скляні 
експозиційні стелажі.

Термінова заміна вікон —  це буквально питання життя та смерті для уні-
кальних музейних експонатів, які неможливо було вивезти з музею в безпечне 
місце через їхні фізичні габарити, крихкість та інші обмеження. Зокрема, в му-
зеї представлені зразки зниклих та унікальних тварин: акула, скелет мамонта, 
спиртові фігури та інші. Вік деяких колекцій музею становить близько 200 років.

За декілька годин після обстрілів перша допомога надійшла від Міністер-
ства культури та інформаційної політики України, яке надало частину матеріалів 
першочергової необхідності, що дозволило оперативно закрити тимчасовими 
конструкціями вікна всіх трьох постраждалих поверхів музею. Закладом було 
оголошено збір коштів на встановлення нових вікон та ремонт вітрин.

17 жовтня були завершені роботи першого етапу з оперативної консервації 
будівлі музею, і вже було встановлено тимчасові віконниці з герметичним про-
шарком, що є вкрай важливим для збереження природничих колекцій.

17 https://bit.ly/3JomRm3
 https://culturecrimes.mkip.gov.ua/?p=3865
 https://bit.ly/3Hjn3An
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Миколаївський обласний 
краєзнавчий музей 18

Миколаївський краєзнавчий музей —  це обласний музей у місті Миколаїв, 
де зберігається найбільше зібрання матеріалів і документів з історії та культу-
ри, уродженців і персоналій Південного Прибужжя. Нині експозиційний запас 
музею становить понад 160 тисяч одиниць. Одними з найцінніших є предмети 
археологічних розкопок з Ольвії та Криму, зброя запорізьких козаків, матеріали 
й артефакти з історії та становлення Миколаєва, суднобудівної промисловості 
міста тощо.

28 березня російські військові в черговий раз обстріляли Миколаїв 
з реактивних систем залпового вогню. Один із них розірвався неподалік 
Миколаївського краєзнавчого музею та влучив у бордюр. Уламки посікли 
фасад будівлі та пробили вікно, на подвір’я впала порожня болванка від 
боєприпасу.

18 https://niklife.com.ua/ru/literatop/74156
 https://bit.ly/406pMWF

https://niklife.com.ua/ru/literatop/74156
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Ще на початку повномасштабної війни працівники музею запакували в спе-
ціальні коробки близько 150 найцінніших експонатів та підготували їх до мож-
ливої евакуації. За словами заступника директора закладу з наукової роботи 
Валерія Чернявського, надбання музею вивозитимуться, лише якщо обстріли 
посиляться, а ситуація в регіоні стрімко загострюватиметься. Це доволі складна 
процедура —  спершу мають підготувати наказ про евакуацію та знайти сторону, 
яка може прийняти експонати на зберігання.

Основну частину музейного фонду демонтували та  сховали в  підвал. 
Серед цих експонатів —  унікальні предмети археології та зразки художнього 
та декоративно- ужиткового мистецтва. Музейне надбання склали у спеціальні 
вогнетривкі коробки й опечатали. Кожен предмет музейники обгортали спеці-
альним крафтовим картоном, щоби під час транспортування жоден з експонатів 
не розбився та не пошкодився.

Нині більша частина колективу виїхала з Миколаєва в безпечніші регіони. 
В музеї залишилися працювати технічний персонал, який підтримує чистоту 
в будівлі, адміністрація в особі директора та його заступника й охоронець.
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Краєзнавчий музей в Охтирці 19

Охтирський міський краєзнавчий музей розташований на головній вулиці 
міста в історичній будівлі XIX століття. Фонд музею нараховує 9815 музейних 
експонатів, повʼязаних з природою, історією та культурою. В ньому зберігали-
ся особисті речі та роботи уродженців краю, що здобули міжнародне визнан-
ня, серед яких Павло Грабовський, Іван Багряний та Остап Вишня. Музей був 
справжньою духовною та матеріальною скарбницею міста, що зібрала у своїх 
стінах історію рідного міста, народної пам’яті, традицій і звичаїв українського 
народу від давніх часів до сьогодення.

У ніч із 7 на 8 березня під час авіаційного бомбардування міста ро-
сійською армією будівля музею була значно пошкоджена —  були вибиті 
вікна, зруйнований дах та понівечені стіни. В той день внаслідок масованого 
обстрілу в місті було вбито й поранено близько двох десятків людей, пошкодже-
но багато будівель і об’єктів інфраструктури —  залізнична станція, виконавчий 
комітет, місцевий універмаг, торгівельні та офісні приміщення.

19 https://bit.ly/3WQfWVU
 https://bit.ly/3WG7Q2c
 https://bit.ly/3HCsUlU
 https://bit.ly/3WRmaoy
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Починаючи з 9 березня, майже два місяці працівники музею разом із ко-
мунальниками та волонтерами розчищали завали музею. Під час повітряних 
тривог роботу припиняли й ховалися у підвалі. На той час четверо з десяти 
працівників музею покинули місто. В умовах постійних обстрілів, паливної кризи 
й браку приміщень було важко організувати порятунок експонатів. Директорка 
Охтирського краєзнавчого музею Людмила Міщенко говорить, що музей готу-
вався до повномасштабної війни ще з 2014 року: збирали коробки та пакувальні 
матеріали, просили знайомих працівників магазинів відкладати їх для музею. 
24 лютого вдалося швидко спакувати експонати, найцінніші перенесли до схо-
вища, і об 11 ранку музей замкнули.

За словами пані Людмили, хоча вони й готувались до небезпеки, але вза-
галі не очікували, що «на нашу землю прийдуть такі звірства, і таких страждань 
завдадуть авіабомби». Жінка сподівається, що вдасться відновити хоча б фасад 
будинку, який пережив Другу світову війну, бо всередині все знищено.

З експонатів найбільше постраждала кераміка та картини. 29 предметів 
відправили у Київський реставраційний центр, дещо відновлюють силами міс-
цевих реставраторів.
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Через брак приміщення музейни-
ки зараз не  проводять жодних подій, 
займаються науковою роботою. Пані 
Людмила досліджує життя й доробок 
охтирського етнографа Олександра 
Твердохлєбова, що співпрацював з хар-
ківськими науковцями Дмитром Бага-
лієм і Миколою Сумцовим.

Бої за  Охтирку стали важливим 
етапом у  відбитті російської агресії 
на  Сумщині. Зараз місто переживає 
доволі складний період, але він історичний, тож обов’язково знайде місце в екс-
позиції відбудованого музею.

Музейно- виставковий центр 
«Тростянецький» 20

Музейно- виставковий центр «Тростянецький» знаходиться в пам’ятці ар-
хітектури національного значення «Садиба цукрозаводчика Леопольда Кеніга» 
та складається з кількох експозицій. «Тростянецький» відомий зібранням експо-
натів, матеріалів та документів з природи, археології, історії, побуту та культури 
Тростянецького краю.

20 https://bit.ly/3Y0R1js
 https://bit.ly/3HEwnAf
 https://bit.ly/3JomMif
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В ніч з 23 на 24 лютого внаслідок артобстрілу російськими окупантами 
зазнало руйнації праве крило старовинної споруди, де розміщувалася кра-
єзнавча експозиція. Наприкінці 2021 року в приміщенні був завершений ремонт, 
але монтаж самих експонатів зробити не встигли. Музейні фонди зберігалися 
в окремій сейфовій кімнаті, що врятувало їх від знищення.

В кінці березня, коли місто звільнили від окупантів, працівники музею роз-
чистили завали та заклали вікна й двері, що були вибиті внаслідок обстрілів, 
мішками з піском, аби вберегти приміщення від мародерів. Було виявлено, що 
окупанти винесли всю комп’ютерну техніку та кошти, які були в музеї. За сло-
вами керівника закладу Євгена Маловічко, працівниками Державного бюро 
розслідувань були проведені відповідні слідчі дії, зібрані докази обстрілів, нині 
відкрито кримінальне провадження. За висновками слідчих ДБР, сума завданих 
пошкоджень сягає 5 мільйонів гривень.
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Національний літературно- 
меморіальний музей Г. С. Сковороди 21

Національний літературно- меморіальний музей Г. С. Сковороди —  це музей, 
присвячений життю та творчості Григорія Сковороди, та меморіальний комплекс 
пам’яток від XVIII століття в селі Сковородинівка Харківської області. Музей був 
заснований в 1972 році. Музейне зібрання налічувало кілька тисяч експонатів. 
На території комплексу площею 18,2 гектарів були розміщені пам’ятки історії, ар-
хітектури, монументального та садово- паркового мистецтва XVIII століття наці-
онального значення. Напередодні повномасштабного вторгнення у будівлі три-
вали реставраційні роботи в рамках підготовки до 300-річчя великого філософа.

6 травня 2022 року о 23.00 під дах музею влучила російська ракета, 
через що виникла пожежа. Вогонь охопив усі приміщення, вигоріло 280 м2. 
Повністю було знищено дах, віконні та дверні рами, почорніли стіни, згоріли 
речі, які не встигли вивезти з музею. Частину колекції сховали у надійне місце 

21 https://bit.ly/3kPlHWE
 https://bit.ly/3XMXhf8
 https://bit.ly/3XLhySf
 https://t.me/mod_russia/15283
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ще на початку війни. Внаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний син ди-
ректорки музею, який залишився на ніч охороняти приміщення. Чоловіка витягли 
з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги та відправили до лікарні. 
З-під попелу дістали статую поета, яка стояла в одній з кімнат. Могильна плита 
і бюст авторства Кавалерідзе, які були розташовані на певній відстані від будівлі, 
не постраждали.

Міністерство оборони РФ відзвітувало про авіаудар по Сковородинівці, наз-
вавши її «Сковородниково» і заявивши, що там був військовий пункт управління.  

Попри значні руйнування будівлі, реставратори вважають, що будівлю мож-
на відбудувати. Міністерство культури та інформаційної політики України в межах 
проєкту «Збережіть українську культуру» розпочало збір 112 мільйонів гривень 
на відновлення музею.

За оцінкою завідувача Харківської філії реставраційного центру України 
Сергія Омельника, пошкодження вцілілої скульптури Сковороди авторства Ігоря 
Ястребова незначні, і скульптуру можна реставрувати.

У вересні 2022 року «Укрпошта» презентувала благодійний поштовий 
блок «Сад божественних пісень. До 300-річчя від дня народження Григорія 
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Сковороди» й конверт «Національний літературно- меморіальний музей ім. Гри-
горія Сковороди. Перший день». 15 гривень з продажу кожного поштового блоку, 
або 7,5 млн. грн., які планує зібрати Укрпошта, будуть спрямовані на відновлення 
Національного літературно- меморіального музей ім. Григорія Сковороди.

В грудні 2022 року Міністерство культури повідомило, що 50 тисяч доларів 
на заходи з консервації музею має надати ЮНЕСКО. Харківська обласна вій-
ськова адміністрація пообіцяла виділити з обласного бюджету 450 тисяч гривень 
на проведення науково- проєктних робіт, необхідних для відновлення будівлі.

Харківський художній музей 22

Колекція Харківського художнього музею —  одне з найбільш давніх і цінних 
за складом мистецьких зібрань України, яка налічує більше, ніж 25 000 одиниць 
зберігання. Історія унікального зібрання музею веде свій початок з 1805 року. 
Колекція пережила дуже складні часи —  в роки Другої світової війни з 75 тисяч 
експонатів було врятовано менше 5 тисяч.

6 березня 2022 року внаслідок обстрілу вибуховою хвилею вибило скло 
у більшості вікон музею, виламало двері. І хоча експонати не постраждали, 
через вибиті вікна неможливо було зберігати правильну температуру та воло-
гість у приміщенні. Марина Філатова, завідувачка відділу зарубіжного мистецтва 
Харківського художнього музею, з чоловіком, директором музею, головною 

22 https://bit.ly/3XNJq88
 https://bit.ly/3Y4IjAL
 https://bit.ly/3jeXx7C
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зберігачкою фондів, її чоловіком і ще кількома працівниками одразу після обстрі-
лу дісталися музею та почали рятувати мистецтво. Знімали й пакували полотна, 
найцінніші експонати —  ті, що були в постійній експозиції, готували до евакуації.

Ізюмський краєзнавчий музей 
імені М. В. Сібільова 23

Ізюмський краєзнавчий музей імені М. В. Сібільова був створений 14 січня 
1920 року за ініціативою ізюмського краєзнавця та археолога Миколи Сібільова. 
Колекція музею налічує близько 12 тисяч одиниць зберігання, серед яких пред-
мети місцевого побуту періоду XVIII–XIX століть, нумізматична колекція рідкісних 
монет, напрестольне Євангеліє в срібному з позолотою окладі, видане в 1707 році.

У перші дні війни працівники музею ходили на роботу по черзі за графіком. 
Ще у лютому всі цінні експонати були спаковані та заховані в сейфи. Коли «при-
льоти» стали регулярними, на роботу з працівників ходили тільки найвідважніші.

Через пряме влучання снаряда під час чергового російського обстрілу 
в будівлі музею були вибиті вікна, пошкоджені стіни. На другому поверсі 
постраждав дах, в якому утворилася діра, через яку було видно небо. Співро-
бітники музею відрами виносили штукатурку, яка осипалася в залу вперемішку 
зі снігом. Прибравши приміщення, вони по черзі сторожували заклад. Під час 
окупації росіяни викрали з музею директорське крісло, куплене перед війною, 
кілька самоварів з колекції Віталія Смолярова й муляжні шаблі.

23 https://bit.ly/3JpqbxA
 https://bit.ly/3Jpqrwy
 https://kharkivoda.gov.ua/news/117559?sv
 https://culturecrimes.mkip.gov.ua/?p=3715
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Коли Ізюм перебував під окупацією, наукова співробітниця краєзнавчого 

музею Діана Листопад врятувала напрестольне Євангеліє 1707 року видання, 
яке знаходилося в музеї. Під обстрілами вона дісталася закладу, забрала Єван-
геліє та сховала його у надійне місце в очікуванні деокупації. Наразі пам’ятка 
знаходиться в безпечному місці, під охороною територіальної оборони міста.

В Ізюмі, де центральна частина міста зруйнована на 80 %, пошкоджено 
будівлі майже всіх закладів культури. Окрім краєзнавчого музею руйнувань 
зазнала музична школа, культурно- дозвільний комплекс «Спартак», центральна 
міська й дитяча бібліотеки. Було обстріляно будівлю Ізюмської художньої школи 
імені С. І. Васильківського. Палац молоді та підлітків «Залізничник» слугував оку-
пантам за казарму. На верхніх поверхах росіяни обладнали вогневі укріплення, 
а у підвалі —  катівню. Усе майно цього закладу культури пограбовано, знищені 
актові зали та зали для репетицій і тренувань.
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Херсонський художній музей 
імені Олексія Шовкуненка 24

Колекція Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка до по-
чатку повномасштабного вторгнення РФ налічувала понад 13 тисяч творів мис-
тецтва і була одним з найцікавіших музейних зібрань України. В колекції були 
представлені твори українського і зарубіжного живопису, графіки, скульптури, 
декоративно- ужиткового мистецтва, починаючи із зразків російського іконопису 
XVII століття і до робіт сучасних херсонських художників.

Перед відступом російської армії з правого берега Херсонської області 
художній музей був розграбований окупантами. За повідомленням музею 
в соціальних мережах, з 31 жовтня по 3 листопада окупаційною «владою» 
за допомогою кримських музейників та місцевих колаборантів під гаслом 
«евакуації задля збереження культурних цінностей» були вивезені всі твори 
мистецтва й оргтехніка.

24 https://t.me/SobolevskyiYurii/735
 https://bit.ly/3WG8jkY
 https://www.facebook.com/art.museum.ks/
 https://bit.ly/3WNjWq4
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«Про делікатне ставлення до старовинних раритетів навіть не йшлося —  
картини не запаковували спеціальним чином для перевезення, а замотували 
в якесь ганчір’я. 1 листопада завантажили та вивезли у супроводі озброєних 
автоматами людей 3 фури та шкільний автобус, 2 листопада —  ще 2 фури, 
3 листопада забирали залишки автобусом вже без збройної охорони. При 
викраденні однієї з найкращих колекцій України навколо музею стояли 
блокпости. Сподіваємось у найближчий час дізнатися, що саме було 
незаконно вивезено за чотири дні, але в тому, що найцінніше (XVII–XIX ст.) 
забрали у першу чергу, сумнівів немає. Вантаж був спрямований до Криму, але 
не факт, що це останній пункт призначення», —  було зазначено в повідомленні.

Після звільнення Херсона співробітники музею, які не погодилися працюва-
ти на росіян, повернулися до своїх робочих місць, де їх зустріли спорожнілі ви-
ставкові зали. Наразі триває ідентифікація вкрадених творів мистецтва, світлини 
яких виставляє сімферопольський Центральний музеї Тавриди та заповідник 
«Херсонес Таврійський» у Севастополі.

30 листопада Херсонський художній музей ім. Олексія Шовкуненка 
був обстріляний російською армією. В будівлі було пошкоджено стіни, ви-
бите віконне скло, площа якого складала більше 100 м2. Музейні працівники, 
не чекаючи комунальників, без сну та відпочинку одразу почали ліквідовувати 
наслідки злочинного обстрілу. Уламки були прибрані вже до кінця дня. Праців-
ники Херсонської обласної комунальної аварійно- рятувальної служби провели 
першочергові роботи та закрили отвори спеціальним матеріалом.
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Музей Михайла Коцюбинського 
в Чернігові 25

Чернігівський літературно- меморіальний музей- заповідник видатного 
українського письменника Михайла Коцюбинського було засновано у вересні 
1934 року з нагоди 70-річчя від дня його народження. Нині музей складається 
з меморіального будинку письменника, сучасної будівлі літературної експози-
ції та меморіального саду Коцюбинських. Саме у цьому будинку письменник 
оселився з родиною влітку 1898 року та провів тут 15 своїх останніх, найбільш 
творчих років. В музеї зберігається понад 21 000 експонатів: меблі, одяг, особисті 
речі, картини, листи, поштівки, фотографії, рукописи.

Музей добре відомий як  культурний осередок завдяки літературно- 
музичним вечорам, концертам класичної та народної музики. Затишний кіно-
лекційний зал музею використовують для своїх зібрань літературні, національно- 
патріотичні та філософські товариства.

25 https://kotsubinsky.org/index/0–8
 https://bit.ly/3Y0UzlG
 https://bit.ly/3Y3WRAL
 https://bit.ly/3Y2XnyS
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Коли почалася війна, правнук письменника та водночас директор музею 
Ігор Коцюбинський разом із дружиною та ще двома працівниками переїхали жити 
до меморіального будинку, щоб захистити музей від мародерів і грабіжників.

6 березня 2022 року орієнтовно о 20:00 російські окупанти з мінометів 
обстріляли житловий квартал, у якому був розташований музей- заповідник. 
Пряме влучання відбулося в сусідній до музею приватний житловий будинок —  
там загинула сім’я з трьох людей. Ще в кількох сімей поруч були вщент зруйно-
вані будинки. Влучило також і в козацьку церкву неподалік.

В район музею прилетіло більше десяти мін. Одна з них пролетіла на очах 
у директора за метр над музеєм, зруйнувала паркан, зачепила меморіальний 
сарай, що одразу спалахнув. Уламки снарядів пошкодили меморіальний бу-
динок, в якому були пробиті стіни, стеля, віконниці, розбиті вікна, розтрощено 
ґанок. Всередині було понівечено меблі: книжкову шафу кінця ХІХ століття, ро-
яль, столи і стільці. Руйнувань зазнали територія музею- заповідника і службові 
приміщення: кабінети працівників, бібліотека, директорський кабінет, бухгал-
терія —  розбиті всі вікна та двері. Уламки влучили навіть у меморіальну ялинку 
із саду Коцюбинського, якій було 124 роки.
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Жодного плану дій у разі війни в музеї не мали. Наказу про евакуацію не було, 
пакувального матеріалу не вистачало. На стінах будинку до 6 березня висіли 
картини. У шафах зберігалася особиста бібліотека письменника —  понад 1500 
цінних книжок. Вже після обстрілу картини та книжки віднесли у фондосховище.

Для відновлення музею залучили Національно- реставраційний центр Укра-
їни, який безкоштовно провів реставраційні роботи. Постраждалі 36 музейних 
експонатів, серед яких були меморіальні шахи Коцюбинського, рояль, частина 
меблів —  були відреставровані. Згодом зробили поточний ремонт даху, закрили 
наскрізні дірки меморіального будинку, замінили скло у вікнах у всіх приміщен-
нях музею. Також провели ремонт усіх дверних конструкцій —  встановили замки, 
скло, інші пошкоджені частини. Відновили дві частини зруйнованого паркану.

Наразі літературно- меморіальний музей Михайла Коцюбинського працює 
в дистанційному режимі, проводить онлайн марафони, виставки тощо. Під час 
заходів усі бажаючі можуть дізнатись маловідомі факти про письменника, його 
родину та друзів.
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Чернігівський обласний історичний 
музей імені Василя Тарновського 26

Чернігівський обласний історичний музей імені В. В. Тарновського —  один 
із  найдавніших історичних музеїв України, значний науковий і  культурно- 
просвітницький осередок міста, регіону та країни. Музейне зібрання закладу на-
раховує понад 160 тисяч одиниць зберігання і має загальноукраїнське значення.

Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарновського має 2 самостійні 
експозиції:

 → історичний музей, експозиція якого створена за хронологічним принци-
пом та розповідає про історію Чернігівщини від часів палеоліту і до сього-
дення, про її видатних уродженців і персоналії, пов’язані з краєм. Примі-
щення з історичною експозицією є пам’яткою архітектури національного 
значення —  це колишній будинок губернатора, зведений у першій чверті 
XIX століття.

 → військово- історичний музей, який має два окремих розділи —  «Військова 
історія Чернігівщини» та «Бойовий шлях колишньої 1-ї гвардійської армії». 
Виставковий зал використовується для створення різноманітних виставок, 
не лише воєнної тематики. Музей оснащений технічними засобами, має 
кінолекційний зал.

6 березня під час обстрілу міста постраждала будівля історичного 
музею, уламки від вибуху міни частково пошкодили фасад, були вибиті 
вікна в кількох залах на другому та третьому поверхах. Один уламок влетів 
у вестибюль, де знаходилася охорона, вдарився об металеву частину вітража, 
але в середину будівлі не потрапив. Жоден експонат не постраждав.

13 березня внаслідок чергового обстрілу міста Чернігів постраждала 
будівля військово- історичного музею. Вибухова хвиля за 200 метрів винесла 
всі величезні вікна 3 х 5 метри з товстим, подвійним склом в металевих рамах. 
Оскільки переважна більшість експонатів залишалася в музеї, наступного дня 

26 https://bit.ly/3Y7VCjQ
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100088876761263
 https://bit.ly/3Y0UHSc
 https://bit.ly/3XNMC3F
 https://bit.ly/3kPuIPt
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працівники почали демонтувати все, що могли. Це було дуже небезпечно, але 
робітники розуміли, що задля цього вони й залишилися в місті.

На відновлення будівлі військово- історичного музею з держбюджету було 
виділено 241 798 гривень. На ці кошти встановили вікна в один шар, замінили 
одне вікно, розібрали конструкції, вивезли все будівельне сміття. Загальна сума 
надходжень благодійних коштів до історичного музею склала 1,5 млн. гривень. 
Допомога надходила від волонтерських центрів, Литовського національного 
художнього музею, Центру порятунку культурної спадщини, музеїв Данії, гро-
мадських організацій.

 
Директор Чернігівського обласного історичного музею Сергій Лаєвський 

в своїх інтерв’ю казав, що питаннями підготовки музею до війни задавався за-
довго до повномасштабного вторгнення РФ. Попередня підготовка була розпо-
чата в 2014–15 роках, яка передбачала складання списків експонатів так званої 
першої групи і другої групи, які мають бути евакуйовані, та проведення певних 
тренінгів для персоналу музею.

На початку лютого Сергій Лаєвський виступив ініціатором розмови з пред-
ставниками Міністерства культури України стосовно можливої евакуації му-
зейних експонатів. Його питання були сприйняті з розумінням, але за фактом 
залишилися без відповідей. Також відбулася зустріч в Департаменті культури, 
який опікується всіма музеями в Чернігівській області, в результаті якої стало 
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зрозуміло, що директори музеїв мають самостійно готуватися до початку війни. 
Розуміючи, що ніякої централізованої евакуації не буде, персонал музею зосе-
редився на тому, щоб підготувати місця безпосередньо в музеї або поблизу від 
нього, де можна було б сховати експонати.

24 лютого майже 90 % колективу музею з’явилися на своїх робочих місцях. Пра-
цівники під бомбардуваннями, періодично спускаючись в підвал, пакували експо-
нати, переносили їх до сховищ та обережно складали. За один день було демонто-
вано майже всі експонати першої групи та частково другої. Наступного дня частина 
співробітників знову повернулася на свої робочі місця, і робота була продовжена.

Чернігів потрапив у напівоточення надвечір 24 лютого. Сергій Лаєвський 
з дружиною, яка також була співробітницею закладу, залишилися на ніч в музеї 
разом з іншими працівниками. В першу ж ніч в підвал прийшли місцеві мешканці, 
які попросили прихисток.

«Надалі ми вже почали облаштовувати сховище, аби у ньому 
можна було жити. На ніч залишалося десь від 22 до 28 людей. 
Це були і мешканці навколишніх будинків, і наші співробітники, 
які протягом усієї облоги Чернігова тут займалися музейними 
справами, влаштовували лекції та концерти. У нас були для усіх 
лежачі місця. Були у нас і дві жінки при надії. Одна з них ледь 
не народила у нашому підвалі і повернулася сюди через три дні 
після народження дитини, тож деякий час у нас тут жило немовля.

В нас виробився свій ритм. Хтось виходив у місто, вистоював 
черги в магазинах, купував продукти. Хтось виїжджав у пошуках 
води. Опалення зникло десь на третій день, світло зникало 
періодично, в основному його не було, вода зникала надовго. 
Ми викопали туалет на музейному подвір’ї, у нас був генератор 
та газовий балон із пальником», —  згадує пан Сергій.
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Після обстрілу 6 березня музейники зрозуміли, що треба зайнятися якоюсь 
справою, щоб відволікатися від щоденних страхів та викликів. Так вони почали 
демонтувати експозицію.

«Ми робили це практично щодня по декілька годин. Кожен 
експонат обережно загортали. Знаходили місця в нашому музеї, 
дивлячись за напрямками обстрілів, які були більш безпечними. 
Ми розбирали обладнання, клали його на підлогу та створювали 
ще додаткові схованки всередині достатньо могутніх музейних 
модулів. Процес ускладнювався тим, що старе музейне обладнання 
так просто не розбереш. Треба обережно зняти скло, щоб воно 
не розбилося. Не наступити на це скло у темряві. Пройти між 
скляними плитами, щоб зняти ще щось, ще щось сховати. В результаті 
нашої роботи ми демонтували майже 95 % нашої експозиції, 
а це чимало музейних предметів», —  зазначає директор закладу.

Наразі у співробітників музею з’явився ще один напрямок роботи —  збирати 
всі необхідні свідчення та артефакти, які пов’язані з подіями повномасштаб-
ної російсько- української війни. Першими такими предметами, які поповнили 
музейну колекцію, стали уламки міни, що були знайдені після обстрілів буді-
вель закладу. Сергій Лаєвський вважає, що має буде окремий музей, в якому 
розповідатимуть про героїзм чернігівців, про військових, волонтерів, медиків, 
гуманітарні коридори, про допомогу простих людей, які ділилися останнім.
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«Треба доносити правду того, що відбулося. Причому так, ЯК воно 
відбулося. Ми не розповідали про геноцид українців, оскільки та війна, 
яка точилася майже 8 років десь далеко, нами так не сприймалася. 
Сьогодні ми знаємо, що це таке. Сьогодні ми відчули кожен по-
своєму, на собі. І про це треба говорити, це треба показувати тими 
доказами, які є в нашому розпорядженні», —  вважає Сергій Лаєвський.

Чернігівський обласний художній 
музей ім. Григорія Ґалаґана 27

Чернігівський обласний художній музей ім. Григорія Ґалаґана є пам’яткою 
архітектури XIX століття. Музейне зібрання нараховує близько 16 000 експонатів. 
Основою музею стала колекція, зібрана представниками відомого козацького 
роду Ґалаґанів. Найбільшу частку музейної колекції складають твори відомих 
українських художників ХХ століття —  М. Жука, М. Самокиша, С. Шишка, М. Глу-
щенка, М. Дерегуса, Т. Яблонської, А. Коцки. Також колекція музею репрезентує 
іконопис, народну картину, твори ужитково- декоративного мистецтва. Важливою 
частиною музейної експозиції є колекція західноєвропейського мистецтва.

Зранку 24 лютого майже всі працівники музею зібралися в закладі та відпо-
відно до певних алгоритмів почали знімати експонати з експозицій та пакувати 
найціннішу частину колекції. Директор музею Юрій Ткач розповідав, що кілька 
наступних днів всю документацію та експонати персонал переміщав у без-
печне місце, робив резервні електронні копії документів. Коли почалися більш 
інтенсивні обстріли, до музею ходили тільки відповідальні працівники згідно 
з графіками чергування.

6 березня 2022 року під час чергового обстрілу Чернігова поруч з будів-
лею музею розірвалася міна. Постраждав фасад, було вибито близько 30 вікон 
в куті будівлі, біля якого впав снаряд. Половина цих вікон належали фондосхо-
вищам. Експонати не постраждали, але були пошкоджені меблі, стелажі, стеля, 

27 https://bit.ly/3JrT8J5
 https://bit.ly/3XNJPYc
 https://bit.ly/3JmWQ6M
 https://bit.ly/3kPuIPt
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проводка, комп’ютерне обладнання. Було повністю знищено кабінет рестав-
ратора з усім обладнанням та фарбами. На деяких вікнах вибуховою хвилею 
вивернуло металеві ґрати.

 

Наступного дня і майже впродовж місяця музейники за допомогою волон-
терів, представників територіальної оборони забивали вікна дошками та плівкою, 
аби вберегти зали від впливу погоди. Попри забиті вікна всередину все одно по-
трапляє вітер і волога, контролювати в приміщеннях відповідний температурно- 
вологісний режим неможливо, тому поки в ці зали колекція не повертається. 
Директор закладу говорить, що виходячи з питань безпеки, скоріш за все такий 
стан справ буде тривати до закінчення воєнного стану.

Музей відновив роботу в кінці квітня. Працівники продовжили свою планову 
діяльність, щоправда, без відвідувачів. Заклад працює над підготовкою екс-
пертних довідок, продовжує роботу з підготовки певних виставок та постійних 
експозицій, перервану повномасштабним вторгненням. Готується до друку 
каталог зали постійної експозиції декоративно- ужиткового мистецтва.

«Ми зараз приймаємо тимчасові виставки з відвідувачами в залах 
сучасного мистецтва, але дозовано та обережно, адже досі є ракетна 
небезпека. Але загалом зосередилися на онлайн- експонуванні 
та онлайн- проєктах, робимо публікації в соціальних мережах. Проєкт 
щодо публікацій до якихось цікавих дат, днів народжень художників чи 
свят започаткували ще до війни. Також 17 травня запустили проєкт 
«Inter arma…», що у перекладі з латини означає «На війні». Це роботи 
митців під час широкомасштабної війни. Ідея виникла, коли побачив 
роботи Віктора Оніщенка, нашого чернігівського художника, який 
писав роботи під обстрілами. Але це проєкт не лише про руйнування, 
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а й про незламність життя, неперервність творчості, що навіть 
у такий складний час мистецтво продовжує жити і підтримує віру 
в незламність України, нашого духу та народу», —  розповідає Юрій Ткач.

Директорка департаменту культури та туризму національностей та релігій 
Чернігівської обласної державної адміністрації Людмила Замай зазначила, що 
заклад отримав з бюджету 207 тисяч гривень, на які був профінансований косме-
тичний ремонт будівлі. На облаштування укриття в музеї благодійною асоціацією 
зі Страсбурга «Promo Ukraina» було виділено 328 тисяч грн. За ці кошти було 
відновлене електроживлення у пошкоджених приміщеннях, систему опален-
ня, закуплено шість вікон для приміщення фондів і частково відреставровані 
постраждалі експонати. Загалом від благодійників музей отримав 1 мільйон 
206 тисяч гривень.

Музей українських старожитностей 
Василя Тарновського (нині Чернігівська 
обласна бібліотека для юнацтва) 28

Музей українських старожитностей відкрився у 1902 році на базі колекції 
мецената Василя Тарновського, в яку входили артефакти первісного суспільства 
та Київської Русі, рукописи, клейноди, предмети побуту пізніших епох, живопис. 
Сама споруда у псевдоготичному стилі була зведена наприкінці ХІХ століття для 
ремісничої майстерні сирітського притулку. Обʼєкт ХІХ століття був розташова-
ний в центрі міста і є пам’яткою історії місцевого значення.

З 1978 року в приміщенні діяла Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва. 
Колекція Василя Тарновського була передана для зберігання Чернігівському 
обласному історичному музею.

11 березня 2022 року внаслідок ракетного удару росіян старовинна 
будівля була зруйнована. Як зазначив директор Чернігівського обласного 
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історичного музею Сергій Лаєвський, будівля пережила обстріли більшовиками 
у 1918–1919 роках, вціліла у Другу світову війну, але саме під час вторгнення РФ 
її було зруйновано.

Світовий фонд пам’яток World Monuments Fund разом з партнерами ор-
ганізував захисну консервацію будівлі, щоб погодні умови не завдали шкоди 
будівлі. До кінця 2022 року рятівні консерваційні роботи, на які було виділено 
35 тисяч доларів, були завершені. Надалі з метою подальшого відновлення буде 
замовлятися проєктно- кошторисна документація, залучатимуться фахівці з-за 
кордону.
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