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[2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк. 258, 231зв]. В дужках ставляться нерозривні
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Архітектура батуринських урядових будівель ХVІІІ ст.
Анотація. У статті досліджується розвиток цивільної архітектури України-Гетьманщини на прикладі
архітектури батуринських урядових будівель ХVIII ст., особливості їх розташування та побудови; встановлено розміри
адміністративних споруд, охарактеризовано систему опалення та інтер’єр, досліджено допоміжні господарські та
особливі будівлі, проаналізовано будівельні матеріали використані для спорудження адмінустанов, а також окреслено
перспективи подальшого дослідження проблеми.
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Далі друкується текст через 1,5 міжрядковий інтервал. Посилання на літературу в тексті позначаються
арабськими літерами за формою [2, с. 154].
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Architecture of baturyn government buildings of ХVІІІ century
Abstract. The article examines the development of civil architecture in Ukraine-Hetmanate on the example of Baturyn
architecture government buildings of the eighteenth century, featuers of its location and construction. At Hetmanate period there
was extensive construction of buildings of different functional types, including civil or administrative buildings, which eventually
played an increasing role compositional central city squares. In XVIII century there was marked by the fact that along with the
construction of them local landmarks – churches and bell towers, massively built office buildings, city councils, town halls,
shelves and Centesimal Office of the Courts. Of that time massive urban development was mainly manor, wooden, onestory, with
a predominance popular types of housing. The best examples of wooden construction were in those places where rampant
carpentry and had their masters. As Ukrainian wooden building played an important role style, there were two: classic andi
llusional.
Urban wooden building arose under the influence of social and economic relations, so the building was different from
agriculture. General location plan and external forms of urban homes had the most features masonry construction of the
Renaissance. In Ukraine in XVII-XIX centuries. widely used construction method foursquare log cabins – cage.
Certainly interesting for researchers is building of Baturyn centesimal office. Scientists believe that it was similar to
Chernihiv centesimal office and belonged to the category of buildings, which were divided into five chambers: porch, hallway,
office, and prysudstvenna prison. But Baturyn prison facilities were separate, and in the office, which was to be a prison - was a
place reserved for the archive. In terms of building Baturyn centesimal office – square, divided into three parts: in the center of
the hall, the left and right wing cross fingering is divided in two partitions each. It was heated by twostoves that were probably
covered with tiles, like the vast majority of contemporary stoves in gross and government buildings. This study established the
administrative structures described heating and interior, studied business and special auxiliary buildings, analyzes building
materials used to construct adminustanov and outlines the prospects for further study of the problem.
Keywords: Baturyn, architecture, government buildings, district court, squadron office, building materials.
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Архитектура батуринских правительственных строений ХVІІІ в.
Аннотация. В статье исследуется развитие гражданской архитектуры Украины-Гетманщины на примере
архитектуры батуринских правительственных зданий XVIII в., особенности их расположения и построения;
установлены размеры административных зданий, охарактеризирована система отопления и интерьер, исследованы
вспомогательные хозяйственные и особые здания, проанализированы строительные материалы использованы для
сооружения админучреждений, также намечены перспективы дальнейшего исследования проблемы.

Ключевые слова: Батурин, архитектура, правительственные здания, земский суд, сотенная канцелярия,
строительные материалы.
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він працює (для аспірантів і дослідників, які не мають наукового ступеня).
Приклад підпису файлів: Марков_стаття.doc; Марков_інформація.doc; Марков_квитанція.pdf. (або JPEG);
Марков_рецензія.doc.
Електрона адреса: naukzapVDPU@meta.ua
Публікація статті в збірнику передбачає автоматичну згоду автора на розміщення її електронного варіанта в
наукометричних та наукових базах, ресурсах відкритого доступу, у мережі Інтернет.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Редакція Наукових записок ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія.
вул. К.Острозького, 32, корп.3, каб. 320.
м. Вінниця, Україна, 21001.
Телефон: 0432 26-71-33.
http://www. naukzapvdpu.esy.es – сайт журналу, який містить: загальні відомості про журнал, вимоги до оформлення
статей, архів номерів та контактну інформацію.
http://www.vspu.edu.ua – сайт університету, де в рубриці «Оголошення» знаходиться інформаційний лист, а в рубриці
«Наукова робота» – архіви номерів журналу.
naukzapVDPU@meta.ua – електронна адреса журналу для відправлення матеріалів.
Контактні телефони:
067 417-26-06 (Мельничук Олег Анатолійович – головний редактор).
067 596-15-48 (Войнаровський Анатолій Володимирович – відповідальний секретар).
097 442-20-70 (Мазур Інна Віталіївна – технічний редактор).

