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Шановна Діно Олегівно! 
 
На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації 

від 04.07.2018 № 24677, до листа Громадської ради при виконавчому органі Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.07.2018 № 206 щодо надання 
інформації про об’єкти, названі на честь іноземних міст-побратимів міста Києва Голосіївська 
районна в місті Києві державна адміністрація повідомляє. 

По п.1. У Голосіївському районі міста Києва розміщений пам’ятний знак на честь 
возз’єднання міст-побратимів Києва та Москви на вулиці Якубовського, 8 який є майном 
територіальної громади міста Києва та перебуває на балансі Комунального підприємства по 
утриманню зелених насаджень Голосіївського району м. Києва.  

Пам’ятний знак на честь возз’єднання міст-побратимів Києва та Москви не занесений 
до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та не входить до Інформаційного 
зведеного переліку об'єктів культурної спадщини Голосіївського району, а отже не є 
пам’яткою. 

Зазначений об’єкт не увійшов до переліку пам’ятників та пам’ятних знаків, що 
підлягають демонтажу затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.05.2016 №342 «Про деякі питання 
виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» на 
території міста Києва». 

Одночасно зазначаємо, що упродовж останнього часу пам’ятний знак став об’єктом 
суперечливих поглядів громадян та зазнає постійних пошкоджень. 

Беручи до уваги вищевикладене, Голосіївська адміністрація звертається до Вас за 
роз’ясненнями стосовно доцільності збереження пам’ятного знаку на честь возз’єднання міст-
побратимів Києва та Москви. 

По п.2. На території Голосіївського району м. Києва відсутні культурно-освітні, 
громадські (тощо) центри міжнародного співробітництва між Києвом та містами-
побратимами. 
 
З повагою 
 
Перший заступник голови      Ю. Ткаченко 
 
Нагорна  259 92 60 
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