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Щодо виконання доручення
Кабінету Міністрів України
від 09 березня 2021 року № 9964/0/1-21

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 09 березня 2021 
року № 9964/0/1-21 Міністерство культури та інформаційної політики України 
спільно з Міністерством розвитку громад та територій України, Міністерством 
юстиції України та Київською міської державною адміністрацією опрацювало 
матеріали Протоколу № 1 засідання Організаційного комітету з підготовки та 
проведення заходів із створення меморіалу українських героїв від 26 лютого 2021 
року під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О.В. в частині виконання 
пунктів 2-4 протокольного рішення, та повідомляє.

Порядок проведення архітектурних та містобудівних конкурсів, затверджено  
постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 року № 2137         
(далі – Порядок).

Згідно із положеннями вказаного Порядку архітектурні конкурси 
проводяться для визначення кращих проектних пропозицій щодо об’єктів нового 
будівництва, реконструкції, реставрації будинків і споруд, забудови окремих 
земельних ділянок, архітектурних ансамблів площ, вулиць, кварталів, об'єктів 
благоустрою, ландшафтних та садово-паркових об’єктів, об’єктів 
монументального і монументально-декоративного мистецтва.

Рішення про проведення конкурсу приймається його замовником. Замовник 
конкурсу – центральний, місцевий орган виконавчої влади, виконавчий орган 
місцевої ради, уповноважений орган містобудування та архітектури, юридична 
особа, громадянин який організовує і проводить конкурс та здійснює його 
фінансування.
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Програма та умови архітектурного конкурсу погоджуються замовником 
конкурсу з місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом місцевої 
ради та місцевою організацією Національної спілки архітекторів.

При цьому зазначаємо, що відповідно до частини третьої статті 8 Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності» рішення з питань 
планування та забудови територій приймаються сільськими, селищними, міськими 
радами та їх виконавчими органами, районними, обласними радами, Київською та 
Севастопольською міськими державними адміністраціями в межах визначених 
законом повноважень з урахуванням вимог містобудівної документації.

Зважаючи на наведене та беручи до уваги перспективне місце розташування 
запланованого Меморіалу українських героїв, вважаємо за доцільне визначити 
відповідальним за проведення відкритого архітектурного конкурсу на кращу 
проектну пропозицію щодо вказаного Меморіалу виконавчий орган Київської 
міської ради – Київську міську державну адміністрацію.

Стосовно пропозиції щодо можливого місця розташування меморіалу 
українських героїв інформуємо, що за функціональним призначенням та 
державним символізмом більш доцільно розглядати локацію Меморіального 
комплексу Національного музею історії України у Другій світовій війні.

За наявною інформацією зазначена земельна ділянка площею 10,4239 га 
(кадастровий номер 8000000000:82:072:0009) у пров. Запечерному, 2 у 
Печерському районі м. Києва відповідно до рішення Київської міської ради від 17 
вересня 2009 року № 238/2307 надана в постійне користування Меморіальному 
комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 
років» (заклад культури) для експлуатації та обслуговування будівель і споруд 
меморіалу (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою 
від 05.03.2010 № 02-9-00115).

Після визначення замовника та місця розташування меморіалу, з огляду на 
державне значення меморіалізації подій, замовником будівництва проводяться 
громадські обговорення та затверджується Концепція меморіалу українських 
героїв.

Крім того, повідомляємо, що станом на 17 березня 2021 року жодних 
пропозицій щодо виконання протокольного рішення від решти членів 
Організаційного комітету не надійшло.

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції                                           Світлана ФОМЕНКО

Олександр Вітюк 272-47-01


		2021-03-18T14:22:43+0000
	Not specified
	Реєстрація документа




