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Atividade Prática: Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico

GUIA DO FACILITADOR
1. Apresente a atividade: Ana está terminando sua primeira Planilha de Documentação de Local Histórico. Ela 

documenta uma das primeiras capelas dedicadas em Kiev, na Ucrânia. Por ser sua primeira experiência com 
a planilha, ela terá perguntas ao longo do processo. Você pode ajudá-la a realizar as tarefas e responder às 
perguntas sobre o que colocar na planilha.

2. Explique-lhe o objetivo: Nessa atividade, você ajudará Ana a preencher a planilha com informações 
suficientes para facilitar as decisões sobre as ações para preservar esse local histórico e compartilhá-lo com o 
público. Por exemplo: Informações sobre a capela podem ser compartilhadas na Internet, em uma revista da 
Igreja, em um evento comemorativo ou devocional, por meio da mídia local, ou outras atividades semelhantes.

3. Realizar a atividade:
a. Distribua para cada participante uma cópia da Planilha de Documentação de Local Histórico que a Ana 

preencheu sobre a capela. Ela está localizada no final deste documento, nas páginas 14–15. Também dê 
a cada participante uma cópia das sete perguntas abaixo. Não distribua as páginas 16–18 ou as respostas 
que se seguem.

b. Peça aos participantes que leiam o exemplo de planilha primeiro e depois respondam às perguntas. 
c. Depois de eles terem respondido, distribua a planilha preenchida (páginas 16–18) e discuta as respostas 

corretas.

4. Quando a atividade for realizada, faça um resumo da atividade:
Aqui estão alguns pontos-chave a serem lembrados sobre esta atividade:
• Documentar importantes locais históricos é uma maneira importante de preservar e compartilhar a his-

tória da Igreja. Os locais históricos ligam as pessoas à herança que recebem da Igreja, aproximando-as de 
Cristo. 

• Coletar e registrar as informações completas e precisas na Planilha de Documentação de Local Histórico 
facilitam as decisões tomadas em outras fases no processo de preservar e compartilhar locais históricos.
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Atividade Prática: Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico

1. Todos os locais históricos importantes devem ser documentados. Esta capela é um local 
histórico importante?

Ana acredita que deve documentar esta capela pelas seguintes razões:

• Foi uma das primeiras capelas dedicadas em Kiev e foi usada por algumas das unidades mais antigas da 
Igreja em Kiev. 

• Pessoas importantes associadas a este edifício incluem Valery Stavichenko, o primeiro converso batizado 
na Ucrânia e Zoya Hulko, que traduziu o Livro de Mórmon para o ucraniano. 

• Os membros locais sentem que esta capela é importante porque é o primeiro edifício de propriedade da 
Igreja em Kiev.

Responda às perguntas a seguir com base nas informações acima.
O lugar foi importante para o desenvolvimento da Igreja?

a. Sim
b. Não
c. Não há informações suficientes para determinar

As pessoas associadas ao lugar tiveram um papel significativo para o desenvolvimento da Igreja?
a. Sim
b. Não
c. Não há informações suficientes para determinar

A estrutura arquitetônica e artística é interessante ou singular?
a. Sim
b. Não
c. Não há informações suficientes para determinar

Os membros de hoje sentem que este local é importante para sua herança?
a. Sim
b. Não
c. Não há informações suficientes para determinar

Esta capela é um local histórico significativo que deve ser documentado?
a. Sim
b. Não
c. Não há informações suficientes para determinar

Observação: A planilha deve ser preenchida em inglês.
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Atividade Prática: Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico

2. Fornecer informações sobre o proprietário e o uso atual do local histórico.

Ao preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico, é importante que você faça o seguinte:
1. Indique quem é o proprietário atual do local histórico.
2. Se a propriedade não pertence à Igreja, forneça informações de contato do proprietário.
3. Onde for apropriado, pergunte ao proprietário qual é a utilização atual do local histórico.

No caso desta capela, Ana soube que a Igreja remodelou o prédio em 2001. A Igreja é a proprietária atual do 
edifício e o tem usado como capela de uma ala em Kiev, na Ucrânia.
Examine as informações da Planilha de Documentação de Local Histórico de Ana e responda às perguntas a seguir:
Ana indicou corretamente quem é o proprietário atual da propriedade?

a. Sim
b. Não

Ana forneceu informações de contato do atual proprietário da capela?
a. Sim
b. Não

Ana forneceu informações suficientes sobre o uso atual da capela?
a. Sim
b. Não
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Atividade Prática: Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico

3. Descrever as características físicas do local histórico.

A descrição física deve incluir informações sobre as características do local histórico e uma descrição da área e das 
propriedades ao redor. A descrição deve também indicar se a propriedade está em um bairro residencial, comercial 
ou industrial.
As informações fornecidas aqui podem ser a única descrição documentada da capela. Tais informações também 
facilitarão decisões sobre as medidas que podem ser tomadas em outras fases do processo.
Examine as informações da Planilha de Documentação de Local Histórico de Ana e responda às perguntas a seguir:
A descrição de Ana tem todas as informações que ela deveria incluir?

a. Sim
b. Não

Que outras características físicas Ana deveria ter incluído na planilha? 
a. Informações sobre o tamanho e as condições da propriedade.
b. Descrição geral do tipo e da condição das casas e dos edifícios vizinhos.
c. Descrição de paisagismo, se houver, na propriedade.
d. Idade geral das casas, negócios e edifícios nas redondezas.
e. Proximidade a distritos industriais ou comerciais, se houver.
f. Proximidade a rodovias principais, se houver.
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Atividade Prática: Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico

4. Explicar por que esse local histórico é importante.

Nessa parte da planilha, Ana deve explicar brevemente por que os membros locais sentem que este lugar é 
importante.
Examine as informações da Planilha de Documentação de Local Histórico de Ana e responda à pergunta a seguir:
A explicação de Ana nos diz o suficiente sobre por que os membros locais sentem que a capela é importante?

a. Sim
b. Não
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Atividade Prática: Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico

5. Fornecer informações adicionais sobre o local histórico.

Nessa parte da planilha, Ana deve fornecer detalhes específicos que esclareçam o contexto do local histórico. Os tipos 
de detalhes que ela poderia fornecer incluem, mas não estão limitados a: informações sobre as datas de construção 
e dedicação, nomes de arquitetos e decoradores e nomes de unidades da Igreja associadas ao local. Nem todos esses 
detalhes são relevantes para todos os lugares históricos.
Examine as informações da Planilha de Documentação de Local Histórico de Ana e responda à pergunta a seguir:
As informações adicionais de Ana fornecem detalhes específicos que esclareçam o contexto da capela?

a. Sim
b. Não
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Atividade Prática: Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico

6. Indicar pessoas importantes associadas ao local.

Nessa parte da planilha, Ana deve fazer uma lista de todas as pessoas importantes que estejam relacionadas com 
a capela. A lista pode incluir autoridades gerais, presidentes de estaca, bispos, líderes de auxiliares, líderes cívicos e 
governamentais, primeiros membros da Igreja que tiveram impacto significativo e outras pessoas associadas com o 
local.
Ana deve incluir nomes completos e títulos e a natureza da sua associação com a capela.
Examine as informações da Planilha de Documentação de Local Histórico de Ana e responda à pergunta a seguir:
Ana fez uma lista correta das pessoas importantes relacionadas com a capela?

a. Sim
b. Não
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Atividade Prática: Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico

7. Incluir histórias sobre o local histórico.

Para essa parte da planilha, Ana deve anexar histórias sobre a capela. Se for relevante, essas histórias podem ser 
sobre a construção, o envolvimento dos membros, as circunstâncias singulares e outras histórias que edificam a fé 
associadas à capela.
Examine as informações da Planilha de Documentação de Local Histórico de Ana e responda à pergunta a seguir:
Ana incluiu o tipo de histórias que poderia facilitar decisões sobre as ações em outras fases do processo?

a. Sim
b. Não
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Atividade Prática: Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico

1. Esta capela é um local histórico importante?

O lugar foi importante para o desenvolvimento da Igreja?
a. Sim
b. Não
c. Não há informações suficientes para determinar

Foi uma das primeiras capelas dedicadas em Kiev. Uma das primeiras alas organizada em Kiev que sempre usou 
esse prédio como capela. 

As pessoas associadas ao lugar tiveram um papel significativo para o desenvolvimento da Igreja?
a. Sim
b. Não
c. Não há informações suficientes para determinar

O Élder Keith K. Hilbig, primeiro conselheiro na Presidência da Área Europa Leste, dedicou essa capela. Zoya Hulko 
é membro da Ala Voskresenskyi. Ela traduziu o Livro de Mórmon para o ucraniano e é a esposa de Viacheslav Hulko, 
o primeiro bispo da ala. Valery Stavichenko, o primeiro converso na Ucrânia, foi fundamental para a aquisição deste 
edifício.

A estrutura arquitetônica e artística é interessante ou singular?
a. Sim
b. Não
c. Não há informações suficientes para determinar

Os membros de hoje sentem que este local é importante para sua herança?
a. Sim
b. Não
c. Não há informações suficientes para determinar

Os membros locais veem o edifício como um importante local histórico. Aleksandr Kikhno, presidente do ramo 
quando a capela foi dedicada, demonstrou a importância do lugar para os membros locais, quando disse na 
dedicação: “Estivemos no deserto por muito tempo e, como as pessoas nas escrituras, fomos reunidos”.

Esta capela é um local histórico significativo que deve ser documentado?
a. Sim
b. Não
c. Não há informações suficientes para determinar

Resposta-chave
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Atividade Prática: Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico

2. Fornecer informações sobre o proprietário e o uso atual do local histórico.

Ana indicou corretamente quem é o atual dono da propriedade?
a. Sim
b. Não

A capela é atualmente propriedade da Igreja.

Ana forneceu informações para contato do atual proprietário da capela?
a. Sim
b. Não

Informações para contato não são necessárias quando o local histórico é propriedade da Igreja.

Ana forneceu informações suficientes sobre o uso atual da capela?
a. Sim
b. Não

Ana forneceu informações suficientes sobre o uso atual da capela para facilitar as decisões sobre as medidas que 
podem ser tomadas em outras fases do processo.

3.  Descrever as características físicas do local histórico.

A descrição de Ana tem todas as informações que ela deveria incluir?
a. Sim
b. Não

A descrição física da propriedade feita por Ana não forneceu informações suficientes para entender plenamente as 
características da capela, do terreno, das propriedades vizinhas ou do tipo de área.

Que outras características físicas Ana deveria ter incluído na planilha?
a. Informações sobre o tamanho e as condições da propriedade.
b. Descrição geral do tipo e da condição de casas e edifícios da vizinhança.
c. Descrição de paisagismo, se houver, na propriedade.
d. Idade geral de casas, negócios e edifícios nas redondezas.
e. Proximidade a distritos industriais ou comerciais, se houver.
f. Proximidade a rodovias principais, se houver.

Ana deveria ter fornecido, acima, informações sobre todas as características físicas da capela e de seus arredores.

Resposta-chave
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Atividade Prática: Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico

Resposta-chave
4.  Explicar por que esse local histórico é importante.

A explicação de Ana nos diz o suficiente sobre por que os membros locais sentem que a capela é 
importante?

a. Sim
b. Não

Ana deveria ter incluído informações como os exemplos a seguir que explicam por que os membros locais sentem 
que esta capela é importante.

• Aleksandr Kikhno, presidente do ramo quando a capela foi dedicada, demonstrou a importância do lugar 
para os membros locais, quando disse na dedicação: “Estivemos no deserto por muito tempo e, como as 
pessoas nas escrituras, fomos reunidos”.

• A propriedade privada de terrenos não era possível durante as mais de sete décadas de regime comunista 
e é um processo longo e complicado. Os membros veem a posse deste prédio pela Igreja, como um marco 
importante no estabelecimento da Igreja em seu país.

5.  Fornecer informações adicionais sobre o local histórico.

As informações adicionais de Ana fornecem detalhes específicos que esclareçam o contexto da capela?
a. Sim
b. Não

Ana fornece informações sobre a história da capela, sobre quando a estrutura foi construída e o seu uso original. 
Tudo isso esclarece o contexto da capela.
Ana poderia também ter incluído as seguintes informações nessa parte da planilha:

• Datas de início e término da construção.
• Datas de outros acontecimentos significativos.
• Nome de arquitetos e decoradores.
• Nomes de todas as unidades da Igreja associadas a esta capela.
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Atividade Prática: Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico

6.  Indicar pessoas importantes associadas ao local.

Ana fez uma lista correta das pessoas importantes que estão relacionadas à capela?
a. Sim
b. Não

Ana mencionou o membro da Presidência da Área Europa Leste da planilha, mas ela deve registrar nomes 
completos, títulos e informações sobre a natureza de outras pessoas importantes e sua associação com a capela.
Ana deve pesquisar e fazer uma lista da maior quantidade de pessoas importantes possível que ela puder 
encontrar, tais como:

• Nomes de presidentes do ramo e bispos.
• Nomes das presidentes da Sociedade de Socorro.
• Nomes de homens e mulheres de destaque associados a este local.
• Os líderes de grupo de sumos sacerdotes, presidentes de quórum de élderes e outros líderes das auxiliares 

associados a esta capela.
• Os líderes do governo, líderes cívicos e outros envolvidos no processo de obter as permissões e o apoio 

local para a construção (se essas informações não forem confidenciais).
• Membros que doaram tempo e material para construir esta capela.

Resposta-chave



13

Atividade Prática: Preencher a Planilha de Documentação de Local Histórico
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Resposta-chave
7.  Incluir histórias sobre o local histórico.

Ana incluiu o tipo de histórias que poderia facilitar decisões sobre as ações em outras fases do processo?
a. Sim
b. Não

As histórias que Ana incluiu serão úteis em outras fases do processo para documentar e compartilhar locais históri-
cos (ver ilustração abaixo). Por exemplo, se for tomada a decisão de compartilhar informações sobre esta capela em 
uma revista da Igreja (como parte da etapa “Avaliar e Planejar” abaixo), essas informações sobre as circunstâncias 
envolvendo a aquisição da propriedade e remodelação do projeto seriam importantes para inclusão no artigo.

Avaliar e 
PlanejarIdentificar Documentar Executar Preservar



Ana’s Historic Place Documentation Worksheet
Church area:

Europe East Area

Country:
Ukraine

Historic place-name:
The Troieshchyna Meetinghouse

(Locally known as the Voskresenskyi 
Meetinghouse)

Closest street address:
vul. Teodora Draizera 36 
Kyiv, Ukraine 

GPS coordinates (web programs can help 
you locate these): 

50.513875, 30.594679

Property owner (check one): 

x Church
Private
Government
Other

Name and contact information of owner 
(if not Church owned):

Current use:
This building is currently being used as a 
meetinghouse for the Voskresenskyi Ward, 
Kyiv Ukraine Stake.

Physical description
Single story structure on a small lot situated 
adjacent to a 14-story, high-rise apartment 
building. The structure is connected to the 
apartment building in the rear and occupies 
a portion of its first floor.

Have you taken photographs of the place to be 
included with this form?

No
x Yes

Take as many photographs as needed to 
adequately document the place. Include the 
photographs with this report.
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Why is this place important?
Local Church members see this as an important historic place because it is one of the first 
meetinghouses dedicated in Kyiv, Ukraine.

Additional information (for example, construction date, dedication information, architect, designer, 
name of Church unit):

The meetinghouse was intended to house a bank but was left unfinished by the developer. The 
Church acquired it on 15 June 1998 and completed the remodeling of the building on 26 June 2001. 
The dedication of the meetinghouse took place on 8 September 2001. Elder Keith K. Hilbig, First 
Counselor in the Europe East Area Presidency, offered the dedicatory prayer. 

The meetinghouse is also often called the Voskresenskyi meetinghouse in reference to the ward that 
currently uses it. When the meetinghouse was dedicated in 2001, the Voskresenska Branch was the 
first to use the building. 

In 2004, when the Kyiv Ukraine Stake was organized, the Voskresenska Branch became the 
Voskresenskyi Ward with Viacheslav Hulko as its first bishop. This ward covers a large portion of 
the stake’s geographical area and continues to use the meetinghouse for its weekly meetings and 
activities.

Important individuals associated with the place (name and title):
Elder Keith K. Hilbig, of the Europe East Area Presidency, dedicated this meetinghouse.

Stories about this place (construction, member involvement, unique circumstances, sacrifice):
The following stories are attached:

• Valery Stavichenko’s account describing how difficult it was for the Church to get permits to 
remodel and to gain private ownership.

• Aleksander Kikhno’s account of how grateful leaders and members are for this building and 
his description of the types of places where they held Church meetings before they got this 
meetinghouse.

• James Miller’s description of how Church membership has continued to grow in Kyiv since 
the dedication in 2001.

• Zoya Hulko’s chronology of branches and wards that have used the building, along with the 
branch presidents, bishops, auxiliary presidents, and so on.

Attach a list of sources for this historical information. (This can include books, periodicals, oral 
histories, or other sources. Use additional sheets as needed):

o “Two meetinghouses dedicated in Kiev,” LDS Church News, Oct. 6, 2001. 
o Hulko, Zoya. Personal interviews. Apr.–May 2014. 
o Stavichenko, Valery. Personal interviews. Apr.–May 2014.
o PROMAP. promap.ua/634.drayzera-teodora-36.
o Miller, James. “Historical Chronology of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in 

Ukraine,” Jan. 2013, ldsukraine.blogspot.com/2013/01/historical-chronology-of-church-of.html.

Your Name
Ana Gresko 
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Ana’s Historic Place Documentation Worksheet
Church area:

Europe East Area

Country:
Ukraine

Historic place-name:
The Troieshchyna Meetinghouse

(Locally known as the Voskresenskyi 
Meetinghouse)

Closest street address:
vul. Teodora Draizera 36 
Kyiv, Ukraine

GPS coordinates (web programs can help 
you locate these):

50.513875, 30.594679

Property owner (check one):

x Church
Privately
Government
Other

Name and contact information of owner 
(if not Church owned):

Current use:
This building is used as a meetinghouse for 
the Voskresenskyi Ward, Kyiv Ukraine Stake.

Physical description
Single story structure on a small lot situated 
adjacent to a 14-story, high-rise apartment 
building. The structure is connected to the 
apartment building in the rear and occupies 
a portion of its first floor.

The meetinghouse and apartment building 
are built of reinforced concrete and brick. 
The apartment building has a tiled veneer. 
The meetinghouse that extends out of the 
apartment building has a stucco veneer with 
stone lining the base.

Neatly landscaped area in front of the building 
with grass, large shrubs, immature trees, and 
a metal fence that encloses the property.

Located near many high-rise residential 
buildings to the west and a large parking lot 
across the street to the east. A large fenced-in 
property lies to the north with buildings in 
severe disrepair on the north end of the 
property and vacant land on the south end.

A major street, Teodora Draizera, runs north 
and south in front of the meetinghouse 
property.

The neighboring high-rise residential buildings 
are occupied and in fair condition. There are 
no single-family homes in this neighborhood.

Have you taken photographs of the place to be 
included with this form?

No
x Yes

Take as many photographs as needed to 
adequately document the place. Include the 
photographs with this report.
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Why is this place important?
Local Church members see this as an important historic place because it is one of the first 
meetinghouses dedicated in Kyiv, Ukraine. 

Aleksandr Kikhno, branch president when the meetinghouse was dedicated, conveyed the importance 
of the place to local members when he said at the dedication, “We have been in the desert long enough 
and, like the people in the scriptures, we have been gathered in.”

Private ownership of land was not possible during the more than seven decades of communist rule and 
is a long, complicated process. Members view the Church’s ownership of this building as a significant 
milestone in establishing the Church in their country.

Additional information (for example, construction date, dedication information, architect, designer, 
name of Church unit):

Construction of the apartment building to which the meetinghouse is joined was completed in 1996 but 
was left unfinished by the developer. The meetinghouse was originally intended to house a bank. The 
Church acquired it on 15 June 1998 and completed the remodeling of the building on 26 June 2001. The 
dedication of the meetinghouse took place on 8 September 2001. Elder Keith K. Hilbig, First Counselor in 
the Europe East Area Presidency, offered the dedicatory prayer. 

The meetinghouse is also often called the Voskresenskyi meetinghouse in reference to the ward that 
currently uses it. When the meetinghouse was dedicated in 2001, the Voskresenska Branch was the first 
to use the building. 

In 2004, when the Kyiv Ukraine Stake was organized, the Voskresenska Branch became the 
Voskresenskyi Ward with Viacheslav Hulko as its first bishop. This ward covers a large portion of the 
stake’s geographical area and continues to use the meetinghouse for its weekly meetings and activities.

Important individuals associated with the place (name and title):
Elder Keith K. Hilbig, of the Europe East Area Presidency, dedicated this meetinghouse.

The following are among those who have served as local priesthood leaders:
• Volodymyr Malezhyk, president of the Kyiv Ukraine Livoberezhnyi District, conducted the 

dedication meeting.
• Aleksandr Kikhno, president of the Voskresenska Branch from 1997 to 2002
• Andrii Levchenko, president of the Voskresenska Branch from 2002 to 2004.
• Viacheslav Hulko, president of the Voskresenska Branch in 2004; first bishop of Voskresenskyi 

Ward from 2004 to 2013.
• Viacheslav Prach, current bishop of the Voskresenskyi Ward, from 2013 to present.
• Early Church members associated with the meetinghouse who have had a significant impact:
• Valery Stavichenko, first convert in Ukraine, was instrumental in the acquisition of the 

meetinghouse property.
• Zoya Hulko, translator of the Ukrainian Book of Mormon, wife of Viacheslav Hulko, lives in the 

Voskresenskyi Ward.
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Stories about this place (construction, member involvement, unique circumstances, sacrifice):
The following stories are attached:

• Valery Stavichenko’s account describing how difficult it was for the Church to get permits to 
remodel and to gain private ownership.

• Aleksander Kikhno’s account of how grateful leaders and members are for this building and 
his description of the types of places where they held Church meetings before they got this 
meetinghouse.

• James Miller’s description of how Church membership has continued to grow in Kyiv since the 
dedication in 2001.

• Zoya Hulko’s chronology of branches and wards that have used the building, along with the 
branch presidents, bishops, auxiliary presidents, etc.

Attach a list of sources for this historical information. (This can include books, periodicals, oral 
histories, or other sources. Use additional sheets as needed):

o “Two meetinghouses dedicated in Kiev,” LDS Church News, Oct. 6, 2001. 
o Hulko, Zoya. Personal interviews. Apr.–May 2014. 
o Stavichenko, Valery. Personal interviews. Apr.–May 2014.
o PROMAP. promap.ua/634.drayzera-teodora-36.
o Miller, James. “Historical Chronology of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in 

Ukraine,” Jan. 2013, ldsukraine.blogspot.com/2013/01/historical-chronology-of-church-of.html.

Your Name
Ana Gresko


