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На основі аналізу наявних наукових праць та історичної  літе-
ратури висвітлити процес та етапи розвідки підвальних примі-
щень «грецького кварталу» за останні роки їх дослідження. 

 

 

 

Грецька община на території України, зокрема в місті Ніжині, 
починаючи з середини XVII ст.  

 

 

 

Особливості появи та функціонування підвальних приміщень, 
які належали купцям грецької колонії з середини XVII ст. та до 
другої половини XIX ст. 

 

 

Мета роботи

Об’єкт дослідження  

Предмет дослідження  

 

 

- проаналізувати стан наукової розробки теми та джере-

льну базу дослідження; 

- дослідити появу та проживання грецьких переселенців 

на території України, зокрема в місті Ніжин; 

- висвітлити версії розташування однієї з найбільш зна-

чимих будівель «грецького кварталу» - будівлю адміністра-

тивного призначення – Ніжинський грецький магістрат; 

- проаналізувати практичну частину дослідження, а саме 

етапи археологічних робіт у підвальних приміщеннях; 

-висвітлити найбільш доцільний варіант перетворення 

історичного об’єкта в майбутньому з метою популяризації 

історії грецької меншини серед жителів міста. 

 

Завдання: 

 

- дослідницька робота є актуальною, враховуючи наявні прогалини в дослідженнях грецької общини на території України, а особливо 

в місті Ніжині. 

- перший грек на території Ніжина з’явився у 1672 році з метою приїзду на славнозвісні ярмарки. І вже згодом був утворений так зва-

ний «грецький квартал», з початку якого і почалась активна торгівельна, культурна та юридична діяльність греків. 

- найвідомішою будівлею адміністративного призначення того часу був Ніжинський грецький магістрат. Аналізуючи різноманітні вер-

сії, бачимо, що найбільш аргументованою є версія, стосовно якої Будинок грецького магістрату знаходився на площі перед Хра-

мом Всіх святих. 

- архітектурно - археологічні роботи у підвальних приміщеннях були проведені Лівобережною археологічною експедицією ІА НАН Ук-

раїни на чолі з І. С. Кедуном  протягом 2017—2020 років. 

- у перспективі, на час завершення реставраційних робіт, створення інтерактивного музею, який буде складатись з кількох частин в різ-

них історичних проявах його експлуатації, вважаємо найбільш раціональним та вигідним в економічному плані. 

ВИСНОВКИ 

Фото 1950-х р., на якому представлено 

грецький магістрат (виділено червоним)  

Знахідки з розкопок підземних приміщень Ні-

жинського грецького магістрату у м. Ніжин 

2020 р. 
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приміщень Ніжинського грецького ма-

гістрату (фото автора) 


