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від ____________ 20__ р. № _______ На № ________ від ________ 20__ р.

                    Кабінет Міністрів України

Щодо створення Українського
національного пантеону у м. Києві

Міністерство культури та інформаційної політики України на виконання 
резолюції Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України Стефанішиної О. В. від 25 березня 2021 року № 9964/2/1-21, 
доручення Прем’єр-міністра України Шмигаля Д. А. від 30 березня 2021 року         
№ 13739/0/1-21 до доповідної записки Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної О. В. від 25 
березня 2021 року № 40/07-73-2-6-21 та листів Секретаріату Кабінету Міністрів 
України від 07 квітня 2021 року № 11307/0/2-21 та від 14 квітня 2021 року                   
№ 12173/0/2-21 щодо опрацювання питання створення Українського 
національного пантеону у м. Києві, повідомляє.

Спільно із Міністерством у справах ветеранів України, Міністерством 
оборони України, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку 
громад та територій України, Міністерством внутрішніх справ України, 
Українським інститутом національної пам’яті та Державною службою України з 
питань геодезії, картографії та кадастру МКІП додатково опрацювало питання 
щодо створення Українського національного пантеону у м. Києві.

Беручи до уваги Указ Президента України від 26 серпня 2015 № 508 «Про 
заходи щодо створення меморіалу українських героїв» та План заходів з увічнення 
пам’яті захисників України на період до 2025 року, затверджений розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 р. № 37 (далі – План заходів), 
підпунктом 11 пункту 3 Плану заходів передбачено здійснення заходів зі 
створення Українського національного пантеону в м. Києві, МКІП пропонує 
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розглядати створення Меморіалу українських героїв як створення Українського 
національного пантеону.

Пропонуємо в проекті Концепції визначити Меморіал українських героїв – 
Український національний пантеон як багатофункціональний меморіальний, 
культурно-історичний та музейний комплекс, котрий популяризує цінності, що 
стали фундаментом боротьби за державну незалежність України: свобода, 
гідність, жертовність.

Український інститут національної пам’яті, оптимальним місцем 
розташування Меморіалу українських героїв – Українського національного 
пантеону пропонує Хрещатий парк в м. Києві, на місці теперішньої арки Дружби 
народів. 

Відповідно до інформації Міністерства розвитку громад та територій 
України об’єкт будівництва: «Меморіал українських героїв як Український 
національний пантеон» (далі – Меморіал) являє собою комплекс культових та 
меморіальних об’єктів, серед яких:

а) каплиця, ротонда або колонада з криптою, де головною святинею буде 
могила незнаного вояка, загиблого в Російсько-українській війні (2014 – 2021), і 
один з державних прапорів, який супроводжував військових у боях на Донбасі;

б) поле почесних поховань;
в) площа для урочистих церемоній;
г) зала траурних церемоній;
ґ) музей визвольної боротьби.
Враховуючи зазначене, для створення об’єкта архітектури виконується 

комплекс робіт, який включає:
підготовку містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки у 

випадках і порядку, передбачених законодавством;
здійснення в необхідних випадках передпроектних робіт, а також заходів з 

охорони нововиявлених під час здійснення будівництва або зміни (у тому числі 
шляхом знесення) об’єктів містобудування, що відповідно до закону мають 
антропологічне, археологічне, естетичне, етнографічне, історичне, мистецьке, 
наукове чи художнє значення;

пошук архітектурного рішення, розроблення, погодження у визначених 
законом випадках і затвердження проекту;

виконання робочої документації для будівництва, а в разі виконання її або 
окремих її частин іншим виконавцем – здійснення авторського нагляду за таким 
виконанням.

За інформацією Державної служби України з питань геодезії, картографії та 
кадастру, територія Хрещатого парку належить до земель природно-заповідного 
та іншого природоохоронного призначення комунальної форми власності 
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територіальної громади міста Києва в особі Київської міської ради (кадастровий 
номер земельної ділянки 8000000000:82:005:0038).

Відповідно до частини першої статті 122 Земельного кодексу України 
сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у 
користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад 
для всіх потреб.

З огляду на викладене розв’язання питання місця розміщення Українського 
національного пантеону на території Хрещатого парку (на місці теперішньої арки 
Дружби народів) необхідно здійснювати також за участю представників органу 
місцевого самоврядування міста Києва.

Також зазначаємо, що згідно з частиною сьомою статті 20 Земельного 
кодексу України зміна цільового призначення земельних ділянок природно-
заповідного та іншого природоохоронного призначення, історико-культурного, 
лісогосподарського призначення, що перебувають у державній чи комунальній 
власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

МКІП не підтримує ідею розміщення Українського національного пантеону 
на території Хрещатого парку в м. Києві, на місці теперішньої арки Дружби 
народів.

Враховуючи вищевикладене, а також, інформацію Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та кадастру, пропонуємо долучити Київську 
міську державну адміністрацію до спільного опрацювання питання щодо місця 
розміщення Українського національного пантеону, а також отримати позицію всіх 
заінтересованих органів щодо оптимального вибору ділянки для розміщення 
Українського національного пантеону.

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції                                           Світлана ФОМЕНКО

Олександр Вітюк 272-47-01
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