\

(

Київському міському голові
Кличку В.В.
Шановний Віталію Володимировичу!
За Вашим дорученням від 26.10.2016 Ме 35259

у виконавчому органі
Київської міської ради Київській міській державній адміністрації
проаналізовано інформацію від районних у місті Києві державних
адміністрацій щодо утримання, упорядкування пам°ятників, пам”ятних знаків,
меморіальних дощок та садовопаркових скульптур розміщених на території
міста Києва, та за наслідками підготовлено відповідні пропозиції.
На сьогодні у місті Києві склалось декілька підходів до утримання
об”єктів монументального мистецтва, які полягають в передачі шефським,
підвідомчим, підпорядкованим районним у місті Києві державним
адміністраціям
комунальним
підприємствам
різного
профілю,
загальноосвітнім закладам або балансоутримувачам споруд на яких розміщені
меморіальні, анотаційні дошки.
`
Також виявлено безгосподарні об'єкти, які потребують визначення їх
балансоутримувачів або відповідальних за належний догляд.
Окремі пам”ятники, пам°ятні знаки, меморіальні дошки, які є об”єктами
культурної спадщини перебувають на балансі Департаменту культури та його
підвідомчої установи
Київського науковометодичного центру по охороні,
реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територійд
Підсумовуючи викладене, з метою упорядкування системи нагляду за
об°єктами
монументального мистецтва у місті Києві, підвищення
відповідальності за належний стан їх утримання, пропонується наступне.
1.
У разі наявності безгосподарного майна (об”єктів), районним у місті
Києві державним адміністраціям необхідно провести організаційноправові
заходи для визначення суб ”єкта господарювання по їх догляду та утриманню.
2.
Пам”ятники, пам'ятні знаки, меморіальні дошки, які є об°єктами
культурної спадщини передати в оперативне управління комунальному
підприємству підпорядкованому Департаменту культури  Київському науково
методичному Центру по охороні, реставрації та використанню пам”яток історії,
культури заповідних територіи.
3.
Доручити Київському науковометодичному Центру по охороні,
реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій
спільно з Департаментом комунальної власності м. Києва розробити та
опрацювати необхідний перелік розпорядчих документів для вирішення
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покладених завдань.
Додатки: перелік пам”ятників, пам”ятних знаків, меморіальних та анотаційних
дощок по районам м. Києва на 83 арк. в 1 прим.
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повагою

Заступник голови

Г. Старостенко

Попова Д.О. 279 61 09
Никоряк О.Д. 425 30 25
1

Додаток
Назва об'єк'гу

Ме

Стан об'єкту Вид
матеріалу (бронза чи
інше)

Адреса

_

п/п

Власник/Балансоугримувач
майна

1

Пропозиції щодо їх
утримання

Шевчснківський район міста Києва
ГІам'ятник воїнам кабельникам, які
загинули на фронтах ВВВ

1.

Вул. Баггоутівська,

Не відомо

Стан задовільний

Псредати на баланс

Управління
збсрежсння
історичного

14
'

середовища

2.

3.

ГІам'ятний знак на місці першої
школи на Русі

Вул.Володимирська,

Пам'ятник Грушсвському М.,
історику, політичному діячу

Вул.
Володимирська, 57

Не відомо

Стан задовільний

2

Стан задовільний,
але

відсугні бронзові

Ё

Не відомо

'

накладні літери
підпису вченого на
постаменті.

та

об 'єктів
охорони
культурної
спадщинн
Псредатн на баланс
Управління
зберсження
історичного
та
середовища
об'єктів
охорони
культурної
спадщини

Передати на баланс

Управління
збсреження
історичного
середовища

охорони

та

об'єктів

СПЗДЩИНИ

Пам'ятник Шевченку ТГ.,
українському посту, письменнику

40.

Стан задовільний

Парк ім. Т.
Шевченка

Не відомо
1

Передати на баланс

Управління
збереження

історичного
ССРЄДОВИЩЗ

охорони
культурної
спадщини
Обеліск на честь містагероя Києва

41.

Пл. Перемоги,

1

Стан незадовільний

Та

об”єктів

Департамент культури
виконавчого органу
Київської міської ради

(Київської міської
42.

7

ГІам`ятник п Р ацівникам і ст дентам
Медичного інститугу, що загинули в
роки ВВВ

0.0.

п т По емоги, 84

Стан задовільний

прт Перемоги, 84

Стан задовільннй

43.

Пам'ятник академіку
Богомопьцю

44.

Паркова скульптура «Мікроскон››

прт Перемоги, 84

Стан задовільний

45.

Г[ам'ятник Па Р аджанов С.Й.

прт Пе Р емоги, 44

Стан задовільний

державної адміністранії)
Національний медичний
університет ім. 0.0.
Богомольця (ймовірно)

Національний медичний
університет ім. 0.0.
Богомольня (ймовірно)
Національний медичний
університет ім. 0.0.
Богомольця (ймовірно)
Національна кіностудія
художніх фільмів імені
Олександра Довженка
(ймовірно)

охо Р онні
Ушіасти
зобов'язання
(Охоронний договір)
відповідним
3
охорони
органом
культурної
спадшини

охо Р онні
Укласти
зобов'язання
(Охоронний договір)
з
відповідним
органом
охорони
культурної

