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Депутатське звернення 

Щодо занесення Садиби Штамма (м.Буча) до переліку об’єктів культурної спадщини 
м.Києва 

Шановний Олександре Дмитровичу! 

Звертаюся до Вас з проханням вжити заходів для занесення Садиби Штамма (вул. Києво-
Мироцька,133, м.Буча, Київська область), яка є комунальною власністю територіальної 
громади м. Києва, до переліку об’єктів культурної спадщини м.Києва. 

Садиба Штамма — зразок вишуканої дачної архітектури початку ХХ сторіччя, збудована 
інженером Євгеном Штаммом в неороманському стилі. На території садиби знаходяться 
головний будинок у вигляді замку, прикрашеного баштами, та п'ять менших споруд. Завдяки 
своєму зовнішньому вигляду та розташуванню маєток викликає значний інтерес у туристів.  

На даний час Садиба Штамма, включно з обслуговуючими приміщеннями, перебуває на 
балансі Департаменту охорони здоров’я КМДА як недіючий дитячий санаторій «Дружний». 
Як відомо, у січні 2004 року на території садиби сталася пожежа, і відтоді будівля перебуває 
в аварійному стані. 

25 липня 2019 року наказом №67 управління культури, національностей та релігій Київської 
обласної державної адміністрації Садиба Штамма внесена до переліку щойновиявлених 
пам'яток культурної спадщини. 

Київська міська державна адміністрація, як власник цього об’єкту, зобов’язана привести 
пам’ятку до задовільного технічного та експлуатаційного стану, а також укласти охоронний 
договір щодо особливостей режиму використання пам'ятки, видів і термінів виконання 
реставраційних ремонтних та інших робіт, інших пам’яткоохоронних заходів. На розсуд 
власника Садиба Штамма може бути відновлена як заклад охорони здоров’я або інший 
об’єкт рекреаційного значення, а також залучена до міських, національних та міжнародних 
туристичних маршрутів. 

На підставі вищезазначеного та керуючись п. 1, 3 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад», 

 

Прошу: 

Департамент охорони культурної спадщини Виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) вжити всіх необхідних заходів для занесення 



Садиби Штамма, розташованої за адресою вул. Києво-Мироцька,133, м.Буча, Київської 
області, до переліку об’єктів культурної спадщини м.Києва. 

Про результати розгляду звернення прошу повідомити мене у встановлені чинним 
законодавством строки за адресою депутатської приймальні: 02095, м. Київ, вул. 
Литвинського Юрія, буд. 31, e-mail:konopelko.mykola@kmr.gov.ua 

 

З повагою,  

 

Депутат Київської міської ради                                   Конопелько М.В. 
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