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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановні колеги!

До мене, як до народного депутата України, неодноразово зверталися небайдужі 
мешканці міста з проханням сприяти впорядкуванню ситуації, що склалась навколо 
об’єктів українського модернізму 1960-1980-х років. Славнозвісна “Тарілка” на 
Либідській, готель “Салют”, Крематорій — історія цих будівель має скандальний 
шлейф невдалих реконструкції або не зроблених реставрацій.

Комплекс споруд Київського крематорію на Байковому кладовищі Авраама 
Мілецького у співавторстві з художниками-монументалістами Адою Рибачук і 
Володимиром Мельниченком є унікальним. Проєкт створення Крематорію та Парку 
пам'яті розпочався наприкінці 1960-х. Крематорій будували 7 років, з 1968 по 1975. 
Стіна пам’яті стала ще більш масштабним проєктом. Об’ємні горельєфи довжиною 213 
метрів, заввишки від 4,5 до 16 метрів і загальною площею понад 2 000 м², стали 
унікальними навіть для радянських мегаломанських традицій монументального 
мистецтва — команда працювала над ними 13 років. Але у січні 1982 року проєкт 
зупинили. Наступного року Стіну вже бетонували. Протягом 3 місяців 300 камазів 
заливали бетон на 2 тисячі квадратних кілометрів вишуканого барельєфу. Так шедевр 
модернізму поховали. Рукотворне озеро, яке мало відзеркалювати горельєф, теж не 
стали робити.

У 2018 році активісти коштом фестивалю «Kyiv Art Week» відкрили 6 
квадратних метрів панно. Коштувало це 50 тисяч гривень. Тоді стало зрозуміло, що 



бетоном Стіну не зіпсували, а законсервували, і її можна відновити повністю. На повну 
реконструкцію всієї стіни потрібно приблизно 17 мільйонів гривень. 

Варто розуміти, що комплекс Крематорія разом зі Стіною Пам’яті та історією її 
будівництва, комуністичного руйнування та відкриття вже в незалежній Україні — яке 
попереду — є абсолютно унікальним. Немає жодних сумнівів, що художній масштаб 
комплексу Крематорію і Стіни Пам’яті — це рівень об’єкту світової спадщини 
ЮНЕСКО, а саме унікальність об’єктів є головним чинником потрапляння в цей 
список.

Наразі лише 7 об’єктів в Україні мають такий статус. При чому один з них — 
Херсонес Таврійський і його хора знаходяться в Криму, через російську анексію є для 
нас тимчасово втраченими.  В Києві сьогодні лише один об’єкт світової спадщини 
Юнеско — комплекс Софії Київської, Києво-Печерської Лаври та Церкви Спаса на 
Берестові. До Світової спадщини  в Україні також відноситься історичний центр 
Львова, Резиденція Митрополитів Буковини і Далмації, Букові праліси Карпат, 
дерев’яні церкви Карпат. 

За досвідом Португалії внесення Коїмбрського університету в перелік  світової 
спадщини Юнеско в 2013 призвело за 5 років до зростання туристичного потоку та 
збільшення кількості готельних ліжок в місті на 70%-85%. Ще один об’єкт світової 
спадщини Юнеско в Києві — плюс один день в місті для більшості іноземних туристів, 
а це означає плюс 100-150 євро витрат в міську економіку на кожного іноземця, 
кількість яких за рік до COVID наближалась до 2 мільйонів.

Хочу також наголосити, що у 2013 році відбулася Віденська конференція, 
присвячена радянському модернізму, де була прийнята резолюція про те, що унікальну 
архітектуру даного періоду слід зберігати та розвивати. 

Зважаючи на вищезазначене прошу:
1. Надати доручення місцевому органу охорони пам’яток культурної спадщини 

виготовити облікову документацію для подання даного об’єкту до 
відповідного центрального органу виконавчої влади у сфері охорони 
культурної спадщини з метою надання статусу пам’ятки.

2. Здійснити всіх можливих заходів щодо збереження автентичності даного 
об’єкту, зокрема внести пропозицію до Київської міської ради щодо 
включення ремонтно-реставраційних робіт споруди крематорію та розкриття 
Стіни Пам’яті до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 
2021 рік.

3. Ініціювати створення міжвідомчої робочої групи при КМДА за участі 
представників профільного Міністерства, департаментів, експертів, 
науковців і архітекторів для дослідження та розроблення портфоліо для 
подання об’єкту на статус Світової спадщини ЮНЕСКО;

Сподіваюсь на розуміння важливості даного питання та подальшу співпрацю в 
напрямку вирішення даного питання.

Про результат розгляду депутатського звернення та вжиті заходи прошу Вас 
поінформувати мене у визначений законодавством термін.
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