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   ІКОМОС (ICOMOS) 

 

Міжнародна рада з охорони пам'яток та історичних місць 
(ICOMOS —International Council on Monuments and Sites) — міжнародна 

асоціація професіоналів, метою діяльності якої є збереження та захист 

культурної спадщини в усьому світі. Заснована 1965 року у Варшаві; базує 

свою діяльність на принципах, закріплених 1964 року Міжнародною 

хартією зі збереження та відродження пам'яток та історичних місць 

(Венеційська хартія).  

Основні принципи охорони та реставрації пам'яток уперше 

сформульовано в Положенні 1931 року (Афінській хартії) Міжнародною 

радою музеїв в Афінах (Греція). Перший Міжнародний конгрес 

архітекторів і технічних фахівців з історичних пам'яток, присвячений 

цьому питанню, відбувся у Парижі (1957 р.). Другий конгрес став віхою у 

світовому русі охорони пам'яток. Прийнято 13 документів, з-поміж яких 

найважливішим є саме Венеційська хартія 1964 року (м. Венеція, Італія).  

Хартія виходить з положення, що культурна спадщина кожного 

народу – невід'ємна складова всесвітньої духовної скарбниці людства. 

Збереження, консервація та реставрація історичних і культурних пам'яток 

мають здійснюватися на загальноприйнятих нормативних засадах. У ній 

містяться науково обґрунтовані та перевірені досвідом провідних фахівців 

різних країн світу засади збереження, консервації і реставрації пам'яток 

містобудування та архітектури. Принциповим є положення про те, що 

пам'ятку слід розглядати не окремо, а разом з історичним й архітектурним 

оточенням. Рекомендовано заборонити зведення нових будівель поблизу 

визначних історичних і культурних об'єктів, що охороняються як 

пам'ятки. 

До тепер ІКОМОС налічує понад 9 500 індивідуальних членів у 144 

країнах, представляє 110 національних комітетів, а також надає 

спеціалізовану консультування через свої 28 міжнародних наукових 

комітетів. Кожен член має бути компетентним у галузі збереження 

будівель і бути практиком у сфері архітектури, археології, інженерії, 

проектування, охорони культурної спадщини, археографії, історії тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1964
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
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Штаб-квартира організації міститься в Парижі (Франція).  

 

Густаво Араоз – Почесний президент Міжнародної ради з 

охорони пам'яток та історичних місць (ICOMOS).  

 

Питання до обговорення: 

 

1. Охорона об’єктів всесвітньої спадщини, забудова у буферних 

зонах. 

2. Облік, інвентаризація та паспортизація об’єктів культурної 

спадщини в Україні. 

3. Охорона культурної спадщини в умовах збройних конфліктів. 

4. Культурна спадщина і Церква. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6

