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Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві – один з найвизначніших і 
найвідоміших архітектурно-художніх комплексів, символів національної іден-
тичності України.

Історія цієї архітектурної перлини бере початок у часи Київської Русі, а роз-
квіт її припадає на часи Гетьманщини – середину XVIII століття.

На жаль, головні споруди монастиря – Михайлівський Собор, дзвіниця та 
Економічна брама з муром – були варварськи зруйновані у 1930-х роках.  Їх зни-
щення не лише позбавило Київ видатної пам`ятки – прекрасного архітектурного 
ансамблю у стилі українського бароко, а й вилучило з історичного центру уні-
кальну містобудівну вісь, утворену дзвіницями Софійського та Михайлівського 
соборів.

Відродження архітектурного ансамблю Михайлівського Золотоверхого 
монастиря у сучасній столиці України було вкрай необхідне через втрату міс-
тобудівельної та художньої виразності історичного обличчя найдавнішої час-
тини Києва на його стародавніх пагорбах, де ще за княжих часів розміщувалося 
Верхнє місто.

Виконання на основі архівних креслень та фотографій реставраційних копій 
споруд монастиря, які точно відтворили форму оригіналу, дало змогу повернути 
втрачені мистецькі, культурні та сакральні цінності.

Другому життю Михайлівського Золотоверхого монастиря та його архітек-
турним перлинам присвячено цей фотоальбом.

У день урочистого закладання капсули з «Посланням до нащадків» 
на честь початку відбудови Михайлівського Золотоверхого собору.

На тлі креслень проекту автори архітектурної частини: 
Геннадій Донець, Юрій Лосицький та Олена Мирошниченко.

24 травня 1997 року
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У «Повісті минулих літ» зафіксовано дату закладення Михайлівського собору 
князем Святополком (у хрещенні Михайло)  11 липня 1108 р. А у 1113 р. тіло князя 
було поховано у збудованому ним соборі. 

Близько 1715 р. до собору з півночі прибудовано  Варваринський приділ, а з 
півдня – Катерининський. Обидва приділи з’єднали з ядром храму, пробивши в 
його південній та північній стінах по два великі аркові отвори. Це вичерпало запас 
міцності споруди і спричинило процес руйнування. Для стабілізації деформацій у 
1740-х роках до храму прибудовують 12  аркбутанів – по 4 із заходу, півночі й пів-
дня. Західні аркбутани з’єднуються попарно, утворюючи два ризаліти. У північному 
ризаліті влаштовують сходи на хори замість давньоруських ґвинтових, які містили-
ся у північно-західному приміщенні центрального ядра собору.

Після зведення на початку ХVІІІ ст.  кам’яної дзвіниці та Трапезної церкви, а у 
1740–1750 рр. кам’яної огорожі з бароковою Економічною брамою сформувався 
архітектурний ансамбль монастиря. 

У кінці ХVІІІ ст. та впродовж ХІХ ст. проміжки між контрфорсами забудовуються 
утилітарними прибудовами, останні з яких навпроти головного та бічних входів до 
собору зроблені 1888 р. для влаштування в соборі калориферного опалення. До 
кутів західного фасаду прибудовують два напівкруглі димоходи, маскуючи їх під 
декоративні колонки. Це дещо спотворило вигляд споруди.

У 1922 р. монастир було розформовано. Рішення про будівництво Урядового 
центру після перенесення столиці України з Харкова до Києва у 1934 р. прирекло 
давню пам’ятку на знищення. У 1934–1937 рр. було зруйновано Михайлівський 
собор, дзвіницю та Економічну браму. Перед знищенням собору його давньоруське 
ядро було досліджене, мозаїки та фрески зняті і передані різним музеям. Мозаїчна 
композиція «Євхаристія», що знаходилась в апсиді собору, нині перебуває в 
Національному заповіднику «Софія Київська».

У 1992 р. почалась розробка проекту відтворення знищених споруд 
Михайлівського Золотоверхого монастиря. З 1997 р. розгорнулись будівельні 
роботи, а 2000 р. будівництво було загалом завершено, і Михайлівський собор 
освячено.

Глава 1

Собор. Дзвіниця. Проект. Відродження
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Пам'ятник княгині 
Ользі (ліворуч) на 

Михайлівській площі. 
Початок ХХ ст.

Площа перед 
монастирем. 

203ті роки ХХ ст.

Михайлівський Золотоверхий.  Листівка
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Західний фасад 
собору. 
Початок ХХ ст.

Монастирське 
подвір’я.

203ті роки ХХ ст.
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Початок руйнування 
собору. 
303ті роки ХХ ст.

Дослідження собору 
перед руйнуванням 
у 1930-х роках. 
Зондаж на західній 
частині головного 
купола відкриває 
давньоруські 
елементи його 
оздоблення

 Перед 
знищенням
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Михайлівський 
Золотоверхий 
монастир. 
Вид з дзвіниці 
Софії Київської. 
Початок ХХ ст.

Вид з дзвіниці 
Софії Київської. 

Кінець  ХХ ст. 

Вид з дзвіниці 
Софії Київської. 

Початок   ХХІ ст.
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Підмурки Михайлівського собору після археологічних досліджень перед початком відбудови собору. Осінь 1997 року

Креслення головних 
елементів плану 
з періодизацією: 

- давньоруське ядро 
1108–1113 років; 

- приділи, добудовані 
на початку XVІІІ ст.; 

- аркбутани, 
добудовані 

у 1740-х  роках; 
- ризаліти між 

аркбутанами 
західного фасаду, 

прибудовані 
у середині XVІІІ ст.
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Для визначення 
розмірів втрачених 
споруд за фото-
графіями було 
винайдено,   
застосовано 
і запатентовано 
спеціальну методику, 
яка ґрунтується на 
співставленні 
у віртуальній об’ємній 
моделі координат 
конусної проекції 
фотографії та 
ортогональної 
проекції обміру плану 
за тієї умови, що місце 
зйомки є досить 
точно визначеним

Показові матеріали 
проекту 

відтворення споруд 
монастиря: 

- аксонометрія 
комплексу; 

- головний фасад 
собору;

- план собору
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Будівельний майданчик. Фото з вертольоту.  6 серпня 1998 року

Будівництво собору. 
1998 рік
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Дзвіниця. 
Проект фасаду

Відтворена споруда 
дзвіниці
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Фронтон 
бічного ризаліту. 
Проектне креслення

Відтворений собор.  
Фронтон бічного 

ризаліту. 
Фраґмент
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Головний фронтон. 
Проектне креслення

Проект розеток 
на головному куполі 
собору

Відтворений собор. 
Головний фронтон. 

Фраґмент
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Історична вісь 
між дзвіницями 
Софії Київської 

та Михайлівського 
Золотоверхого 

собору

Відтворений комплекс Михайлівського Золотоверхого монастиря. 1999 рік
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Михайлівська площа, 
дзвіниця і собор

Економічна 
брама

Внутрішній двір 
Михайлівського 
Золотоверхого 

монастиря. 
         Собор. Дзвіниця. 

Монастирські 
корпуси
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Володимирський 
проїзд і Михайлівська 
площа перед входом 
у монастир

Ківорій над 
джерелом.

Нова споруда 
витримана 
в загальній 
стилістиці 

комплексу

Внутрішній двір 
Михайлівського 
Золотоверхого 

монастиря. 
Собор. Дзвіниця. 

Ківорій. 
Монастирські 

корпуси
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Киворій над 
колодязем
у монастирському 
дворі

Сквер перед 
дзвіницею 

і монастирською 
брамою

Східний фасад
собору

Внутрішній двір 
Михайлівського 
Золотоверхого 

монастиря. 
            Собор. 

Ківорій
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Перебудови давньоруського ядра Михайлівського собору та добудови до нього 
нових приділів утворили його унікальний інтер’єр. 

При надбудові на одноверхий собор чотирьох бічних верхів склепіння кутових 
частин були замінені на барабани з вікнами. Давньоруські півциліндричні склепін-
ня головної нави та головного трансепта розібрали, змінивши їх форму на хресто-
ву. Таким чином, від ХІІ ст. залишались підпружні арки з парусами, головний купол, 
конха апсиди, склепіння під хорами та над їх західною частиною. 

Прибудовані Варваринський та Катерининський приділи були частково пере-
криті півциліндричними склепіннями і мали навпроти головного трансепта вось-
мигранні шатра, на які спиралися барабан та купол. Для переходу від четверика до 
восьмерика у місці опирання шатер на стіни прибудов влаштовано паруси, а в 
місці опирання на стіни давнього ядра – триступеневі тромпи. Оскільки приділи 
добудовувались не одночасно, вони виявились не зовсім симетричні, що особливо 
помітно по кутах нахилу граней шатер. Для з’єднання добудов із собором в його 
південній та північній стінах пробили по два великі арочні отвори навпроти голов-
ного та західного трансептів, які також вийшли несиметричними. 

Усі самобутні риси інтер’єру – відхилення від правильної геометричної форми, 
асиметрія елементів відносно поздовжньої осі тощо – ретельно збережені у від-
твореному Михайлівському соборі.

Глава 2

Інтер’єри собору. Проект. Відродження
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Переріз по головному 
трансепта. 

Наявна асиметрія 
між шатрами  

Варваринського 
(лівого) та 

Катерининського 
(правого) приділів, 

а також між 
арочними отворами, 

що з’єднали ці приділи 
з центральним 
давньоруським 

ядром собору. 
Дисонуюче пониження 
головного іконостаса 

заради експозиції 
давньоруської мозаїки 

«Євхаристія»
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Головний трансепт. Вид з Катерининського приділа

Вид на 
Катерининський 

іконостас крізь 
отвір, пробитий 
в зовнішній стіні 

давньоруського ядра 
собору при прибудові 
приділа на початку 

XVIII ст.
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Вид з головного 
трансепта на хори

Вид 
на головний купол. 
Склепіння головної 
нави та головного 

трансепта були 
перебудовані 

з півциліндричних 
на хрестові 

у XVII–XVIII ст.
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Інтер’єр 
Варваринського 
приділа. 
Вид на іконостас

Інтер’єр 
Варваринського 

приділа. 
Вид на вхід 
до приділа
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Склепіння 
Варваринського 
приділа. Сполучення 
парусів (з північного 
боку) та тромпів 
(з південного) 
не має аналогів

Тромпи під шатром 
у Варваринському 

приділі
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Інтер’єр 
Катерининського 
приділа. 
Вид на іконостас

Огорожа і сходи 
до хрещальні ХІІ ст.

Кована мережана 
сінь над хрещальнею

Інтер’єр 
Катерининського 
приділа. Вид через 

сінь на вхід 
до приділа
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Хори собору 
з мармуровою 
огорожею

Проект мармурової 
огорожі хорів

Вид з хорів на купол 
південно-західної 

частини давнього 
ядра собору, 

надбудований 
у XVII–XVIII ст.
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Вид західного трансепта з Варваринського до Катерининського приділа через отвори, 
пробиті у північній і південній стінах храму при прибудові приділів на початку XVIII ст.

Хори у 
Михайлівському 
Золотоверхому 
соборі
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Головною окрасою собору були його іконостаси – Михайлівський, Варварин-
ський та Катерининський.

Головний Михайлівський іконостас, який зберігався до початку руйнування 
собору, було споруджено коштом гетьмана Івана Скоропадського у 1718 р. черні-
гівським майстром Григорієм Петровим за участю Стефана Лубенського. 

У 1888 р., коли в апсиді собору під пізнім живописом було відкрито давньорусь-
ку мозаїку «Євхаристія», настоятель Ієронім для її огляду зняв верхні яруси цього 
унікального барокового іконостаса, залишивши лише нижній ярус. Срібні  з золо-
тими медальйонами царські врата, встановлені коштом братії у 1811 р., вціліли й 
нині експонуються у Музеї історії Михайлівського Золотоверхого монастиря. 
Виготовлення копії царських врат ще чекає на свого благодійника.

Яскравий взірець стилю рококо – іконостас приділа Св. Вмч. Варвари було вста-
новлено у 1775 р. коштом статського радника Я. А. Шубського. 

У приділі Св. Катерини іконостас було влаштовано колишнім київським цивіль-
ним губернатором Г. Я. Наумовим у 1731 р. 

Різьблення Михайлівського та Варваринського іконостасів точно відтворені за 
фотографіями, а різьблення Катерининського іконостаса – за малюнками швед-
ського художника Мозера. 

Глава 3

Іконостаси собору. Проект. Відродження
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Проект іконостаса 
у Варваринському 
приділі

Варваринський іконостас
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Фраґменти 
іконостаса 

Варваринського 
приділа
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Катерининський іконостас

Проект іконостаса 
у Катерининському 
приділі
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Фраґмент 
Катерининського 

іконостаса

Верхня частина 
іконостаса 
Катерининського 
приділа
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Фраґмент  
відтвореного 

центрального 
іконостаса

Фраґмент 
центрального 
іконостаса. 
Проектне креслення
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Царські врата 
центрального 
іконостаса.
Срібло, лиття, 
золочення.
1811 р.

Фотомонтаж.  
Фраґмент 

центрального 
іконостаса собору  

і архівне фото 
його автентичних 

царських врат
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Центральний 
іконостас

Центральний 
іконостас
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ТОВ “Видавництво “Горобець”
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників 

і  розповсюджувачів видавничої продукції серії ДК  № 2852 від  16.05.2007 р.
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Друкарня Huss. Вул. Шахтарська, 5, м. Київ, 04074; тел. (044) 430 1549; www.huss.com.ua

  У фотоальбомі “Відтворення втрачених перлин архітектури. Михайлівський Золотоверхий” коротко 
викладено історію побудови, руйнації і відродження храму. Відтворення храму і дзвіниці представлено за 
допомогою фотоілюстрацій і проектних матеріалів ТАМ «Ю. Лосицький» – авторів архітектурної концепції 
відбудови у кінці ХХ століття споруд Михайлівського Золотоверхого монастиря після його руйнації в 30-х 
роках ХХ століття. Фотоальбом розрахований на фахівців у галузі архітектури і реставрації, а також на 
широке коло читачів. 
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