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             Кабінет Міністрів України 

Щодо Київського міського 

будинку вчителя  

 

Український інститут національної пам’яті розглянув лист Національної 

спілки письменників України від 21.01.2019 № 15/01-06 з урахуванням пунктів 

3 та 4 протокольного рішення Організаційного комітету з підготовки та 

проведення заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–

1921 років та вшанування пам’яті її учасників від 22 грудня 2018 р. 

(реєстраційний № 51332/0/1-18 від 22.12.2018) та інформує про наступне. 

Інститут поділяє занепокоєння, що його висловлюють активні громадські 

інституції з приводу ситуації з Київським міським будинком вчителя. Зважаючи 

на те, що значення цієї пам’ятки історії та архітектури виходить за межі 

місцевого значення, вважаємо за необхідне надати їй статус пам’ятки історії 

національного значення – Будинок Української Центральної Ради – та 

визначити засади її функціонування як національного меморіально-

просвітницького та інформаційно-культурного центру після проведення 

реставраційних робіт. 

Також повідомляємо, що в цій ситуації Інститут впродовж кількох років 

неодноразово порушував перед Київською міською державною адміністрацією 

питання щодо Музею Української революції 1917-1921 років, який опинився 

під загрозою зникнення в процесі реставрації, запланованої саме на ювілейні 

дати 100-річних подій державного значення.  

У січні-лютому 2019 року відбулося 3 робочі зустрічі для напрацювання 

оптимального рішення стосовно розміщення Музею Української революції 

1917-1921 років, відновлення у меморіальній зоні кабінетів Михайла 

Грушевського та Володимира Винниченка із представниками КМДА, 

замовником, генеральним проектувальником, дирекцією Національного музею 

історії України. Шляхом тривалих перемовин вдалося знайти оптимальний 

варіант розміщення Музею у лівому крилі 2 поверху зі збільшенням площі до 

254 кв.м (к.204, 205, 206 та 207 згідно з планом проекту реставрації), що 

забезпечить збереження існуючої експозиції Музею та її розширення згідно з 

Указом Президента від 22 січня 2016 року №17/2016 «Про заходи з відзначення 

100-річчя подій Української революції 1917-1921 років», розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 777-р «Про затвердження 
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плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 

років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 року» та 

протокольним рішенням від 22 грудня 2018 року Організаційного комітету з 

підготовки та проведення заходів з відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917 – 1921 років та вшанування памʼяті її учасників. Проте це 

розміщення не закріплене документально. 

Крім того, досі не вирішеним залишається питання продовження 

договору оренди Музею, термін якого збіг 16 лютого 2019 року. Листом від 

19.02.2019 № 341/3.2-06-19 Інститут повідомляв Міністерство культури 

України про занепокоєння ситуацією з приводу відсутності гарантій 

продовження діяльності Музею Української революції 1917 – 1921 років 

(Національний музей історії України) в історичній будівлі Української 

Центральної Ради після завершення реставраційних робіт. 

 

 

Голова Українського інституту 

Національної пам’яті      Володимир В’ятрович 
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