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ВІД УКЛАДАЧА

У безпосередній близькості до популярного серед

туристів та киян Андріївського узвозу існує справжній

паралельний світ… Контраст відчувається одразу, адже поруч

з пожвавленою вулицею розташований пагорб – зі стежками,

хащами, культовими спорудами та занедбаним цвинтарем.

Донедавна Замкова гора не була надто відвідувана, і на

то були свої причини (про які ви дізнаєтеся згодом). Сьогодні

ситуація змінилася, і в добру погоду на горі людно. Кожен

знаходить тут щось для себе – містику, релігію, романтику,

мальовничі краєвиди… Та мало хто здогадується, що історія

Києва, на думку багатьох дослідників, починається саме із

Замкової гори! Територія чарівного пагорба занепадає, саме

тому ми маємо знати її історію, загадки і таємниці…

Цей бібліографічний покажчик покликаний привернути

увагу до минулого цього пагорба, зацікавити насиченими

ілюстраціями юне покоління до вивчення багатої і напрочуд

цікавої історії цієї місцини. Видання стане у нагоді всім, хто

цікавиться історією Києва та хоче розширити свій кругозір.

Буде корисним джерелом інформації для організації

самостійних екскурсій – цінним підґрунтям для цього стане

розділ «Історичні краєвиди».
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У тематичних рубриках витримано алфавітний

порядок переліку прізвищ авторів і назв документів. Добір

інформації завершено 6 червня 2020 року.

Бібліографічний опис документів та скорочення слів у

бібліографічному описі здійснено відповідно до ГОСТ 7.1:2006,

ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і

словосполучень українською мовою: загальні вимоги та

правила» та ГОСТ Р 7.012 – 2011 «СИБИД. Библиографическая

запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском

языке: общие требования и правила».

Покажчик вміщує бібліографічні відомості про

книжкові та періодичні видання, що вийшли на теренах

України і за її межами та висвітлюють історію Замкової гори.

Зокрема, покажчик містить посилання на інтернет-ресурси та

відеоматеріали.

Ця праця надасть можливість порівняти історичні

відомості з різних джерел і зробити самостійні висновки по

даній темі.

Укладач: Кононюк Д. О., Мусієнко Т. М.

Редактор: Іоаніді О. В.

Відповідальна за випуск: Брагарник Г. А.
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НАЗВА
Гора має кілька імен. На сьогоднішній день вона офіційно

називається Замковою, адже у Середньовіччі на ній і справді

височів замок. В середині XVII ст. за горою закріпилася назва

Киселівка, за прізвищем тодішнього київського воєводи Адама

Киселя. Ще на початку XX ст. її іменували Флорівською. Це ім'я

дав монастир, розташований біля підніжжя гори зі сторони

Подолу. Як називали гору кияни, скажімо, ще тисячу років тому

достовірно не відомо. Та у VIII–IX ст. на горі розташовувалося

поселення, яке пов'язують з одним із літописних засновників

Києва – Хоривом, тож деякі називають гору Хоривицею. Та й на

цьому не все! Дехто іменує гору Лисою, пов'язуючи її з

чаклунством і надприродними силами. На думку дослідників, це

не зовсім вірно, але у народі ця назва закріпилася.
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Для довідки: найвідоміша Лиса гора Києва розташована на території
Голосіївського району, недалеко від Видубичів. Назву «Лиса гора» в
Києві мали також: Чортове беремище (яр, де проходить фунікулер), і
піщана місцевість між Микільською слобідкою і Воскресенкою на
Лівому березі Дніпра тощо.



Гора має природні оборонні переваги – висота над
рівнем Дніпра 75–80 м, над рівнем Подолу – приблизно 50 м.
Загальна площа 2,5 га (варто врахувати, що гора раніше була
набагато більша! За минулі 2000 років всі схили зменшилися на
50–100 м). Звідси було легко вести оборону, не потрібно було
споруджувати додаткові складні фортифікаційні споруди, адже
набагато легше оборонятися згори, кидаючи у нападників,
наприклад, каміння… А ще поруч річка, ліси! Тому вибір місця
для створення поселення був дійсно напрочуд вигідним.

Так само, деякі дослідники називають гору Києвиця. На їх

думку, один із засновників Києва, а саме Кий, на честь якого і

нарекли місто, початково оселився тут, адже тоді це було

ідеальне місце для проживання.
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«І сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів», – ці слова

Нестора-літописця, на думку деяких дослідників, стосуються

саме Замкової гори. Згідно з їхніми твердженнями Кий

засновує на горі свою столицю, городище-фортецю. На доказ

цієї гіпотези можна згадати, що річка, яка протікала біля гори,

називалася Киянкою! А згаданий вище Боричів узвіз – це

нинішній Андріївський… Науковці, що дотримуються цієї

версії, вважають, що коли плем'я Кия розрослося, місця на

Замковій горі стало замало і люди «переїхали» на сусідню

гору – Старокиївську, де зараз розташована Пейзажна алея,

Музей історії України та камінь із написом «От сюда есть
пошла земля Русская»…

Тож за свою давню історію гора отримала,

щонайменше 6 назв! І це не беручи до уваги, що деякі

дослідники ототожнюють цей пагорб ще й з літописною горою

Щекавицею!



ДАВНЯ 
ІСТОРІЯ

Варто зазначити, що люди жили тут задовго до епохи

Кия. Перші поселення на Замковій горі відносяться до

періоду Трипільської культури III ст. до н. е., про що

свідчать археологічні знахідки.

З ІІ ст. до н. е. до І ст. н. е. на горі розташовувалося

поселення одного зі скотарських племен, що населяли

велику долину Дніпра і його прибережні райони, так зване

Зарубинецьке поселення.

В середині I тис. до н. е. гору заселяли носії однієї з

місцевих культур ранньозалізного віку (V–III ст. до н. е.),

відомої під назвою Підгірцівської (від с. Підгірці,

Обухівського району).

У IV–VI ст. поселення на Замковій занепадає: «велике

переселення народів» і жорстокі антсько-готські війни

зруйнували звичний світ пракиян.

Доволі цікавими є археологічні знахідки, серед яких

можна виділити: предмети античного імпорту, а саме –

керамічний світильник, ідентичний тим, що виготовлялися в

Ольвії у IV–ІII ст. до н. е.; мідна римська монета, карбована

у 200 р. до н. е.; двоствольні ручки античних амфор, які

датуються рубежем н. е., тощо.

На жаль, тільки 3% Замкової гори було досліджено

археологами й, можливо, основні сенсації попереду?!
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Численні знахідки кераміки XIV–XV ст. доводять, що

після Батиєвої навали гора була досить щільно заселена і

могла бути одним з основних районів міста!

Енколпіон – складаний
нагрудний хрест

давньокняжої доби

Фрагменти кераміки ІХ –Х ст., 
з розкопок 1932 р.



Як уже згадувалося, сучасну назву гора отримала від

замку, спорудженого на ній за часів Литовсько-польської

доби у XIV ст.

Стіни замку були дерев’яними, а вежа зі сторони міста

(Подолу) була з годинником. До замку вели двоє воріт –

Воєводські (головні, з боку Житнього ринку на Подолі) та

Драпські (вони ж попросту Солдатські, вели зі сторони гори

Клинець; зараз тут розташовані сходи, що ведуть з

Андріївського узвозу на Замкову).
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Замкова гора
Гора Клинець
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В`їзд до замку здійснювався через перекидний міст з

боку гори Клинець, що носив назву – Кривий. Професор

М. І. Петров визначив, що Клинець – це невеличкий пагорб,

відокремлений сідловиною від Замкової гори, що існує й нині.

На лобному місці, розташованому на гірці Клинець (яка

власне й є частиною Замкової гори), 30 серпня 1481 р. були

страчені керівники «змови князів» Михайло Олелькович та

Іван Гольшанський, які готували державний заколот проти

великого князя литовського Казимира IV.



Київський замок та укріплення Подолу руйнували

козаки під час повстання Криштофа Косинського

(1590-ті рр.) та пожежа 1605 р. Відбудований в 1607 р.

замок був уже не таким потужним, як раніше. Відповідно

до замкового «Інвентарю» 1619 р. його оточував острог із

дубових паль (а не стіни як раніше) лише з однією

брамою. Причиною такого стану замкових укріплень

була слабкість воєводської влади та магістратської

адміністрації, нестача державних та муніципальних

коштів для відбудови і нечисленність міщанства, яке

могло б утримувати і поновлювати зруйновані

укріплення.

У XVII ст. дерев`яний замок був здобутий козаками

гетьмана Богдана Хмельницького. Починаючи із

середини того ж століття, він занепадає.

Цікавим є той факт, що у

1552 р. тут налічувалося три православні церкви й одна

католицька, але на середину XVII ст. з православних

залишилася тільки одна – Покрови Пресвятої

Богородиці.

Стіни київського замку. 
Малюнок 

А. ван Вестерфельда, 1651 р.
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ВІД КЛАДОВИЩА
ДО ВІЙСЬКОВОЇ 
ЧАСТИНИ

У 1816 р. на Замковій горі облаштували некрополь,
який пізніше, в 1840 р., був переданий Флорівському
монастирю. Приблизно в цей же час (1857 р.) на цьому місці
було зведено церкву в ім'я Пресвятої Трійці, а кладовище
огороджено парканом. Залишки огорожі можна до сих пір
побачити на горі.
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Залишки 
кладовищенської 

стіни
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Перший час поховання 

монастиря здійснювалися на 

терасах гори. Пізніше вся 

територія Замкової стала 

елітним некрополем, де 

ховали представників 

подільської аристократії того 

часу. Сьогодні кладовище 

перебуває у вкрай 

жалюгідному стані.



На цвинтарі можна побачити ось такий склеп, та кому саме він

належить залишається загадкою для дослідників…

На Флорівському кладовищі були поховані професор М. Петров,

професор С. Голубєв, інженер-винахідник прокату рейок на

Воткинських заводах В. Жмакін.
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У 1918 р. монастир ліквідували, згодом закрили й

кладовище. Але більше 30 років після заборони тут ховали

людей…

У 1935 р. було прийнято рішення перетворити цю

територію в паркову зону. Проте цей задум так і не було

реалізовано. Наразі серед напівзруйнованих надгробків

можна побачити надгробні камені та дощечки, датовані як

XIX ст., так і післявоєнними роками, але їх кількість і стан

залишають бажати кращого.
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Замкова гора, 1920 р. 

Добре видно кладовищенську 
стіну.



У радянські часи на території

монастирського кладовища

розміщувалася невелика 

військова частина. Її завданням

було «глушіння» західних

радіостанцій. Згодом із

набуттям Україною

незалежності необхідність у 

цьому відпала, а військову 

частину передислокували, 

залишивши на згадку бетонні 

стовпи, дроти та арматуру, що 

понині стирчать із землі…
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Звичайно, коли на горі діяла військова частина,
вхід для сторонніх туди був заборонений. Після
ліквідації військового об’єкту відвідувачі мали змогу
підійматися на гору старезними повоєнними
дерев’яними сходами з боку Андріївського узвозу. У
1994-му р. їх замінили на металеві ковані. Та згодом
стан їх став настільки незадовільним, що задля того,
аби потрапити нагору, потрібно було мати навички
альпініста! Адже подекуди не вистачало більше восьми
сходинок підряд… До ладу їх привели лише у 2012 р.

Інші сходи з боку вулиці Фролівської вимощені
старезною цеглою, яка місцями осипається. Раніше
цією дорогою возили небіжчиків на цвинтар, що
розташовується на горі. Та, мабуть, саме ці сходи на
пагорб, що потопають у тиші та гущавині дерев,
надають своєрідну містичну романтику цій місцині.

Ще наприкінці ХХ ст. сюди масово почали
приходити люди, та здебільшого зовсім не з метою
споглядання захопливих краєвидів. Тут влаштовували
пікніки, з’явились чорні археологи, що розривали
могили у пошуках цінних речей. Свого часу Замкова
гора була відомим місцем збору сатаністів, де вони
проводили свої обряди, відлякуючи допитливих
відвідувачів…
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ЗАМКОВА СЬОГОДНІ

Сьогодні Замкова гора охороняється законом і є

комплексною пам’яткою природи місцевого значення.

Увагу відвідувачів цієї місцини привертає капище (на

фото); воно не з давніх часів, як багато хто вважає. Однак

варто зазначити, що капища були дуже важливими для

наших предків-язичників. Адже вони здавна вважалися

святими місцями та існували не тільки для

жертвоприношень і молитов богам, тут також збиралося

віче, вожді й вирішувалися долі наших предків.
20



Трохи нижче від стіни із
зображенням лебедя –
пам'ятник героям Крут

21

Поруч знаходиться стіна із 
зображенням лебедя – ще 

один культовий об’єкт 
рідновірців

На невеликій ділянці гори біля 

капища проводять зустрічі 

рідновіри (язичники «рідної 

української віри»), що 

справляють тут свої служби 



Донедавна на горі можна було побачити ось такі чотири

камені із зазначенням, що це гора Хоривиця. Виходячи з інших

написів, стає зрозуміло, що належали вони рідновірам.

«Пожертва ваша хліб і молоко із світом вишнім..», «громадський

жертовник» тощо…
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На Замковій горі
планували «відродити»
литовський замок, який
слугував би туристичним
об’єктом. Та зараз можна
побачити лише табличку з
боку Андріївського узвозу,
біля сходів, що ведуть на
гору, на якій зазначено:
«Українсько-Литовська
спадщина. Замкове місце
XIV ст. на Замковій горі».

.

23

Ще в 2017 р. на
Замковій горі планували
облаштувати громадський
простір з місцями для
відпочинку та оглядовими
майданчиками.

Активістами
громадської ініціативи
«ЧИСТО: Замкова Гора»
було розроблено
візуалізацію проекту. Та
наразі роботи не були
розпочаті. Варто
відзначити, що активісти
постійно проводять на горі
прибирання, толоки, лекції.



ІСТОРИЧНІ      
КРАЄВИДИ

З верхів’я Замкової гори і зараз можна побачити ті

об'єкти, які споглядали наші предки багато століть тому!

Анатолій Трохимович Халепо (патріарх екскурсійної роботи,

наставник багатьох поколінь екскурсоводів, автор унікальних

екскурсійних маршрутів) завжди наголошував, що це «гора

на всі чотири сторони»! Давайте спробуємо в цьому

переконатися і розглянемо найцікавіші об’єкти, що

відкриваються звідси.
24
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І. Східний схил гори, вид на Поділ:

❖Поділ – це, мабуть, найважливіший об’єкт показу і

споглядання. Отримав свою назву через розташування біля

підніжжя київських пагорбів на березі Дніпра, адже Подолом

стародавні слов'яни називали місцевість між річкою і горою. За

часів Київської Русі на Подолі розташовувались основні

торговельні та ремісничі споруди. Про давність Подолу свідчать

як археологічні знахідки так і назви вулиць – Щекавицька,

Хорива, Борисоглібська, Ігорівська, Братська, Волоська...

❖ Верхній і Нижній Вал – так називаються різні сторони вулиці,

де не одне століття проходив кордон, що ділив Нижнє місто на

дві частини. Якщо в назві вулиці звучить слово «вал», історична

пам'ять відразу ж повертає нас до тих часів, коли

найважливішим в житті будь-якого міста був захист від

нападників. Не важко здогадатися, що назви Верхній і Нижній

Вал пішли від укріплень, які захищали Поділ з півночі. Пожежа

1811 р. остаточно знищила залишки укріплень, залишивши нам

тільки назву.

❖Плоське (орієнтир – за вул. Верхній і Нижній Вал),

розташовується на Подолі між вулицями Нижній Вал,

Кирилівська, Заводська. Відома ця плоска, рівнинна місцевість

була ще за Київської Русі як поселення Плоськолінськ або

Пліснеськ. У 1539 р. згадується як село Плоске. Назву

«Плосская» мала і теперішня вулиця Кирилівська (колишня

Фрунзе). Плоське відділяло Поділ від Оболоні. У цій місцевості

були укріплені вали, які згадувалися під 1161 р. до XVII ст. Вони

доісторичного походження; тут знайдені стоянки первісної

людини, печерні житла та землянки.
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❖Флорівський монастир – єдина жіноча обитель Києва, що
існує з епохи Середньовіччя! Перша документальна згадка
датується XVI ст., хоча є версія, що монастир існував набагато
раніше. У зв’язку з початком будівництва Петром I великої
земляної фортеці навколо Києво-Печерської Лаври і
розміщенням військового складу у дівочому Вознесенському
монастирі навпроти лаврських Св. Врат його черниць
перевели в 1711 р. до Флорівської обителі, який відтоді став
називатися жіночий Свято-Вознесенський Флорівський
монастир. Серед найвідоміших служниць варто згадати
княжну Наталю Долгорукову, яка прийняла постриг під ім’ям
Нектарія.

❖Церква Миколи Притиска (храм святого Миколая
Чудотворця) – зведена наприкінці XVII ст. на місці старої
дерев'яної церкви. Напрочуд цікавими є версії щодо
походження назви. За однією з них якось до храму заліз
злодій, який хотів викрасти ікону Миколая Чудотворця у
коштовній рамі, та ікона була настільки важкою, що просто
таки притиснула грабіжника додолу. За іншою версією, ще за
часів Київської Русі на «притику» – дніпровському причалі для
човнів і торгових суден, тобто на місці, де можна було
«приткнути» човна стояла ікона Св. Миколая, а перед нею –
коробка для збирання коштів на будівництво храму на честь
цього святого.
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❖Житній ринок – найдавніший діючий ринок Києва,

відомий ще з періоду Київської Русі. У 1980 р. було

відкрито сучасну будівлю Житнього критого ринку, що

привертає увагу шанувальників радянського модернізму.

❖Оболонь (Болонья, Оболоння (орієнтир – новобудови,

висотні будинки зліва). Назва – давньослов'янська і

багатозначна. Це і безлісі, обширні луги, і низинна

рівнина біля річки або озера. Первісні стоянки були на

Оболоні ще в IV тис. до н. е. Зокрема, дослідники виявили

66 поглиблених житл і 918 господарських ям унікальної

Зарубинецької культури. В епоху Київської Русі

«Болоньє» згадується в літописах у XI–XII ст. (під 1096,

1161, 1169, 1174 рр.). Тут відбувалися битви з кочівниками.

Тут же кров'ю з'ясовували свої міжусобні відносини

князі.

Радянська забудова Оболоні здійснювалася згідно

з генеральним планом розвитку Києва за 1967 р.

Будівництво проходило на намивному ґрунті: з 1970 р. –

промзони, з 1972-го р. – житлового масиву. В 1981 р. у

другому мікрорайоні звели перший у місті монолітний 17-

поверховий будинок, а 1990 р. – найвищий на той час

житловий 22-поверховий будинок, так званий будинок-

ромашка або будинок-кукурудза, що нині є одним із

символів Оболоні.
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❖Церква Успіння Богородиці Пирогощі (орієнтир –

грушоподібний темний купол, церква бежевого кольору).

На цьому місці ще у ХІІ ст. розташовувався кам’яний храм,

зведений князями Мстиславом і Ярополком, – синами

князя Володимира Мономаха. Церква згадується в «Слові

о полку Ігоревім» у зв'язку з поверненням до Києва з

половецького полону героя цього твору – князя Ігоря

Святославовича. Точне походження назви храму не

встановлено. За однією версією в храмі за часів Київської

Русі перебувала візантійська ікона Богородиці, звана

Пирогощою (від «пірготіс» – «баштова»). Так називали у

Візантії ікони, розміщені в баштах монастирів та фортець.

За іншою версією слово складається з двох частин: «піро»

і «гоща». «Гоща», в свою чергу, походить від слова «гість»

– купець, а значення слова «піро» (або «бенкет»)

пов'язують з грецьким перекладом слова «пшениця»,

давньослов'янське «просо», «пшоно». Подібний аналіз,

проведений К. Гупало, дає змогу зробити висновок, що

церква, можливо, належала купцям, які займалися

торгівлею хлібом. Варто сказати, що іншої такої церкви в

Києві немає! ЇЇ сучасне відтворення у 1997– 1998 рр. було

виконано в первісних давньоруських формах, тобто це

новоділ, але відтворений так, як будували колись!
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❖ Києво-Могилянська Академія –

стародавній навчальний заклад, який під такою назвою

існував з 1632 по 1817 рр. Академія була заснована на

базі Київської братської школи, яка 1615 р. отримала

приміщення від шляхтянки Галшки Гулевичівни. У

вересні 1632 р. Київська братська і Лаврська школи

об’єдналися. Так було створено Києво-Братську

колегію. Київський митрополит Петро Могила побудував в

ній систему освіти за зразком єзуїтських навчальних

закладів. Фактично всі сучасні українські ВНЗ деякою

мірою є духовними спадкоємцями цього закладу через

вихованців Академії, які стали засновниками відповідних

нових богословських, філософських і наукових шкіл у цих

вишах. Серед найвідоміших випускників Академії: Іван

Мазепа, Пилип Орлик, Іван Скоропадський, архітектор Іван

Григорович-Барський, композитор Артемій Ведель. Тут

навчались науковець Михайло Ломоносов та філософ

Григорій Сковорода (поруч із навчальним закладом

встановлено пам’ятник).

❖ Гостиний двір – торговий комплекс на Контрактовій

площі, частково зведений у 1809–1813 рр. за проектом

Л. Руска. Перебудований у 1828–1833 рр. за проектом

А. Меленського. Наприкінці ХІХ ст. був знесений та

відбудований наново у 1983–1990 рр. за першим проектом

Л. Руска архітектором В. Шевченко. У 2012 р. депутати

Київради дали дозвіл на реконструкцію Гостиного двору під

торговельно-офісний центр, тоді ж відбулися протести

активістів. У 2013 р. відбулась масштабна пожежа в

горищному приміщенні, пожежу гасили 6 годин і вона

сильно пошкодила дах будівлі. 31



❖ Троєщина – серед киян прийнято називати цим
топонімом житловий масив. Та передусім це історична
місцевість, село на лівому березі Дніпра. Вперше
згадується як с. «Троєтчина» у документах 1670 р., а
перші поселення тут відомі ще з часів неоліту.
Місцевість згадується й у літописі від 1026 р., тоді тут
був розташований заміський князівський палац «Рай»
(або «Радосинь»), а також церква Святого Юрія. З 1240 р.
палац стає заміською резиденцією київських князів.
Лише у 1988 р. село Троєщина було включене до складу
Києва.

Як спальний район Троєщина почала
забудовуватися на початку 1980-х рр. Її основною
задачею було забезпечити житлом та робочими
місцями понад 300 тис. людей. Метро, багато вільного
простору, якісна інфраструктура, суперграфіка, що
підкреслює динамічну форму архітектури – словом,
ідеальний район в мріях радянських
містопланувальників. Кінотеатр «Флоренція» (між
іншим, останній збудований в СРСР) звести на Троєщині
встигли, а от загальний проект мікрорайону і дотепер
залишився незавершеним… Не кажучи вже про
омріяне метро!

❖ Подільсько-Воскресенський міст – міст-довгобуд, що
має з’єднати Поділ з лівобережними районами Києва,
Воскресенкою та Райдужним масивом. На верхньому
ярусі планується шість смуг для руху автотранспорту
(по три в один бік), на нижньому – лінія метро з трьома
станціями, які будуть розташовані на нижньому
метроярусі мостового переходу.
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❖Район Контрактової пл. – за часів Київської Русі, відомий
також як Торжище. Сюди приїжджали купці з усіх країн:
варяги, візантійці, німці, араби, хазари, булгари. Торжище
було також центром суспільного і політичного життя Києва,
на ньому збиралися народні віча. Саме тут в
Стародавньому Києві проводилися обмін, продаж та
укладання різного роду договорів між ремісниками і
купцями. Після руйнування Верхнього міста монголо-
татарами центр Києва перемістився на Поділ, і
Контрактова площа стала центральною. У XV ст. тут було
зведено ратушу, пізніше – старовинний колодязь-фонтан
«Самсон». Назва площі виникла через те, що купці
укладали тут контракти, а з кінця XVIII ст. на площі щорічно
проходили міжнародні Контрактові ярмарки. Площа у різні
часи носила різні назви. Так у 1869 р. вона отримала
назву Олександрівська на честь російського імператора
Олександра ІІ, з 1919 р. Червона (або Красна). У 1944 р.
було прийнято постанову про повернення Контрактовій
площі її історичної назви. Проте деякий час паралельно
існували обидві назви. З 1952 р. знову утвердилася
назва Червона – до 1990 р., коли вдруге було прийнято
постанову про повернення площі назви Контрактова.

❖ Контрактовий будинок – історичний торговельний дім
зведений у стилі класицизму в 1817 р. Назва споруди
пов'язана з контрактами, тобто торговельними угодами,
які укладались у його приміщенні. Крім того, на другому
поверсі Контрактового будинку була зала для концертів та
проведення балів. Свого часу Контрактовий будинок
відвідували Ференц Ліст, Микола Гоголь, Оноре де
Бальзак, Адам Міцкевич, Тарас Шевченко.
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❖ Мурал – в районі Контрактової пл., на вул. Спаській, 6.

Його було створено у 2015 р., автор бразильський

вуличний художник-авангардист Франциско Родріго да

Сільва, більш відомий як Nunca. Митець вирішив

об’єднати дві культури, зобразивши на стіні подільського

будинку постать козака у червоному національному одязі

й темношкірі руки, що розмальовують обличчя

бразильськими візерунками.

❖ Музичний театр. Офіційна назва – Київський

муніципальний академічний театр опери і балету для дітей

та юнацтва, що був створений у 1982 р. під

назвою Державний дитячий музичний театр. Театр став

першим (і наразі єдиним) в Україні та другим у світі

подібного профілю! Сама будівля сучасного театру є

пам’яткою культури в стилі конструктивізму 1930-х рр., і

раніше виконувала роль робітничого клубу «Харчовик».
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ІІ. Північний схил, вид на гору Щекавицю:

❖ Гора Щекавиця (орієнтир – радіовежа). Гору нарекли на

честь одного із легендарних засновників міста Щека.

Зустрічається ще одна назва – Олегова гора (адже за

давніми переказами на Щекавиці в 912 р. був похований

перший київський Рюрикович – віщий князь Олег).

В 1121 р. в районі Щекавиці була побудована церква. А під

час розкопок в 1980 р. були знайдені залишки кам'яного

фундаменту, ймовірно, саме цього храму. Літопис

під 1151 р. згадує Щекавицю як фортецю під час захисту

Києва від зазіхань Юрія Долгорукова. Близько 1772 р.

Щекавицю перетворено на кладовище, де 1782 р.

збудували Церкву Всіх Святих та кам'яну дзвіницю

(1809 р.). Гора цікава тим, що з неї навколишній Київ видно

на 360 градусів!

❖ Татарка – історична місцевість, назва якої походить від

нижньогородських татар (переважно миловарів і

торговців), які початково оселилися поблизу

нинішньої Татарської вулиці. На початку 1910-х рр.

місцевість Татарка стала широко відома через так звану

«справу Бейліса» (судовий процес у Києві проти

київського міщанина єврейського сповідання Менахема

Бейліса, звинуваченого у вбивстві з ритуальною метою

християнського хлопчика Андрія Ющинського).
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❖ Мечеть Ар-Рахма (в перекладі – милосердя) –

перша київська хабашитська мечеть, зведена

протягом 1996–2012 рр. духовним управлінням

мусульман України поблизу історичного Щекавицького

цвинтаря (біля збереженої мусульманської частини).

Мечеть відкрита для відвідування всіма охочими. Там

проходять безкоштовні екскурсії та лекції про Іслам.



❖Церква Адвентистів сьомого дня – комплексний

громадсько-молитовний заклад прихильників адвентизму в

Києві на Подолі, оформлений із використанням елементів

осучасненого готичного стилю. У 1994 р. було надбудовано

стару кам'яну споруду 1912 р. та прибудовано новий

цегляний корпус. Тут розмістили офіси Уніонної конференції;

з 1995 р. у малій залі проводяться відправи громади АСД.

Упродовж 2007–2008 рр. у складі храмового комплексу було

зведено нову будівлю великої молитовної зали з двома

ярусами хорів.

❖Вулиця Глибочицька – за однією з версій названа так

через глибоку річку, що впадала в літописну ріку Почайну.

За іншою версією назва походить від струмка Глибочиця,

відомого із часів Київської Русі. Сам струмок був не дуже

глибоким, але протікав глибоким урочищем між Щекавицею

та Кудрявцем у бік Подолу. Вздовж русла Глибочиці й було

прокладено вулицю.
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На цьому ж схилі біля підніжжя Замкової гори важко не

помітити Хрестовоздвиженську церкву. До початку

будівництва кам’яного храму на цьому місці стояла

однойменна дерев’яна триверха церква на кам’яному

підмурку, збудована у 1748 р. на кошти жителів Кожум’як. Ця

попередниця кам’яного храму на плані Києва 1803 р. мала

характерний для епохи бароко хрещатий план. Та під час

руйнівної пожежі 1811 р., коли згорів майже весь Поділ, не

вбереглася й ця церква. У 1841 р. оновлений кам'яний храм

було освячено. У 1860 та 1914 рр. здійснені добудови; до

початку ХХ ст. належать і розписи, виконані художником

Григорієм Світлицьким. У 1872 р. в храмі отримав

хрещення Григорій Світлицький, а в 1891 р.

письменник Михайло Булгаков.
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ІІІ. Західний схил, вид на урочище Гончарі-Кожум'яки:

❖Урочище Гончарі-Кожум’яки відоме з часів Київської Русі як

поселення ремісників-гончарів і дігтярів, цехи яких існували тут

до початку XIX ст. Урочище тягнеться уздовж Кожум'яцької,

Воздвиженської і Дегтярної вулиць і отримало назву від

ремісників-кожум'як або, згідно з легендою, – від імені Микити

Кожум'яки, який врятував киян від загибелі, здобувши

перемогу в поєдинку зі змієм-людожером.

❖ Район Львівської площі (орієнтир – будівля з кулею нагорі).

Саме на тому місці був знайдений найдавніший слов'янський

скарб, що відноситься до І–ІІ ст. н. е. На скарб натрапали в

1874 р. під час викопування траншеї. У відерці виявилося 4000

бронзових і срібних римських монет!

❖ Копирів-Кінець. Точне походження назви невідомо. Деякі

дослідники дотримуються думки, що «Кінцем» в ті часи

називали автономний, відокремлений район міста. А слово

«Копирів» ряд істориків пов'язує з існуючим тут іудейським

кварталом, де проживали ковари (або хазари), а також

єврейське населення. Звідси і «Жидівські ворота» – друга

назва відомої Львівської брами, що розташовувалася на

Копиревому-Кінці. Є версія, що в цій місцині була митниця,

адже «Копар» в перекладі з івриту означає «пеня», «викуп».

Вперше згадується в літописі під 1121 р. У другій пол. ХІ ст. на

Копиревому-Кінці князем Святославом Ярославичем був

заснований Сімеонівський монастир, а в 1121 р. була

споруджена Іоаннівська церква.
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В кінці ХІІ ст. князь Святослав Всеволодович переніс сюди

свою резиденцію. Доведено, що в ХІІ ст. Копирів-Кінець

мав самостійні укріплення. Під час розкопок тут виявлені

залишки чотирьох кам'яних давньоруських споруд!

❖ Купол Софії Київської. Храм присвячений Христу, точніше

його Божественній мудрості (грец. – «Софії»). Був

побудований в ХІ ст. за наказом Ярослава Мудрого. Деякі

сучасні дослідники Софії Київської вважають, що собор

було споруджено ще за часів Володимира Великого. На

підтвердження цієї думки існує напис-графіті, датований

1011 р. Храм святої Софії унікальний: такої кількості

тисячолітніх фресок (3 тис. «квадратів») і мозаїк (260 м. кв.)

немає ніде в світі! «Софія» вирізняється поміж інших

соборів ще й тим, що в ньому розташовувалась княжа

усипальниця. Тут були поховані Володимир Мономах,

Ростислав Всеволодович, Всеволод Ярославович,

Ярослав Мудрий. Собор Софії Київської був не тільки

культовою спорудою – у храмі відбувалися святкування з

приводу приходу на престол князя, тут зустрічали

іноземних послів, підписували договори, збиралося віче; в

його стінах оселилася перша бібліотека! Тут працювали

художники-мініатюристи, переписувачі книг, протікало

наукове і політичне життя.
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ІV. Південний схил, вид на Старокиївську гору:

❖ Гора Уздихальниця (орієнтир – за Замком Річарда). В

період Київської Русі навпроти Замкової гори

розташовувався військовий табір молодшої дружини князя.

За легендою, панночок туди не пускали, але якщо якась

починала сильно сумувати за коханим, вона піднімалася на

гору навпроти, махала милому хусткою, посилала повітряні

поцілунки і зітхала. Ось і стала гора Уздихальницею. За

іншою версією назва гори пов'язана з тим, що піднявшись

на цю гору, люди зітхали з полегшенням. Про те, що на

цьому місці могло бути древнє поселення, свідчать

розкопки, проведені на схилах гори. Там виявили залишки

двох печей і кераміку.

❖ Замок Річарда – прибутковий будинок на Андріївському

узвозі, зведений на початку ХХ ст. в стилі англійської

готики. Опоетизована назва на честь англійського

короля Річарда І Левове Серце, героя роману В. Скотта

«Айвенго», з’явилася завдяки письменнику Віктору

Некрасову.

❖ Андріївська церква – зведена у ХVIII ст. за наказом

Єлизавети І (дочки Петра І) італійським зодчим Франческо

Бартоломео Растреллі. Назва церкви пов’язана з

апостолом Андрієм Первозванним, адже за давньою

легендою зупинившись на нічліг на пагорбі, де нині височіє

храм, він пророчив, що колись тут виникне велике місто

християнське. Входить до складу Національного

заповідника «Софія Київська».
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❖ Андріївський Узвіз – на місці Андріївського узвозу, на

думку більшості дослідників, раніше розташовувався

історично відомий Боричів Тік. Хоч назва місцевості й

походить від слова «Борич» (Бірюч), яким називали

чиновника-представника князівської влади, селилися в

цій місцевості переважно ремісники. За іншою версію

своєю назвою вулиця була зобов’язана іменем посла

князя Ігоря – Боричів, згаданого в літописі під 945 р.

Слово «тік», за однією з гіпотез, розшифровується як

загальновживана назва місця, де молотили хліб; за

іншою – походить від слова «текти», оскільки в цьому

місці протікали потужні підземні струмки, які не раз

призводили до виникнення зсувів. Саме тут, за

свідченням «Слова о полку Ігоревім», Ігор, втікши з

половецького полону, їхав «Боричевим до святої

Богородиці Пирогощої», тобто до церкви, що

розташована біля підніжжя Замкової гори. Також

відомо, що після прийняття християнства в 988 р. кияни

прив'язали Бога Перуна до коня, били палицями і

волокли по Боричевому Току до Дніпра, де і втопили.

Нині Андріївський узвіз – вулиця-музей під

відкритими небом, де панує атмосфера міста кінця

XIX – початку XX ст. і на якій збираються митці та

натовпи туристів…
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❖Старокиївська гора (орієнтир – сірий будинок музею Історії

України). На думку більшості дослідників історії Києва, через

збільшення населення у наших предків виникла потреба

ширшого міського простору, тому люди з Замкової гори почали

перебиратися й облаштовуватися на Старокиївській горі. Саме

тут розташований найважливіший комплекс пам'яток

археології, історії, архітектури древнього Києва. Зокрема,

Десятинна кам'яна церква та терем княгині Ольги, що датовані

Х ст. За часів Київської Русі на горі було Торжище – Бабин

Торжок; археологом Вікентієм Хвойкою були виявлені

фундаменти Південного і Західного палаців. І це далеко не всі

значущі знахідки. Сьогодні вздовж траси колишніх оборонних

валів часів Київської Русі розкинулася мальовнича Пейзажна

алея з безліччю дитячих майданчиків та стріт-арту.

❖Музей Історії України – будівля музею, що є пам'яткою

архітектури, збудована у 1937–1939 рр. за проектом

архітектора Йосипа Каракіса і початково призначалася для

художньої школи. Сьогодні тут розташований провідний

історичний музей України. Варто зазначити, що музей було

засновано у 1899 р., але переїхав він у будівлю

на Старокиївській горі лише в 1944 р.

❖Гора Дитинка (височина за урочищем Гончарі-Кожум'яки) є

відрогом Старокиївської гори. Археологічні дослідження дали

змогу встановити, що на Дитинці існували поселення, які

належали до періоду Зарубинецько-Корчуватівської культури

(середина ІІІ ст. до н. е. – І–ІІ ст. н. е.). Виявлено також

нашарування із залишків культури часів Київської Русі. Існує

версія, що назву гора отримала від того, що на ній

виховувалися діти воїнів, звідси і Дитинка.
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ЗАКЛЮЧНЕ
СЛОВО

В ході ознайомлення із цим виданням неможливо

не помітити, як непримітна, на перший погляд, гора

відкриває для її відвідувачів найдавнішу історію Києва.

З її висот можна довго споглядати місто – сучасний

і стародавній Поділ, могутні дніпровські води, сусідні гори:

Старокиївську, Дитинку, Щекавицю та прилеглі до них

райони, урочище Гончарі-Кожум’яки, куполи стародавніх

храмів, вулицю-музей під відкритим небом Андріївський

узвіз… І цей перелік далеко не повний!

Це справжнє сховище скарбів, джерело історії,

таємничий зелений куточок в центрі міста, що має багато

імен, бо напрочуд багата і давня історія цієї місцини!

Для більш глибокого вивчення історії Замкової гори та для
порівняння фактів радимо звернутися до таких видань:
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Київ у V–VIII cт.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Фрагмент з плану

Києва 1400 –1600 рр.



Старовинна мапа Києва, на якій позначено топонім
«Киселевка». Початок ХІХ ст.

Діорама Стародавнього Києва в Музеї історії України. 
На передньому плані Замкова гора



Замкова з вершини гори 
Уздихальниці, середина ХІХ ст.

В'їзд до Флорівського монастиря та кладовищенська стіна. 

Фото другої половини ХІХ ст. Із збірки А. Возницького



Розкопки 1929 р. 

З архіву Інституту археології
НАНУ



Фото розкопок на Замковій горі, 
1932 р.



Замкова гора, 1980-і рр.

Церква в ім’я
Пресвятої Трійці на 

горі. 
Фото другої половини

ХІХ ст. 
Із збірки

А. Возницького



Митці малюють Андріївський узвіз із верхів’я
Замкової гори. Фото В. Фаліна, 1985 р.



Вид на Замкову гору з вікна Замку 
Річарда. Фото В. Фаліна, 1983 р. 



Вид із Замкової гори, 1980-ті рр. 
Фото Олександра Ранчукова



На передньому плані Хресто-
Воздвиженська церква, позаду

храму височіє Замкова гора. Фото 
В. Галайби, 1981 р.

Те саме місце, 2020 р. 



Вид на Замкову гору з гори Дитинка

Вид на Замкову гору з 
київського Дитинця



Вид на Замкову гору з гори Клинець

Вид на Замкову гору з Андріївського узвозу



Вид на Замкову 

гору з Дитинця

Вид на Замкову гору з

вул. Глибочицької



Вид на Замкову гору з Урочища 
Гончарі-Кожум’яки



Сходи на Замкову  гору з Андріївського узвозу



Оформлення сходів

Сходи. Верхній майданчик



Сходи на Замкову гору з 

боку Фролівської вул.



Стежка

Старий колодязь



Стара цегла з написами, що розкидана по всій горі



Залишки могил



Кладовище на горі



Вид з гори на Урочище Гончарі-Кожум’яки



Геодезичний
(триангуляційнний) знак

на горі

Бетонний куб, встановлений як художній об’єкт у 
2001 р.



Арт-об’єкт

Годівнички



Таблички з боку Андріївського
узвозу про спорудження та 

реконструкцію сходів на гору



Табличка з боку 
Андріївського узвозу в знак 

того, що на горі був
литовський замок

Такі таблички є з боку 
Андріївського узвозу та з боку 

вул. Фролівської
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