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Шановний пане Вікторе!

Міністерство культури та інформаційної політики України на виконання 

доручення заступника державного секретаря Кабінету Міністрів України Павла 

Полянського від 27.01.2021 № 2417/0/2-21 в межах компетенції розглянуло Ваші 
запити на отримання публічної інформації щодо переліку проектів, які будуть 

реалізовуватися на території Полтавської області в рамках програми «Велике 

будівництво» у 2021 році з вказанням кошторисної вартості кожного проекту  та 

щодо переліку проектів, які реалізовувалися на території Полтавської області в 

рамках програми «Велике будівництво» у 2020 році з вказанням загальної 
кошторисної вартості та відсотку готовності станом на 31.12.2020 (вхідний 

реєстраційний номер 17/3.1-21-ЗПІ від 28.01.2021) та повідомляє.
З метою сприяння розвитку культурного потенціалу України, збереження, 

популяризації та ефективного використання національного культурного 

надбання, створення умов для туристичної привабливості об’єктів культурної 
спадщини, підтримки креативних індустрій, Указом Президента України від 18 

серпня 2020 року № 329/2020 «Про заходи щодо підтримки сфери культури, 
охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму» 

доручено Кабінету Міністрів України розробити та затвердити порядок відбору 

проектів ремонтно- реставраційних та консерваційних робіт стосовно пам’яток 

культурної спадщини, у тому числі замків, інших фортифікаційних, оборонних, 
палацово-паркових комплексів, які будуть реалізовані в рамках програми 

«Велике будівництво», сприяти розробленню необхідної проектної та іншої 
документації та проведення робіт із консервації, реставрації, реабілітації, 
музеєфікації, ремонту та пристосування відповідних об’єктів культурної 
спадщини.
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Постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1214 

«Про затвердження Порядку відбору проектів робіт з реставрації, консервації, 
ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані в рамках 

програми «Велике будівництво» затверджено Порядок відбору проектів робіт з 
реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть 

реалізовані в рамках програми «Велике будівництво».
Станом на 31 січня 2021 року процес відбору проектів робіт з реставрації, 

консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані 
в рамках програми «Велике будівництво» не розпочато. 

Відповідний перелік 150 об’єктів культурної спадщини, що будуть 

відреставровані в рамках Президентської програми «Велике будівництво» після 

завершення відбору Експертною групою буде затверджено наказом Міністерства 

культури та інформаційної політики України, а також оприлюднено на 

офіційному веб-сайті і поширено в засобах масової інформації.

Державний секретар     Ярема ДУЛЬ

Ірина Демашкань
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