
ПРОЄКТ №2 

Завдання Стратегії, 

якому відповідає проект 

2.1.2. Відновлення історико-культурних об’єктів 

 

Назва проекту: 

Реставрація, пристосування, музеєфікація пам'ятки 

археології національного значення "Городище- Вали ІХ-ХІІІ 

ст.."в місті Володимирі-Волинському (в комплексі земляних 

валів замку ХІV-XVI ст.) 

Цілі проекту: 

Виконання реставраційних заходів щодо збереження унікальної 

пам’ятки археології Х ст. городища «Вали». 

Здійснення рятівних археологічних досліджень на території 

дитинця та розріз валу 

Закінчення пошуково-археологічних робіт по дослідженню 

залишків замку Казимира Великого. Музеєфікація та 

консервація фортифікаційних укріплень ХІV ст. 

Збереження від руйнування залишків фортифікаційної споруди, 

ґрунтовне її дослідження та перетворення в об’єкт туристичного 

показу. 

На основі знайдених матеріалів створити музей археології з 

метою подальшого вивчення та систематизації знахідок. 

Ремонтно-реставраційні роботи на об’єкті  архітектури ХVІІІ-

ХХ ст.. Громадської споруди (колишньої в’язниці). 

Облаштування внутрішніх інтер’єрів приміщень музею 

археології, галереї, клубів історичної реконструкції та офісних 

приміщень адміністрації заповідника, що будуть розміщені в 

Громадській споруді (колишній в’язниці). 

Територія на яку 

проект матиме вплив: 

Територія ДІКЗ «Стародавній Володимир», місто Володимир-

Волинський, Волинська область. 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

Завдяки збереженню історико-культурної спадщини міста буде 

можливість зацікавити широке коло населення Володимира-

Волинського та туристів. 

Стислий опис проекту: 

Враховуючи унікальність археологічної пам’ятки городище 

«Вали», планується провести науково-рятівні археологічні 

дослідження та на їх основі створення археологічного музею з 

експонуванням археологічних решток забудови, розташування 

музейних та обслуговуючих приміщень у відреставрованій 

споруді ХУІІІ-ХХ ст. 

Очікувані результати: 

Відновлення унікальної історичної частини міста – дитинця. 

Створення можливостей для проведення. широкомасштабних. 

культурно-мистецьких заходів. 

Комплексне використання пам’ятки національного значення для 

міжнародних наукових конференцій, урочистих заходів, 

зустрічей на високому рівні. 

Залучення інвестицій для формування туристичного продукту в 

місті. 

Поширення позитивного досвіду археологічних досліджень 

історико-культурних пам’яток в інших транскордонних регіонах 

України та Польщі. 

Ознайомлення широкому загалу населення з історією міста та 

його історико-культурною спадщиною. 

Збереження історико-культурної спадщини для прийдешніх 

поколінь. 

Поглиблення знань та посилення інтересу до історії рідного 



краю. 

Створення нового об'єкту туристичного показу 

Ключові заходи 

проекту: 

Завершення рятівних археологічних досліджень на тер. 

городища «Вали» 

Музеєфікація, консервація та вивчення віднайдених об’єктів – 

замку Казимира Великого. 

Коригування проектно-кошторисної документації. 

Завершення ремонтно-реставраційних робіт на об’єкті 

Громадська споруда (колишня в’язниця). 

Створення музею археології, галереї, клубів історичної 

реконструкції та офісних приміщень адміністрації заповідника у 

відреставрованій будівлі. 

Період здійснення:  2020 – 2022 рр. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2020 2021 2022 Разом 

5000 7500 20500 33000 

Джерела 

фінансування: 

Державний, обласний та місцевий бюджети, грантові кошти, 

кошти не заборонені законодавством 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Міністерство культури України 

Волинська обласна державна адміністрація  

Управління культури, з питань релігій та національностей; 

Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради; 

Причетні установи та організації 

Інше:  

 

 


