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Київському міському голові 
Голові Київської міської 
державної адміністрації

                                                                                    

Кличку В.В.

Шановний Віталію Володимировичу!

До мене, як народного депутата України, звернулися представники 
Фонду збереження культурної спадщини  Ади Рибачук та Володимира 
Мельніченка (далі - Заявники) стосовно збереження унікального культурного 
комплексу – Парку Пам’яті на Байковій горі в місті Києві.

Зокрема, існує проблема збереження та відновлення Стіни Пам’яті. 
Окрім відсутності фінансування на відновлення фрагменту Стіни, в 
безпосередній близькості від неї постійно відбуваються поховання, що 
призводить до унеможливлення її реконструкції у майбутньому. 

Однак, особливу увагу Заявники звертають на проблему пов’язану з 
капітальним ремонтом будівлі Залів прощання Київського крематорію – 
унікального архітектурного об’єкту Києва визнаного у світі.

Відповідно до відомостей, опублікованих на сайті публічних закупівель 
Прозорро (https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2020-02-10-002800-c)  планується 
здійснення капітального ремонту ритуального комплексу та підземної галереї 
міського крематорію по вулиці Байковій, 16 (далі - Комплекс), замовником 
якої виступає спеціалізоване комунальне підприємство «Київський 
крематорій» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). Капітальний ремонт вартістю 62 231 188 грн. 
триватиме 1.5 року згідно з документацією опублікованій на сайті Прозорро. 

Заявники занепокоєні що проектна документація по Комплексу 
недоступна. У відкритому доступі опис запланованих робіт наявний лише у 
вигляді кількісно-грошових показників, відтак фактична сутність 
запланованих робіт залишається невідомою.  



Окрім того, за словами Заявників, капітальний ремонт споруди Залів 
прощання може призвести до знищення або істотного ушкодження цього 
унікального архітектурного об’єкту. 

Враховуючи вищевикладене, на підставі статті 16 і 17 Закону України 
про статус народного депутата України звертаюся до Вас, як до як до міського 
голови Києва, Голови Київської міської державної адміністрації з проханням, 
в межах компетенції:

1) сприяти внесенню будівлі Залів прощання Київського крематорію та
Стіни пам’яті на Байковій горі в місті Києві до Державного реєстру нерухомих 
пам’яток;

2)  відтермінувати початок ремонтних робіт до отримання будівлею Залів
прощання Київського крематорію статусу архітектурної пам’ятки, що 
охороняється законом;

3) створити наглядову раду з контролю за реконструкцією і капітальним
ремонтом будівлі Залів прощання Київського крематорію, долучивши до неї 
одного з архітекторів Комплексу – Володимира Мельніченка; 

4) Надати проектну документацію з капітального ремонту будівлі Залів
прощання Київського крематорію.

Прошу повідомити мене про результат розгляду цього звернення у 
строки встановлені статтею 16 Закону України «Про статус народного 
депутата України».

З повагою – 
Народний депутат України                                                  Бобровська С.А.
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